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Förord

Försvaret och det kalla kriget är ett självständigt forskningsprojekt, som leds av 
undertecknad sedan 2002 och har publicerat mer än 50 skrifter genom åren. 
Forskningsprojektet har utvecklat en samverkan mellan Försvarshögskolan, 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Örlogsmannasällskapet för att 
säkerställa både den militära kompetensen och kunnandet om epoken liksom den 
vetenskapliga inriktningen och ledningen av projektet. Projektets !nansiering har 
säkerställts genom generösa bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Från 
och med hösten 2012 är projektet knutet till Stockholms Universitet, Historiska 
Institutionen.

Forskningsprojektet har publicerat ett stort antal skrifter som omfattar områ-
dena säkerhetspolitik och politisk ledning, strategi och operationer samt våra strids-
krafter och hur dessa områden förändrats från försvarsbeslutet 1942 till försvars-
beslutet 1992. Ett viktigt inslag på alla dessa områden är vittnesseminarier som 
har dokumenterats och publicerats löpande.

Det är mycket glädjande att i projektets slutskede kunna publicera en bok av 
Herman Fältström om sjöförsvarets utveckling under det kalla kriget insatt i ett 
långt tidsperspektiv från 1900-talets början och med bäring mot läget idag. 

Svensk säkerhetspolitik och militär försvarskraft (den väpnade neutraliteten) 
var en viktig faktor att räkna med för både väst- och östblocken under det kalla 
kriget. Sverige representerade i praktiken halva frontlinjen mellan maktblocken 
genom Europa under det kalla kriget. Dessutom ökade den norra "ankens stra-
tegiska betydelse över tiden. Säkerhetspolitiskt var Sverige en bu#ertstat, militärt 
en svår tröskel att ta sig över. Av stor betydelse var hur försvaret av Sveriges långa 
sjögränser kunde organiseras och utvecklas. 

Det svenska marina försvarskonceptet med ubåtsförband, ytattackförband, 
minröjningsförband, rörligt kustartilleri och det fasta kustförsvaret bildade, 
tillsammans med attack"yget, under det kalla kriget en stark yttre sköld mot de 
sovjetiska förbanden vid Östersjön. 

Budskapet i denna bok är tydligt; nämligen att politikerna hade bristande 
insikter och kunskaper om sjöförsvarets krav och möjligheter och förlitade sig 
på ett stort mobiliserande och förrådsställt försvar i ofredstider. Sveriges starka 
försörjningsberoende till sjöss glömdes bort. Inte minst erfarenheterna från 
de två världskrigen 1914–18 och 1939–45 borde mer aktivt ha tagits till vara 
under det kalla kriget och därefter. Trots denna nedprioritering av det svenska 
sjöförsvaret i försvarsbesluten kämpade den svenska marinen på i alla väder och 
under alla förhållanden under 1900-talet. Marinen fortsatte att upprätthålla 
svensk beredskap i främsta linjen med hjälp av skickliga medarbetare trots brister 
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på relevanta resurser. Det svenska folket har sannerligen marinen att tacka för 
mycket.

Innehållet i denna bok är riktad mot en analys av försvarsbesluten och den 
därav beroende utvecklingen av sjöförsvaret. Jag känner inte till något liknande 
verk, varför det kommer att fylla en viktig lucka i litteraturen. Jag är övertygad 
om att det kommer att bli ett standardverk för långa tider framöver. Det är en 
mycket imponerande prestation Herman Fältström har gjort med denna bok.

Bokens titel Slagsida är även ett budskap till eftervärlden och visar faran av att 
lågprioritera Sveriges sjöförsvar.  Navigare necesse est, vivere non est necesse – Att 
segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt (Pompejus) 

Kent Zetterberg
Professor emeritus vid Försvarshögskolan
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Inledning

Det svenska sjöförsvaret grundades 1522
Sverige var på 1500-talet ett av de första länderna i Europa som ska!ade sig 
en stående "otta, en av de största i Europa. Det berodde på att det inte fanns 
någon inhemsk civil sjöfartssektor att tala om. Inte heller, som i England, Spanien 
eller senare Nederländerna, någon civil handels"otta att mobilisera i krigstid. 
Örlogs"ottan byggdes upp med uppgifter att stödja expansionspolitiken genom
t�USVQQUSBOTQPSUFS�PDI�GÚSTÚSKOJOHTUSBOTQPSUFS�ÌU�ìPUUBO�PDI�BSNÏO
t�JOTBUTFS�NPU�LPOLVSSFOUFS�PN�½TUFSTKÚNBLUFO�o�GSÊNTU�%BONBSL�J�OÌHPO�NÌO�
 Polen, i slutskedet Ryssland, 
t�TLZEE�BW�4UPDLIPMNTPNSÌEFU�TBNU�
t�IBOEFMTTLZEE�
Kampen om Östersjöhandeln och tillträdet till den ryska marknaden utgjorde 
bakgrunden till det svenska väldet under stormaktstiden (1600-talet). Inom 
området kämpade regionala makter (Sverige mot Danmark) om kontrollen. 
Utomstående global sjömakt (Holland) omväxlande stödde rivalerna mot 
varandra, angelägen om att ingen skulle kunna bli alltför dominerande.

Upprustningen var en stor investering för rikets säkerhet. Flottan gjorde 
det möjligt att med vapenmakt vidga rikets maktsfär. Flottan var också en 
GÚSVUTÊUUOJOH�GÚS�EFO�TWFOTLB�BSNÏOT�FSÚWSJOHBS�PDI�EÊSFGUFS�OÚEWÊOEJH�GÚS�BUU�
kunna upprätthålla Sveriges kontroll över rikets olika delar. Herraväldet över 
Östersjön var således en förutsättning för att kunna bibehålla positionen som 
stormakt.

När det stora nordiska kriget (1700–1721)1 led mot sitt slut, var Sverige nära 
bankrutt. Flottans underhåll var kraftigt eftersatt. Fartygen nedslitna. Resurserna 
förblev små ända fram till den starka upprustningen under Gustav III:s 
regeringstid. Nya brister i det svenska sjöförsvaret tydliggjordes under Krimkriget 
1853–1856, som fördes mellan Storbritannien, Frankrike och Turkiet på ena 
sidan och Ryssland på den andra. En brittisk-fransk sjöstyrka, tidvis baserad i 
Fårösund, opererade i Östersjön.

Under 1800-talet gjordes stora ansträngningar i Europa för att bibehålla en 
acceptabel maktbalans. Med Bismarcks agerande kunde kon"ikten i Europa 

1 Kriget utkämpades i norra, mellersta och östra Europa mellan Sverige, hertigdömet Holstein-
Gottorp och 1710–1713 även Osmanska riket å ena sidan och å andra sidan en koalition bestående 
av Sachsen-Polen, Danmark-Norge och Ryssland. Sverige förlorade kriget och Ryssland övertog 
Sveriges stormaktsställning i norra Europa.
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biläggas genom ett nätverk av avtal mellan Tyskland och det övriga Europa.2

Riksdagen beslöt (1865) att sjöförsvaret skulle bestå av !ottan och 
skärgårdsartilleriet. Flottans huvudbasering blev som tidigare Karlskrona, medan 
skärgårdsartilleriet lokaliserades till Stockholm. Samtidigt som Riksdagen beslöt 
att ersätta indelningsverket slogs !ottan och skärgårdsartilleriet samman. En 
målmedveten återuppbyggnad av en sjögående !otta påbörjades. Uppgifterna 
för !ottan diskuterades och följde två huvudspår. Det ena företräddes av den 
lantmilitära sakkunskapen, som förordade en skärgårds!otta. Den andra 
företräddes av den sjömilitära sakkunskapen, som förordade en !otta stark nog att 
kunna insättas fritt till havs och som innehöll en kärna av pansarskepp. Resultatet 
blev varken eller.

Såväl pansarskepp som kustfästningar byggdes och förstärkte därmed 
sjöförsvaret. Två artillerikårer sattes upp – Vaxholmskåren 1889, som lydde under 
lantförsvaret och Karlskronakåren 1893 lydande under sjöförsvaret. Uppgifterna 
för kustbefästningarna divergerade. Den lantmilitära sakkunskapen ansåg 
att uppgiften var att avvärja militärt anfall mot landet, medan den sjömilitära 
sakkunskapen ansåg att kustförsvarets uppgifter var att skydda !ottans baser. Ett 
inom marinen självständigt kustartilleri organiserades 1901 utan tillgång till en 
enhetlig försvarsplan för sjöförsvaret. Lars Hansson3 konstaterar att

/…/ !ottans uppgifter behandlades i särskild ordning och angavs bl a vara 
att med stöd av det strategiska sambandet med armén förhindra invasion 
över havet och att jämte be"ntliga kustfästningar skydda huvudstaden och 
Karlskrona.
Kustartilleriets uppsättande och det nya vapenslagets första år genomfördes inte 
utan stora våndor.

Efter den väl genomförda maktdemonstrationen vid unionskrisen 1905 kom 
!ottan att ställas inför helt nya uppgifter, då neutralitetsvakten organiserades 
under första världskriget. Förutom att upprätthålla beredskap mot en eventuell 
angripare, skulle de internationella plikterna uppfyllas. Det handlade främst om 
skydd av all, även de krigförandes, handelssjöfart inom svenskt territorialhav. 
Bristerna i sjöförsvaret tydliggjordes.

2 Otto von Bismarck (greve 1865, furste 1871, hertig av Lauenburg 1890) var Preussens 
ministerpresident 1862–1890 och Tysklands rikskansler 1871–1890, under åren 1867–1871 
förbundskansler för Nordtyska förbundet. Han förde Preussen och Tyskland till en ledande 
ställning i Europa, hade den ledande rollen i Tysklands enande 1871 och var sannolikt Europas 
mest in!ytelserika politiker under den senare delen av 1800-talet.
3 Hansson, Lars, Ersta - Från svarvspån till byggnadsminne, Estland 2008, sidan 9.
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J’accuse
Så avslutade jag mitt inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien.4 Det 
var kanske pretentiöst att använda detta uttryck. Men trots allt har uttrycket ett 
symbolvärde, då det symboliserar en falsk och felaktig uppfattning, som för mig 
har en stor betydelse, där det etablerade samhället utnyttjar bristande kunskaper för 
att vilseföra människor. Den representerar även de etablerades potemkinkulisser, 
bakom vilka beslutsfattarna gömmer sig. Med detta som utgångspunkt kommer 
jag att analysera hur den svenska försvarsplaneringen under 1900-talet påverkade 
sjöförsvaret.

Det !nns alltför många människor som, i sin nit och iver att sälja sig själva i det 
korta perspektivet, uppvisar detaljkunskaper inom begränsade områden. Därmed 
skapas förhoppningar att inga frågeställningar ska komma upp om helheten. Det 
ska vara en debatt på deras villkor. En seriös debatt utgående från sakkunskap 
och måttlighet eftersträvas inte. Jag hävdar att försvarsdebatten - anklagelser och 
påståenden - har detta som utgångspunkt! Att försöka föra in fakta i en för landet 
avgörande fråga är som att ropa i ett tomt rum. Endast ekot av rösten hörs. Skulle 
jag trots allt få genmäle, talas det om helt andra saker. Helst om detaljer, som i 
och för sig är viktiga, men som saknar relevans i den situation, där det svenska 
försvaret be!nner sig i idag. Man värjer sig för fakta. Önsketänkande och tro har 
upphöjts till religion.

Någon diskussion kring försvarets förmåga vid ett eventuellt angrepp eller 
när vi idag eller i en krissituation ska hävda våra rättigheter som en fri och 
obunden nation förs inte i tillräcklig omfattning. Förutsättningar skapas inte 
för den modernisering av det svenska försvaret, som behövs för att kunna 
hantera cyberkrigföring och olika väpnade aktioner, som är tänkbara mot vårt 
land. De marina stridskrafterna reduceras med motiveringen att de tillhör det 
kalla kriget och att kustinvasion inte är aktuell. Därmed !nns det inte något 
behov av sjömålsbekämpande förband. Man förnekar behovet av daglig förmåga 
att övervaka och ingripa i Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken, när 
internationella överenskommelser och svenska intressen ifrågasätts. 

Den utveckling som nu äger rum i Östersjön, skapar en situation som 
liknar den under 1500-talet. Inte kan då Sverige, som den stat med den längsta 
kuststräckan, undandra sig detta ansvar, som i grunden åligger oss i detta 
sammanhang. Vi kommer att tvingas till att axla detta ansvar — att säkerställa 
frihet och säkerhet över, på och under havsytan. Att med denna utveckling som 
grund tvingas att konstatera den svaga utvecklingen och reduceringen av den 
sjöoperativa förmågan är frustrerande.

4 Fältström, Herman, Från mobiliserande massförsvar till mobiliserat insatsförband, Inträdesanförande 
i KKrVA den 11 januari 2007, KKrVA HT nr 1/2007. 
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Förnyelsetakten och tillgången på allsidigt användbara förband har varit och 
är alltför långsam respektive alltför låg. Det handlar inte enbart om hot mot 
Sverige. Det handlar lika mycket om Sveriges ansvar för att kunna medverka 
till en tryggad utveckling av frihet och fred i världen. Sveriges möjligheter att 
aktivt bidra till fred och säkerhet genom krishantering i såväl närområdet som 
längre bort urholkas, eftersom basen för att verka med förband utomlands har 
mer än halverats. Möjligheterna till ökade insatser undergrävs, då de föreslagna 
nedskärningarna dessutom leder till problem att bevara en allsidig svensk militär 
kompetens samt att rekrytera tillräckligt med personal. 

Min tes
Min avsikt med denna bok är att beskriva bakgrunden till det svenska sjöförsva-
rets uppgång och nedgång. Polybios5 säger i inledningen till sin historia att det 
inte !nns någon nyttigare vägledning för människan än kännedom om förgångna 
händelser. (Historia vitæ magistra.) Jag har ofta frågat mig om försvarsplanering-
en helt okritiskt har anammat synsättet att det är historien som har att bestämma 
framtiden.

Min tes är att metoden, att förutsäga framtiden med hjälp av analogislut, utövar 
en stor lockelse på människor. Inte minst ur den synvinkeln kan vi människor hela 
tiden hänvisa till det förgångna och på så sätt slippa att reellt fatta beslut.

Metoden bygger på att vi hela tiden har en allmängiltig beskrivning av 
utvecklingen tillgänglig. Detta är emellertid en illusion. Även om historien skulle 
upprepa sig med en lagbundenhet, så är det därmed inte sagt att vår bild av 
tidigare perioder är lika med en uppräkning av alla fakta från en viss tid på ett visst 
område. Anledningen till detta är att det vi vet består av ett urval från för"uten 
tid som vi gjorde och med ett annat mål i sikte än i dag. Således kan vi inte nu 
veta om detta urval kan vara det mest väsentliga, för att kunna göra denna logiska 
koppling mellan det som har varit och det framtida kommande. Både urval och 
sätt att beskriva förhållandena är betingade av den tid som gällde vid tidpunkten 
GÚS�CFTLSJWOJOHFO��-PHJTLU�HÌS�EFU� GÚS� BUU� UJMMHPEPTF�EF�FHOB� JEÏFSOB� BUU�IJUUB�
önskade situationer i det som en gång skett vid lämplig sovring av materialet. Att 
de förutsägelser som vi gör på detta sätt, går i uppfyllelse, sker mindre på grund 
av den verkliga utvecklingen än som en följd av våra egna önskningar. (Jämför det 
med de ideligen återkommande budgetrevideringarna som till sist leder fram till 
att budgeten är lika med utfallet. Hurra! Men hur blev produkten?)

5 Polybios (latin:Polybius), Hipparch, högste befälhavaren för kavalleriet, född omkring 203 f.Kr. i
Megalopolis på Peloponnesos i Grekland, död omkring 120 f.Kr. i Afrika, var en grekromersk 
militär, historiker, författare. Han ville utreda orsakerna till staters uppgång och fall. Han var 
noggrann med att undvika att känslor och sensationslystnad.
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Jag mönstrade av jagaren HMS Halland en vacker höstdag 1975. Efter 
!era år till sjöss i den yrkesroll som jag en gång hade valt, placerades jag i en 
helt främmande värld. Som nybliven försvarsstabsaspirant anmälde jag mig på 
försvarsstaben och placerades inledningsvis på operationsledning 1 vars chef 
var översten P O Hallqvist. Det blev en annorlunda och onaturlig miljö att 
arbeta i för mig som sjöo"cer, artillerist och med genomgången teknisk kurs 
på Militärhögskolan. Det var en kulturkrock av stora mått. Denna främmande 
kulturmiljö föranledde mig att börja göra dagboksanteckningar – kanske inte 
varje dag eller vecka – men tillräckligt ofta vid tillfällen då jag började begripa 
vad arbetet gick ut på. Jag har sedan 1975 fortsatt att föra dessa anteckningar mer 
eller mindre kontinuerligt.

Mina minnesanteckningar som jag har sammanställt i denna bok har som 
utgångspunkt haft överbefälhavarens planeringsunderlag. Jag har kunnat 
konstatera att det är svårt att #nna någon skillnad mellan vad statsmakterna och 
överbefälhavaren säger. Däremot har jag uppfattat att tolkningarna av läpparnas 
bekännelse har varit annorlunda. Jag har inte kunnat #nna något fall där en 
säkerhets- och försvarspolitisk slutsats har påverkat en förändring av planerna och 
den verkliga utvecklingen under perioden 1962 till 1992. Det skulle möjligen 
vara de intrång med undervattensfarkoster som har uppmärksammats och 
debatterats sedan den sovjetiska ubåten trängde in på svenskt sjöterritorium i 
Blekinge i oktober 1981.

Istället var det den ekonomiska situationen och likviditeten som styrde 
resultatet. Räckte inte de ekonomiska resurserna till har driftkostnaderna alltid 
fått sitt och den nödvändiga besparingen har främst drabbat nyinvesteringar. 
Samtidigt har förbrukningen av tilldelat anslag prioriterats. Å andra sidan har varje 
antydan till avspänning och minskning av militära resurser mycket snabbt, till och 
med snabbare än i omvärlden, inneburit en reduktion av det svenska försvaret.

Försvarets förändring
För mig föll det sig naturligt att inledningsvis fundera över de egenskaper som 
utgör grunden för sjöförsvarets utformning.

Under början av 1900-talet förändrades den politiska kartan i Sverige. 
Upplösningen av unionen med Norge, rösträttsreformen och parlamentarismens 
utformning inverkade i hög grad på den politiska vardagen. Samtidigt innebar 
den ekonomiska tillväxten i landet ökade satsningar på välfärdssystemen. Detta 
påverkade då också möjligheterna att utveckla det svenska försvaret. 

En huvudfråga för mig har varit att söka efter kopplingar mellan de politiska 
och de militära organisationerna. Tillvaratogs erfarenheterna från de två senaste 
världskrigen? Fanns det någon samklang mellan de politiska uttalandena och 
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fattade beslut? Hur fritt kunde den fackmässiga, militära organisationen agera i 
samband med avvägningen mellan olika egenskaper? Var regeringen beredd att 
använda militära förband i fred till stöd för den förda utrikespolitiken?

%FU�ÊS�VQQFOCBSU�BUU�EFU�JEÏQPMJUJTLB�JOTMBHFU�GÊSHBEF�GÚSTWBSFUT�VUGPSNOJOH�
och då i synnerhet sjöförsvaret, liksom det gör i dag. Partiernas politik har 
som så mycket annat förändrats över tiden. Det som i början var fel blev rätt 
i mitten av 1900-talet. Att då diskutera försvarets utformning enbart inom 
ramen Krigsmakten/Försvarsmakten blir allt för snäv även om svensk utrikes- och 
försvarspolitik inkluderas. Inrikespolitiken har successivt fått större påverkan. 
Därför har jag också beskrivit omgivningen inom vilken det svenska försvaret 
har formats.

Tiden för det kalla kriget har av forskningsprojektet Försvaret och det kalla 
kriget tidsmässigt de!nierats av perioden från andra världskriget slut till murens 
fall och Sovjetunionens upplösning. Försvarets förändring under denna period 
är starkt påverkad av tidigare förändringar bland annat införandet av allmän 
värnplikt, upplösningen av unionen med Norge, rösträttsreformen och den 
konstitutionella krisen (regent – regering) samt inte minst de två världskrigen. 
Detta är mitt skäl för att börja med en återblick från det förra sekelskiftet 
1899/1900. Utgående från denna återblick beskriver jag de styrande faktorer som 
påverkade försvarspolitiken och därmed försvarsbesluten under det kalla kriget.

Samtidigt är det fullt klart att försvarets förändring under det kalla kriget 
har en tydlig koppling till sjöförsvarets dagsaktuella förmåga – varför blev det 
som det blev? Därför har jag ansett det vara nödvändigt att avsluta boken med 
att sammanfatta sjöförsvarets förändring efter det kalla krigets slut och de första 
decennierna av 2000-talet. 

Källor
I mars 2002 gjorde jag en analys av förutsättningarna inför 2004 års försvarsbe-
slut. Analysen grundades på många studier, utredningar och artiklar, som jag har 
medverkat i under min långa tid (1975–2007) som planeringsstrateg i marin- 
och försvarsstaberna samt vid moderaternas riksdagskansli. Den ger en uppfatt-
ning om de svårigheter som överbefälhavarna stod inför under inledningen av det 
nya seklet. Inte minst sedan Försvarsmaktens högsta chefer skrotade fortfarande 
användbar materiel som skattebetalarna hade !nansierat. En regelrätt försking-
ring av medborgarnas egendom. Analysen redovisas till de väsentligaste delarna i 
slutet av boken.

Underlaget till analysen och boken har i grunden hämtats från mina 
kontinuerliga anteckningar från studier, utredningar och artiklar som jag har 
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fattade beslut? Hur fritt kunde den fackmässiga, militära organisationen agera i
samband med avvägningen mellan olika egenskaper? Var regeringen beredd att
använda militära förband i fred till stöd för den förda utrikespolitiken?

Det är uppenbart att det idepolitiska inslaget färgade försvarets utformning,
och då i synnerhet sjöförsvaret, liksom det gör i  dag. Partiernas politik har
som så mycket annat förändrats över tiden. Det som i början var fel blev rätt
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1899/1900. Utgående från denna återblick beskriver jag de styrande faktorer som
påverkade försvarspolitiken och därmed försvarsbesluten under det kalla kriget.

Samtidigt är det fullt klart att försvarets förändring under det kalla kriget
har en tydlig koppling till sjöförsvarets dagsaktuella förmåga — varför blev det
som det blev? Därför har jag ansett det vara nödvändigt att avsluta boken med
att sammanfatta sjöförsvarets förändring efter det kalla krigets slut och de första
decennierna av 2000-talet.

Källor
I mars 2002 gjorde jag en analys av förutsättningarna inför 2004 års försvarsbe-
slut. Analysen grundades på många studier, utredningar och artiklar, som jag har
medverkat i under min långa tid (1975-2007) som planeringsstrateg i marin-
och försvarsstaberna samt vid moderaternas riksdagskansli. Den ger en uppfatt-
ning om de svårigheter som överbefälhavarna stod inför under inledningen av det
nya seklet. Inte minst sedan Försvarsmaktens högsta chefer skrotade fortfarande
användbar materiel som skattebetalarna hade finansierat. En regelrätt försking-
ring av medborgarnas egendom. Analysen redovisas till de väsentligaste delarna i
slutet av boken.

Underlaget till analysen och boken har i  grunden hämtats från mina
kontinuerliga anteckningar från studier, utredningar och artiklar som jag har
medverkat i. Dessa bygger i sin tur på flera försvarskommitteers betänkanden,
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underlag från försvarsgrenarna, Försvarets materielverk och (dåvarande) 
Försvarets forskningsanstalt, överbefälhavarens förslag samt enskilda personers 
eller gruppers synpunkter på den förda utrikes- och försvarspolitiken. Det är 
naturligt att arbetspapper från min medverkan i forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget också har utnyttjats som underlag. Inför samtliga delprojekt 
har vi haft samtal om syfte och inriktning. Samtalen har berört hela bredden av för 
delprojekten aktuella områden. Dessa har förts såväl inför som under böckernas 
tillkomst. Dessa samtal har väckt frågor som har berört arbetet med boken.

En stor tillgång har också varit det sekretessmateriel som välvilligt ställts 
till förfogande efter prövning av Försvarsmaktens högkvarter, Krigsarkivet och 
Regeringskansliet. Denna prövning har också hjälpt mig i mina bedömningar 
av vad jag nu kan skriva utgående från erhållen kunskap genom att personligen 
ha varit delaktig i hela processen mellan 1975 och 2007. Till detta ska fogas 
att jag under 17 år var akademiens sekreterare i Kungl. Örlogsmannasällskapet. 
Genom samtal med kollegor och ledamöter från systerakademier och ett ökat 
deltagande i den säkerhetspolitiska debatten vidgades min syn på behovet av ett 
försvar, politiska och militära grunder för prioriteringar och den betydelse som 
svenskt sjöförsvar har för svensk säkerhets- och försvarspolitik.

Tack
Många vänner och kollegor från min aktiva tid inom Försvarsmakten har 
indirekt bidragit till denna boks tillblivelse. Många har gett mig goda råd inom 
de områden, där jag har saknat direkt sakkunskap. Att nämna några skulle vara 
orättfärdigt för dem som inte omnämns.

Det är också många, som har berikat mitt kunnande och mina kunskaper 
om hur den svenska säkerhets- och försvarspolitiken har skiftat över åren. De har 
också präglat min syn på försvarets, marinens och !ottans utveckling. Att räkna 
upp alla skulle resultera i en lång lista. Jag kan emellertid inte låta bli att nämna 
några av de chefer jag haft och som indirekt har bidragit till min personliga 
utveckling.

Dick Börjesson trä"ade jag för första gången våren 1964. Som  kadetto#cer 
kom han hem efter långresa med HMS Älvsnabben. Själv var jag då !aggkadett på 
Kungl. Sjökrigsskolan. Av någon för mig outgrundlig anledning kom vi båda att 
därefter ha ett nära och givande samarbete fram till vår pensionering. Dick stod, 
– inte minst som chef för marinen – alltid upp för marinen och sin övertygelse 
om att hela den svenska kusten var viktigt svek han aldrig.

Bror Stefenson var min kurschef på Militärhögskolans allmänna kurs, och 
jag hade honom sedan som Chef för kust!ottan och Chef för Försvarsstaben. Av 
honom $ck jag lära mig mycket, inte minst under min tid som sekreterare i Kungl. 
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Kungl. Sjökrigsskolan. Av någon för mig outgrundlig anledning kom vi båda att
därefter ha ett nära och givande samarbete fram till vår pensionering. Dick stod,
— inte minst som chef för marinen — alltid upp för marinen och sin övertygelse
om att hela den svenska kusten var viktigt svek han aldrig.

Bror Stefenson var min kurschef på Militärhögskolans allmänna kurs, och
jag hade honom sedan som Chef för kustflottan och Chef för Försvarsstaben. Av
honom fick jag lära mig mycket, inte minst under min tid som sekreterare i Kungl.
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Örlogsmannasällskapet under hans ordförandeskap. Bror lärde mig att det inte 
!nns någon sanning, men välgrundade uppfattningar om vad som har inträ"at.

P O Hallqvist, som ursprungligen var pansaro#cer, var min förste och tyvärr 
kortvarige chef under min första tid på försvarsstaben. Han lärde mig att saklighet 
kom före den individuella karriären.

Claes Tornberg var min förste sektionschef på marinstaben, men vårt samarbete 
härrörde också från hans år som ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet. 
Tack Claes för alla våra samtal, ibland hetsiga diskussioner, vilka till slut !ck en 
lösning innebärande att vi förstod varandra.

Jag måste också nämna tre personer, som har satt stora avtryck hos mig. 
Den förste är Sven Andersson, tidigare försvars- och utrikesminister, och hans 
lugna och säkra ledning av ubåtsskyddskommissionen. Den andre är Henrik 
Landerholm. Då han var ordförande i Riksdagens försvarsutskott, rekryterade 
han mig till moderaternas riksdagskansli. Henrik förstår nog inte, vilken tillgång 
detta blev för mig personligen. Jag lärde känna många riksdagsledamöter från 
olika partier och hur de såg på försvaret. Jag måste också nämna förutvarande 
överbefälhavaren Bengt Gustafsson. Jag trä"ade honom, då överstelöjtnant, 
första gången i grå husets bottenvåning när jag nyss hade börjat på försvarsstaben. 
Det var under många tidiga morgnar i ka"ehörnan på sektion 4 som vi pratade 
om försvarets framtid och allt som rörde detta från den värnpliktiges miljö till 
försörjning i krigstider. Om jag skall skriva något om vad han har betytt för mig, 
då får det bli i en egen bok. Tack Bengt!

Ett stort tack går också till Lars Wigert. Vi arbetade under många år 
tillsammans i Kungl. Örlogsmannasällskapet, han som redaktör för Tidskrift i 
Sjöväsendet och kassaförvaltare och jag som akademiens sekreterare. Sedan har 
vi till och från fortsatt samarbetet inom ramen för forskningsprojektet Försvaret 
och det kalla kriget. Det är många krångliga meningar som Lars på ett elegant sätt 
har lyckats räta ut. Han har, ibland med förtvivlan i rösten, på ett fantastiskt sätt 
hjälpt mig med text- och språkbehandling i den här boken. Tack Lars.
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gett mig goda metodologiska råd samtidigt som vi har diskuterat upplägg och 
disposition. Han har följt mitt arbete och (nästan) alltid varit tillgänglig för frågor 
när jag har hamnat i en valsituation och blivit tveksam vilket alternativ som jag 
borde välja. Tack Gunnar.

Slutligen måste jag rikta ett stort tack till Kent Zetterberg, professor emeritus 
i historia och ett vandrande militärhistoriskt uppslagsverk. Han har hela tiden 
kunna hjälpa mig när jag haft svårt att hitta relevanta källor. Kent och jag har 
också hela tiden fört en dialog om och vinklat olika frågeställningar kring 
historiska händelser. Utan Kents stöd hade det blivit svårt att fullfölja arbetet 
med boken. Tack Kent.

Örlogsmannasällskapet under hans ordförandeskap. Bror lärde mig att det inte
finns någon sanning, men välgrundade uppfattningar om vad som har inträffat.

P 0 Hallqvist, som ursprungligen var pansarofficer, var min förste och tyvärr
kortvarige chef under min första tid på försvarsstaben. Han lärde mig att saklighet
kom före den individuella karriären.

Claes Tornberg var min förste sektionschef på marinstaben, men vårt samarbete
härrörde också från hans år som ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet.
Tack Claes för alla våra samtal, ibland hetsiga diskussioner, vilka till slut fick en
lösning innebärande att vi förstod varandra.

Jag måste också nämna tre personer, som har satt stora avtryck hos mig.
Den förste är Sven Andersson, tidigare försvars- och utrikesminister, och hans
lugna och säkra ledning av ubåtsskyddskommissionen. Den andre är Henrik
Landerholm. Då han var ordförande i Riksdagens försvarsutskott, rekryterade
han mig till moderaternas riksdagskansli. Henrik förstår nog inte, vilken tillgång
detta blev för mig personligen. Jag lärde känna många riksdagsledamöter från
olika partier och hur de såg på försvaret. Jag måste också nämna förutvarande
överbefälhavaren Bengt Gustafsson. Jag träffade honom, då överstelöjtnant,
första gången i grå husets bottenvåning när jag nyss hade börjat på försvarsstaben.
Det var under många tidiga morgnar i kaffehörnan på sektion 4 som vi pratade
om försvarets framtid och allt som rörde detta från den värnpliktiges miljö till
försörjning i krigstider. Om jag skall skriva något om vad han har betytt för mig,
då får det bli i en egen bok. Tack Bengt!

Ett stort tack går också till Lars Wigert. Vi arbetade under många år
tillsammans i Kungl. Örlogsmannasällskapet, han som redaktör för Tidskrift i
Sjöväsendet och kassaförvaltare och jag som akademiens sekreterare. Sedan har
vi till och från fortsatt samarbetet inom ramen för forskningsprojektet Försvaret
och det kalla kriget. Det är många krångliga meningar som Lars på ett elegant sätt
har lyckats räta ut. Han har, ibland med förtvivlan i rösten, på ett fantastiskt sätt
hjälpt mig med text- och språkbehandling i den här boken. Tack Lars.

Under mitt arbete med boken har Gunnar Arteus, professor emeritus i historia,
gett mig goda metodologiska råd samtidigt som vi har diskuterat upplägg och
disposition. Han har följt mitt arbete och (nästan) alltid varit tillgänglig för frågor
när jag har hamnat i en valsituation och blivit tveksam vilket alternativ som jag
borde välja. Tack Gunnar.

Slutligen måste jag rikta ett stort tack till Kent Zetterberg, professor emeritus
i historia och ett vandrande militärhistoriskt uppslagsverk. Han har hela tiden
kunna hjälpa mig när jag haft svårt att hitta relevanta källor. Kent och jag har
också hela tiden fört en dialog om och vinklat olika frågeställningar kring
historiska händelser. Utan Kents stöd hade det blivit svårt att fullfölja arbetet
med boken. Tack Kent.
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Det material som jag har använt vid jämförelser är samtida. Jag har medvetet sökt 
efter tidsmässigt motsatta uppfattningar, för att så långt som möjligt på ett neutralt 
sätt kunna dra mina slutsatser. Trots denna strävan har min starka syn på behovet 
av ett sjöförsvar påverkat mitt slutliga ställningstagande, som helt och hållet är mitt 
eget. Övriga personer, som från sina utgångspunkter har bidragit med kunskap om 
1900-talets svenska utrikes- och försvarspolitik, ska inte lastas för detta.

Boken är skriven i ett försök att lyfta fram delar av de motiv som låg till grund 
för de alternativ som under arbetets gång successivt uteslöts. Dessa motiv är i 
grunden intressantare än de motiv som utgjort grund för Riksdagens beslut om 
försvarets utformning. 

Herman Fältström

I livets villervalla
så nära vi gå -
men så !ärran från varandra
i morgonens solstänkta lunder -

I livets villervalla, Nils Ferlin

Det material som jag har använt vid jämförelser är samtida. Jag har medvetet sökt
efter tidsmässigt motsatta uppfattningar, för att så långt som möjligt på ett neutralt
sätt kunna dra mina slutsatser. Trots denna strävan har min starka syn på behovet
av ett sjöförsvar påverkat mitt slutliga ställningstagande, som helt och hållet är mitt
eget. Övriga personer, som från sina utgångspunkter har bidragit med kunskap om
1900-talets svenska utrikes- och försvarspolitik, ska inte lastas för detta.

Boken är skriven i ett försök att lyfta fram delar av de motiv som låg till grund
för de alternativ som under arbetets gång successivt uteslöts. Dessa motiv är i
grunden intressantare än de motiv som utgjort grund för Riksdagens beslut om
försvarets utformning.

Herman Fältström

I livets villervalla
så nära vi gå -
men så fjärran från varandra
i morgonens solstänkta lunder -

I  livets villervalla, Nils Ferlin
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Lybska Svan
JaCa ah I Fag- g.

i örlog1/2fartyg fran Guoav Vasa,. tid (1522). I'm idaild av Gustav Vati71.5
tlawkepp i LAU 1,0ek;49 Shill. I Ion anlande till Slätbaken den 7 tuni 1522
tillsammans med nio andra 4epp och 7511 soldater, den fi)rsta stun& örlogs-
Hunan i l'.uropa, Grunden for det svenska siöforsvaret hade formatK.
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Svenskt sjöförsvar

Re!exioner kring svenskt sjöförsvars egenskaper
Utgångspunkter

Grundläggande för svenskt sjöförsvar är att vara fredsbevarande. Därför måste 
Sverige göra det troligt att ingen främmande nation eller andra sammanslutningar 
kan utnyttja svenskt sjöterritorium – vare sig över, på eller under havsytan – för 
egna syften riktade mot andra stater. Det är omvärlden och inte vi själva, som avgör 
om det !nns tillit till Sveriges möjligheter att åstadkomma detta. Sjöförsvaret 
ska ha sådan beredskap att det kan utgöra ett stöd för svensk utrikespolitik. 
Sjöförsvaret ska utrustas och organiseras så att det dagligen utgör stöd till och kan 
användas av den politiska ledningen för utveckling av fred, demokrati och alla 
människors lika värde.

Vid kon"ikter mellan länder strävar Sverige efter att hålla sig utanför dessa. 
Om krig bryter ut, är det av stor vikt att Sverige svarar upp mot de skyldigheter 
som folkrätten ställer. Kraven är stora på Sverige med dess höga levnadsstandard, 
utvecklat välfärdssystem, hög kunskapsnivå och högt teknologiskt kunnande.

En stat, som vill kontrollera svenskt territorium, kan antingen hota med eller 
sätta in kärnvapen och få Sveriges politiska ledning att kapitulera. Försöker den 
främmande makten att betvinga Sverige genom handelsblockad och avspärrning, 
blir kon"ikten förmodligen långdragen. Alternativet till detta är att sjöledes 
transportera stora anfallsstyrkor. Angrepp över havet – kustinvasion – är en för 
Sverige farlig angreppsmetod. Angriparen når tidigt tätt befolkade områden med 
där belägna viktiga industrier och en välutvecklad infrastruktur. Angrips Sverige 
istället över landgränsen i norr tvingas angriparen att kombinera detta anfall med 
anfall över hav för att anfallet ska bli framgångsrikt.

En kombination av handelsblockad och avspärrning påverkar befolkningens 
försörjning. Den utgör en påtaglig utpressning på den politiska ledningen. Hotas 
Sverige dessutom med insats av kärnvapen, kan det innebära att främmande 
politisk kontroll över svenskt territorium nås snabbt.

Dimensionering

Sjö- och luftförsvarets förmåga att göra insatser i fred och i inledningsskedet av 
en kon"ikt, är en grundläggande förutsättning för trovärdigheten i den svenska 
alliansfria politiken i fred. Detta förutsätter att svenskt sjöförsvar på ett trovärdigt 
sätt kan upprätthålla svensk suveränitet inom sjöterritoriet samt skydda sjöfart 
och !ske. Om krig bryter ut, utgör sjöförsvarets främsta uppgift att hålla Sverige 
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utvecklat välfärdssystem, hög kunskapsnivå och högt teknologiskt kunnande.

En stat, som vill kontrollera svenskt territorium, kan antingen hota med eller
sätta in kärnvapen och få Sveriges politiska ledning att kapitulera. Försöker den
främmande makten att betvinga Sverige genom handelsblockad och avspärrning,
blir konflikten förmodligen långdragen. Alternativet till detta är att sjöledes
transportera stora anfallsstyrkor. Angrepp över havet — kustinvasion — är en för
Sverige farlig angreppsmetod. Angriparen når tidigt tätt befolkade områden med
där belägna viktiga industrier och en välutvecklad infrastruktur. Angrips Sverige
istället över landgränsen i norr tvingas angriparen att kombinera detta anfall med
anfall över hav för att anfallet ska bli framgångsrikt.

En kombination av handelsblockad och avspärrning påverkar befolkningens
försörjning. Den utgör en påtaglig utpressning på den politiska ledningen. Hotas
Sverige dessutom med insats av kärnvapen, kan det innebära att främmande
politisk kontroll över svenskt territorium nås snabbt.

Dimensionering
Sjö- och luftförsvarets förmåga att göra insatser i fred och i inledningsskedet av
en konflikt, är en grundläggande förutsättning för trovärdigheten i den svenska
alliansfria politiken i fred. Detta förutsätter att svenskt sjöförsvar på ett trovärdigt
sätt kan upprätthålla svensk suveränitet inom sjöterritoriet samt skydda sjöfart
och fiske. Om krig bryter ut, utgör sjöförsvarets främsta uppgift att hålla Sverige
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utanför kriget liksom omedelbar beredskap för försvar mot strategiskt överfall. 
Tillsammans med det svenska försvaret i övrigt ska sjöförsvaret genom sin för-
måga att göra insatser, avvärja militärt angrepp på Sverige. Om Sverige trots allt 
utsätts för en kustinvasion, ska sjöförsvaret tillsammans med övriga stridskrafter i 
det längsta försvara Sverige utanför landets gränser.

Denna operativa princip innebär att angriparen ska mötas så tidigt som möjligt 
med strävan till avgörande i gräns- och kustområdet. Om detta misslyckas, ska 
fortsatt bekämpning av de resurser som angriparen måste tillföra såväl genom 
Finland som över Östersjön och Bottniska viken genomföras. Strävan är att 
kriget ska föras så långt utanför svenskt territorium som möjligt, företrädesvis 
på angriparens territorium eller fritt hav. I sista hand ska kriget föras över hela 
svenska territoriet.

Om angriparens markstridskrafter kan oskadliggöras innan de har kunnat 
landsättas på svensk mark, blir svenska uppo!ringar avsevärt mindre än om 
angriparen lyckas etablera sig på och ostört tillföra resurser till och framtränga 
på svensk mark. Angriparens anfallskraft måste således brytas innan denne kan 
utveckla hela sin styrka samt därigenom hindras till omfattande strider på svensk 
mark. Sammantaget innebär detta att kraven på sjöförsvaret är som störst i fred, 
under övergången till ett påbörjat militärt angrepp. Inför 1992 års försvarsbeslut 
konstaterade dåvarande överbefälhavaren6 att försvaret ska kunna

t�� IÊWEB�EFO�UFSSJUPSJFMMB�JOUFHSJUFUFO�
t�� VUHÚSB�FO�USÚTLFM�NPU�JOWBTJPO�TBNU�
t�� LVOOB�GÚSB�FO�VUIÌMMJH�TUSJE�TPN�TLBQBS�UJE�GÚS�BUU�FSIÌMMB�IKÊMQ�VUJGSÌO�

Dessa förmågor tydliggjordes genom att bryta ner dem till åtta operativa uppgifter:

Hävda den territoriella integriteten
(1) Luftförsvara vårt land
 Resurser för att hävda det svenska luftrummets integritet i fred, vid kriser och i en neutralitetssituation 
 eller tidigt angrepp med hot om genom!ygning från båda stormaktsblocken.
(2) Försvara vårt sjöterritorium
 Resurser för att hävda det svenska sjöterritoriets integritet i fred, vid kriser och i en neutralitetssituation 
 vid krig mellan stormaktsblocken.
(3) Skydda sjötransporter längs vår kust
 Resurser för att upprätthålla landets försörjning genom att säkra import- och kustsjöfart samt 
 sjötransporter till Gotland och i kris kunna hävda det svenska sjöterritoriet.
Utgöra tröskel mot invasion
(4) Förhindra strategiskt överfall
 Resurser för att förhindra tidig utslagning av svenska militära förband och skydda befolkningscentra.

6 General Bengt Gustafsson 
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(5) Försvara norra Sverige
 Resurser för att i en neutralitetssituation kunna hävda landets integritet i strider mellan stormakts-
 blocken på Nordkalotten och för att försvara landet mot gränsinvasion.
(6) Försvar oss mot kustinvasion
 Resurser för att försvara varje aktuell del av landet mot kustinvasion.
Föra uthållig strid
(7) Gardera oss mot olika anfallsriktningar
 Resurser för att gardera olika tänkbara angreppsriktningar även vid militärpolitiska förändringar.
(8) Fortsätta striden
 Resurser för att om Sverige blir angripet, dels kunna genomföra en uthållig försvarsoperation i en 
 riktning, dels kunna gardera oss i andra felar av landet, med målsättning att som skapar tid för att 
 erhålla hjälp utifrån.

Att hävda den territoriella integriteten utanför vår kust utgör också 
huvudförsvarslinjen vid försvar av Sverige mot invasion. Samtidigt utgör 
huvudförsvarslinjen grunden för den svenska utrikespolitiken – militärt alliansfria 
i fred. Bägge analyserna leder till samma slutsats. 

Det är således samma krav, som bör ligga till grund för prioritering av det 
svenska försvarets fortsatta uppbyggnad. Omvärlden kan svårligen förknippa ett 
segt djupförsvar på svensk mark med strävan att i fred vara en militärt alliansfri 
stat och vid krig i omvärlden på ett övertygande sätt hävda att ingendera av de 
krigförande makterna kommer att kunna utnyttja svenskt luftrum, sjö- och 
markterritorium. Inom ramen för dessa analyser beskrivs i ovanstående bild hur 
jag anser att dimensioneringen av sjöförsvarets förband ska göras. 

Enligt min mening blir prioriteringen den samma oberoende om 
invasionsförsvar är Försvarsmaktens viktigaste uppgift eller ej. I grunden !nns 
det inget motsatsförhållande mellan å ena sidan integritetsförsvar och å andra 
sidan ett invasionsförsvar.
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Det är således samma krav, som bör ligga till grund för prioritering av det
svenska försvarets fortsatta uppbyggnad. Omvärlden kan svårligen förknippa ett
segt djupförsvar på svensk mark med strävan att i fred vara en militärt alliansfri
stat och vid krig i omvärlden på ett övertygande sätt hävda att ingendera av de
krigförande makterna kommer att kunna utnyttja svenskt luftrum, sjö- och
markterritorium. Inom ramen för dessa analyser beskrivs i ovanstående bild hur
jag anser att dimensioneringen av sjöförsvarets förband ska göras.

Enligt min mening bl ir  prioriteringen den samma oberoende om
invasionsförsvar är Försvarsmaktens viktigaste uppgift eller ej. I grunden finns
det inget motsatsförhållande mellan å ena sidan integritetsförsvar och å andra
sidan ett invasionsförsvar.
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Sjöförsvarets beredskap

Erfarenheterna från två världskrig och mellan krigen en period med utopisk 
tro på en världsomfattande fred och frihet, har lärt oss att förberedelser för och 
behovet av en omedelbar beredskap är nödvändig. Regeringsdeklarationen att 
vara militärt alliansfria i fred stödda på ett starkt försvar är en viktig del av svensk 
säkerhetspolitik. Detta utgör utgångspunkten för sjöförsvarets utformning.

Ett sjöförsvar med förmågan att kunna verka mot det känsliga överskeppnings- 
och inledande landstigningsskedet är en fredsbevarande och krigsavhållande 
faktor. Ju högre beredskap, initiale!ekt och större seghet det svenska sjöförsvaret 
besitter, desto större blir risken för angriparen att drabbas av oacceptabla förluster 
i transporttonnage, trupp och materiel. Angriparens inledande risktagning ökar 
successivt efter hand som sjöförsvarets beredskap höjs. Om risken är oacceptabel 
för angriparen, måste det svenska sjöförsvaret genom bekämpning reduceras. 
Det tar då längre tid att etablera kontroll över området, som är aktuellt för 
tilltransporter av förband. Det kommer också att ta längre tid för angriparen att 
bygga upp och säkra lossningsplatser för trupp och materiel. En sådan tidsfrist är 
av stor betydelse för att kraftsamla övriga delar av vårt försvar till aktuellt område. 
Det skapar också tid att förhandla med och erhålla hjälp från andra länder.

Sverige ligger i en skärningspunkt mellan olika stormaktsintressen. Ska Sveriges 
utrikes- och försvarspolitik uppfattas som trovärdig, krävs att regeringen är beredd 
att använda försvaret även i fred. Detta ställer höga krav på såväl insatsberedskap 
som mobiliseringsberedskap. Huvuddelen av fartygen liksom am"biebataljonerna 
ska vara rustade, utrustade och bemannade. Förbanden ska vara organiserade enligt 
gällande krigsorganisation. Det fasta kustförsvarets bemanning rekryteras så långt 
möjligt lokalt. Såväl fartygen som am"biebataljonerna ska kunna bemannas och 
insättas med kort varsel. Förbanden ska vara utrustade med stridsammunition 
och övriga förnödenheter.

Insatsberedskap ska kunna upprätthållas året runt. Den geogra"ska 
fördelningen ska kunna varieras och anpassas efter hand som läget i omvärlden 
förändras. Risken för incidenter och oavsiktliga kränkningar till följd av militär 
övningsverksamhet ska uppmärksammas. Omfördelning av andra nationers 
örlogsfartyg och transportresurser ska följas upp. Behovet att kunna övervaka 
svenskt närområde är stort.

Territoriell integritet

Hävda territoriets integritet
Försvarets viktigaste uppgift är att hålla Sverige utanför ett krig – vara fredsbeva-
rande och krigsavhållande. Försvaret bidrar till att dämpa och att verka stabilise-
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rande, då en kon!ikt som berör Skandinaviska halvön, börjar utvecklas. En viktig 
uppgift i ett sådant läge är att övertyga omvärlden om att inget hot kan riktas 
mot andra stater från eller genom svenskt luft-, sjö- och landterritorium. Därför 
måste det svenska försvaret ha en god förmåga att hävda territoriets integritet. 
Redan i fred ska militära förband kunna sättas in och avvisa främmande verksam-
het på svenskt territorium. Det duger inte att enbart ha förband som upptäcker 
och följer främmande stridskrafter. Våra förband måste också kunna och tillåtas 
ingripa med vapenmakt. Därmed har förband, som kan hävda svensk territoriell 
integritet, också god initiale"ekt mot #entliga mark-, sjö- och !ygtransporter på 
väg mot landet. I krig är invasionsförsvar försvarets huvuduppgift.

Sjöförsvarets dimensionering 
Sjöstridskrafter och statsfartyg från främmande stater får inte uppehålla sig på 
svenskt sjöterritorium.  Sverige har som kuststat rättigheter och skyldigheter inte 
bara på svenskt sjöterritorium utan även inom den exklusivt ekonomiska zonen. 
Att visa på svensk vilja och trovärdig förmåga att hävda svenska rättigheter inom 
alla havsområden är omfattande redan i fredstid. I en situation med ökad politisk 
och militär spänning ökar kraven att kunna kontrollera pågående verksamhet på 
svenskt sjöterritorium, i svensk ekonomisk zon och i havsområden i anslutning 
till dessa. Genom att primärt utrusta sjöförsvarets förband för dessa uppgifter får 
de också förutsättningar för att sättas in i invasionsförsvaret. Sjöförsvarets största 
utmaningar är under fred och i övergången från fred till krig samt i invasionsförsvar. 
Sjöförsvaret ska således dimensioneras för uppgifter i fred och att hävda svensk 
territoriell integritet. Det är också av stor vikt att sjöförsvarets förband är så 
utrustade att de i fred i den aktuella situationen kan använda lämplig anpassad 
vapeninsats. För att detta ska vara möjligt krävs god identi#eringsförmåga och 
kort reaktionstid. Det är inte den enskilde förbandschefen som ska starta kriget.

Övervakning av omgivande havsområden
Framskjuten spaning görs för att skapa kunskap om normalbilden av främmande 
stridskrafters aktiviteter. Förändringar i normalbilden kan indikera ett växande 
hot i vårt närområde och utgör då en grund för anpassning av svensk beredskap. 
Till detta kommer att Sverige kan få ökad kunskap om en eventuell angripares 
taktik samt teknisk utformning av stridslednings- och vapensystem. För att 
med uthållighet skapa räckvidder in över främmande territorium och spaning 
under havsytan är tillgången till fartygsbaserade spaningssystem en förutsättning. 
Samtidigt är det möjligt att utvärdera det taktiska uppträdandet hos främmande 
marina förband.

Havsytan och luftrummet kan övervakas av många system. Mest utnyttjade är 
signal-, radar- och optisk spaning samt !yg- och fartygsspaning som kan bedrivas 
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kort reaktionstid. Det är inte den enskilde förbandschefen som ska starta kriget.

Övervakning av omgivande havsområden
Framskjuten spaning görs för att skapa kunskap om normalbilden av främmande
stridskrafters aktiviteter. Förändringar i normalbilden kan indikera ett växande
hot i vårt närområde och utgör då en grund för anpassning av svensk beredskap.
Till detta kommer att Sverige kan få ökad kunskap om en eventuell angripares
taktik samt teknisk utformning av stridslednings- och vapensystem. För att
med uthållighet skapa räckvidder in över främmande territorium och spaning
under havsytan är tillgången till fartygsbaserade spaningssystem en förutsättning.
Samtidigt är det möjligt att utvärdera det taktiska uppträdandet hos främmande
marina förband.

Havsytan och luftrummet kan övervakas av många system. Mest utnyttjade är
signal-, radar- och optisk spaning samt flyg- och fartygsspaning som kan bedrivas
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kontinuerligt genom att atmosfären är relativt homogen i jämförelse med vatten.
Räckvidden är i princip rätlinjig och avståndet till horisonten begränsas av 
spaningskällans höjd och kan vara beroende på atmosfäriska förhållanden och 
spaningsmedlets frekvensområde. Höga frekvenser (synligt ljus) ger rätlinjig och 
därmed kortare sikt till horisonten, medan lägre frekvenser (radar) ger längre 
räckvidder. 

Övervakning under havsytan och av havsbotten är väsentligt svårare. Vattnets 
densitet (och genomskinlighet) begränsar räckvidden för synligt ljus men även 
för radar. Däremot är ljud ett användbart spaningsmedel. Ljudutbredningen är 
emellertid mycket beroende av vattnets densitet, salthalt och temperatur. Dessa 
faktorer medför att det bildas skikt i vattnet. Gränserna mellan de olika skikten 
ger upphov till brytningar av ljudets utbredning. Ibland kan räckvidden vara från 
fem till tio kilometer, ibland bara en halv kilometer. Skiktbildningen innebär också 
att det bildas ett ogenomträngligt skikt som döljer pågående verksamhet under 
skiktet om sensorn be!nner sig på fel sida. Till detta kommer att vattendjupet 
är starkt begränsande för den sändare"ekt som kan användas. Östersjön med ett 
medeldjup på 70 meter begränsar därför e"ektivt aktiva hydrofoners räckvidd.7 
Ljudet studsar mot bottenkon!gurationen och därmed kan eftersökta föremål inte 
identi!eras.8 Det är således inte möjligt att på samma sätt som vid övervakning 
på havsytan och i lufthavet vidmakthålla en kontinuerlig övervakning under 
havsytan.

Övervakningen under havsytan kräver därför operativt rörliga sammansatta 
förband9, som sätts in i områden, vilka har bestämts av erhållna underrättelser 
eller som skydd i områden, där svensk verksamhet genomförs. I min fortsatta 
analys kommer jag att särskilt belysa detta förhållande. Skälet till detta är mycket 
enkelt. Naturlagar innebär stor påverkan på vad som kan åstadkommas. Dessa 
ligger till grund för utformningen av spaningssystemen. Det går inte, som alltför 
många tror, att hänvisa denna kompetens och förmåga att vara en bonuse"ekt av 
förmåga i invasionsförsvaret. De, som gör detta, är inte kompetenta att utveckla 
svenskt försvar. Till detta kommer, för att lyckas vara på rätt spår, att spaningen 
måste kombineras med analys av främmande marina förbands operativa och 
taktiska uppträdande. Bekämpning av sjömål blir en tilläggsuppgift för dessa 
förband.10 

7 Passiv spaning (optisk/radio/radar/ljud) ger inget avstånd. För att även kunna avgöra avståndet till 
källan erfordras så kallade krysspejling. För avståndsmätning krävs aktiv sändning.
8 Jämför detta med svårigheterna att köra bil i dimma eller snöoväder. Sikten blir mycket sämre om 
helljus, det vill säga större e"ekt används.
9 Exempel: 2–3 jagare/fregatter/kustkorvetter, 3–4 ubåtsjakthelikoptrar, 1–2 ubåtar med stöd av
ubåtsjakt#ygplan samt inomskärs 1–2 minjaktfartyg, del av am!biebataljon och hydrofonbojsystem.
10 Förbanden var ursprungligen beväpnade med sjörobot, torped, artilleri och har kapacitet att 
lägga ut minor.
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Att utnyttja minor för att störa, försvåra eller hindra sjöfart och !ske är ett dolt 
och billigt sätt att sätta en nation under press. Sveriges handel med omvärlden 
sker till 90 % med fartyg. Erfarenheter talar för att det i praktiken enbart behövs 
upptäckt av en enda mina för att det ska bli stopp i sjötra!ken i avvaktan på 
att kontroll av aktuell farled. Detta ställer krav på kompetens och tillgång till 
förband som gör det möjligt att utföra denna kontroll.11

Verksamhet på sjöterritoriet, ekonomisk zon och omgivande havsområden.
Det föreligger alltid behov av att kontrollera pågående verksamhet i farvattnen 
kring Sverige såväl på som under havsytan. Det kan handla om oljeutsläpp, 
rengöring av ballasttankar, otillåtet !ske, illegala transporter av narkotika, sprit 
och människor. Det kan också handla om utläggning av sensorer med syfte att 
dolt inhämta information men även annan utrustning för att stödja annan illegal 
verksamhet på svenskt territorium.

I en situation med stigande politisk och militär spänning ökar kraven på 
kontroll av omgivande havsområden. För att så långt som möjligt säkerställa skydd 
av sjöfart och !ske, har Sverige ansvar för att leda sjötra!ken genom att anvisa 
leder och om nödvändigt införa lotsplikt för att upprätthålla säker verksamhet 
till sjöss. Det !nns också krav på minlotsning och bevakning av utlagda svenska 
mineringar.

Behovet är stort att kunna utöva nödvändig kontroll över områden, där svensk 
verksamhet genomförs. Det kan handla om övningar, prov och försök med nya 
system, transporter till och från Gotland samt kusttra!k. Utan denna kontroll 
försvåras sjöförsvarets möjligheter att manövrera och kraftsamla för att säkra 
svensk verksamhet. Det handlar också om att vid behov begränsa andra nationers 
motsvarande kontroll.12

Skydd mot undervattensverksamhet
Undervattensverksamheten kan bedrivas med ubåtar, minor och sabotageförband 
(dykare). Främmande makt ska inte kunna utnyttja svenskt territorium för 
att skapa fördelar i förhållande till annan nation. Svenskt sjöförsvar måste ha 
förmåga att skydda svenska intressen, spana efter och ingripa mot främmande 
verksamhet över hela sjöterritoriet. Detta kräver ett stort antal förband med 
ubåtsjaktförmåga, en hög rörlighet samt en god uthållighet. Redan under fredstid 
ska förmågan !nnas att med militära medel kunna hävda Sveriges oberoende och 
territoriella integritet. Det är övergångsfasen mellan freds- och krissituationen, 
som dimensionerar kvantiteten sjöförsvarsförband, medan duellsituationen 
mellan svenska och främmande förband dimensionerar kvaliteten.

11 Aktuella förband är minsvepare, minjaktfartyg, minröjningsfartyg och röjdykare.
12 I denna kontroll medverkar polis och kustbevakning tillsammans med sjöförsvaret.
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Underrättelser inhämtas och spaning genomförs med ubåtar, ubåtsjaktförband 
och minsvepare samt fasta och rörliga bevakningsförband. Ubåtsjakt bedrivs 
över hela sjöterritoriet. Bevakning utnyttjas i inloppen till vissa prioriterade 
skärgårdsområden, basområden eller i anslutning till andra skyddsområden. 
Förutsättningar för omedelbar vapeninsats ska eftersträvas. Det övergripande 
målet är att främmande militär operativ verksamhet på svenskt sjöterritorium 
ska förhindra. Detta grundar sig ytterst på viljan att skapa respekt för Sveriges 
suveränitet genom att hävda våra gränser. Det går inte att bortse från att denna 
verksamhet kan komma att få utrikespolitiska konsekvenser. Därför är det 
nödvändigt att skapa och vidmakthålla en beredskap hos regeringen, så att den 
med orubbat förtroende - internt och externt - kan hantera uppkommande 
extraordinära situationer med e!ektivt utnyttjande av tillgängliga militära 
resurser. Därutöver krävs en kontinuerlig bedömning av omvärldens reaktioner i 
relation till andra möjliga alternativ.

Förebyggande bottenkartering, minspaning och minröjning samt ubåtsjakt 
utgör grundläggande förmågor hos sjöförsvaret. Kraven på dessa förmågor utgörs 
av såväl krav på rörliga styrkor som mera bundna resurser.

Ubåtsjaktförmågan utövas av operativt rörliga förband sammansatta av 
ubåtsjaktfartyg och helikoptrar samt ubåtar. Dessa styrkor stöds lokalt kustnära 
och inomskärs av minröjningsfartyg, am"biebataljon, hydrofonbojsystem samt 
fasta spaningssystem och övervakning av skärgårdsområden. De lokala förbanden 
ska inriktas mot för Sverige väsentliga områden. De som ska prioriteras är 
Göteborgs-, Blekinges-, Östergötlands- och Stockholms skärgårdar inklusive 
södra Kvarken samt Öresund. De rörliga ubåtsjaktförbanden bör vara minst fyra 
och de lokala förbanden minst sex. Förbanden ansvarar för skydd av sjöfart och 
"ske samt vid behov eskort av sjötransporter till och från Gotland samt från 
omvärlden in- och utgående sjöfart. Till detta kommer förmågan att lägga ut 
mineringar såväl på svenskt sjöterritorium som på fritt hav.

Sjöminan har under lång tid varit en viktig komponent i den marina 
krigföringen. Den kan användas inte bara som skyddsbarriärer utan också för 
att försvåra den för försörjningen nödvändiga handeln. De sex (relativt) lokala 
förbanden ansvarar, förutom ubåtsjakt, för bottenkartering, minspaning och 
minröjning samt kontrollerbara mineringar, kontroll av våra skärgårdar, skydd av 
marina baser och för Sveriges existens väsentlig infrastruktur.

Skydd av sjötransporter och !ske
Geopolitiskt är den skandinaviska halvön en ö. Svensk export och import sker 
huvudsakligen med fartyg - mer än 90 %. Detta förhållande påverkade den 
svenska försörjningen under såväl första som andra världskriget. Behovet av 
säkra sjötransporter och skydd av "ske är stort. Det handlar om långa sträckor 
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och under lång tid. Även försörjningen av Gotland ska kunna genomföras på 
ett säkert sätt.13 För att kunna säkra sjövägarna, krävs förband med krav på 
uthållighet, mångsidighet, förmåga till graderad insats mot hot under och på 
havsytan samt från luften. De dominerande hoten utgörs av ubåtar och minor. 
Dessutom kan minorna vara kärnladdningar som kan !ärrutlösas.14 De senare kan 
utläggas av ubåtar, miniubåtar, dykarfarkoster, marina sabotagegrupper och även 
från handelsfartyg. Sammantaget innebär detta att behovet av ubåtsjaktförband 
och minröjningsförband samt förband särskilt utrustade för insatser i skärgård 
(am"bieförband) är stort.

Tröskele!ekt

Tröskelförmåga
Den avgörande fasen vid ett angrepp är de första dygnen, då trupp och materiel 
ska föras över till Sverige i sådan mängd att det fortsatta angreppet kan ha utsikt 
till framgång. En angripares begränsningar vid en kustinvasion utgörs av (förutom 
kontroll över det havsområde och det luftrum som behövs för transporterna) 
#ygtransport-, am"bie- och minröjningskapacitet. Det innebär att den initiala 
e$ekten mot ett angrepp i första hand ska byggas upp av förband, som kan hävda 
svensk territoriell integritet och kan tillfoga angriparen stora förluster utanför och 
i gräns- och kustzonen.

Skärgårdsstrid och infallsportförsvar
En angripare ska under lång tid förhindras att ta områden på svensk kust, som 
medger stor styrketillväxt. Därmed ökar svenska möjligheter att koncentrera 
svenska stridskrafter och avvärja invasionen utanför svenskt markterritorium. 
I områden med stor hamnkapacitet och väsentliga svenska ledningsfunktioner 
(Stockholm, Malmö, Göteborg) bör det "nnas ett utbyggt fast kustförsvar.

Sveriges skärgårdar utgör en speciell miljö. Transporter och stridshandlingar 
ska kunna genomföras både under och på havsytan samt på öar och då såväl 
som anfalls- och försvarsstrid. Förband för skärgårdsstrid kräver särskild materiel 
och utbildning samt stor samordning med övrig sjöförsvarsverksamhet inom 
skärgårdsområdet. I de områden som under alla omständigheter ska försvaras, 
måste sjöförsvaret snabbt kunna tillföras förband, vara ständigt bemannade eller 
snabbt kunna bemannas genom lokalrekrytering. Detta är särskilt viktigt, när 
uppgiften kombineras med skydd av basområden och övervakning av sjöterritoriet 
såväl under som på havsytan och inom området be"ntliga öar.

13 Den svenska kusten är lika lång som kusten från Skagen till Bilbao i Spanien. 
14 Jansson, Nils-Ove, Omöjlig ubåt – Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska 
läget under 1980-talet, Nils-Ove Jansson 2014.
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uthållighet, mångsidighet, förmåga till graderad insats mot hot under och på
havsytan samt från luften. De dominerande hoten utgörs av ubåtar och minor.
Dessutom kan minorna vara kärnladdningar som kan fiärrutlösas." De senare kan
utläggas av ubåtar, miniubåtar, dykarfarkoster, marina sabotagegrupper och även
från handelsfartyg. Sammantaget innebär detta att behovet av ubåtsjaktförband
och minröjningsförband samt förband särskilt utrustade för insatser i skärgård
(amfibieförband) är stort.

Tröskeleffekt

TröskeOrmåga
Den avgörande fasen vid ett angrepp är de första dygnen, då trupp och materiel
ska föras över till Sverige i sådan mängd att det fortsatta angreppet kan ha utsikt
till framgång. En angripares begränsningar vid en kustinvasion utgörs av (förutom
kontroll över det havsområde och det luftrum som behövs för transporterna)
flygtransport-, amfibie- och minröjningskapacitet. Det innebär att den initiala
effekten mot ett angrepp i första hand ska byggas upp av förband, som kan hävda
svensk territoriell integritet och kan tillfoga angriparen stora förluster utanför och
i gräns- och kustzonen.
Skargårdsstrid och infallsporOrsvar
En angripare ska under lång tid förhindras att ta områden på svensk kust, som
medger stor styrketillväxt. Därmed ökar svenska möjligheter att koncentrera
svenska stridskrafter och avvärja invasionen utanför svenskt markterritorium.
I områden med stor hamnkapacitet och väsentliga svenska ledningsfunktioner
(Stockholm, Malmö, Göteborg) bör det finnas ett utbyggt fast kustförsvar.

Sveriges skärgårdar utgör en speciell miljö. Transporter och stridshandlingar
ska kunna genomföras både under och på havsytan samt på öar och då såväl
som anfalls- och försvarsstrid. Förband för skärgårdsstrid kräver särskild materiel
och utbildning samt stor samordning med övrig sjöförsvarsverksamhet inom
skärgårdsområdet. I de områden som under alla omständigheter ska försvaras,
måste sjöförsvaret snabbt kunna tillföras förband, vara ständigt bemannade eller
snabbt kunna bemannas genom lokalrekrytering. Detta är särskilt viktigt, när
uppgiften kombineras med skydd av basområden och övervakning av sjöterritoriet
såväl under som på havsytan och inom området befintliga öar.
13 Den svenska kusten är lika lång som kusten från Skagen till Bilbao i Spanien.
14 Jansson, Nils-Ove, Omöjlig ubåt — Stridsberättelser från ubåtsjakten och det säkerhetspolitiska
läget under 1980-talet, Nils-Ove Jansson 2014.
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Sjömålsbekämpning
Havsområden och luftrummet kan endast kontrolleras temporärt. Vid en 
invasion över havet måste transporten av förband genomföras trots att kontrollen 
endast är temporär. Temporär kontroll åstadkoms genom att bekämpa svenska 
stridskrafter samt att utnyttja skyddsstyrkor under sjö- och !ygtransporterna. 
Det är viktigt att Sverige bestrider angriparens kontroll över de havsområden 
och det luftrum som utnyttjas för transporten. Angriparen får svårigheter om 
det svenska sjöförsvaret är så utformat att svenskt försvar kan välja tid och plats 
för bekämpning. Genom förband med hög initiale"ekt och lång vapenräckvidd 
ökar den yta som angriparen temporärt måste kontrollera, för att med framgång 
kunna genomföra invasion över havet.

Områden som i ett tidigt skede med kort förvarning kan bli utsatta för 
angrepp över havet, ska redan i fred kunna skyddas av sjöförsvaret som måste 
kunna bekämpa angriparens transporter och genom stor rörlighet kunna gardera 
i oväntade riktningar. Att bekämpa sjömål ska förenas i de förband som till 
huvuduppgift har övervakning och kontroll av omgivande havsområden samt 
skydd av sjöfart och #ske genom minröjning och ubåtsjakt.

Uthållig strid
Även om en angripare har fått fast fot på svenskt territorium, måste svenskt försvar 
ha förmåga att utveckla fortsatt motstånd. Den uthålliga striden syftar till att 
försvåra angriparens fortsatta styrketillväxt och därmed begränsa hans utbredning 
i Sverige. Detta ska säkerställas genom att bestrida angriparens kontroll över 
havsområdet och luftrummet till aktuellt invasionsområde samt upprätthålla gard 
mot nya anfallsriktningar. Angriparens transporter försvåras och därmed fördröjs 
hans utbredning i Sverige. Att uppnå detta är i stor utsträckning beroende av 
den tid som erfordras för angriparen att få fast fot på svenskt territorium och 
därmed av svenskt försvars förmåga att tidigt bekämpa inledande mark-, sjö- och 
ìZHUSBOTQPSUFSOB�TBNU�HFOPNGÚSB�BSNÏOT�NPCJMJTFSJOH�PDI�VQQNBSTDI�

Sjömålsbekämpning
Havsområden och luftrummet kan endast kontrolleras temporärt. Vid en
invasion över havet måste transporten av förband genomföras trots att kontrollen
endast är temporär. Temporär kontroll åstadkoms genom att bekämpa svenska
stridskrafter samt att utnyttja skyddsstyrkor under sjö- och flygtransporterna.
Det är viktigt att Sverige bestrider angriparens kontroll över de havsområden
och det luftrum som utnyttjas för transporten. Angriparen får svårigheter om
det svenska sjöförsvaret är så utformat att svenskt försvar kan välja tid och plats
för bekämpning. Genom förband med hög initialeffekt och lång vapenräckvidd
ökar den yta som angriparen temporärt måste kontrollera, för att med framgång
kunna genomföra invasion över havet.

Områden som i  ett tidigt skede med kort förvarning kan bli utsatta för
angrepp över havet, ska redan i fred kunna skyddas av sjöförsvaret som måste
kunna bekämpa angriparens transporter och genom stor rörlighet kunna gardera
i oväntade riktningar. Att bekämpa sjömål ska förenas i de förband som till
huvuduppgift har övervakning och kontroll av omgivande havsområden samt
skydd av sjöfart och fiske genom minröjning och ubåtsjakt.

Uthållig strid
Även om en angripare har fått fast fot på svenskt territorium, måste svenskt försvar
ha förmåga att utveckla fortsatt motstånd. Den uthålliga striden syftar till att
försvåra angriparens fortsatta styrketillväxt och därmed begränsa hans utbredning
i Sverige. Detta ska säkerställas genom att bestrida angriparens kontroll över
havsområdet och luftrummet till aktuellt invasionsområde samt upprätthålla gard
mot nya anfallsriktningar. Angriparens transporter försvåras och därmed fördröjs
hans utbredning i Sverige. Att uppnå detta är i stor utsträckning beroende av
den tid som erfordras för angriparen att få fast fot på svenskt territorium och
därmed av svenskt försvars förmåga att tidigt bekämpa inledande mark-, sjö- och
flygtransporterna samt genomföra armens mobilisering och uppmarsch.
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Sjöförsvaret – en återblick

Från 1900 till andra världskrigets slut
Allmänpolitisk bakgrund

Indelningsverket ersätts av allmän värnplikt
Indelningsverket stadfästes av Karl den XI år 1682. I grunden var det ett system, 
EÊS�BSNÏO�PDI�ìPUUBO�HFOPN�OBUVSBIVTIÌMMOJOH�GÚSTÚSKEFT�NFE�PïDFSBSF�TPMEB-
ter och båtsmän. I början av 1800-talet kompletterades indelningsverket med en 
allmän beväringsinrättning för att personellt fylla upp förbanden till full styrka. 
Beväringsinrättningen gällde för alla män mellan 20 och 25 år. Denna utökades 
efter hand och kom att gälla under 12 år. De sista sex åren överfördes beväringen 
till den nyinrättade landstormen. I mitten av 1800-talet konstaterades att indel-
ningsverket var omodernt och hade bristande e!ektivitet. Riksdagen beslöt 1873 
att ersätta indelningsverket med ett nytt system. Ersättningen skulle genomföras 
successivt. Krigsmakten skulle bestå av fast anställda befäl samt sjömän och sol-
dater, som inkallades – den allmänna värnplikten var född.15

Den allmänna värnplikten infördes i Sverige 1901. Förändringen var en av 
de största reformerna, som blev genomförd sedan 1682. Den innebar bland 
annat att soldater vid infanteriet skulle genomföra en första tjänstgöring om 150 
dagar och tre repövningar om sammanlagt 42 dagar. Vid kavalleriet, artilleriet 
och ingenjörsregementena skulle soldaterna genomföra en första tjänstgöring om 
281 dagar och två repövningar om sammanlagt 42 dagar. Vid marinen skulle 
sjömännens tjänstgöring omfatta 300 dagar.

Rösträttsreformen
Efter upplösningen av unionen med Norge 1905 uppdrog kungen åt Karl Staa! 
att bilda regering. Regeringens stora och mest svårlösta fråga var rösträtten. 
Striden stod mellan majoritetsval och proportionella val. 

Andra kammaren biföll den liberala regeringens förslag om majoritetsval, 
medan första kammaren biföll ett förslag om proportionella val till båda 
kamrarna. Staa! begärde hos kungen att få upplösa andra kammaren, vilket 

15 Den så kallade kompromissen, uppgörelse 1873 mellan första och andra kammarens majoriteter 
PN� BUU� GÚSTWBST�� PDI� HSVOETLBUUFGSÌHPSOB� TLVMMF� MÚTBT� J� FUU� TBNNBOIBOH�� "SNÏPSHBOJTBUJPOFO�
skulle bygga på allmän värnplikt, och grundskatter och indelningsverk skulle avskrivas under 
en trettiårig period. Kompromissen var endast en ramuppgörelse och "ck inga omedelbara 
LPOTFLWFOTFS�� EFTT� JEÏFS� GÚSWFSLMJHBEFT� GÚSTU� HFOPN������PDI������ ÌST� GÚSTWBSTSFGPSNFS�� 	,ÊMMB�
Nationalencyklopedin) 

Sjöförsvaret — en återblick
Från 1900 till andra världskrigets slut
Allmänpolitisk bakgrund

Indelningsverket ersätts av allmän värnplikt
Indelningsverket stadfästes av Karl den XI år 1682. I grunden var det ett system,
där armen och flottan genom naturahushållning försörjdes med officerare, solda-
ter och båtsmän. I början av 1800-talet kompletterades indelningsverket med en
allmän beväringsinrättning för att personellt fylla upp förbanden till full styrka.
Beväringsinrättningen gällde för alla män mellan 20 och 25 år. Denna utökades
efter hand och kom att gälla under 12 år. De sista sex åren överfördes beväringen
till den nyinrättade landstormen. I mitten av 1800-talet konstaterades att indel-
ningsverket var omodernt och hade bristande effektivitet. Riksdagen beslöt 1873
att ersätta indelningsverket med ett nytt system. Ersättningen skulle genomföras
successivt. Krigsmakten skulle bestå av fast anställda befäl samt sjömän och sol-
dater, som inkallades — den allmänna värnplikten var född.15

Den allmänna värnplikten infördes i Sverige 1901. Förändringen var en av
de största reformerna, som blev genomförd sedan 1682. Den innebar bland
annat att soldater vid infanteriet skulle genomföra en första tjänstgöring om 150
dagar och tre repövningar om sammanlagt 42 dagar. Vid kavalleriet, artilleriet
och ingenjörsregementena skulle soldaterna genomföra en första tjänstgöring om
281 dagar och två repövningar om sammanlagt 42 dagar. Vid marinen skulle
sjömännens tjänstgöring omfatta 300 dagar.
Rösträttsreformen
Efter upplösningen av unionen med Norge 1905 uppdrog kungen åt Karl Staaff
att bilda regering. Regeringens stora och mest svårlösta fråga var rösträtten.
Striden stod mellan majoritetsval och proportionella val.

Andra kammaren biföll den liberala regeringens förslag om majoritetsval,
medan första kammaren biföll ett förslag om proportionella val ti l l båda
kamrarna. Staaff begärde hos kungen att få upplösa andra kammaren, vilket

15 Den så kallade kompromissen, uppgörelse 1873 mellan första och andra kammarens majoriteter
om att försvars- och grundskattefrågorna skulle lösas i  ett sammanhang. Armsorganisationen
skulle bygga på allmän värnplikt, och grundskatter och indelningsverk skulle avskrivas under
en trettiårig period. Kompromissen var endast en ramuppgörelse och fick inga omedelbara
konsekvenser; dess ideer förverkligades först genom 1885 och 1892 års försvarsreformer. (Källa
Nationalencyklopedin)
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kungen inte gick med på. varför Staa!s regering avgick som följd av detta. Leif 
Lewin konstaterar att16

/…/ meningarna bröt sig på snart sagt alla politiska fält – från hovetiketten 
över frågorna om helnykterhet och kvinnlig rösträtt till försvarsfrågan, som var 
den fråga som till slut skulle utlösa krisen.

Kungen uppdrog 1906 åt Arvid Lindman att bilda ny regering. Vid sitt tillträde 
konstaterade denne att rösträttsfrågan, som hade fällt Karl Staa!s regering, var 
hans viktigaste uppdrag att ta itu med. Lindman förstod att en förändring av 
rösträtten var oundviklig. Genom olika eftergifter lyckades han lotsa igenom 
att valen till båda kamrarna skulle genomföras som proportionella val. I första 
kammaren kritiserades Lindman, men under debatten beskrev han sina taktiska 
dispositioner. Han påpekade att som militär fanns det stunder, då man måste

/…/ utan att släppa målet ur sikte öfvergiva en position för att intaga en 
annan. 

I den fortsatta debatten i första kammaren ökade trovärdigheten och förståelsen 
för Lindmans förslag. Båda kamrarnas beslut kunde sammanjämkas. Rösträttsre-
formen var antagen som vilande. År 1909 antogs den slutligen. Både Karl Staa! 
och Hjalmar Branting röstade nej, när den allmänna och proportionella rösträt-
ten infördes i Sverige.17

Valet 1917 blev en stor vänsterseger. Mellan liberalerna och socialdemokraterna 
trä!ades en överenskommelse om regeringssamverkan. Kungen ville fortfarande 
undvika att utnämna en vänsterregering. Olika försök gjordes att bilda en 
samlingsregering utan framgång. Leif Lewin konstaterar att 

/…/ vänstern krävde långtgående löften i författningsfrågan och högern var 
ovillig att släppa till några tillräckligt tungt vägande namn. Misslyckandet 
innebar ett svårt nederlag för kungen. Ingen annan möjlighet återstod än att 
ge Edén i uppdrag att bilda en koalitionsregering mellan liberaler och socialde-
mokrater, vilket skulle innebära ett erkännande av parlamentarismen och en 
utnämning av republikaner till statsråd.18

En liberal och socialdemokratisk koalitionsregering tillträdde med liberalen Nils 
&EÏO�TPN�TUBUTNJOJTUFS�PDI�)KBMNBS�#SBOUJOH�TPN�ëOBOTNJOJTUFS�TBNU�ZUUFSMJHBSF�
tre socialdemokrater och fem liberaler. (Utrikesministern var opolitisk.) Den lade 

16 Lewin, Leif, Ideologi och strategi, svensk politik under 100 år, Stockholm 1984, sidan 120.
17 Lewin, Leif, Ideologi och strategi, svensk politik under 100 år, Stockholm 1984, se sidorna 100 
till 102.

18 Ibid, sidorna 144 och 145. 
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omedelbart fram en proposition om allmän och lika rösträtt, som vann bifall 
i andra kammaren, men som röstades ned i första kammaren. När den ryska 
revolutionen inträ!ade, påverkades stämningen i Sverige. Rädslan för att en 
revolution också skulle inträ!a i Sverige ledde till att även första kammaren 1918 
ställde sig bakom att reformera rösträtten. Den graderade rösträtten avska!ades. 
Kvinnor "ck rösträtt och var valbara i kommunalvalen. Regeringskrisen avslutades 
NFE� FO� VQQHÚSFMTF�NFMMBO� LVOHFO� PDI� &EÏO�� 1BSMBNFOUBSJTNFO� WBS� TMVUMJHFO�
accepterad i Sverige.

Med tillämpning av de nya reglerna hölls kommunalval 1919. På hösten hölls 
nyval till första kammaren i de nyvalda kommunala församlingarna. Därmed 
"ck för första gången socialdemokrater och liberaler majoritet i första kammaren 
1920. På grund av att reglerna för val till Riksdagen krävde en grundlagsändring, 
hölls det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och 
kvinnor först 1921.19

Bondetåget och borggårdstalet
Regeringen Lindman strävade efter ett beslut om att bygga ett nytt pansarskepp 
av större typ före 1911 års andrakammarval. Andra kammaren gjorde motstånd 
mot förslaget. I stället för att upprusta ville det frisinnade partiet minska 
försvarsutgifterna och övningstiden för de värnpliktiga. Förslaget om F-båten 
bifölls först efter gemensam votering i kamrarna. Genomgående i Riksdagen 
vid debatten var att politikerna ifrågasatte #ottans värde vid ett angrepp mot 
4WFSJHF��%FTTVUPN�LSJUJTFSBEFT�LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�EÌ�EFU�JOUF�JOOFIÚMM�GÚSTMBH�
UJMM�BWWÊHOJOH�NFMMBO�BSNÏO�PDI�ìPUUBO��#PSUTFUU�GSÌO�SJLTEBHTCFTMVUFU�BUU�CZHHB�
ett pansarskepp vidtogs inga andra åtgärder i försvarsfrågan.20 Liberalerna och 
även Socialdemokraterna ifrågasatte behovet av en #otta. I synnerhet gällde detta 
stora fartyg som pansarskepp. Behovet av ersättning av pansarskeppen men även 
mindre fartyg som jagare och minsvepare var stort. Trots detta beslöts det enbart 
om ett pansarskepp.

Vid valet till Riksdagen 1911 tillämpades för första gången den nya rösträtten 
fullt ut. Liberalerna "ck 40 %, socialdemokraterna 28 % och högern 31 % av 
rösterna. Valresultatet innebar att liberalerna "ck bilda regering. Uppdraget 
gick till Karl Staa!. Den svaga svenska ekonomin blev besvärlig för den förda 

19 Det tog lång tid innan det blev en reell allmän rösträtt i Sverige. Svenskar, som förklarats 
omyndiga på grund av till exempel psykisk sjukdom, "ck inte delta i valen vilket ansågs självklart och 
kom att gälla ända fram till 1989. Valbarhet till andra kammaren jämkades med rösträttskraven; alla 
som "ck rösta kunde också bli invalda. Svenskar med annan trosuppfattning än den protestantiska 
blev utnämnbara till statsråd först med religionsfrihetslagen 1951. För att vara valbar till första 
kammaren kvarstod en högre åldersgräns. Första kammaren avska!ades inför valet 1970.
20 Pansarskeppen, som artillerifartyg, utgjorde kärnan i sjöförsvarets stödstyrka. Vid denna 
tidpunkt utgjorde artillerifartygen de dominerande stridskrafterna till sjöss.

omedelbart fram en proposition om allmän och lika rösträtt, som vann bifall
i andra kammaren, men som röstades ned i första kammaren. När den ryska
revolutionen inträffade, påverkades stämningen i  Sverige. Rädslan för att en
revolution också skulle inträffa i Sverige ledde till att även första kammaren 1918
ställde sig bakom att reformera rösträtten. Den graderade rösträtten avskaffades.
Kvinnor fick rösträtt och var valbara i kommunalvalen. Regeringskrisen avslutades
med en uppgörelse mellan kungen och Eden. Parlamentarismen var slutligen
accepterad i Sverige.

Med tillämpning av de nya reglerna hölls kommunalval 1919. På hösten hölls
nyval till första kammaren i de nyvalda kommunala församlingarna. Därmed
fick för första gången socialdemokrater och liberaler majoritet i första kammaren
1920. På grund av att reglerna för val till Riksdagen krävde en grundlagsändring,
hölls det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och
kvinnor först 1921.19

Bondetåget och borggårdstalet
Regeringen Lindman strävade efter ett beslut om att bygga ett nytt pansarskepp
av större typ före 1911 års andrakammarval. Andra kammaren gjorde motstånd
mot förslaget. I  stället för att upprusta ville det frisinnade partiet minska
försvarsutgifterna och övningstiden för de värnpliktiga. Förslaget om F-båten
bifölls först efter gemensam votering i kamrarna. Genomgående i Riksdagen
vid debatten var att politikerna ifrågasatte flottans värde vid ett angrepp mot
Sverige. Dessutom kritiserades kommittens förslag, då det inte innehöll förslag
till avvägning mellan armen och flottan. Bortsett från riksdagsbeslutet att bygga
ett pansarskepp vidtogs inga andra åtgärder i försvarsfrågan.2° Liberalerna och
även Socialdemokraterna ifrågasatte behovet av en flotta. I synnerhet gällde detta
stora fartyg som pansarskepp. Behovet av ersättning av pansarskeppen men även
mindre fartyg som jagare och minsvepare var stort. Trots detta beslöts det enbart
om ett pansarskepp.

Vid valet till Riksdagen 1911 tillämpades för första gången den nya rösträtten
fullt ut. Liberalerna fick 40 %, socialdemokraterna 28 % och högern 31 % av
rösterna. Valresultatet innebar att liberalerna fick bilda regering. Uppdraget
gick till Karl Staaff. Den svaga svenska ekonomin blev besvärlig för den förda

19 Det tog lång tid innan det blev en reell allmän rösträtt i Sverige. Svenskar, som förklarats
omyndiga på grund av till exempel psykisk sjukdom, fick inte delta i valen vilket ansågs självklart och
kom att gälla ända fram till 1989. Valbarhet till andra kammaren jämkades med rösträttskraven; alla
som fick rösta kunde också bli invalda. Svenskar med annan trosuppfattning än den protestantiska
blev utnämnbara till statsråd först med religionsfrihetslagen 1951. För att vara valbar till första
kammaren kvarstod en högre åldersgräns. Första kammaren avskaffades inför valet 1970.
20 Pansarskeppen, som artillerifartyg, utgjorde kärnan i  sjöförsvarets stödstyrka. Vid denna
tidpunkt utgjorde artillerifartygen de dominerande stridskrafterna till sjöss.
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försvarspolitiken. Regeringen tillsatte fyra försvarsberedningar. Av direktiven 
till utredningarna framgick att försvarskostnaderna skulle reduceras. Samtidigt 
beslöt regeringen att byggandet av det nya pansarskeppet, som tidigare riksdag 
hade beslutat om, skulle skjutas upp. I statsrådsprotokollet markerade kungen sitt 
missnöje med dessa beslut. 

Av förståeliga skäl reagerade föreningen Sveriges !otta mot regeringens planer. 
Denna reaktion följdes av att Svenska Pansarbåtsföreningen startade en insamling 
till en pansarbåt. Ledare för insamlingen var rektor, sedermera ärkebiskop Manfred 
Björkquist. Inom några månader lyckades pansarbåtsföreningen samla in omkring 
17 miljoner kronor. För byggandet av pansarskeppet och ett antal minsvepare 
erforderligt belopp lämnades till regeringen. Riksdagen gav sitt tillstånd. I 
december 1912 sträcktes kölen till pansarskeppet HMS Sverige. Pansarskeppet 
sjösattes 1915 mitt under brinnande krig. Till pansarbåtsinsamlingen kan läggas 
insamlingar för stärkande av luftförsvaret och vapen till landstormen samt 
bildandet av Föreningen för Göteborgs Försvar.

Försvarsdebatten, som blev en följd av utredningsdirektiven, genomfördes i 
huvudsak oberoende av de politiska partierna i Riksdagen. Huvudbudskapet var 
att regeringen strävade efter att stoppa Riksdagens beslut att förstärka det svenska 
försvaret. Samtidigt diskuterades utvecklingen i omvärlden och pågående krig på 
Balkan.

Sven Hedin publicerade sin broschyr Ett varningsord i början av 1912. Där 
beskriver han en möjlig situation i Sverige sedan Ryssland har ockuperat landet. 
Lars Lewin konstaterar21

/.../ sin fortsatta agitation kontrasterade Hedin samtidens !ackhet mot vårt 
stolta för!utna och efterlyste i ett tal, vibrerande av stämningsmättad historie-
romantik, inför Dalregementets o"cersmäss ’en !äkt från den karolinska tiden’ 
och idealiserade ynglingakonungen, som i en handvändning kastade #enden 
tillbaka, under det att regeringen Staa$ ’spelade krona och klave med vårt na-
tionella oberoende’. […] Orsaken till Sveriges svaghet var liberalernas strävan 
att skilja kungen från Krigsmakten. Hedin krävde, att kungen nu personligen 
tog ledning av svenskt försvar och svensk politik i allvarets stund.

När Sven Hedins tal i Dalregementets mäss blev känt, krävde liberalerna att 
regementschefen skulle tillrättavisas. Detta fann kungen och hans rådgivare vara 
helt uteslutet. Talet "ck långtgående konsekvenser. Relationen mellan kung och 
regering var infekterad. Drottningen kände stor ovilja mot den liberala regimen. 
Hon strävade efter att göra Sverige till en tyskinspirerad alliansstat till det tyska 
kejsardömet. Lars Lewin konstaterar

21 Leif Lewin, Ideologi och strategi, svensk politik under 100 år, Stockholm 1984, sidan 121.
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/.../ någon maktlystnad kan inte tillskrivas Gustav V. Han nödgades spela en 
roll, för vilken han i grunden hade rätt liten håg och för vilken han i varje fall 
inte var skickad.22

Liberalerna var splittrade och försvarsvännerna vände sig mot partiledningen. 
Deltagarna i bondetåget23 den 6 februari 2014 förklarade att de ville medverka 
till en lösning av försvarsfrågan, som den allvarliga internationella situationen 
krävde. I sitt svar – borggårdstalet – gav kungen personligen uttryck för sin rätt 
att förmedla sin syn på den rådande situationen utan att behöva samråda med 
regeringen. Frågan om infanteriets övningstid !ck inte uppskjutas, förklarar 
kungen.

/.../ försvarsfrågan i sin helhet bör behandlas och avgöras nu, ofördröjligen och 
i ett sammanhang.24

Då Kungen ansåg att han hade rätt att tala till svenskarna var regeringskrisen 
oundviklig. Karl Staa" avgick. Kungen uppdrog åt Hjalmar Hammarskjöld att 
bilda regering.

Skymningen lade sig över Europa vid 1900-talets början.
När det nya seklet inleddes, fanns det en stor mängd av politiska och militära av-
tal, som sträckte sig över hela Europa och Centralasien. Tre av allianserna25, som 
bildades mellan Frankrike och Ryssland, Storbritannien och Frankrike respektive 
Ryssland och Storbritannien, syftade till att dels bilägga tvister om koloniala strä-
vanden, dels maktkamp om in#ytandet i Centralasien. Samtidigt utgjorde de en 
motvikt till trippelalliansen mellan Italien, Tyskland och Österrike-Ungern. Åren 
1912 och 1913 utkämpades två balkankrig, som ledde till att det osmanska im-
periet minskades och i förlängningen ökad destabilisering av regionen.

Under åren 1911–1914 med den i Sverige pågående inrikespolitiska debatten 
– kungens ställning, rösträtten, försvaret – försämrades det internationella läget. 
Genom ett dekret beslöts att alla lagar i Ryssland, skulle stiftas av den ryska 
duman. Finlands autonomi blev de facto upphävd. En omfattande uppbyggnad 
av den ryska marinen kungjordes 1912. Det fanns en utbredd tyskvänlighet 
i Sverige. Krigen på Balkanhalvön 1912–1913 kunde leda till ett större krig i 
Europa. Sverige höjde den militära beredskapen. Såväl Ryssland som Tyskland 
kunde vara osäkra på Sveriges hållning vid ett krig mellan Ryssland och Tyskland. 

22 Leif Lewin, Ideologi och strategi, svensk politik under 100 år, Stockholm 1984, sidan 141.
23 30 000 bönder deltog och ytterligare 40 000 antecknade sig på särskilda listor. 
24 Leif Lewin, Ideologi och strategi, svensk politik under 100 år, Stockholm 1984, sidan 140.
25 Trippelententen; franskryska alliansen motverka trippelalliansen, Frankrike och Storbritannien 
– koloniala tvister (Entente cordiale), Ryssland och Storbritannien anglo-ryska konventionen 
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Detta motverkades, då Sverige tillsammans med Danmark och Norge utformade 
regler för den neutralitetspolitik som länderna avsåg att föra.

I valet 1914 var valdeltagandet 70 %. Liberalerna var splittrade i försvarsfrågan 
och drabbades av stora valförluster. Huvuddelen av dessa valförluster gick till 
högern. Socialdemokraterna tog avstånd från såväl försvarsupprustningen som 
kungens handlande. Försvarspropositionen, som överlämnades till Riksdagen, 
innebar en stor upprustning. Propositionen skulle de!nitivt icke ha blivit 
godtagen utan fällts av Riksdagen. Så blev inte fallet. Skälet till detta var enkelt. 
Under sommaren, då propositionen debatterades, bröt första världskriget ut. 
Riksdagen fattade beslut om härordningen den 12 september 1914. De ordinarie 
valen i Sverige hösten 1914 blev en spegelbild av vårens val. Liberalerna led ännu 
ett nederlag. Högern och socialdemokraterna gick framåt.

Efter mordet på Österrike-Ungerns tronföljare överlämnade kejsardömet ett 
ultimatum till Serbien, som i praktiken inte kunde accepteras.26 Kejsardömet 
krävde serbisk medverkan i en omfattande polisutredning, en intern serbisk 
uppgörelse med de Habsburg!entliga kretsarna, garanti mot likartade framtida 
händelser samt svar inom 48 timmar. Dessutom skulle Serbiens uppfylla ett antal 
speci!cerade åtgärder. Tonen i noten gjorde det tydligt att det rörde sig om ett 
ultimatum med hot om krig.

Österrike-Ungern förklarade krig med Serbien den 28 juli 1914. Samma dag 
bröt krigshandlingar ut, då Österrike-Ungern invaderade Serbien. Därmed hade 
första världskriget, även känt med benämningar som stora kriget, kejsarens krig, 
nationernas krig, kriget i Europa eller europeiska kriget, startat. Ljuset släcktes i 
Europa. Under drygt tre krigsår rådde borgfred i Sverige med politisk enighet om 
den förda neutralitetspolitiken.

Som följd av angreppet på Serbien mobiliserade Ryssland och Tyskland två 
dagar senare. Den 1 augusti utbröt krig mellan Ryssland och Tyskland. Tyskland 
invaderade Belgien, Luxemburg och Frankrike. Den tyska framryckningen mot 
Paris stoppades och striderna utvecklades till ett utmattningskrig. Ställningskrigets 
skyttegravslinjer blev oförändrade fram till 1917.

Den 2 augusti 1914 sattes den svenska Landstormen på krigsfot, som under 
krigets första månad med bristfällig utrustning !ck försvara de svenska gränserna 
under den tid, som linjeförbanden mobiliserade. Linjeförbanden mobiliserade 
endast vissa åldersklasser. Skälet till detta var att beslut om 1914 års härordning 
togs av Riksdagen först efter krigsutbrottet. Stora delar av den svenska "ottan var 
rustade vid krigsutbrottet och resterande delar rustades snabbt. Den 3 augusti 1914 
förklarade Danmark, Sverige och Norge att länderna skulle vara strikt neutrala. 

26 NE nätupplaga: Den 23 juli, inleddes den så kallade svarta veckan med ett österrikiskt ultimatum 
till Serbien.
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*�ÚTU�OÌEEF�EFO�SZTLB�BSNÏO�JOMFEOJOHTWJT�TUPSB�GSBNHÌOHBS�NPU�½TUFSSJLF�
6OHFSO��(FOPN�BUU�EFO�UZTLB�BSNÏO�HJDL�UJMM�BOHSFQQ�J�3ZTTMBOE�UWJOHBEFT�EF�
ryska styrkorna tillbaka. Det Osmanska riket, Italien och Bulgarien gick successivt 
med i kriget under åren 1914–1916. Kejsardömet Ryssland kollapsade 1917. 
Ryssland lämnade kriget senare samma år efter oktoberrevolutionen. Sedan USA 
hade ingripit i kriget i Europa, bland annat som följd av det oinskränkta tyska 
ubåtskriget, genomförde de allierade framgångsrika o!ensiver, som tvingade 
UJMMCBLB� EF� UZTLB� BSNÏFSOB� ÚTUFSVU�� 5ZTLMBOE� TPN� IBEF� FHOB� QSPCMFN� NFE�
revolutionärer vid denna tidpunkt, kom överens med västmakterna om vapenvila 
den 11 november 1918 – senare känd som Stilleståndsdagen. Kriget avslutades 
med seger för de allierade. 

Inga avgörande strider i Östersjön mellan ryska och tyska "ottor utvecklades. 
Den ryska "ottan hade i praktiken utplånats under det japansk-ryska kriget och 
ännu inte återuppbyggts. Den tyska "ottan var koncentrerad till Nordsjön med 
endast ett fåtal, äldre stridsfartyg baserade i Östersjön. Istället koncentrerade 
Ryssland och Tyskland sin marina verksamhet i Östersjön till skydd av egen kust 
och sjöfart samt sjöfart med neutrala länder. Även om strategin på båda sidor var 
defensiv, utvecklades ett intensivt kryssarkrig och omfattande mineringsoperationer 
genomfördes. Stora krav ställdes på den svenska neutralitetsvakten till sjöss. Det 
kunde konstateras, att det låsta läget på västfronten kunde lösas upp genom att 
genomföra strategiska operationer på !ankerna. Dessa var Östersjön respektive 
Svarta havet. Det fanns också tecken, som tydde på att ententmakterna planerade 
ett anfall i norra Skandinavien bland annat för att ta kontroll över de svenska 
malmfälten. Risken för en operation i den norra "anken blev mycket mindre, 
när västmakterna under 1915 misslyckades med att forcera Dardanellerna och 
Bosporen. Risken för ett angrepp på Sverige genom en invasion minskade betydligt.

Sjöförsvaret och 1914 års härordning
&GUFS�JOEFMOJOHTWFSLFUT�BWTLBêBOEF�PDI�GÚSTUÊSLOJOHFO�BW�BSNÏO�NFE�FO�USFEKF�
bataljon vid samtliga infanteriregementen skulle en upprustning av marinen 
genomföras. Denna upprustning var också en följd av unionsupplösningen 
1905. Sjöförsvaret i väster var före unionsupplösningen i huvudsak ett uppdrag 
för den norska delen av sjöstridskrafterna. De svenska sjöstridskrafterna hade 
tillförts fem jagare och fyra ubåtar samt ett 30-tal torpedbåtar. Bertil Åhlund 
IBS� HKPSU� FO�CSFE� HSBOTLOJOH� BW� GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�NPUJW� GÚS� EF� GÚSTMBH� TPN�
lämnades. Sjöförsvarets övergripande uppgifter skulle vara att skydda våra kuster, 
skydda handel och sjöfart samt fördröja och därmed skapa tid att kraftsamla 
markstridskrafterna. För "ottans del gällde det att förhindra en invasion över 
havet, skydd av handel och sjöfart samt landets neutralitet. Kustartilleriets uppgift 

I öst nådde den ryska armen inledningsvis stora framgångar mot Österrike-
Ungern. Genom att den tyska armen gick till angrepp i Ryssland, tvingades de
ryska styrkorna tillbaka. Det Osmanska riket, Italien och Bulgarien gick successivt
med i kriget under åren 1914-1916. Kejsardömet Ryssland kollapsade 1917.
Ryssland lämnade kriget senare samma år efter oktoberrevolutionen. Sedan USA
hade ingripit i kriget i Europa, bland annat som följd av det oinskränkta tyska
ubåtskriget, genomförde de allierade framgångsrika offensiver, som tvingade
tillbaka de tyska armeerna österut. Tyskland, som hade egna problem med
revolutionärer vid denna tidpunkt, kom överens med västmakterna om vapenvila
den 11 november 1918 — senare känd som Stilleståndsdagen. Kriget avslutades
med seger för de allierade.

Inga avgörande strider i Östersjön mellan ryska och tyska flottor utvecklades.
Den ryska flottan hade i praktiken utplånats under det japansk-ryska kriget och
ännu inte återuppbyggts. Den tyska flottan var koncentrerad till Nordsjön med
endast ett fåtal, äldre stridsfartyg baserade i Östersjön. Istället koncentrerade
Ryssland och Tyskland sin marina verksamhet i Östersjön till skydd av egen kust
och sjöfart samt sjöfart med neutrala länder. Även om strategin på båda sidor var
defensiv, utvecklades ett intensivt kryssarkrig och omfattande mineringsoperationer
genomfördes. Stora krav ställdes på den svenska neutralitetsvakten till sjöss. Det
kunde konstateras, att det låsta läget på västfronten kunde lösas upp genom att
genomföra strategiska operationer på flankerna. Dessa var Östersjön respektive
Svarta havet. Det fanns också tecken, som tydde på att ententmakterna planerade
ett anfall i norra Skandinavien bland annat för att ta kontroll över de svenska
malmfälten. Risken för en operation i den norra flanken blev mycket mindre,
när västmakterna under 1915 misslyckades med att forcera Dardanellerna och
Bosporen. Risken för ett angrepp på Sverige genom en invasion minskade betydligt.
Sjöförsvaret och 1914 års härordning
Efter indelningsverkets avskaffande och förstärkningen av armen med en tredje
bataljon vid samtliga infanteriregementen skulle en upprustning av marinen
genomföras. Denna upprustning var också en följd av unionsupplösningen
1905. Sjöförsvaret i väster var före unionsupplösningen i huvudsak ett uppdrag
för den norska delen av sjöstridskrafterna. De svenska sjöstridskrafterna hade
tillförts fem jagare och fyra ubåtar samt ett 30-tal torpedbåtar. Bertil Åhlund
har gjort en bred granskning av försvarskommittens motiv för de förslag som
lämnades. Sjöförsvarets övergripande uppgifter skulle vara att skydda våra kuster,
skydda handel och sjöfart samt fördröja och därmed skapa tid att kraftsamla
markstridskrafterna. För flottans del gällde det att förhindra en invasion över
havet, skydd av handel och sjöfart samt landets neutralitet. Kustartilleriets uppgift
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var att skydda örlogs!ottans baser och andra delar av kusten, som var av betydelse 
för landet i dess helhet.27

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO� GÚSFTMPH� BUU� USF� '�CÌUBS� GZSB� KBHBSF� TBNU� VCÌUBS� PDI�
torpedbåtar skulle byggas under perioden 1912–1919.28 Även kustartilleriet 
förstärktes. Kustartilleripjäser fanns bland annat på Rindö och på Oscar II:s fort 
i Göteborg. Kustbefästningar var under utbyggnad och förstärktes. Detta kunde 
göras efter många turer i Riksdagen genom att kustbefästningarna bland annat 
utrustades med artilleripjäser från pansarbåtar, som i sin tur moderniserades. 
Moderniseringen av pansarskeppen godtogs av Riksdagen, då sjöministern 
försäkrat att pansarskeppens artillerimateriel skulle komma till god användning 
inom kustartilleriet. 

Fullt utbyggd skulle !ottan omfatta åtta pansarskepp, 16 jagare och ett antal 
större och mindre ubåtar. I ett första steg skulle bland annat två pansarskepp, fyra 
KBHBSF�PDI� TFY�VCÌUBS�CZHHBT��"SNÏO�PDI�NBSJOFO�EJTQPOFSBEF� GZSB� SFTQFLUJWF�
fem !ygplan. Vid krigsutbrottet överfördes alla civila !ygplan till Krigsmakten. 
#FIPWFU�BW�ìZHGÚSBSF�MÚTUFT�HFOPN�BUU�LPOUSBLUTBOTUÊMMEB�DJWJMB�QJMPUFS��"SNÏOT�
PDI� NBSJOFOT� ìZHGÚSCBOE� PSHBOJTFSBEFT� FOMJHU� ����� ÌST� IÊSPSEOJOH�� "SNÏO�
PSHBOJTFSBEF� UWÌ� ìZHBWEFMOJOHBS��5PUBMU� TLVMMF� BSNÏìZHFU� PNGBUUB� ��� ìZHQMBO��
Marinen organiserade spaningsgrupper baserade i Saltsjöbaden/Dalarö, 
Karlskrona och Nya Varvet i Göteborg. Under kriget anska"ades mer än femtio 
ìZHQMBO��'ÚS�BUU�VUSFEB�PSHBOJTBUJPOFO�BW�BSNÏOT�PDI�NBSJOFOT�ìZHWFSLTBNIFU��
tillsattes 1917 års särskilda sakkunniga. Utredningens förslag utmynnade i 
GÚSTUÊSLOJOH�PDI�VQQEFMOJOH�BW�ìZHFU�NFMMBO�BSNÏO�PDI�NBSJOFO��&UU�VQQFOCBSU�
skäl till förslaget måste ha varit att grunden för organisationen skulle vara syftet 
med insatserna, det vill säga utgöra en del i mark- respektive sjöstriden.

#FSFEOJOHFO�CFUSBLUBEF�BSNÏO�PDI�NBSJOFO�QÌ�UWÌ�IFMU�TLJMEB�TÊUU��'ÚS�BSNÏO�
betonades dess dubbla uppgifter vid försvar av landgräns respektive kust. De 
begränsningar som trots allt fanns, för att kunna lösa uppgifterna omnämndes 
inte. För marinens vidkommande bortsågs från att det fanns andra uppgifter – 
övervaka svenskt sjöterritorium, skydd av sjöfart, neutralitetsförsvar, förhindra 
sjöfartsblockad med !era – att lösa förutom invasionsförsvar. För att även lösa 
dessa uppgifter, krävs en större närvaro, ökad rörlighet och större sammansättning 
av marinen jämfört med behoven för enbart invasionsförsvar. Bertil Åhlund 
konstaterar29� BUU� GÚSTWBSTCFTMVUFU� ����� ÚLBEF� BOTMBHFU� UJMM� BSNÏO� NFE� ��� ��

27 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905–1939, sidorna 67 till 72. 
28�(FOFSBMTUBCTDIFGFO�,�(��#JMEU�PDI�HFOFSBMNBKPS�+��8JLBOEFS�MFEBNÚUFS�BW�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�
reserverade sig mot förslaget. Deras motiv var att nybyggnationen till !ottan skedde på bekostnad 
BW�BSNÏO�PDI�JOOFCBS�FO�WÊTFOUMJH�PNMÊHHOJOH�BW�EF�VQQHJGUFS�TPN�EJUUJMMT�IBEF�WBSJU�ÌMBHEB�ìPUUBO��
Bertil Åhlund, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905–1939, sidan 72.
29 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905–1939, sidan 89.

var att skydda örlogsflottans baser och andra delar av kusten, som var av betydelse
för landet i dess helhet."

Försvarskommitten föreslog att tre F-båtar, fyra jagare samt ubåtar och
torpedbåtar skulle byggas under perioden 1912-1919.28 Även kustartilleriet
förstärktes. Kustartilleripjäser fanns bland annat på Rindö och på Oscar II:s fort
i Göteborg. Kustbefästningar var under utbyggnad och förstärktes. Detta kunde
göras efter många turer i Riksdagen genom att kustbefästningarna bland annat
utrustades med artilleripjäser från pansarbåtar, som i sin tur moderniserades.
Moderniseringen av pansarskeppen godtogs av Riksdagen, då sjöministern
försäkrat att pansarskeppens artillerimateriel skulle komma till god användning
inom kustartilleriet.

Fullt utbyggd skulle flottan omfatta åtta pansarskepp, 16 jagare och ett antal
större och mindre ubåtar. I ett första steg skulle bland annat två pansarskepp, fyra
jagare och sex ubåtar byggas. Armen och marinen disponerade fyra respektive
fem flygplan. Vid krigsutbrottet överfördes alla civila flygplan till Krigsmakten.
Behovet av flygförare löstes genom att kontraktsanställda civila piloter. Armens
och marinens flygförband organiserades enligt 1914 års härordning. Armen
organiserade två flygavdelningar. Totalt skulle armsflyget omfatta 27 flygplan.
Marinen organiserade spaningsgrupper baserade i  Saltsjöbaden/Dalarö,
Karlskrona och Nya Varvet i Göteborg. Under kriget anskaffades mer än femtio
flygplan. För att utreda organisationen av armens och marinens flygverksamhet
tillsattes 1917 års särskilda sakkunniga. Utredningens förslag utmynnade i
förstärkning och uppdelning av flyget mellan armen och marinen. Ett uppenbart
skäl till förslaget måste ha varit att grunden för organisationen skulle vara syftet
med insatserna, det vill säga utgöra en del i mark- respektive sjöstriden.

Beredningen betraktade armen och marinen på två helt skilda sätt. För armen
betonades dess dubbla uppgifter vid försvar av landgräns respektive kust. De
begränsningar som trots allt fanns, för att kunna lösa uppgifterna omnämndes
inte. För marinens vidkommande bortsågs från att det fanns andra uppgifter —
övervaka svenskt sjöterritorium, skydd av sjöfart, neutralitetsförsvar, förhindra
sjöfartsblockad med flera — att lösa förutom invasionsförsvar. För att även lösa
dessa uppgifter, krävs en större närvaro, ökad rörlighet och större sammansättning
av marinen jämfört med behoven för enbart invasionsförsvar. Bertil Åhlund
konstaterar2' att försvarsbeslutet 1914 ökade anslaget till armen med 20 %,

27 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, sidorna 67 till 72.
28 Generalstabschefen K.G. Bildt och generalmajor J. Wikander, ledamöter av försvarskommitten,
reserverade sig mot förslaget. Deras motiv var att nybyggnationen till flottan skedde på bekostnad
av armen och innebar en väsentlig omläggning av de uppgifter som dittills hade varit ålagda flottan.
Bertil Åhlund, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, sidan 72.
29 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, sidan 89.
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NFEBO�BOTMBHFU�UJMM�NBSJOFO�CFIÚMMT�PGÚSÊOESBU��0N�ÚLOJOHFO�UJMM�BSNÏO�JTUÊMMFU�
IBEF�GÚSEFMBUT�MJLB�NFMMBO�BSNÏO�PDI�NBSJOFO�IBEF�EFO�ÌSMJHB�OZCZHHOBUJPOFO�
till !ottan kunnat fördubblats. Det gick emellertid inte att övertyga en majoritet 
i Riksdagen om att en !otta var nödvändig för att skapa ett strategiskt defensivt 
försvar med avhållande förmåga mot en invasion. Den politiska oppositionen 
ansåg att pansarskeppen var för dyra och att de inte kunde lösa sina uppgifter 
som artillerifartyg. 

Erfarenheterna från det fortfarande pågående kriget medförde att Riksdagen 
1916 uppmanade Chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla sakkunniga. 
Deras uppgift var att studera materielutvecklingen för !ottan. De sakkunniga 
lämnade sitt betänkande samma år. Med betänkandet som grund överlämnade 
regeringen en proposition med förslag till förstärkning av marinen. Motiven har 
kortfattat sammanfattas av Bertil Åhlund som följer30:
t� #FëOUMJHIFUFO�BW�TKÚNBLU�IBEF�FUU�BWHÚSBOEF�CFUZEFMTF�TÌWÊM�VS�QPMJUJTL�TPN�
 ur strategisk synpunkt.
t� 'ÚS�LSJHGÚSJOHFO�WBS�NJOFSJOHBS�QÌ�GSJUU�IBW�PDI�J�FHOB�GBSWBUUFO�ɦÊSSCMPDLBE�
 och handelskrig av stor betydelse.
t� 6UOZUUKBOEF�BW�IBWFU�GÚS�FHFO�WFSLTBNIFU�PDI�CFTUSJEBOEF�BW�BOESBT�VUOZUUKBOEF�
 av havet var väsentligt.
t� 4WFSJHFT� NBSJOQPMJUJTLB� MÊHF� NFE� MÌOH� LVTU� TÌWÊM� NPU� 7ÊTUFSIBWFU� TPN�
 Östersjön ställde krav på !ottans sammansättning av fartygstyper och antal.
t� ,SJHTÌSFO� WJTBEF� FOUZEJHU� QÌ� BUU� FUU� MBOE� NFE� 4WFSJHFT� HFPHSBëTLB� PDI
 militärpolitiska läge har kraven på !ottans neutralitetsvakt varit stora 
 och under kriget ständigt stigande.
t� 4UÚSSF� KBHBSF� NÌTUF� CZHHBT� ìZHWÊTFOEFU� GÚSTUÊSLBT� PDI� MVGUWÊSOFU� PNCPSE�
 förbättras.
t� .JOWBQOFU�PDI�NJOTWFQOJOHFO�NÌTUF�HFT�FO�GBTUBSF�PSHBOJTBUJPO�
t� #FIPWFU�BW�FO�OZ�PDI�NFS�VUIÌMMJH�VCÌUTUZQ�WBS�UZEMJHU�
t� 'SBNGÚSBMMU�CPSEF�MÊUUB�LSZTTBSF�UJMMGÚSBT�ìPUUBO�
Förslaget "ck oväntade konsekvenser. Regeringen ansåg att marinen i sitt förslag 
hade frångått försvarsbeslutet 1914. De sakkunniga hade också föreslagit att 
beslut om ett #ärde pansarskepp skulle kunna skjutas upp för att kunna "nansiera 
de nya och lätta fartygen. Förslaget kunde därför utgöra utgångspunkt för att 
revidera 1914 års försvarsbeslut. Regeringen konstaterade att hittills beviljade 
anslag till försvaret översteg statens möjliga ekonomiska åtaganden. Egentligen 
var det nödvändigt att snarast minska försvarsutgifterna. Istället för att bevilja 
anslag för beställning av nya fartyg trots pågående världskrig, beslöt regeringen 

30 Ibid, sidorna 98 och 99, en sammanfattning, med hänvisning till Riksdagsskrivelse nr 219 1916, 
proposition 73/1917, hemlig bilaga. 

medan anslaget till marinen behölls oförändrat. Om ökningen till armen istället
hade fördelats lika mellan armen och marinen, hade den årliga nybyggnationen
till flottan kunnat fördubblats. Det gick emellertid inte att övertyga en majoritet
i Riksdagen om att en flotta var nödvändig för att skapa ett strategiskt defensivt
försvar med avhållande förmåga mot en invasion. Den politiska oppositionen
ansåg att pansarskeppen var för dyra och att de inte kunde lösa sina uppgifter
som artillerifartyg.

Erfarenheterna från det fortfarande pågående kriget medförde att Riksdagen
1916 uppmanade Chefen för sjöförsvarsdepartementet att tillkalla sakkunniga.
Deras uppgift var att studera materielutvecklingen för flottan. De sakkunniga
lämnade sitt betänkande samma år. Med betänkandet som grund överlämnade
regeringen en proposition med förslag till förstärkning av marinen. Motiven har
kortfattat sammanfattas av Bertil Åhlund som följer3°:
• Befintligheten av sjömakt hade ett avgörande betydelse såväl ur politisk som

ur strategisk synpunkt.
• För krigföringen var mineringar på fritt hav och i egna farvatten, fjärrblockad

och handelskrig av stor betydelse.
• Utnyttjande av havet för egen verksamhet och bestridande av andras utnyttjande

av havet var väsentligt.
• Sveriges marinpolitiska läge med lång kust såväl mot Västerhavet som

Östersjön ställde krav på flottans sammansättning av fartygstyper och antal.
• Krigsåren visade entydigt på att ett land med Sveriges geografiska och

militärpolitiska läge har kraven på flottans neutralitetsvakt varit stora
och under kriget ständigt stigande.

• Större jagare måste byggas, flygväsendet förstärkas och luftvärnet ombord
förbättras.

• Minvapnet och minsvepningen måste ges en fastare organisation.
• Behovet av en ny och mer uthållig ubåtstyp var tydligt.
• Framförallt borde lätta kryssare tillföras flottan.
Förslaget fick oväntade konsekvenser. Regeringen ansåg att marinen i sitt förslag
hade frångått försvarsbeslutet 1914. De sakkunniga hade också föreslagit att
beslut om ett fjärde pansarskepp skulle kunna skjutas upp för att kunna finansiera
de nya och lätta fartygen. Förslaget kunde därför utgöra utgångspunkt för att
revidera 1914 års försvarsbeslut. Regeringen konstaterade att hittills beviljade
anslag till försvaret översteg statens möjliga ekonomiska åtaganden. Egentligen
var det nödvändigt att snarast minska försvarsutgifterna. Istället för att bevilja
anslag för beställning av nya fartyg trots pågående världskrig, beslöt regeringen

30 Ibid, sidorna 98 och 99, en sammanfattning, med hänvisning till Riksdagsskrivelse nr 219 1916,
proposition 73/1917, hemlig bilaga.
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att begränsa försvarsbeslutets omfattning. Avbeställning av två redan beslutade 
jagare utgjorde den tydligaste markeringen i detta avseende. Regeringen förutsatte 
dessutom att en genomgripande revision av försvarsutgifterna skulle genomföras 
efter fredsslutet.

Sveriges tillgång till moderna och större handelsfartyg för transporter till och 
från utlandet var någorlunda väl tillgodosedd vid krigsutbrottet. Under krigets 
tidiga skede såldes en del sådana fartyg till utlandet, vilket medförde att regeringen 
utfärdade förbud mot fortsatt försäljning. Även krigshandlingarna spelade en stor 
roll. Under krigsåren sänktes 181 svenskregistrarade fartyg om ca 207 000 ton 
varav 2/3 sänktes av ubåtar och 440 svenska sjömän omkom. I svenska farvatten 
sänktes 94 fartyg.31

Storbritanniens handelsblockad och det tyska ubåtskriget drabbade den 
svenska sjöfarten och därmed även folkförsörjningen hårt. Vintern 1916–1917 
utsatte Storbritannien Sverige för politiska och ekonomiska påtryckningar. 
Försörjningen inom landet var mycket besvärlig. Världskriget var i ett mycket 
kritiskt läge. Det oinskränkta tyska ubåtskriget hade påbörjats. USA var på väg 
att delta i kriget. Den ryska revolutionen hade brutit ut. Trots alla dessa svåra 
förhållanden, fattade Riksdagen beslut om att reducera anslaget till försvarets 
beredskap från 30 till 10 miljoner kronor. Detta innebar ett misstroende mot 
regeringen Hammarskjöld, varför denna avgick. Regeringskrisen blev långvarig, 
då kungen gav regeringen Hammarskjöld sitt stöd. Slutligen bildades en regering 
under ledning av Carl Swartz. Kungen hade lyckats lämna vänstern utanför. Leif 
Lewin noterar

/.../ man har framhållit, att en ministär under högermannen Carl Swartz’ 
ledning och med den konservative partiledaren Arvid Lidman som 
utrikesminister knappast !kan] ha motsvarat dess intentioner. Men vänstern 
betraktade regeringen Swartz som en sorts expeditionsministär fram till 
höstvalet 1917 och var därför beredda att tolerera den till dess.32

Missnöjet med regeringen ökade i och med svårigheterna att försörja befolkningen. 
Sjöförsvaret klarade inte fullt ut att skydda sjötransporter till och från Sverige 
liksom längs den svenska kusten. Svält, trångboddhet och dyra levnadskostnader 
tillsammans med ransoneringar av livsmedel gav upphov till protester. De 
var av sådan art att regeringen fann det nödvändigt att på olika sätt vidta 
försiktighetsåtgärder. Detta berörde även åtgärder inom försvaret. Under 1917 
och 1918 !ck missnöjet sitt utbrott i Västervik och fortsatte via Stockholm upp 

31  Årman, Frank, Sjöfart och sjöförsvar under neutralitet. Samarbete och samverkanssvårigheter 
under första världskriget, Militärhistorisk tidskrift Årgång 11/1989 sidorna 115–182.
32 Lewin, Leif, Ideologi och strategi, Stockholm 1984, sidan 144.

att begränsa försvarsbeslutets omfattning. Avbeställning av två redan beslutade
jagare utgjorde den tydligaste markeringen i detta avseende. Regeringen förutsatte
dessutom att en genomgripande revision av försvarsutgifterna skulle genomföras
efter fredsslutet.

Sveriges tillgång till moderna och större handelsfartyg för transporter till och
från utlandet var någorlunda väl tillgodosedd vid krigsutbrottet. Under krigets
tidiga skede såldes en del sådana fartyg till utlandet, vilket medförde att regeringen
utfärdade förbud mot fortsatt försäljning. Även krigshandlingarna spelade en stor
roll. Under krigsåren sänktes 181 svenskregistrarade fartyg om ca 207 000 ton
varav 2/3 sänktes av ubåtar och 440 svenska sjömän omkom. I svenska farvatten
sänktes 94 fartyg.31

Storbritanniens handelsblockad och det tyska ubåtskriget drabbade den
svenska sjöfarten och därmed även folkförsörjningen hårt. Vintern 1916-1917
utsatte Storbritannien Sverige för politiska och ekonomiska påtryckningar.
Försörjningen inom landet var mycket besvärlig. Världskriget var i ett mycket
kritiskt läge. Det oinskränkta tyska ubåtskriget hade påbörjats. USA var på väg
att delta i kriget. Den ryska revolutionen hade brutit ut. Trots alla dessa svåra
förhållanden, fattade Riksdagen beslut om att reducera anslaget till försvarets
beredskap från 30 till 10 miljoner kronor. Detta innebar ett misstroende mot
regeringen Hammarskjöld, varför denna avgick. Regeringskrisen blev långvarig,
då kungen gav regeringen Hammarskjöld sitt stöd. Slutligen bildades en regering
under ledning av Carl Swartz. Kungen hade lyckats lämna vänstern utanför. Leif
Lewin noterar

/.../ man har framhållit, att en ministär under högermannen Carl Swartz'
ledning och med den konservative partiledaren Arvid Lidman som
utrikesminister knappast [kan] ha motsvarat dess intentioner. Men vänstern
betraktade regeringen Swartz som en sorts expeditionsministär fram ti l l
höstvalet 1917 och var därför beredda att tolerera den till dess.32

Missnöjet med regeringen ökade i och med svårigheterna att försörja befolkningen.
Sjöförsvaret klarade inte fullt ut att skydda sjötransporter till och från Sverige
liksom längs den svenska kusten. Svält, trångboddhet och dyra levnadskostnader
tillsammans med ransoneringar av livsmedel gav upphov till protester. De
var av sådan art att regeringen fann det nödvändigt att på olika sätt vidta
försiktighetsåtgärder. Detta berörde även åtgärder inom försvaret. Under 1917
och 1918 fick missnöjet sitt utbrott i Västervik och fortsatte via Stockholm upp

31 Årman, Frank, Sjöfart och sjöförsvar under neutralitet. Samarbete och samverkanssvårigheter
under första världskriget, Militärhistorisk tidskrift Årgång 11/1989 sidorna 115-182.
32 Lewin, Leif, Ideologi och strategi, Stockholm 1984, sidan 144.
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längs norrlandskusten till Ådalen. Inom försvaret förekom demonstrationer vid 
många garnisoner. I Stockholm bildade ungsocialisterna föreningar bestående av 
arbetare, sjömän och soldater. Stora demonstrationer genomfördes bland annat 
på Gustav Adolfs torg. Hjalmar Branting försökte lugna demonstranterna, dock 
utan framgång. En beriden polisstyrka insattes, som skingrade demonstranterna. 
När polisen fått militär förstärkning, avbröts demonstrationerna på uppmaning 
av de egna ledarna. När sedan landssekretariatet avvisade förslag om generalstrejk 
bidrog detta verksamt till att demonstrationerna ebbade ut.33

Parlamentarismens seger – kohandeln
Segern för den proportionella valmetoden stod långt från vänsterns majoritetsval. 
Det naglade fast ett mångpartisystem. Förutom socialdemokraterna, högern 
och liberalerna tillkom två nya riksdagspartier – bondeförbundet och 
kommunisterna. Underlag för en stark regering förelåg inte. Minoritetsregeringar 
avlöste varandra. Allvarliga ekonomiska och sociala problem efter kriget var inte 
bara ett problem för Sverige utan även internationellt. Den europeiska kritiken 
mot det parlamentariska systemet uppfattades som antidemokratiskt. Med detta 
synsätt i bakgrunden utvecklades fascismen i Italien och senare även i Spanien 
och utgjorde även grund för nationalsocialismens tillkomst i Tyskland.

I Sverige utvecklades en ny skiljelinje mellan partierna. Den tydliggjordes av 
synen på statens roll i näringslivet och den ekonomiska liberalismen. Den höga 
arbetslösheten efter krigsslutet som följd av en svag ekonomi och ett i grunden 
omöjligt krigsskadeståndskrav på Tyskland skapade stora problem. Den stora 
depressionen 1929 kom i omgångar under en period av tre år och nådde sin 
absoluta botten i mars 1933. Den satte också sina spår i den svenska ekonomin. 
Socialdemokraterna (Wigforss) lade fram ett handlingsprogram för arbetslösheten. 
Kärnan i politiken var inte socialhjälp utan att skapa produktiva arbeten i en 
rådande lågkonjunktur och föra en åtstramningspolitik vid högkonjunktur. 
Därmed skulle Sveriges ekonomi expandera. Den borgerliga majoriteten i 
Riksdagen kunde inte stödja detta. Staten ska inte ingripa med regleringar för 
att påverka grundläggande ekonomiska faktorer. Inom jordbruksområdet kunde 
emellertid de borgerliga tänka sig att göra ett undantag. Kontantstöd till drabbade 
bönder ansågs vara otillräckligt.

Inför valet 1932 drev de borgerliga partierna samma ekonomiska politik 
som tidigare men med tillägget jordbruksstöd. Socialdemokraterna segrade 
i valet och bildade regering. Med 42 % av väljarna bakom sig blev det en 

33 Noteras bör att några organisatoriska åtgärder inte vidtogs för att minska behovet av militära 
utkommenderingar som stöd åt polisen. I maj 1931 inträ!ade de olyckliga händelserna i Ådalen, 
då fem personer dödades och fem skadades genom militär eldgivning. Den utredning som följde på 
denna tragiska händelse ledde bland annat till uppsättning av statspolisen.
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minoritetsregering. Regeringen förelade Riksdagen den förändrade synen på 
arbetsmarknadspolitiken. Den borgerliga majoriteten förväntade sig att Riksdagen 
skulle avslå regeringens krisprogram. Per Albin Hansson undvek det förväntade 
nederlaget genom en överenskommelse med bondeförbundet. Bondeförbundet 
stödde socialdemokraternas arbetslöshetspolitik mot att socialdemokraterna 
accepterade en protektionistisk jordbrukspolitik. Begreppet kohandeln var fött.

Förhandlingar fortsatte om jordbruks- och arbetslöshetspolitiken. Inom 
bägge områdena kunde kompromisser skönjas. Dock kolliderade två principer 
– beredskapsarbeten och marknadsmässiga löner. Socialdemokraterna godtog 
emellertid ytterligare eftergifter. Vid omröstningen i Riksdagen bifölls 
överenskommelsen. Till uppgörelsen anslöt sig !era frisinnade riksdagsledamöter. 
Överenskommelsen gjorde det möjligt att bilda en majoritetsparlamentarism. 
En koalitionsregering bildades 1936 av socialdemokraterna och bondeförbundet 
med Per Albin Hansson som statsminister. Därmed var grunden lagd för 
socialdemokraternas 44-åriga regeringsinnehav. 

Geopolitiska förändringar under mellankrigsperioden

Stilleståndet, krigsslutet och Versaillesfreden
Det ryska tsardömet föll sönder. Februarirevolutionen 1917 tvingade tsar Nico-
laus II att abdikera. Från 1917 deltog USA med över två miljoner man tillsam-
mans med Ententen34 i krigets Europa.

Rysslands fortsatta deltagande i kriget på östfronten innebar stora förluster. 
Dessa blev gnistan som tände Oktoberrevolutionen 1917 och bolsjevikerna tog 
makten. Fred slöts mellan Ryssland och Centralmakterna i Brest-Litovsk den 
3 mars 1918 och Ryssland lämnade kriget. När Ryssland hade lämnat kriget, 
kunde Tyskland överföra förband till västfronten och där påbörja en o"ensiv mot 
Paris. O"ensiven hejdades tidigt och drevs tillbaka. Efter den tyska revolutionen 
1918 begärde Tyskland vapenvila. Striderna upphörde den 11 november 1918.

Fredsavtalet mellan Ententen och Centralmakterna slöts i Versailles och 
undertecknades den 28 juni 1919. Ententen tvingade Tyskland att ensamt 
ta på sig skulden för kriget. Tyskland #ck betala ett omfattande skadestånd i 
pengar och materiel. Tyskland #ck avträda omfattande landområden samtidigt 
som omfattningen av Tysklands krigsmakt begränsades. Avtalets storlek och 
omfattning liksom det sätt som det genomdrevs på av Frankrike och Belgien, 
utgjorde förmodligen en bidragande orsak till den tyska revanschismen.

34 Ententen kallades den allians av stater under ledning av Britannien, Frankrike och (inlednings-
vis) Ryssland som stred mot Centralmakterna (Osmanska riket, Tyskland och Österrike-Ungern) 
under första världskriget.
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Den ekonomiska situationen i Sverige liksom i övriga Europa var besvärlig. 
I Sverige dominerade rösträttsdebatten. Erfarenheterna av Krigsmaktens, främst 
sjöstridskrafternas insatser för att hålla Sverige utanför kriget glömdes bort. 
Den behövliga förstärkningen av sjöförsvaret uteblev. Riksdagen beslutade att 
Krigsmakten skulle återgå till fredsverksamhet. Att upprätthålla beredskap 
var främmande och skrämmande för den politiska ledningen. Anslaget till 
Krigsmaktens beredskap reducerades kraftigt. 

Sverige hade undsluppit kriget. Europa såg framför sig fred, öppna gränser och 
ekonomisk utveckling. Nationernas förbund skulle garantera den eviga freden. 
Trots denna optimism uppstod motsättningar ändå mellan främst de europeiska 
länderna.

Tyskland och Ryssland – krigets förlorare
Sedan det tyska området och främst Preussen hade stabiliserats under 1700-talet, 
riktades det tyska intresset inte längre mot Östersjön utan söder- och västerut. 
Mot slutet av 1800-talet behärskade ändå de båda kejsardömena Ryssland och 
Tyskland hela kuststräckan från Torneå till danska gränsen. Båda imperierna slogs 
successivt sönder under första världskriget. De nya gränserna i Europa skapade 
framtida problem. Ett av dessa var gränsen mellan Finland och Ryssland på Karelska 
näset. Ett annat var den polska korridoren, som skilde Ostpreussen från övriga 
Tyskland och fristaden Danzig. I samband med det Osmanska rikets sönderfall 
skapade segrarmakterna nya gränser (med linjal på kartan), som i första hand 
tillgodosåg deras geopolitiska intressen istället för invånarnas historiska bakgrund 
och befolkningstillhörighet. Konsekvenserna av denna segrarmaktsegoism gör sig 
påmint än i dag.

Revolutionen i Ryssland medförde att den ryska !ottan låg oanvändbar för 
ankars. Den tyska högsjö!ottan överlämnades 1918 till Storbritannien efter 
Tysklands förlust i kriget. Besättningarna sänkte sina fartyg, när de väl hade 
ankrat i Scapa Flow. Fartygsförband från Storbritannien opererade i Östersjön 
och lämnade fram till 1920 stöd till de baltiska staternas frigörelse och den vita 
sidan i det ryska inbördeskriget. Därefter var Sverige åter, som på 1600-talet, med 
sin av kriget oskadda !otta, Östersjöns starkaste makt – utan att absolut sett vara 
starkt. Havet var omgivet av nio mer eller mindre demokratiska stater, där de 
!esta var västligt orienterade med undantag av Sovjetunionen. Under 1930-talet 
tillväxte emellertid styrkan hos makterna i söder och öster under Hitlers och 
Stalins diktaturer. 

Frigörelsen av Finland
Efter storfurstens Nikolaj II abdikation var personalunionen med Finland inte 
längre giltig. Den 5 november 1917 förklarade det "nländska parlamentet sig 
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vara innehavare av den högsta statsmakten i Finland. Bolsjevikerna beslutade om 
allmän självbestämmanderätt för alla folkslag i Ryssland. Därmed kunde den !nska 
lantdagen tillfälligt överta monarkens ansvar som högsta instans. Den 6 december 
1917 beslutade lantdagen att anta den !nska självständighetsförklaringen. Sedan 
den ryska regeringen hade erkänt Finlands självständighet, erkände Sverige 
Finlands självständighet den 4 januari 1918.

Under !nska inbördeskriget, som pågick från den 27 januari till den 15 maj 
1918, störtade socialdemokrater och rödgardister (de röda) den lagliga !nska 
regeringen (de vita). Sverige skickade i tre omgångar fartyg till Finland för att föra 
hem svenska medborgare och en del andra utlänningar. Den lagliga regeringen 
bad Sverige om hjälp för att kunna återta makten.

Begäran omfattade vapen och ammunition samt rätt att få transportera 
försvarsmateriel från andra länder genom Sverige. För den svenska vänstern var 
det svårt att stödja den lagliga !nska regeringen och därmed gå emot de !nska 
socialdemokraterna. Sverige avvisade den !nska begäran med motivet att ett 
sådant stöd var en oneutral hållning. En stark misstämning mot Sverige uppstod 
i Finland.35 Svenska frivilliga bildade den svenska brigaden, som deltog på den 
vita sidan i inbördeskriget. Den vita sidan segrade. Sedan striderna hade upphört, 
upprättade de vita specialdomstolar för att ta hand om de soldater från den röda 
sidan, som hade tagits tillfånga under inbördeskriget.

Ålands ställning
Vid fredsslutet 1809 i den dåvarande ryska staden Fredrikshamn avträdde Sverige 
Finland inklusive Åland till Ryssland. De sex landskap, som avsågs utgöra Finland 
tillsammans med Åland, dåvarande Västerbotten och de delar av Lappland, vilka 
låg öster om Torne älv, bildade Storfurstendömet Finland. Storfurstendömet lydde 
direkt under tsaren och !ck en långtgående autonomi. Ögruppen Bomarsund 
befästes av Ryssland. Dessa anläggningar förstördes 1854 under Krimkriget. I 
Paristraktaten och Ålandskonventionen 1856 fastslogs Ålands demilitarisering. 
Trots detta återuppförde Ryssland befästningarna under första världskriget. 
Sverige protesterade, men Ryssland förklarade att det endast var en tillfällig 
åtgärd. Under !nska inbördeskriget kom Ålandsfrågan i ett nytt läge.

Folkomröstningen på Åland i december 1917 resulterade i en önskan om 
återförening med Sverige. Anledningen till detta bestod främst av att befolkningen 
i sin helhet var svensk och de osäkerheter som rådde om Finlands framtid. I 
februari 1918 reste en deputation från Ålands befolkning till Sverige och begärde 
att Ålandsöarna skulle förenas med Sverige. Då Ålands befolkning var rädd för 

35 Denna misstämning påverkade Finlands agerande under förhandlingarna mellan Sverige och 
Finland om Ålands särskilda ställning som demilitäriserat område.
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Finland om Ålands särskilda ställning som demilitäriserat område.
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vad den ryska garnisonen på Åland skulle kunna göra, begärdes senare om hjälp 
och skydd från Sverige.

Under Ålandsexpeditionen i februari 1918 skickades transportfartyg 
eskorterade av pansarbåtar för att avhämta svenska medborgare och ålänningar, 
som ville till Sverige. Till Åland anlände från Finland en av regeringens 
skyddskårer och strider utbröt mellan den !nska skyddskåren och ryska soldater 
tillsammans med av ryssarna tillkallade !nska rödgardister. I februari blev man 
överens om att de ryska soldaterna och skyddskåren omedelbart skulle lämna 
Åland. För att övervaka evakueringen och skydda befolkningen skickade Sverige 
med Riksdagens godkännande en bataljon infanteri och en kulsprutepluton till 
Åland. Finlands regering hade emellertid begärt och erhållit hjälp av Tyskland. 
Tyska trupper landsteg på Åland och i södra Finland. I och med tyskarnas 
ankomst överläts uppgiften att avhysa de ryska soldaterna till dem och de svenska 
trupperna återkallades till Sverige i maj 1918.

Mellan Finland och Sverige blev det en långvarig och delvis bitter kon"ikt 
om Ålands statstillhörighet. Kon"ikten togs upp under fredskonferensen i 
Paris och sedan inom Nationernas förbund. Under 1920 avgjordes Ålands 
nationstillhörighet. Nationernas förbund godtog Finlands krav på Åland. Det 
beslutades också om Ålands demilitarisering och att Åland skulle ges en långtgående 
autonomi. I november samma år undertecknades Ålandskonventionen. 

Polen återuppstår som självständig stat
Polen delades mellan Preussen, Österrike och Ryssland under åren 1772 och 
1795. Delar av det som en gång hade varit landet Polen, lydde under dessa länder 
fram till första världskrigets slut. Efter fredsslutet återbildades Polen. Strävan var 
att återskapa landet som det var före delningen under slutet av 1700-talet. Detta 
ledde till att Polen bland annat annekterade Vilnius med omgivande delar av 
Litauen, delar av dagens västra Vitryssland och västra Ukraina.

Fascismen i Italien under Mussolini
Mussolini utsågs 1922 av kung Viktor Emanuel till premiärminister efter fascis-
ternas marsch till Rom. Han satsade mycket inom det sociala området och påbör-
jade en rad projekt för att minska arbetslösheten. Italien utvecklades industriellt 
och därmed även ekonomiskt. Italien tog kontroll över Libyen 1935. Därefter 
anfölls Abessinien av Italien. Detta ledde till en diplomatisk kris. Som en följd av 
detta utträdde Italien, en av de fyra permanenta medlemmarna, ur Nationernas 
förbund. Brytningen med Nationernas förbund och de tidigare allierade staterna 
innebar ett ökat italienskt beroende av Tyskland och dess Führer, Adolf Hitler.
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Nationernas förbund och kollektiv säkerhet
USA:s president Woodrow Wilson tog initiativet till att bilda ett internationellt 
fredsförbund. Fredsförbundets inriktning och stadgar ingick i Versaillesfreden. 
Medlemmar i fredsförbundet blev de 29 stater, som hade segrat i världskriget 
utom USA och tolv neutrala länder.36 Förlorarna i kriget stängdes ute liksom 
Ryssland. Tyskland valdes in 1926 och året därpå Sovjetunionen.

Nationernas förbund etablerades i Genève. Alla medlemsstater hade en röst. 
%FO� HSVOEMÊHHBOEF� JEÏO� CBLPN�/BUJPOFSOBT� GÚSCVOE� WBS� BUU� BMMB� LSJH� TLVMMF�
vara hela Nationernas förbunds angelägenhet. Nationernas förbund hade fyra 
permanenta medlemmar. Dessa var Frankrike, Italien, Japan och Storbritannien. 
Representanterna från dessa länder fungerade som ett arbetsutskott. I fredsavtalet 
ställdes vissa områden under förvaltning av Nationernas förbund, så kallade NF-
mandat. Avsikten var att förbereda dessa områden för självständighet.

Dessa områden var (inom parentes anges de länder som ansvarade för 
respektive mandat):
t�GSÌO�0TNBOTLB�SJLFU�*SBL�PDI�1BMFTUJOB�	4UPSCSJUBOOJFO
�TBNU�4ZSJFO�	'SBOLSJLF

t�EF�UZTLB�LPMPOJFSOB�J�"GSJLB�5PHP�PDI�,BNFSVO�	4UPSCSJUBOOJFO�PDI�'SBOLSJLF
�TBNU�UZTLB�
 Östafrika (Storbritannien och Belgien),
t�UZTLB�4ZEWÊTUBGSJLB�	4ZEBGSJLB
�4BNPB�/ZB�(VJOFB�PDI�4UJMMBIBWTÚBS�OPSS�PN�FLWBUPSO�
 (Nya Zeeland, Australien och Japan) och Nauru (Storbritannien) samt
t�4BBSMBOE�����o���PDI�GSJB�TUBEFO�%BO[JH�	/'
�

Nationernas förbunds agerande brast på alla viktiga punkter. Organisationen 
blev ett verktyg för segrarmakterna att upprätthålla grunden i fredsavtalet från 
Versailles. Den internationella lågkonjunkturen under 1930-talet tillsammans 
med ett omöjligt ekonomiskt krigsskadestånd skapade kriser, som Nationernas 
förbund inte förmådde handskas med. Japans anfall mot Manchuriet, Italiens 
överfall på Etiopien samt Tysklands annektering av Österrike och Tjeckoslovakien 
var inga medlemmar beredda att ingripa mot. Frankrike hamnade dessutom i en 
jävssituation vid Italiens överfall på Etiopien. Italiens överfall uppfattades som 
en kon!ikt mellan Frankrikes egna och kollektiva säkerhetsintressen. Frankrike 
prioriterade som så ofta sina egna intressen.

Sverige skulle som brukligt vara bäst i klassen. Precis som de övriga nordiska 
staterna vidtog Sverige inga åtgärder, när Tyskland gick in i Rhenlandet. Gunnar 
Hägglöf konstaterade att först efter Nationernas förbunds misslyckande gentemot 
Italien, kände de nordiska staterna sig oroade. Men denna oro ledde ingalunda 
till något förstärkande av försvaret. Vad man var oroad för var helt enkelt att man 
skulle tvingas till att delta i sanktioner, vilka skulle kunna leda till komplikationer 
såsom exempelvis sanktioner mot Tyskland.37

36 Wilson lyckades inte övertyga USA:s kongress om att delta i Nationernas förbund.
37 Hägglöf, Gunnar, Det kringrända Sverige, Malmö 1983, sidan 144. 
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36 Wilson lyckades inte övertyga USA:s kongress om att delta i Nationernas förbund.
37 Hägglöf, Gunnar, Det kringrända Sverige, Malmö 1983, sidan 144.
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Gunnar Hägglöf noterade att utrikesministern i semesterregeringen 1936,    
K G Westman, ville luckra upp sanktionsbestämmelserna. Sju regeringar 
(Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien och Sverige) 
utfärdade en förklaring om att 

/…/ så länge förbundsakten i dess helhet blott tillämpas på ett ofullständigt 
sätt !nna vi oss tvungna att taga hänsyn därtill vid tillämpningen av artikel 
16 [det vill säga artikeln rörande gemensamt deltagande i sanktioner mot en 
angripare]. 38

Gunnar Hägglöf har lämnat en omfattande redogörelse för den polemik som 
uppstod under 1937 mellan danska och svenska tidningar. Denna polemik över-
gick till en politisk diskussion. Polemiken kom i grunden att röra sig om hur 
Norden skulle reagera om Tyskland på något sätt skulle hota den danska sydgrän-
sen.39 Vid ett besök, som utrikesminister Sandler gjorde i London, !ck han frågan 
vad Sverige skulle göra om Danmark tvingades "ytta tillbaka den sönderjylländ-
ska gränsen. Sandler svarade 

/…/ att man !ck räkna med en mycket stark svensk folkstämning för stöd åt 
Danmark men att hans egen övertygelse var att ingen svensk regering kunde 
åtaga sig att med svenska trupper försvara Sønderjyllands gräns.40

Svagheten för Nationernas förbund var att det inte fanns något, som 
tvingade medlemsstaterna att ingripa vid krig. Att ingripa militärt var endast 
en rekommendation. Vidare var det varje stats ensak att eventuellt delta i 
en ekonomisk sanktionspolitik. Nationernas förbunds generalförsamling 
röstade om upphävande av sanktionerna mot Italien som följd av anfallet och 
ockupationen av Abessinien. Med 44 röster för och endast Abessiniens röstade 
mot upphävdes sanktionerna. Det är inte svårt att hålla med Gunnar Hägglöf 
när han konstaterade att 

/.../ detta var inseglet på NF:s totala misslyckande i dess enda försök att enligt 
själva grundprinciperna i förbundsakten ingripa mot en såsom angripare en-
hälligt stämplad stormakt.41

Utbrottet av det andra världskriget blev den slutliga bekräftelsen på att denna 
kollektiva organisation inte kunde ta ansvar för internationell säkerhet.

Det positiva, som Nationernas förbund lämnade efter sig, var upplösningar 
av några få internationella tvister såsom oenigheten mellan Finland och Sverige 

38 Ibid, sidan 144.
39 Ibid, sidan 147. 
40 Ibid, sidan 148. 
41 Ibid, sidan 140.
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om Åland, gränsdispyter mellan Bulgarien och Grekland samt mellan Peru och 
Colombia. Till detta ska läggas samarbetet på det sociala och ekonomiska området.

Weimarrepublikens fall, nationalsocialisterna till makten i Tyskland
Det tyska kejsardömets fall och vapenstilleståndet 1918 innebar en kaotisk tid i 
Tyskland. Segrarmakterna höll Tyskland ensamt ansvarig för första världskriget. 
Versaillesfreden innehöll ett krav på krigsskadestånd, som i praktiken gjorde 
Tyskland bankrutt. Hög arbetslöshet och sociala kon!ikter blandades med 
kuppförsök. Arbetar- och soldatråd tog över styrelsen i städer.

Den 11 augusti 1919 grundades den nya tyska republiken i staden Weimar. 
Under de första åren led Tyskland av hög arbetslöshet, hyperin!ation och 
fortsatta sociala oroligheter. Situationen förvärrades av att belgiska och franska 
trupper ockuperade Ruhrområdet. Åtgärder vidtogs för att i freden utdömt 
krigsskadestånd skulle komma dessa länder till del åtminstone i form av varor. 
Segrarmakterna gjorde 1924 upp om en ny avbetalningsplan. Tysklands ekonomi 
utvecklades därefter positivt inte minst som en följd av krediter och investeringar 
från USA. Tyskland blev medlem i Nationernas förbund 1925.

Börskraschen 1929 drabbade Tyskland snabbt, då det var investeringar från 
USA, som till stor del låg bakom Tysklands ekonomiska utveckling. Denna 
blev en repris av den första tiden efter krigsslutet och republikens tillkomst. Ett 
antal nyval genomfördes i början av 1930-talet. Den efterföljande depressionen 
i direkt anslutning till valet 1930-talet ledde till massarbetslöshet i Tyskland, som 
i kombination med utbrett politikerförakt och missnöje med Versaillesfreden 
innebar att nationalsocialistiska partiet "ck ökat stöd. I juli 1932 blev 
nationalsocialistiska partiet Tysklands största parti med drygt 37,3 % av rösterna. 
Tysklands president, Paul von Hindenburg, utsåg Adolf Hitler till rikskansler 
1933. Nyval genomfördes i mars samma år och gav nationalsocialistiska 
partiet tillsammans med tysksocialisterna majoritet i Riksdagen, varvid 
nationalsocialisterna tog makten i Tyskland. Under hösten samma år meddelade 
Adolf Hitler att Tyskland lämnade Nationernas förbund.

Münchenöverenskommelsen 1938
Münchenöverenskommelsen innebar bland annat att Tjeckoslovakien skulle 
avträda det tyskspråkiga så kallade Sudetlandet till Tyskland. Med början den 
13 september 1938 genomfördes ett antal möten i Tyskland mellan den brittiske 
premiärministern Neville Chamberlain, Frankrikes premiärminister Édouard 
Daladier och Tysklands Führer Adolf Hitler. Denne krävde att tysktalande 
områden i Böhmen och Mähren skulle förenas med Tyskland. Eftersom Daladier 
förklarade att Frankrike inte tänkte stödja Tjeckoslovakien militärt om de inte 
gick med på detta, accepterade Tjeckoslovakien att överlämna dessa områden.
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När Chamberlain trä!ade Hitler nästa gång, höjde Hitler sina krav att även 
omfatta de områden som Ungern och Polen gjorde anspråk på. Tjeckoslovakiens 
regering vägrade att acceptera detta. Chamberlain och Daladier tillsammans med 
utrikesministrarna Halifax och Bonnet samt italienske premiärministern Mussolini 
trä!ade Hitler i München den 29-30 september. Deltagarna blev överens om att 
de omtvistade områdena skulle få ockuperas av Tyskland.42 När Chamberlain 
återvände till Storbritannien, förklarade han för den församlade pressen: 

/.../ mina vänner, för den andra gången i vår historia återvänder en brittisk 
premiärminister från Tyskland och har med sig en fred med ära. Jag tror detta 
innebär fred i vår tid.

Münchenöverenskommelsen innebar att Tjeckoslovakien blev oförmöget att 
militärt försvara sig. Polens utrikesminister Josef Beck krävde att staden Teschen 
skulle överlämnas. Området ockuperades av polska trupper. Under oktober 
och november 1938 ockuperade polackerna ytterligare områden i Slovakien 
och tjeckiska Schlesien. I mars 1939 förklarade Slovakien sig självständigt och 
återstoden av Tjeckoslovakien anfölls av tyska trupper, som ockuperade landet.

Då Tyskland i strid med överenskommelsen införlivade hela Tjeckien och 
gjorde Slovakien till en formellt självständig satellitstat, utfärdade Storbritannien 
och Frankrike en försvarsgaranti till Polen. 

Molotov-Ribbentroppakten
Sovjetunionen och Weimarrepubliken överenskom 1922 att ge upp sina 
kompensationskrav på varandra från kriget. Fyra år senare överenskoms om att 
förbli neutral om en av staterna råkade i krig. Bägge ländernas ekonomi var mycket 
dålig. Trots detta lyckades man öka den mellanstatliga handeln. Detta bidrog till 
att Tyskland kunde utveckla krigsmateriel, även sådan som var förbjuden enligt 
fredsavtalet i Versailles.

Under 1939 förhandlade Sovjetunionen inte bara med Tyskland utan även 
med Storbritannien och Frankrike. Både Chamberlain och Daladier misstrodde 
Sovjetunionen lika mycket som Tyskland. Chamberlain och Daladier hade 
emellertid olika uppfattningar om vilka resultat, som skulle kunna uppnås 
vid förhandlingarna. Britterna önskade att länderna var för sig skulle ge 
säkerhetsgarantier till Polen och Rumänien. Fransmännen å andra sidan ville 
ha bilaterala avtal. Sovjetunionen önskade att alla berörda länder vid krig mot 
Tyskland skulle bistå varandra.

De nybildade fria staterna längs Östersjöns östra kust bildade en skyddszon 
mellan Europa och bolsjevismen i Sovjetunionen. Men skyddszonen utgjorde 

42 Det bör noteras att området innehöll Tjeckoslovakiens viktigaste försvarsanläggningar mot väst, 
stora delar av Tjeckoslovakiens tunga industri men också en stor minoritet av tjecker. 
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också ett hinder för Tyskland att expandera. Stalins misstro mot västmakterna 
växte, när Tyskland enligt Münchenöverenskommelsen kunde expandera 
österut på Tjeckoslovakiens bekostnad. Polen avböjde 1938 att utveckla icke 
angreppspakten mellan Tyskland och Polen till en reell militärallians. De enda 
möjligheterna, som återstod för Tyskland att expandera österut, var att samarbeta 
med Sovjetunionen.

Sedan det tysk-sovjetiska handelsfördraget hade slutits, !ck Stalin den 
19 augusti 1939 klart för sig att Tyskland skulle acceptera en sovjetisk intressesfär 
i Östeuropa. Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop togs emot i 
Moskva och den 23 augusti 1939 signerade han och Sovjetunionens utrikesminister 
Vjaljeslav Molotov ett non-aggressionsavtal, den så kallade Ribbentrop-
Molotov-pakten. Den 1 september bröt andra världskriget ut genom Tysklands 
anfall mot västra Polen och något senare intogs östra Polen av Sovjetunionen.43

Paktens hemliga protokoll innebar att Sovjetunionens intressesfär – Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Bessarabien och östra Polen – respektive Tysklands 
intressesfär – västra Polen fram till "oden Bug – accepterades av Hitler och Stalin. 
Sovjetunionen förnekade existensen av de hemliga protokoll som tydliggjorde de 
baltiska republikernas tvångsanslutning till Sovjetunionen ända fram tills det att 
Sovjetunionen upplöstes 1992.

Mot neutralitetsförsvar och för existensförsvar

Sverige anslöt sig till Nationernas förbund 1920. Hård kritik riktades mot 
anslutningen från såväl politiska vänstern som från högern. De var mycket medvetna 
om den svaghet som förelåg. Inte minst sedan USA:s anslutning stoppades av dess 
kongress; ett beslut, som lade grunden för en isolationistisk politik i USA, vilken 
varade fram till japanernas anfall på Pearl Harbour den 7 december 1941.

Samtliga riksdagspartier i Sverige ansåg nu att en översyn av försvarsbeslutet 
1914 var möjlig; inte minst mot bakgrund av den ekonomiska situationen såväl 
i Sverige som övriga Europa. En försvarsutredning tillsattes redan 1919 som 
redovisades 1923. Det rådde stor oenighet om hur stora minskningar, som kunde 
anses vara tillrådliga. Den borgerliga majoriteten enades om en reduktion med 
1/3 av 1914 års budget. Högern var dock mycket tveksam, men accepterade ändå 
majoritetens förslag. Socialdemokraterna reserverade sig. I försvarsuppgörelsen 
1925 enades frisinnade (liberaler) och socialdemokrater om ca 40 % minskning 
av försvarsutgifterna i förhållande till beslutet 1914.

De politiska partierna gjorde helt skilda bedömningar av hur stor krigsmakt 
Sverige behövde. Tyskland hade försvagats genom nederlaget och inre stridigheter. 

43 Det är uppenbart att Sovjetunionen avvaktade tills de tyska styrkorna hade slagit ut den polska 
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Sovjetunionen hade skiljts från västra Europa genom Finlands frigörelse och 
de baltiska staternas tillkomst. Sverige hade blivit en relativt stark makt inom 
området. I Europa dominerade segrarmakterna. Nationernas förbund utgjorde en 
enande kraft för att lösa internationella tvister. Stor tro sattes till ett internationellt 
system, där motsättningar kunde biläggas. En stabil grund skulle kunna etableras 
för kommande utrikes- och försvarspolitik.

Statsminister Rickard Sandler konstaterade i inledningen till propositionen

/.../ något direkt hot mot Sveriges oberoende och territoriella integritet kan 
för närvarande inte skönjas. De risker vi har att räkna med är av annan art. 
Det i världen alltjämt rådande osäkerhetstillståndet innesluter även för en 
nation som inte direkt är hotad, möjligheter att bliva indragna i kon!ikter 
mellan andra stater. Det är denna fara som motiverar vidmakthållandet av 
de betydande försvarsanstalter vilka föreslås i den föreliggande propositionen. 

Längre fram i propositionen analyserar statsministern Europas kon!ikter och 
krigströtthet och kommer in på Nationernas förbunds roll. Han konstaterar att 

/.../ det innebär sålunda visserligen icke någon garanti för freden eller de därtill 
anslutna staternas oberoende men bidrager dock till att mildra motsättningarna 
folken emellan och minska krigsriskerna.

Den slutsats han drar av detta är att 

/.../ prövningen av Sveriges yttre läge utfaller enligt här förut utvecklade 
synpunkter sålunda att förutsättningar för en viss nedsättning av våra 
försvarsanstalter föreligger.44

I ett komplement till försvarspropositionen, Samtal i försvarsfrågan, författad 
av den blivande försvarsministern Per-Albin Hansson, argumenterar han mot 
omedelbar avrustning. Den uttrycker oro för att

/…/ den kvardröjande spänningen i Europa kan i sig innesluta möjligheter 
till sådana utlösningar som kunna komma att kräva en väpnad vakthållning 
kring vår neutralitet. 

Dessa tankegångar ställde krav på ett neutralitetsskydd, som skulle innebära ett 
bibehållande av !ottans styrka.

De skilda synsätten i försvarsfrågan grundade sig på olika uppfattningar om 
hur snart Sovjetunionen och Tyskland skulle återhämta sig från förlusterna efter 
första världskriget. Men en grund utgjordes också av den lågkonjunktur som var 
för handen och ekonomins framtida utveckling. Detta innebar ett krav på att 

44 Proposition 50/1925.
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begränsa statsutgifterna. Dessutom hade människor sin tilltro till Nationernas 
förbund som ett kollektivt säkerhetssystem, där framtida svensk utrikes- och 
försvarspolitik kunde ha sin grund.

Den politiska högern ansåg att Rysslands och Tysklands ekonomiska problem 
måste anses vara övergående och att Sveriges medlemskap i Nationerna förband 
skulle kunna innebära att landet drogs in i ett eventuellt kommande krig.

De frisinnade ansåg att Rysslands och Tysklands svaga ställning och skapandet 
av Nationernas förbund samt krigströttheten efter världskriget gjorde att det nu 
fanns en grund för att åstadkomma en bestående nedrustning.

Socialdemokraterna trodde på en stabil fred. Det innebar att det inte gick att 
motivera ett starkt försvar för att motverka ett överraskande angrepp. Ett eventuellt 
nytt krig i Europa borde föregås av försämrade internationella relationer. Därmed 
skulle det vara möjligt att i tid upprusta. Detta innebar enligt socialdemokraterna 
att Sverige i fred enbart behövde ett försvar för att kunna avvisa oavsiktliga 
gränskränkningar. Den socialdemokratiska regeringen accepterade till slut ett 
frisinnat förslag där försvarsutgifterna var 107 miljoner kronor per år.45

"SNÏGÚSEFMOJOHBSOB�SFEVDFSBEFT�UJMM�GZSB�PDI�FUU�TUPSU�BOUBM�SFHFNFOUFO�PDI�
kårer lades ner. Värnpliktstiden minskads till 140 dagar för de !esta värnpliktiga 
och många värnpliktiga överfördes till ersättningsreserv. Nybyggnaden av fartyg 
reducerades. En konsekvens av detta blev att de fartyg som skrotades inte blev 
ersatta genom nyanska"ning. Flottan inriktades mot lättare enheter och de större 
pansarskeppen utrangerades. Delar av Vaxholms fästning samt Älvsborgs och 
Hemsö fästningar lades i reserv. Älvsborgs kustartilleriregemente, Hörningsholms 
fästning och Luleå kustpostering avvecklades. 

1PMJUJLFSOBT� CFTQBSJOHTJWFS� MFEEF� UJMM� BUU� BSNÏOT� PDI� NBSJOFOT� ìZH� TMPHT�
samman. Flygvapnet etablerades som en ny försvarsgren 1925.46 Detta skedde 
utan direkt stöd från militärsakkunniga. Den nya försvarsgrenen skulle 
utveckla insatsförmåga såväl inom luftförsvaret som mark- och sjösjöstriderna. 
Erfarenheterna från !ygverksamheten var dessutom liten, vilket innebar att 
!ygvapnets insatsförmåga under lång tid var mycket begränsad.

I grunden inriktades försvarsbeslutet mot en krigsmakt, som endast kunde 
avvisa oavsiktliga kränkningar vid krig mellan andra länder men inte för ett 
existensförsvar, som skulle försvara landet mot alla möjliga tänkbara militära 
angrepp. Detta ledde fram till behovet av ett neutralitetsförsvar och därmed ett 
bibehållande av !ottans relativa styrka.

45 Se Bo Hugemark, Neutralitet och Försvar, Klaus Richard Böhme sidan 168 och Croneberg 
sidorna 94–95.
46 Försvarsbeslutet 1925 innebar skapandet av ett självständigt !ygvapen från 1926. Flygvapenchefen 
skulle tillträda redan 1 juli 1925.
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Försvarsbeslutet tog aldrig till vara de erfarenheter som hade vunnits under 
första världskriget. Trots tilltron till !ottans ökade säkerhetspolitiska betydelse, 
föreslogs ingen förstärkning. Tvärtom utrangerades fartyg utan ersättning. Inte 
heller togs några hänsyn till att neutralitetsvakten hade slitit hårt på fartygen. Den 
konstaterade bristen på sjövärdiga och uthålliga fartyg för neutralitetsförsvaret 
och sjöfartsskyddet var påtaglig. Inga nya fartyg hade byggts sedan 1916. 
Pansarskeppet HMS Sverige kom i tjänst först mot slutet av kriget och de två 
övriga pansarskeppen först efter fredsslutet. Utan någon nybyggnation skulle 
den svenska !ottan 1929 bestå av tre pansarskepp, en minkryssare och sex 
ubåtar. Antalet o"cerare i !ottan minskade med 14 % och undero"cerare med 
39 %. Kustartilleriet reducerades till två regementen, o"cerskåren med 32 % 
och undero"cerskåren med 39 %. Utbildningstiden för marinens värnpliktiga 
minskades från 300 till 200 dagar. Så långt möjligt skulle användbara fartyg 
bibehållas i avvaktan på nya utredningar.

Det visade sig dock vara nödvändigt att förnya fartygsbeståndet. 
Försvarsbeslutet var knappt fattat innan tilläggsanslag beviljades för två jagare.47  
Det följdes sedan av ett förslag till ytterligare nybyggnader. Förslaget innebar att 
nybyggnationen skulle omfatta en hangarkryssare, två jagare, fyra vedettbåtar och 
tre ubåtar. Denna positiva utveckling, ett fullföljande av från världskriget erhållna 
erfarenheter, bröts då 1930 års försvarskommission tillsattes. Regeringen ville 
avvakta försvarskommissionens förslag. Det medförde att den ersättningsbyggnad 
som var beslutad, genomfördes genom att fatta ett särskilt beslut för varje fartyg, 
som skulle byggas. Ett resultat som i mångt och mycket var påverkat av gruppen 
LSJOH�/Z�.JMJUÊS�5JETLSJGU��*�HSVQQFO�JOHJDL�PïDFSBSF�GSÌO�BSNÏO�LVTUBSUJMMFSJFU�
och !ygvapnet. En målsättning för gruppen var att ändra på det, som låg till 
grund för 1927 års plan för !ottan. Gruppen ansåg att !ottan hade fått för stort 
utrymme.48

Försiktig förstärkning av sjöförsvaret

Den internationella situationen var nu helt annorlunda än den rådande efter första 
världskrigets slut. Östersjöområdet hade ånyo fått två makter, som strävade efter 
att expandera sitt in!ytande i Europa – Tyskland och Sovjetunionen. Den politiska 
situationen i Europa hade förändrats drastiskt. Italien hade annekterat Libyen och 
ockuperat Abessinien. Tyskland hade gjort stora avsteg från Versaillesfreden genom 
omfattande rustningar. Italien och Tyskland bildade Axelmakterna. I Sovjetunionen 
genomförde Stalin stora utrensningar. Inbördeskrig i Spanien slet sönder landet. 

47 Jagarna Ehrensköld och Nordensköld som sjösattes 1926 och levererades året därefter. 
48 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905–1939, sidorna 143–144. 

Försvarsbeslutet tog aldrig till vara de erfarenheter som hade vunnits under
första världskriget. Trots tilltron till flottans ökade säkerhetspolitiska betydelse,
föreslogs ingen förstärkning. Tvärtom utrangerades fartyg utan ersättning. Inte
heller togs några hänsyn till att neutralitetsvakten hade slitit hårt på fartygen. Den
konstaterade bristen på sjövärdiga och uthålliga fartyg för neutralitetsförsvaret
och sjöfartsskyddet var påtaglig. Inga nya fartyg hade byggts sedan 1916.
Pansarskeppet HMS Sverige kom i tjänst först mot slutet av kriget och de två
övriga pansarskeppen först efter fredsslutet. Utan någon nybyggnation skulle
den svenska flottan 1929 bestå av tre pansarskepp, en minkryssare och sex
ubåtar. Antalet officerare i flottan minskade med 14 % och underofficerare med
39 %. Kustartilleriet reducerades till två regementen, officerskåren med 32 %
och underofficerskåren med 39 %. Utbildningstiden för marinens värnpliktiga
minskades från 300 till 200 dagar. Så långt möjligt skulle användbara fartyg
bibehållas i avvaktan på nya utredningar.

Det visade sig dock vara nödvändigt at t  förnya fartygsbeståndet.
Försvarsbeslutet var knappt fattat innan tilläggsanslag beviljades för två jagare.47
Det följdes sedan av ett förslag till ytterligare nybyggnader. Förslaget innebar att
nybyggnationen skulle omfatta en hangarkryssare, två jagare, fyra vedettbåtar och
tre ubåtar. Denna positiva utveckling, ett fullföljande av från världskriget erhållna
erfarenheter, bröts då 1930 års försvarskommission tillsattes. Regeringen ville
avvakta försvarskommissionens förslag. Det medförde att den ersättningsbyggnad
som var beslutad, genomfördes genom att fatta ett särskilt beslut för varje fartyg,
som skulle byggas. Ett resultat som i mångt och mycket var påverkat av gruppen
kring Ny Militär Tidskrift. I gruppen ingick officerare från armen, kustartilleriet
och flygvapnet. En målsättning för gruppen var att ändra på det, som låg till
grund för 1927 års plan för flottan. Gruppen ansåg att flottan hade fått för stort
utrymme."

Försiktig förstärkning av sjöförsvaret
Den internationella situationen var nu helt annorlunda än den rådande efter första
världskrigets slut. Östersjöområdet hade ånyo fått två makter, som strävade efter
att expandera sitt inflytande i Europa — Tyskland och Sovjetunionen. Den politiska
situationen i Europa hade förändrats drastiskt. Italien hade annekterat Libyen och
ockuperat Abessinien. Tyskland hade gjort stora avsteg från Versaillesfreden genom
omfattande rustningar. Italien och Tyskland bildade Axelmakterna. I Sovjetunionen
genomförde Stalin stora utrensningar. Inbördeskrig i Spanien slet sönder landet.

47 Jagarna Ehrensköld och Nordensköld som sjösattes 1926 och levererades året därefter.
48 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, sidorna 143-144.
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Storbritannien och Frankrike hade ännu inte återhämtat sig efter kriget. Så sent som 
1936 planerade Storbritannien för att om tidigast tio år kunna genomföra ett krig.

Att i Sverige fullfölja 1925 års beslut om successiv avrustning var inte längre 
aktuellt. En omprövning av den svenska försvarspolitiken och därmed av 1925 års 
försvarsbeslut ansågs vara nödvändig. Försiktiga, icke provocerande förstärkningar 
skulle genomföras. Sveriges anseende som ledande inom nedrustningsarbetet !ck 
inte skadas. Dessutom beslöt Riksdagen att förstärkningar skulle genomföras under 
en tioårsperiod. Beslutet togs trots kännedom om den ökande internationella 
osäkerheten.

Försvarskommissionen49 utredde såväl hur ett tänkt överskeppningsföretag 
mot Sverige skulle kunna genomföras som olika alternativ för försvarets framtida 
uppbyggnad. Därvid tilldrog sig det nybildade och av försvarskommissionen 
omhuldade "ygvapnet stort intresse, utan att några verkliga erfarenheter av 
"ygvapnet fanns tillgängliga. Därmed var det enkelt att tillfredsställa politikerna 
genom att lämna (hypotetiska) kostnadsberäkningar som utvisade lägre kostnader 
vid en satsning på "ygvapnet än övriga militära förband och då främst "ottan. 
I försvarskommissionens betänkande analyserades särskilt om "ygvapnet kunde 
ersätta "ottans uppgifter. Några erfarenheter fanns ju inte att tillgå. Märkligt 
är att efter majoritetsbeslutet i Riksdagen våren 1935 om Krigsmaktens 
sammansättning, omarbetades det strategiska underlaget. Det nya underlaget 
redovisades senare samma år. I underlaget ändrades i väsentliga hänseenden 
de sjömilitära synpunkterna, som enigt accepterades av den samlade militära 
sakkunskapen. Enligt Bertil Åhlund skulle överste K.A. Bratts mot "ottan starkt 
kritiska sakkunnigutlåtande ha presenterats för kommissionen samma dag som 
betänkandet var dagtecknat. Därmed hölls den sjömilitära sakkunskapen på ett 
kuppartat sätt utanför kommissionens slutarbete.50

Den marine representanten i försvarskommissionen, kommendörkaptenen 
av 1. gr Marc Giron, konstaterade att de synpunkter som utgjorde den sakliga 
bakgrunden till huvudförslaget hade utformats utan medverkan av den sjömilitära 
sakkunskapen. Enligt Giron saknades saklig grund i det förslag som lades fram. 
Huvudförslagets analys av Sveriges strategiska läge och behov av stridskrafter 
avspeglade endast den lantmilitära synen. Analysen grundades på personliga 
bedömanden från politiker och o#cerare. Slutsatserna visar tydligt om personen 
tillhörde en lant- och "ygmilitär eller sjömilitär organisation.

Försvarskommissionen konstaterade att det fanns inget som talade för att 
"ygvapnet helt och hållet kunde ersätta "ottan. En sådan slutsats motsades dessutom 

49 Försvarskommissionen Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende, SOU 
��������UJMM���������EFM�*�VUHÌOHTQVOLUFS�PDI�PSHBOJTBUJPO�EFM�**�BSNÏO�EFM�***�NBSJOFO�EFM�*7�
"ygvapnet, V värnplikten, gemensamt och sammanfattning och del VI särskilda yttranden.
50 Åhlund, Bertil, Svensk marin säkerhetspolitik 1905–1939, sidan 176.

Storbritannien och Frankrike hade ännu inte återhämtat sig efter kriget. Så sent som
1936 planerade Storbritannien för att om tidigast tio år kunna genomföra ett krig.

Att i Sverige fullfölja 1925 års beslut om successiv avrustning var inte längre
aktuellt. En omprövning av den svenska försvarspolitiken och därmed av 1925 års
försvarsbeslut ansågs vara nödvändig. Försiktiga, icke provocerande förstärkningar
skulle genomföras. Sveriges anseende som ledande inom nedrustningsarbetet fick
inte skadas. Dessutom beslöt Riksdagen att förstärkningar skulle genomföras under
en tioårsperiod. Beslutet togs trots kännedom om den ökande internationella
osäkerheten.

Försvarskommissionen49 utredde såväl hur ett tänkt överskeppningsföretag
mot Sverige skulle kunna genomföras som olika alternativ för försvarets framtida
uppbyggnad. Därvid tilldrog sig det nybildade och av försvarskommissionen
omhuldade flygvapnet stort intresse, utan att några verkliga erfarenheter av
flygvapnet fanns tillgängliga. Därmed var det enkelt att tillfredsställa politikerna
genom att lämna (hypotetiska) kostnadsberäkningar som utvisade lägre kostnader
vid en satsning på flygvapnet än övriga militära förband och då främst flottan.
I försvarskommissionens betänkande analyserades särskilt om flygvapnet kunde
ersätta flottans uppgifter. Några erfarenheter fanns ju inte att tillgå. Märkligt
är att efter majoritetsbeslutet i  Riksdagen våren 1935 om Krigsmaktens
sammansättning, omarbetades det strategiska underlaget. Det nya underlaget
redovisades senare samma år. I  underlaget ändrades i  väsentliga hänseenden
de sjömilitära synpunkterna, som enigt accepterades av den samlade militära
sakkunskapen. Enligt Bertil Åhlund skulle överste K.A. Bratts mot flottan starkt
kritiska sakkunnigutlåtande ha presenterats för kommissionen samma dag som
betänkandet var dagtecknat. Därmed hölls den sjömilitära sakkunskapen på ett
kuppartat sätt utanför kommissionens slutarbete.5°

Den marine representanten i försvarskommissionen, kommendörkaptenen
av 1. gr Marc Giron, konstaterade att de synpunkter som utgjorde den sakliga
bakgrunden till huvudförslaget hade utformats utan medverkan av den sjömilitära
sakkunskapen. Enligt Giron saknades saklig grund i det förslag som lades fram.
Huvudförslagets analys av Sveriges strategiska läge och behov av stridskrafter
avspeglade endast den lantmilitära synen. Analysen grundades på personliga
bedömanden från politiker och officerare. Slutsatserna visar tydligt om personen
tillhörde en lant- och flygmilitär eller sjömilitär organisation.

Försvarskommissionen konstaterade att det fanns inget som talade för att
flygvapnet helt och hållet kunde ersätta flottan. En sådan slutsats motsades dessutom

49 Försvarskommissionen Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende, SOU
1935:38 till 1935:42, del I utgångspunkter och organisation, del II armen, del III marinen, del IV
flygvapnet, V värnplikten, gemensamt och sammanfattning och del VI särskilda yttranden.
50 Åhlund, Bertil, Svensk marin säkerhetspolitik 1905-1939, sidan 176.
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direkt av den omfattande byggnation av krigsfartyg, som genomfördes internationellt. 
Däremot drogs slutsatserna att !ygstridskrafterna i samverkan med sjöstridskrafter 
skulle få stort in!ytande på sjökrigföringen såväl strategiskt som taktiskt. Det fanns 
en samstämmighet om att lufthotet mot fartygsbaser och !ygbaser, som är geogra"skt 
koncentrerade, var betydande medan krigsfartyg utrustade med luftvärn var mindre 
lönsamma mål till skillnad från handelsfartygen vid handelskrigföring.

Försvarskommissionen konstaterade att !ygstridskrafter inte lämpade sig för 
skydd av sjöfart. Däremot ansågs !ygstridskrafterna ha betydelse, dels genom 
sin spanande förmåga, dels genom att bekämpa "entliga stridsfartyg, som anföll 
sjötransporter. Den sjömilitära sakkunskapen hade en något avvikande uppfattning. 
Den ansåg att !ygstridskrafterna inte kunde överta sjöstridskrafternas uppgifter 
förutom att !ygspaning var ett angeläget komplement till fartygsspaning.

'ÚSTWBSTLPNNJTTJPOFO� GÚSFTMPH� BUU� BSNÏO� TLVMMF� PNGBUUB� TFY� GÚSEFMOJOHBS�
med tillhörande artilleri, en lätt brigad samt trupper på Gotland och i Boden. 
Övningstiden för huvuddelen av de värnpliktiga skulle uppgå till 180 dagar.

Försvarskommissionen slog fast att !ottan under alla omständigheter måste 
kunna upprätthålla en neutralitetsvakt till skydd för sjöhandel. Därutöver ska 
!ottan kunna lösa lokala försvarsuppgifter som omfattar främst Göteborg, 
Stockholms och Blekinge skärgårdar. Till detta fogades ett allmänt önskemål att 
!ottan i största möjliga utsträckning ska kunna såväl för svensk del säkra som 
för en "ende bestrida utnyttjandet av de havsområden som omger vår kust. För 
att kunna lösa dessa uppgifter hade den sjömilitära sakkunskapen föreslagit att 
!ottan borde omfatta fyra pansarskepp, två kryssare, tolv jagare, åtta vedettbåtar, 
tolv ubåtar samt en !ygplanskryssare. Det var en ökning i förhållande till 1927 
års plan med två kryssare, fyra jagare samt tre ubåtar. Försvarskommissionen 
konstaterade att en sådan ökning innebar en minskning av övriga stridskrafter, 
samtidigt som sjöstridskrafternas verkansmöjligheter vid ett militärt angrepp 
kunde bli försvårade eller helt omöjliggjorda enligt de analyser som kommissionen 
hade gjort. Försvarskommissionen ansåg också att sjöförsvaret inte hade någon 
avgörande betydelse för sjöhandelsskyddet. Ett bibehållande av !ottans nuvarande 
fartygsbestånd svarade enligt försvarskommissionen bäst mot lägets krav.

Trots de omfattande utredningar som hade genomförts, beslutade majoriteten 
av försvarskommissionen att sjöförsvarets uppgifter skulle dimensioneras för att 
i princip försvara Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt att inom ramen 
för sjöfartskyddet kunna avvärja oavsiktliga neutralitetsbegrepp. Beslutet pekar 
tydligt på att försvaret av den svenska integriteten på och under sjöterritoriets 
havsyta inte utgjorde någon grund för den avvägning som gjordes mellan 
sjöförsvaret och resten av Krigsmakten.

direkt av den omfattande byggnation av krigsfartyg, som genomfördes internationellt.
Däremot drogs slutsatserna att flygstridskrafterna i samverkan med sjöstridskrafter
skulle få stort inflytande på sjökrigföringen såväl strategiskt som taktiskt. Det fanns
en samstämmighet om att lufthotet mot fartygsbaser och flygbaser, som är geografiskt
koncentrerade, var betydande medan krigsfartyg utrustade med luftvärn var mindre
lönsamma mål till skillnad från handelsfartygen vid handelskrigföring.

Försvarskommissionen konstaterade att flygstridskrafter inte lämpade sig för
skydd av sjöfart. Däremot ansågs flygstridskrafterna ha betydelse, dels genom
sin spanande förmåga, dels genom att bekämpa fientliga stridsfartyg, som anföll
sjötransporter. Den sjömilitära sakkunskapen hade en något avvikande uppfattning.
Den ansåg att flygstridskrafterna inte kunde överta sjöstridskrafternas uppgifter
förutom att flygspaning var ett angeläget komplement till fartygsspaning.

Försvarskommissionen föreslog att armen skulle omfatta sex fördelningar
med tillhörande artilleri, en lätt brigad samt trupper på Gotland och i Boden.
Övningstiden för huvuddelen av de värnpliktiga skulle uppgå till 180 dagar.

Försvarskommissionen slog fast att flottan under alla omständigheter måste
kunna upprätthålla en neutralitetsvakt till skydd för sjöhandel. Därutöver ska
flottan kunna lösa lokala försvarsuppgifter som omfattar främst Göteborg,
Stockholms och Blekinge skärgårdar. Till detta fogades ett allmänt önskemål att
flottan i största möjliga utsträckning ska kunna såväl för svensk del säkra som
för en fiende bestrida utnyttjandet av de havsområden som omger vår kust. För
att kunna lösa dessa uppgifter hade den sjömilitära sakkunskapen föreslagit att
flottan borde omfatta fyra pansarskepp, två kryssare, tolv jagare, åtta vedettbåtar,
tolv ubåtar samt en flygplanskryssare. Det var en ökning i förhållande till 1927
års plan med två kryssare, fyra jagare samt tre ubåtar. Försvarskommissionen
konstaterade att en sådan ökning innebar en minskning av övriga stridskrafter,
samtidigt som sjöstridskrafternas verkansmöjligheter vid ett militärt angrepp
kunde bli försvårade eller helt omöjliggjorda enligt de analyser som kommissionen
hade gjort. Försvarskommissionen ansåg också att sjöförsvaret inte hade någon
avgörande betydelse för sjöhandelsskyddet. Ett bibehållande av flottans nuvarande
fartygsbestånd svarade enligt försvarskommissionen bäst mot lägets krav.

Trots de omfattande utredningar som hade genomförts, beslutade majoriteten
av försvarskommissionen att sjöförsvarets uppgifter skulle dimensioneras för att
i princip försvara Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt att inom ramen
för sjöfartskyddet kunna avvärja oavsiktliga neutralitetsbegrepp. Beslutet pekar
tydligt på att försvaret av den svenska integriteten på och under sjöterritoriets
havsyta inte utgjorde någon grund för den avvägning som gjordes mellan
sjöförsvaret och resten av Krigsmakten.
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I fråga om kustartilleriet ansåg försvarskommissionen att fasta batterier 
skulle försvara inloppen till Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt norra 
Gotland. Därutöver behövdes rörliga batterier för Gotland, inom Öregrunds-, 
Karlshamns- och Öresundsområdena. Detta behov borde kunna tillgodoses av 
två fastlandsregementen och en kår på Gotland.

Försvarskommissionen slog fast att !ygvapnet behövde ha en sådan styrka 
att det kunde neutralisera verkan av en "endes luftkrigföring. Därutöver måste 
!ygvapnet kunna verka mot en "endes land och sjötransporter. Den !ygmilitära 
sakkunskapen föreslog att !ygstridskrafterna borde omfatta två tunga och två 
lätta bomb!ottiljer, två jakt!ottiljer och en spanings!ottilj. Den lantmilitära och 
sjömilitära sakkunskapen efterfrågade åtta spaningsdivisioner för samverkan med 
BSNÏO� TBNU� FO� UPSQFEEJWJTJPO�PDI� GFN� TQBOJOHTEJWJTJPOFS� GÚS� TBNWFSLBO�NFE�
sjöförsvaret. Sammanlagt blev detta 35 divisioner omfattande 441 krigs!ygplan.

I försvarskommissionens övervägande prioriterades de operativa !ygstrids-
krafterna. Försvarskommissionen slog fast att !ygstridskrafterna borde omfatta 
två tunga och två lätta bomb!ottiljer samt en jakt!ottilj. Till detta kommer tre 
spaningsdivisioner för samverkan med lantförsvaret och två spaningsdivisioner 
och en torpeddivision för samverkan med sjöförsvaret. Flygvapnet kom därmed 
att bestå av sju !ottiljer om 21 divisioner med 257 krigs!ygplan.

För hemortens tryggande bedömde försvarskommissionen att luftvärnsartilleri 
kunde begränsas till för skyddet av Stockholm och !ygvapnets bakre baser. 
Därutöver skulle Boden och Gotland tillföras luftvärnsartilleri.

Den av kommissionen föreslagna försvarsorganisationen beräknas kosta (miljoner 
kronor):51

� "SNÏO�VUPN�MVGUWÊSOTBSUJMMFSJ� ���
 Luftvärnsartilleriet   5,7
 Flottan 28,0
 Kustartilleriet   7,5
 Flygvapnet 28,2
 Gemensamma kostnader   1,0
 Summa 148,0

Den socialdemokratiska regeringen lade fram sin försvarsproposition 1936. Eko-
nomin låg under försvarskommissionens majoritetsförslag. Bondeförbundet och 
liberalerna ställde sig bakom majoritetsförslagets 148 miljoner. Även högern 
valde att ansluta sig till majoritetsförslaget; inte minst för att förhindra en ännu 
större reduktion av sjöförsvaret. Därmed "ck förslaget en majoritet i Riksdagen.

51 Försvarskommissionen Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende, SOU 
1935:38, del I sidan 175.

I fråga om kustartilleriet ansåg försvarskommissionen att fasta batterier
skulle försvara inloppen till Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt norra
Gotland. Därutöver behövdes rörliga batterier för Gotland, inom Öregrunds-,
Karlshamns- och Öresundsområdena. Detta behov borde kunna tillgodoses av
två fastlandsregementen och en kår på Gotland.

Försvarskommissionen slog fast att flygvapnet behövde ha en sådan styrka
att det kunde neutralisera verkan av en fiendes luftkrigföring. Därutöver måste
flygvapnet kunna verka mot en fiendes land och sjötransporter. Den flygmilitära
sakkunskapen föreslog att flygstridskrafterna borde omfatta två tunga och två
lätta bombflottiljer, två jaktflottiljer och en spaningsflottilj. Den lantmilitära och
sjömilitära sakkunskapen efterfrågade åtta spaningsdivisioner för samverkan med
armen samt en torpeddivision och fem spaningsdivisioner för samverkan med
sjöförsvaret. Sammanlagt blev detta 35 divisioner omfattande 441 krigsflygplan.

I försvarskommissionens övervägande prioriterades de operativa flygstrids-
krafterna. Försvarskommissionen slog fast att flygstridskrafterna borde omfatta
två tunga och två lätta bombflottiljer samt en jaktflottilj. Till detta kommer tre
spaningsdivisioner för samverkan med lantförsvaret och två spaningsdivisioner
och en torpeddivision för samverkan med sjöförsvaret. Flygvapnet kom därmed
att bestå av sju flottiljer om 21 divisioner med 257 krigsflygplan.

För hemortens tryggande bedömde försvarskommissionen att luftvärnsartilleri
kunde begränsas till för skyddet av Stockholm och flygvapnets bakre baser.
Därutöver skulle Boden och Gotland tillföras luftvärnsartilleri.
Den av kommissionen föreslagna försvarsorganisationen beräknas kosta (miljoner
kronor):51

Armen utom luftvärnsartilleri 7 7 , 6
Luftvärnsartilleriet 5 , 7
Flottan 2 8 , 0
Kustartilleriet 7 , 5
Flygvapnet 2 8 , 2
Gemensamma kostnader 1 , 0
Summa 1 4 8 , 0

Den socialdemokratiska regeringen lade fram sin försvarsproposition 1936. Eko-
nomin låg under försvarskommissionens majoritetsförslag. Bondeförbundet och
liberalerna ställde sig bakom majoritetsförslagets 148 miljoner. Även högern
valde att ansluta sig till majoritetsförslaget; inte minst för att förhindra en ännu
större reduktion av sjöförsvaret. Därmed fick förslaget en majoritet i Riksdagen.

51 Försvarskommissionen Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende, SOU
1935:38, del I sidan 175.
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Försvarsbeslutet innebar att !ygvapnet "ck sitt anslag nästan tredubblat från 
11 miljoner till 28 miljoner. En inhemsk !ygindustri byggdes upp. Den nya 
ìPUUJMKPSHBOJTBUJPOFO�VUÚLBEFT�NFE�TFY�ìPUUJMKFS��"SNÏOT�BOTMBH�PN����NJMKPOFS�
JOOFCBS�FO�ÚLOJOH�NFE�DB����NJMKPOFS��"SNÏGÚSEFMOJOHBSOB�VUÚLBEFT�GSÌO�GZSB�
till sex. Flottans anslag om 28 miljoner kronor innebar en halvering av anslaget 
i förhållande till 1925 års försvarsordning, medan kustartilleriets anslag ökades 
med två miljoner till sju miljoner kronor.

I grunden innebar försvarsbeslutet en kraftig begränsning av sjöförsvarets 
uppgifter. De, som under 1930-talet motarbetade sjöförsvaret, lyckades 
bromsa nybyggnationen. Sjöförsvarets framtida utveckling hänsköts till 
en särskild utredning. Försvarsministern var på många punkter kritisk till 
försvarskommissionens förslag, främst beträ#ande de förslag som gällde !ottan. 
Han föreslog bland annat, mot försvarskommissionens önskan, byggandet av fyra 
nya stadsjagare och sex ubåtar vilket också blev Riksdagens beslut. 

,SFUTFO� LSJOH�/Z�.JMJUÊS�5JETLSJGU� 	PïDFSBSF� VS� BSNÏO� LVTUBSUJMMFSJFU� PDI�
!ygvapnet)52 var rädd för att en marinparlamentarisk utredning skulle tillsättas. 
Inom marinen trodde man att så skulle ske i likhet med 1927 års plan. Så blev inte 
fallet. Semesterregeringen Bramstorp uppdrog åt blivande Chefen för marinen, 
viceamiral Charles de Champs, att genomföra utredningen, Utredning rörande 
!ottans fartygstyper mm (SOU 1937:25) överlämnades den 3 september 1937 till 
statsrådet och Chefen för försvarsdepartementet.

Förslagen, som de Champs lämnade i utredningen, innebar komplettering och 
anpassning av !ottan till övriga förband inom det svenska försvaret. Utredningen 
täckte hela sjöförsvarets ansvarsområde; alltifrån Sveriges beroende av havet till 
de strategiska, taktiska och tekniska frågorna. Utredningen gav en bra bild av 
de förband och fartyg, som bäst lämpade sig för svenska förhållanden. Lämnade 
förslag, som inte rymdes inom marinens ram, redovisades som tilläggsanslag. 
Detta förfarande kritiserades med hänvisning till att det förelåg brister av 
MVGUWÊSOTGÚSCBOE��%Ì�EFTTB�CSJTUFS�WBS�FO�GÚMKE�BW�BWWÊHOJOHFO�JOPN�BSNÏO�IBEF�
de inget med de Champs tilläggsanslag att göra.

Utredningen konstaterade att från sjömilitära synpunkter måste i Krigsmakten 
ingående sjöstridskrafter bestå av en utsjö!otta, som innehöll pansarskepp. Den 
borde utformas utgående från Sveriges, tillsammans med Norge, utpräglade 
maritima geostrategiska läge på Skandinaviska halvön. Till detta kom sjöförsvarens 
internationella utveckling och det moderna sjökrigets karaktär, vilket i vissa 

52 Kretsen kring Ny Militär Tidskrift, enligt Andrae A.J. i KKrVAT 1971 sidorna 157 #: kn 
(A) Allstrin (gmj), kn Berggren (gmj), kn Ehrensvärd (gen), mj (A) Gyllenkrook (öv), kn (FV) 
Ljungdahl (gen), övlt (A) Jung (gen), kn (KA) Kolmodin (glt), övlt (A) Rappe (gmj) och kn (FV) 
Stenbeck (gmj). 

Försvarsbeslutet innebar att flygvapnet fick sitt anslag nästan tredubblat från
11 miljoner till 28 miljoner. En inhemsk flygindustri byggdes upp. Den nya
flottiljorganisationen utökades med sex flottiljer. Armens anslag om 80 miljoner
innebar en ökning med ca 16 miljoner. Armsfördelningarna utökades från fyra
till sex. Flottans anslag om 28 miljoner kronor innebar en halvering av anslaget
i förhållande till 1925 års försvarsordning, medan kustartilleriets anslag ökades
med två miljoner till sju miljoner kronor.

I grunden innebar försvarsbeslutet en kraftig begränsning av sjöförsvarets
uppgifter. De, som under 1930-talet motarbetade sjöförsvaret, lyckades
bromsa nybyggnationen. Sjöförsvarets framtida utveckling hänsköts t i l l
en särskild utredning. Försvarsministern var på många punkter kritisk till
försvarskommissionens förslag, främst beträffande de förslag som gällde flottan.
Han föreslog bland annat, mot försvarskommissionens önskan, byggandet av fyra
nya stadsjagare och sex ubåtar vilket också blev Riksdagens beslut.

Kretsen kring Ny Militär Tidskrift (officerare ur armen, kustartilleriet och
flygvapnet)52 var rädd för att en marinparlamentarisk utredning skulle tillsättas.
Inom marinen trodde man att så skulle ske i likhet med 1927 års plan. Så blev inte
fallet. Semesterregeringen Bramstorp uppdrog åt blivande Chefen för marinen,
viceamiral Charles de Champs, att genomföra utredningen, Utredning rörande
flottans fartygstyper mm (SOU 1937:25) överlämnades den 3 september 1937 till
statsrådet och Chefen för försvarsdepartementet.

Förslagen, som de Champs lämnade i utredningen, innebar komplettering och
anpassning av flottan till övriga förband inom det svenska försvaret. Utredningen
täckte hela sjöförsvarets ansvarsområde; alltifrån Sveriges beroende av havet till
de strategiska, taktiska och tekniska frågorna. Utredningen gav en bra bild av
de förband och fartyg, som bäst lämpade sig för svenska förhållanden. Lämnade
förslag, som inte rymdes inom marinens ram, redovisades som tilläggsanslag.
Detta förfarande kritiserades med hänvisning till att det förelåg brister av
luftvärnsförband. Då dessa brister var en följd av avvägningen inom armen hade
de inget med de Champs tilläggsanslag att göra.

Utredningen konstaterade att från sjömilitära synpunkter måste i Krigsmakten
ingående sjöstridskrafter bestå av en utsjöflotta, som innehöll pansarskepp. Den
borde utformas utgående från Sveriges, tillsammans med Norge, utpräglade
maritima geostrategiska läge på Skandinaviska halvön. Till detta kom sjöförsvarens
internationella utveckling och det moderna sjökrigets karaktär, vilket i vissa

52 Kretsen kring Ny Militär Tidskrift, enligt Andrae A.J. i  KKrVAT 1971 sidorna 157 ff: lm
(A) Allstrin (gmj), kn Berggren (gmj), lm Ehrensvärd (gen), mj (A) Gyllenkrook (öv), lm (FV)
Ljungdahl (gen), övit (A) Jung (gen), lm (KA) Kolmodin (glt), övit (A) Rappe (gmj) och lm (FV)
Stenbeck (gmj).
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avseenden över tiden hade förändrats och modi!erats. Utredningens slutsatser 
blev att sjöstridskrafterna borde uppdelas i en Östersjö"otta, en Västkust"otta 
och ett antal lokalstyrkor.53

Östersjö!ottan
1. eskadern
Ett förband med pansarskepp
Ett förband med lätta kryssare
Två jagardivisioner
2. eskadern
Ett förband med pansarkryssare
En jagardivision
1. ubåtsavdelningen
Fyra divisioner ubåtar

Västkust!ottan
3. eskadern
Ett förband med pansarkryssare
Två jagardivisioner
2. ubåtsavdelningen
Fyra divisioner ubåtar

Lokalstyrkor
Lokalstyrkornas sammansättning utgjordes 
i första hand av reservfartyg.  

Av utredningen framgår att Östersjö"ottans uppgifter blev större än Västkust"ottan 
och de uppgifterna kunde karaktäriseras som en maktfaktor inom Östersjön. 
Västkust"ottans inriktades i första hand mot sjöfartskydd och minröjning. 
Behovet av en Östersjö"otta har icke i något sammanhang ifrågasatts, varken 
av 1930 års försvarskommission eller i 1936 års försvarsbeslut. Behovet av en 
Västkust"otta hade vid "era tidigare utredningar berörts, men inte tillgodosetts. 
Lokalstyrkan på Västkusten kunde svårligen bidra till skyddet av ut- och ingående 
handelssjöfart. Den marinpolitiska utvecklingen innebar uppenbara risker för 
svenska förbindelser västerut. Risken var även stor att Östersjö"ottans förband 
inte kunde eller borde ombaseras västerut för skydd av sjötra!ken. Behovet av en 
Västkust"otta kunde därför svårligen avvisas av utredaren.

Utredningen berörde inte lokalstyrkornas sammansättning utom i de fall det 
fanns ett behov av särskilda fartygstyper, ubåtar, minsvepare och motortorpedbåtar. 
Lokalstyrkorna utgjordes av från Östersjö- och Västkust"ottorna överförda äldre 
fartyg. I sammanfattningen konstaterade de Champs:54

53 Chefen för marinen, Utredning rörande !ottans fartygstyper mm (SOU 1937:25), Stockholm 
1937 sidorna 184 och 185.
54 Chefen för marinen, Utredning rörande !ottans fartygstyper mm (SOU 1937:25), Stockholm 
1937 sidan 15.

avseenden över tiden hade förändrats och modifierats. Utredningens slutsatser
blev att sjöstridskrafterna borde uppdelas i en Östersjöflotta, en Västkustflotta
och ett antal lokalstyrkor."

Östersjöflottan
I. eskadern
Ett förband med pansarskepp
Ett förband med lätta kryssare
Två jagardivisioner
2. eskadern
Ett förband med pansarkryssare
En jagardivision
I. ubåtsavdelningen
Fyra divisioner ubåtar

Västkustflottan
3. eskadern
Ett förband med pansarkryssare
Två jagardivisioner
2. ubåtsavdelningen
Fyra divisioner ubåtar

Lokalstyrkor
Lokalstyrkornas sammansättning utgjordes
i första hand av reservfartyg.

Av utredningen framgår att Östersjöflottans uppgifter blev större än Västkustflottan
och de uppgifterna kunde karaktäriseras som en maktfaktor inom Östersjön.
Västkustflottans inriktades i  första hand mot sjöfartskydd och minröjning.
Behovet av en Östersjöflotta har icke i något sammanhang ifrågasatts, varken
av 1930 års försvarskommission eller i 1936 års försvarsbeslut. Behovet av en
Västkustflotta hade vid flera tidigare utredningar berörts, men inte tillgodosetts.
Lokalstyrkan på Västkusten kunde svårligen bidra till skyddet av ut- och ingående
handelssjöfart. Den marinpolitiska utvecklingen innebar uppenbara risker för
svenska förbindelser västerut. Risken var även stor att Östersjöflottans förband
inte kunde eller borde ombaseras västerut för skydd av sjötrafiken. Behovet av en
Västkustflotta kunde därför svårligen avvisas av utredaren.

Utredningen berörde inte lokalstyrkornas sammansättning utom i de fall det
fanns ett behov av särskilda fartygstyper, ubåtar, minsvepare och motortorpedbåtar.
Lokalstyrkorna utgjordes av från Östersjö- och Västkustflottorna överförda äldre
fartyg. I sammanfattningen konstaterade de Champs:54
53 Chefen för marinen, Utredning rörande flottans fartygstyper mm (SOU 1937:25), Stockholm
1937 sidorna 184 och 185.
54 Chefen för marinen, Utredning rörande flottans fartygstyper mm (SOU 1937:25), Stockholm
1937 sidan 15.
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/.../ icke mindre än 36 000 ton av !ottans nu rullförda fartygsbestånd falla 
nämligen för åldersstrecket före och under denna tid, 1938–1943, som här 
föreslaget program omfattar, under det att endast 6 000 ton nya fartyg tillföras 
!ottan under tiden till 1946 enligt det hittills fattade beslutet i 1936 års 
försvarsordning.  Det i denna utredning föreslagna programmet omfattar i 
runt tal 30 000 ton, vilket alltså medger upprätthållandet av !ottans totala 
tonnage.

Grundlinjerna för de i utredningen föreslagna nya fartygstyperna hava 
likväl utarbetats med tanke på, att den erforderliga ökningen av !ottans 
slagkraft och taktiska användbarhet ska kunna genomföras, omedelbart sedan 
de nuvarande Sverigeskeppen ersatts med andra fartyg.

Ett !ertal särskilda frågor, som äro förknippade med byggnadsprogrammet, 
hava måst undersökas och göras till föremål för mer eller mindre utarbetade 
förslag. Hit höra exempelvis organisations, personal och övningsproblem, 
tekniska frågor av olika slag m. m.

Ehuru det av !era skäl varit önskvärt att i full utsträckning behandla även 
lant- och !ygstridskrafternas in!ytande på den försvarsfråga som här utretts, 
har detta icke varit möjligt på grund av dels nödvändigheten att begränsa 
utredningens omfattning och dels uppdragets art (i första hand de sjömilitära 
synpunkterna). I alla de delar av utredningsarbetet, där så varit möjligt, och 
särskilt i fråga om den strategiska utredningen, har dock hänsyn tagits till lant- 
och !ygmilitära synpunkter vid bedömandet av de sjömilitära problemen. Av 
nyssnämnda skäl hava emellertid dessa överväganden m. m. i allmänhet ute-
slutits ur texten utom på de ställen, där sammanhanget kräver omnämnande 
även av lant och !ygstridskrafternas verksamhet.

Utredningen föreslog en plan för sjöstyrkornas organisation och ersättningsbygg-
nad av tre pansarkryssare, fyra torpedbåtar, tre kustubåtar, ett ubåtsmoderfartyg 
och inköp av tolv motortorpedbåtar. Vidare föreslogs att de båda jagare av för-
bättrad Ehrensköld-klassen, som enligt 1936 års program skulle påbörjas under 
perioden 1941/42–1945/46, snarast skulle stapelsättas, sedan jagarna HMS Mal-
mö och HMS Karlskrona hade löpt av stapeln.55 

Den 8 oktober 1937 förklarade regeringen att den av Chefen för marinen, 
viceamiral de Champs, gjorda utredning angående !ottans ersättningsbyggnad 
inte skulle kunna ligga till grund för statsmakternas beslut.56 Detta var mycket 
anmärkningsvärt. Under 20 år hade !ottans nybyggnadsbehov förhalats. 1927 
beslöts om en plan för !ottan, som åtminstone möjliggjorde att halva antalet 
av örlogsfartygen i den 1923 be"ntliga !ottan skulle kunna förnyas. Denna 
plan bröts strax därefter sönder av regering och riksdag. En bidragande orsak till 

55 Ibid sidan 221. 
56 Olofsson, Jan, Försvaret till sjöss, Sjöhistoriska samfundets skriftserie, sidan 22. 

/.../ icke mindre än 36 000 ton av flottans nu rulOrda fartygsbestånd falla
nämligen för åldersstrecket före och under denna tid, 1938-1943, som här
föreslaget program omfattar, under det att endast 6 000 ton nya fartyg tillföras
flottan under tiden till 1946 enligt det hittills fattade beslutet i 1936 års
försvarsordning. Det i denna utredning föreslagna programmet omfattar i
runt tal 30 000 ton, vilket alltså medger upprätthållandet av flottans totala
tonnage.

Grundlinjerna för de i utredningen föreslagna nya fartygstyperna hava
likväl utarbetats med tanke på, att den erforderliga ökningen av flottans
slagkraft och taktiska användbarhet ska kunna genomföras, omedelbart sedan
de nuvarande Sverigeskeppen ersatts med andra fartyg.

Ett flertal särskilda frågor, som äro förknippade med byggnadsprogrammet,
hava måst undersökas och göras till föremål för mer eller mindre utarbetade
förslag. Hi t  höra exempelvis organisations, personal och övningsproblem,
tekniska frågor av olika slag m. m.

Ehuru det av flera skäl varit önskvärt att i full utsträckning behandla även
lant- och flygstridskrafternas inflytande på den försvarsfråga som här utretts,
har detta icke varit möjligt på grund av dels nödvändigheten att begränsa
utredningens omfattning och dels uppdragets art (i första hand de sjömilitära
synpunkterna). I  alla de delar av utredningsarbetet, där så varit möjligt, och
särskilt i fråga om den strategiska utredningen, har dock hänsyn tagits till lant-
och flygmilitära synpunkter vid bedömandet av de sjömilitära problemen. Av
nyssnämnda skäl hava emellertid dessa överväganden m. m. i allmänhet ute-
slutits ur texten utom på de ställen, där sammanhanget kräver omnämnande
även av lant och flygstridskrafternas verksamhet.

Utredningen föreslog en plan för sjöstyrkornas organisation och ersättningsbygg-
nad av tre pansarkryssare, fyra torpedbåtar, tre kustubåtar, ett ubåtsmoderfartyg
och inköp av tolv motortorpedbåtar. Vidare föreslogs att de båda jagare av för-
bättrad Ehrensköld-klassen, som enligt 1936 års program skulle påbörjas under
perioden 1941/42-1945/46, snarast skulle stapelsättas, sedan jagarna HMS Mal-
mö och HMS Karlskrona hade löpt av stapeln.'

Den 8 oktober 1937 förklarade regeringen att den av Chefen för marinen,
viceamiral de Champs, gjorda utredning angående flottans ersättningsbyggnad
inte skulle kunna ligga till grund för statsmakternas beslut.56 Detta var mycket
anmärkningsvärt. Under 20 år hade flottans nybyggnadsbehov förhalats. 1927
beslöts om en plan för flottan, som åtminstone möjliggjorde att halva antalet
av örlogsfartygen i den 1923 befintliga flottan skulle kunna förnyas. Denna
plan bröts strax därefter sönder av regering och riksdag. En bidragande orsak till
55 Ibid sidan 221.
56 Olofsson, Jan, Försvaret till sjöss, Sjöhistoriska samfundets skriftserie, sidan 22.
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detta var de o!cerare som hade bildat Ny Militär Tidskrift och som hade stort 
in"ytande på försvarets utformning.

Chefen för försvarsstaben57 #ck uppdraget att ytterligare granska den aktuella 
frågeställningen.58 Bakom ställningstagandet låg oenighet om behovet av artilleri-
fartyg (pansarskepp), om "yg och kustartilleri kunde ersätta dessa fartyg och en för-
ödande intern oenighet inom "ottan om artillerifartygens utformning och beväp-
ning.59 Statsministern ansåg att Riksdagen skulle avvakta pågående utredningar 
JOOBO�CFTMVU�GBUUBEFT��"SNÏOT�ìZHWBQOFUT�PDI�LVTUBSUJMMFSJFUT�CFIPW�UJMMHPEPTÌHT�

Den nytillsatte överbefälhavarens Olof $örnell förslag innebar en ytterligare 
minskning av "ottans uppgifter. Insatserna begränsades till egentliga Östersjön 
liksom att försvara södra Sverige. Skyddet av sjöfart var inte en väsentlig 
uppgift för sjöförsvaret ("ottan). Flottans uppgifter inriktades mot att försvara 
skärgårdsområden, försvåra invasionsföretag och störa angriparens sjöförbindelser. 
Av någon konstig anledning ansåg $örnell att artillerifartyg, pansarskepp med 
svårt artilleri, måste ingå i "ottan, trots att det handlade om att förvandla en 
utsjö"otta till en "otta med huvuduppgifter i Östersjöns kustfarvatten, en 
skärgårds"otta.

Trots att Sveriges geopolitiska läge försämrades vid krigsutbrottet, existerade 
ännu inte en plan för svenska "ottans upprustning. Hösten 1939 föreslog 
Chefen för marinen att fyra stora jagare och tio stora minsvepare skulle byggas. 
Försvarsministern var emellertid inte beredd att tillstyrka detta. Han ansåg att 
"ottan hade behov av artillerifartyg. Att nu bygga ett stort antal lätta fartyg 
var att föregå beslut om en plan för ersättning av "ottans fartyg. I november 
1939 beviljades endast anslag till sex stora och tolv små minsvepare. Då det 
var ett interimistiskt beslut i avvaktan på en plan för "ottans förnyelse, uteslöts 
byggandet av artillerifartyg. Utan tvekan handlade det om en oenighet, även om 
det var en blygsam men angelägen förstärkning av "ottan. 

Efter Tysklands ockupation av Norge och Danmark blev det svenska utrikes- 
och försvarspolitiska läget än mer utsatt. Neutralitetsvakten ställde stora krav på 
"ottan. Den upprustning som beviljades var trots detta mycket liten. Enligt Bertil 
Åhlund gick endast 10 % av försvarets samlade materielanslag till fartygsbyggen. 60

57 Generallöjtnant Olof $örnell. 
58 Viceamiral Charles de Champs (chef för marinen) som ordförande i marinförvaltningen 
deltog inte i det viktiga beslutet om ersättning av artillerifartygen. Chefen för marinförvaltningen, 
konteramiral Harald Åkermark ansåg att det var en specialfråga, där Chefen för marinen inte 
behövde blandas in. Detta speglar meningsmotsättningarna mellan de Champs och Åkermark om 
kustskeppets existensberättigande. 
59 Denna diskussion fortgick även sedan kriget hade brutit ut och slutade med att Riksdagen 1942 
fattade beslut om att bygga två kryssare, Tre Kronor och Göta Lejon, som sjösattes 1944 respektive 
1945 och togs i tjänst 1947, det vill säga först efter krigets slut. 
60 TiS nr 5/96, Åhlund, Bertil, Från !örnellskepp till Sköldkryssare, sidan 205. 

detta var de officerare som hade bildat Ny Militär Tidskrift och som hade stort
inflytande på försvarets utformning.

Chefen för försvarsstaben57 fick uppdraget att ytterligare granska den aktuella
frågeställningen." Bakom ställningstagandet låg oenighet om behovet av artilleri-
fartyg (pansarskepp), om flyg och kustartilleri kunde ersätta dessa fartyg och en för-
ödande intern oenighet inom flottan om artillerifartygens utformning och beväp-
ning." Statsministern ansåg att Riksdagen skulle avvakta pågående utredningar
innan beslut fattades. Armens, flygvapnets och kustartilleriets behov tillgodosågs.

Den nytillsatte överbefälhavarens Olof Thörnell förslag innebar en ytterligare
minskning av flottans uppgifter. Insatserna begränsades till egentliga Östersjön
liksom att försvara södra Sverige. Skyddet av sjöfart var inte en väsentlig
uppgift för sjöförsvaret (flottan). Flottans uppgifter inriktades mot att försvara
skärgårdsområden, försvåra invasionsföretag och störa angriparens sjöförbindelser.
Av någon konstig anledning ansåg Thörnell att artillerifartyg, pansarskepp med
svårt artilleri, måste ingå i flottan, trots att det handlade om att förvandla en
utsjöflotta till en flotta med huvuduppgifter i  Östersjöns kustfarvatten, en
skärgårdsflotta.

Trots att Sveriges geopolitiska läge försämrades vid krigsutbrottet, existerade
ännu inte en plan för svenska flottans upprustning. Hösten 1939 föreslog
Chefen för marinen att fyra stora jagare och tio stora minsvepare skulle byggas.
Försvarsministern var emellertid inte beredd att tillstyrka detta. Han ansåg att
flottan hade behov av artillerifartyg. Att nu bygga ett stort antal lätta fartyg
var att föregå beslut om en plan för ersättning av flottans fartyg. I november
1939 beviljades endast anslag till sex stora och tolv små minsvepare. Då det
var ett interimistiskt beslut i avvaktan på en plan för flottans förnyelse, uteslöts
byggandet av artillerifartyg. Utan tvekan handlade det om en oenighet, även om
det var en blygsam men angelägen förstärkning av flottan.

Efter Tysklands ockupation av Norge och Danmark blev det svenska utrikes-
och försvarspolitiska läget än mer utsatt. Neutralitetsvakten ställde stora krav på
flottan. Den upprustning som beviljades var trots detta mycket liten. Enligt Bertil
Åhlund gick endast 10 % av försvarets samlade materielanslag till fartygsbyggen. 6°
57 Generallöjtnant Olof Thörnell.
58 Viceamiral Charles de Champs (chef för marinen) som ordförande i  marinförvaltningen
deltog inte i det viktiga beslutet om ersättning av artillerifartygen. Chefen för marinförvaltningen,
konteramiral Harald Åkermark ansåg att det var en specialfråga, där Chefen för marinen inte
behövde blandas in. Detta speglar meningsmotsättningarna mellan de Champs och Åkermark om
kustskeppets existensberättigande.
59 Denna diskussion fortgick även sedan kriget hade brutit ut och slutade med att Riksdagen 1942
fattade beslut om att bygga två kryssare, Tre Kronor och Göta Lejon, som sjösattes 1944 respektive
1945 och togs i tjänst 1947, det vill säga först efter krigets slut.
60 TiS nr 5/96, Åhlund, Bertil, Från Thörnellskepp till Sköldkryssare, sidan 205.
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Andra världskriget

Försvarsberedskap
Den första informationen om Molotov-Ribbentroppakten erhölls på kvällen den 
21 augusti 1939. Överenskommelsen överraskade världen, eftersom förhandlingar 
fortfarande pågick i Moskva mellan Sovjetunionen och Västmakterna. Polens 
situation förvärrades kraftigt.

Utrikesdepartementet bedömde att en fredlig lösning var utesluten. Den 
25 augusti 1939 förbereddes mobilisering vid kust!ottan och i kustartilleriet. 
Chefen för försvarsstaben hemställde efter samråd med Chefen för marinen 
hos regeringen att få vidta förberedande beredskapsåtgärder. Samma dag beslöt 
regeringen om förstärkt försvarsberedskap. Detta beslut innebar att sjöförsvaret 
mobiliserades i full omfattning. Ett pansarskepp, ett antal jagare, ubåtar samt 
vedettbåtar rustades. Under hösten 1939 rustades marindistriktens lokalstyrkor. 
Älvsborgs fästning och batterier i Skåne, Blekinges och Stockholms skärgårdar 
samt i Fårösund bemannades. Värnpliktiga inkallades till aktuella förband. Ett 
antal åtgärder hade beslutats före krigsutbrottet den 1 september 1939. Åtskilliga 
av dessa tog dock lång tid att genomföra.61

Inledningen av andra världskriget
Den 1 september 1939 invaderades Polen av tyska trupper. De politiska 
motsättningarna om det svenska försvarets förstärkning sköts åt sidan. 
Förstärkningen enligt 1936 års försvarsbeslut utvidgades och forcerades. 
Statsminister Per Albin Hansson slog fast vad som skulle bli samlingsregeringens 
primära målsättning under hela kon!ikten; att till varje pris hålla Sverige utanför 
kriget. Detta mål kom att vara överordnat önskan om att Sverige skulle förhålla 
sig neutralt enligt folkrätten. 

Vid Tysklands angrepp på Polen inkallades vissa beredskapsförband i Sverige. 
Dessa kvarstod i beredskap fram tills det att Tyskland och Sovjetunionen hade 
ockuperat respektive delar av Polen enligt överenskommelsen i Ribbentrop-
Molotovpakten och större delen av de svenska förbanden hemförlovades. 

Sovjetunionen avvaktade till slutet av september med att anfalla Polen. Det 
polska försvaret var då mer eller mindre besegrat av Tyskland. Därmed slöt 
Sovjetunionen upp på Tysklands sida. Därefter började Sovjetunionen att agera 
inom sin intressesfär enligt den hemliga delen av Molotov-Ribbentroppakten. 
Under oktober 1939 tilltvingade sig Sovjetunionen baser i Estland, Lettland och 
Litauen. Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939. Det så kallade 
Vinterkriget inleddes.

61 Kust!ottan bestod då av de tre Sverigeskeppen, HMS Gotland, HMS Claes Fleming, två divisioner 
ur F2, åtta jagare (två av Stockholm-klassen, fyra av Malmö-klassen, två av Klas-klassen) åtta ubåtar 
och fyra vedettbåtar.
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När Sovjetunionen angrep Finland, försvårades situationen för Sverige. Syftet 
med angreppet var inte känt. Sverige utgick emellertid från att Finland skulle 
ockuperas.62 Då angreppet på Finland sedan Sovjetunionen hade ockuperat halva 
Polen och tilltvingat sig militära baser i de baltiska staterna, var denna slutsats 
rätt naturlig. De svenska förband som var under demobilisering, !ck avbryta 
denna och grupperades i Norrbotten. Ett besättande av Åland förbereddes. Södra 
Kvarken minerades för att försvåra sjötransporter till hamnar i Bottniska viken.

Sverige förklarade sig för icke krigförande samtidigt som hjälp lämnades i 
form av krigsmateriel och svenska frivilligkåren med tre bataljoner understödda 
av artilleri och pansarvärn samt en "yg"ottilj bestående av fem bomb- och tolv 
jakt"ygplan.63 Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 
1940 att gå med på fred och göra landavträdelser (10 % av landets yta), bland 
annat Karelska näset.

I februari 1940 började Tyskland att förbereda ockupation av Danmark och 
Norge – operation Weserübungs huvudsakliga mål var erövringen av det neutrala 
Norge. Dessutom hade Hitler från den norske nazisten och stortingsmedlemmen 
Vidkun Quisling fått ett erbjudande om en nazistisk statskupp i Norge. 
Danmark betraktades som oväsentligt. I Norge skulle tyskarna kunna etablera 
ubåtsbaser och hota försörjningslederna till Storbritannien.64 I Danmark var 
endast Aalborgs "ygplats från början det intressanta målet, då den behövdes för 
mellanlandning för det tyska "ygvapnet på dess väg mot Norge. De tyska staber 
som planerade invasionen, räknade med att få tillgång till "ygplatsen genom att 
dra åt de diplomatiska tumskruvarna på samma sätt som hade gjorts under första 
världskriget, då man ville minera de danska sunden.

General Nikolaus von Falkenhorst, en veteran från det polska fälttåget, gavs 
ansvar för angreppet. I slutet av månaden !ck operationen grönt ljus. Samtidigt 
blev hela Danmark indraget på von Falkenhorsts begäran. Det räckte inte längre 
med Aalborgs "ygplats. Troligen påverkades beslutet att angripa Danmark i sin 
helhet av det faktum att tyskarna absolut inte ville äventyra den djärva attacken 
mot Norge. Det var en lång sjöresa från Tyskland till Norge och inseglingen 
genom Oslo#orden var farofylld även vid ett överraskningsanfall. Norrmännen 
skulle med största sannolikhet få vetskap om en diplomatisk överenskommelse 
om tyskt tillträde till Aalborgs "ygplats och då skulle Norge knappast tveka att 
mobilisera.

62 Cronenberg, Arvid, Säkerhet och krigsplanering, sidorna 124 till 130 i Hugemark (redaktör), 
Neutralitet och försvar, Stockholm 1986. 
63 De tre infanteribataljonerna omfattade 8 260 frivilliga och "yg"ottiljen omfattade en tredjedel 
av Sveriges dåvarande "ygvapen. 
64 Även om Sovjetunionen eller Tyskland behärskade Öresund, Bälten, Kattegatt och Nordsjön så 
begränsade de brittiska öarna, södra Norge och Färöarna den fria sjöfarten ut på Atlanten.
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62 Cronenberg, Arvid, Säkerhet och krigsplanering, sidorna 124 till 130 i Hugemark (redaktör),
Neutralitet och försvar, Stockholm 1986.
63 De tre infanteribataljonerna omfattade 8 260 frivilliga och flygflottiljen omfattade en tredjedel
av Sveriges dåvarande flygvapen.
64 Även om Sovjetunionen eller Tyskland behärskade Öresund, Bälten, Kattegatt och Nordsjön så
begränsade de brittiska öarna, södra Norge och Färöarna den fria sjöfarten ut på Atlanten.

62



63

Natten till den 17 februari 1940 bordades det tyska förrådsfartyget Altmark 
av brittiska marinsoldater. Vid aktionen befriades 300 brittiska krigsfångar, som 
befann sig ombord. Altmark hade bordats på norskt territorialvatten. Hitler drog 
slutsatsen att det inte gick att lita på Norges neutralitet och operation Weserübung 
!ck klartecken. 

Sverige inringat
Den 9 april 1940 anföll tyskarna Danmark och Norge. Genom att landsätta trupp 
skulle de strategiskt viktiga städerna Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, 
Egersund och Narvik intas. Denna uppgift låg på den tyska "ottan, som dels 
skulle beskjuta norska ställningar, dels landsätta soldater. Andra viktiga platser, 
till exempel centrala "ygplatser, skulle tyska fallskärmssoldater ta kontroll över. 
Den 1 mars blev det o#ciellt att Weserübung delades i två, operation Nord för 
attacken mot Norge och operation Süd för attacken mot Danmark.

Danmark erövrades snabbt. Den danske utrikesministern Peter Munch 
LPOUBLUBEFT�BW�EFO�UZTLF�FOWPZÏO�TPN�NFEEFMBEF�BUU�5ZTLMBOE�JOUF�IBEF�BOHSJQJU�
Danmark med o$ensiva avsikter och att man inte avsåg att kränka konungariket 
Danmarks territoriella integritet eller politiska oberoende. Om den danska regeringen 
inte accepterade tyskarnas ingripande, var man dock redo att bomba Köpenhamn 
från luften. Munch bad om betänketid. En timme senare samlades kungen och 
drottningen, kronprinsen, statsministern, utrikesministern, försvarsministern 
TBNU� DIFGFSOB� GÚS� BSNÏO� PDI� ìPUUBO�� .ÚUFU� IÚMMT� QÌ� "NBMJFOCPSH� NFEBO�
skottlossning pågick utanför och bombplan kretsade över huvudstaden. Man 
beslöt att vika sig för de tyska kraven och upphöra med !entligheterna. Klockan 
06.00 informerades de stridande enheterna, och budskapet spreds långsamt till 
männen i främsta ledet. Eldgivningen skulle upphöra. 

Den del av det danska samhället, som drabbades extra hårt av den tyska 
ockupationen och det sätt på vilket striderna ägde rum var icke oväntat den 
EBOTLB� BSNÏO�� 0DLVQBUJPOFO� CMFW� FUU� USBVNB� GÚS� BSNÏO�� &GUFS� LSJHFU� LPN�������������
9 april att symbolisera Övergreppet; den lilla neutrala staten, som angreps utan 
föregående krigsförklaring, en handling utan motstycke. Politiskt användes aldrig 
mer 9 april som en slogan för Danmarks medlemskap i Atlantpakten år 1949, det 
som senare blev Nato. Med tanke på det behov som Tyskland tillmätte Aalborgs 
"ygplats, hade förmodligen danskt fortsatt motstånd skapat stora problem för 
Tyskland att nå framgångar i Norgeoperationen. Norge var det egentliga målet för 
operation Weserübung, även om ett åtminstone neutraliserat Danmark utgjorde 
en förutsättning för det fortsatta utnyttjande av Norge.

Ockupationen av Norge tog längre tid. I Norge pågick strider ända fram 
till den 8 juni. Till skillnad från Danmark beslöt Norge att militärt försvara sin 
självständighet. Det som var förvånande var det norska försvarets låga beredskap 
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operation Weseriibung, även om ett åtminstone neutraliserat Danmark utgjorde
en förutsättning för det fortsatta utnyttjande av Norge.
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självständighet. Det som var förvånande var det norska försvarets låga beredskap

63



64

trots förvarningar bland annat från Sverige. På morgonen den 9 april 1940 
avfyrades kanoner och torpeder från den norska fästningen Oscarsborg mot 
den tyska kryssaren Blücher på Oslo!orden, som var på väg till Oslo. Den förde 
med sig trupp för att inta Oslo. Kryssaren började brinna och gick till botten. 
Intagandet av Oslo försenades. Förseningen bidrog till att kungahus och regering 
kunde ta sig ur landet och bilda exilregering i London. 

De allierade gjorde med början den 10 april 1940 två motanfall med jagare och 
landsatte en brittisk brigad och tre franska alpjägarbataljoner i Narviksområdet. 
Situationen för de tyska förbanden under den första veckan i juni var så dålig, att 
de var nära att kapitulera eller låta internera sig i Sverige. Samtidigt genombröt 
tyskarna den franska fronten, varför de allierade beslöt att dra sig ur Norge.65 Den 
tyska ockupationen tog sin början och kom att vara till den 8 maj 1945.

Politiskt innebar ockupationen av Norge att tyskarna förekom de allierade. 
Tyskarna räknade med att London förr eller senare skulle kräva tillgång till 
norskt territorium; inte minst för att begränsa den svenska malmexporten. Men 
den svenska malmens betydelse för den tyska industrin övervärderades av de 
allierade. Två tredjedelar av malmen, som Tyskland importerade var svensk, men 
den största andelen malm, som användes var av inhemskt ursprung. Malmen 
utgjorde dock en ekonomisk tillgång, som var viktig att ta kontroll över. Viktigare 
var att en erövring av Norge skulle göra det möjligt att upprätta ubåtsbaser i 
de djupa norska !ordarna, från vilka man skulle kunna attackera de allierades 
sjötransporter över Atlanten. 

Sverige togs med överraskning. Visserligen hade Sverige fått besked från 
Tyskland att operationen, som startade redan den 8 april 1940 i Tyskland 
inte berörde Sverige. Men kunde Sverige vara säkert på att detta var sant? 
Neutralitetsvakten lyste med sin frånvaro. Det fanns inga mobiliserade 
markstridsförband i Sydsverige, på Västkusten eller längs gränsen mot Norge. Per 
"MCJO�MJOKFO�WBS�PCFNBOOBE��"SNÏLÌSFO�J�/PSSCPUUFO�WBS�VOEFS�EFNPCJMJTFSJOH��
Omfattande förrådsomställningar pågick vid fredsförbanden. Inga hamnar, från 
Strömstad till Oxelösund var förberedda för förstöring eller spärrade. Genom 
regeringsbeslut i augusti 1939 hade inom kust"ottan och kustartilleriet ett antal 
fartyg och befästningar mobiliserats. I övrigt var Sverige försvarslöst.66 I all hast 
#ck värnpliktiga under grundutbildning beredskapsuppgifter. Deras utrustning 
begränsades i många fall till personlig utrustning. Den 12 april hade Sverige 
trots allt lyckats få fram förband till Skåne, Falun, Östersund och Riksgränsen. 
Tyngdpunkten i det svenska försvaret försköts till norska gränsen. I maj var 
sammanlagt 320 000 soldater mobiliserade.

65�%FO�UZTLB�BSNÏO�NBSTDIFSBEF�JO�J�1BSJT�EFO����KVOJ�
66 Linder, Jan, Svår neutralitet, Avesta 2003, sidorna 110 till 111.

trots förvarningar bland annat från Sverige. På morgonen den 9 april 1940
avfyrades kanoner och torpeder från den norska fästningen Oscarsborg mot
den tyska kryssaren Bli cher på Oslofjorden, som var på väg till Oslo. Den förde
med sig trupp för att inta Oslo. Kryssaren började brinna och gick till botten.
Intagandet av Oslo försenades. Förseningen bidrog till att kungahus och regering
kunde ta sig ur landet och bilda exilregering i London.

De allierade gjorde med början den 10 april 1940 två motanfall med jagare och
landsatte en brittisk brigad och tre franska alpjägarbataljoner i Narviksområdet.
Situationen för de tyska förbanden under den första veckan i juni var så dålig, att
de var nära att kapitulera eller låta internera sig i Sverige. Samtidigt genombröt
tyskarna den franska fronten, varför de allierade beslöt att dra sig ur Norge.65 Den
tyska ockupationen tog sin början och kom att vara till den 8 maj 1945.

Politiskt innebar ockupationen av Norge att tyskarna förekom de allierade.
Tyskarna räknade med att London förr eller senare skulle kräva tillgång till
norskt territorium; inte minst för att begränsa den svenska malmexporten. Men
den svenska malmens betydelse för den tyska industrin övervärderades av de
allierade. Två tredjedelar av malmen, som Tyskland importerade var svensk, men
den största andelen malm, som användes var av inhemskt ursprung. Malmen
utgjorde dock en ekonomisk tillgång, som var viktig att ta kontroll över. Viktigare
var att en erövring av Norge skulle göra det möjligt att upprätta ubåtsbaser i
de djupa norska fjordarna, från vilka man skulle kunna attackera de allierades
sjötransporter över Atlanten.

Sverige togs med överraskning. Visserligen hade Sverige fått besked från
Tyskland att operationen, som startade redan den 8 april 1940 i  Tyskland
inte berörde Sverige. Men kunde Sverige vara säkert på att detta var sant?
Neutralitetsvakten lyste med sin frånvaro. Det fanns inga mobiliserade
markstridsförband i Sydsverige, på Västkusten eller längs gränsen mot Norge. Per
Albin-linjen var obemannad. Armskåren i Norrbotten var under demobilisering.
Omfattande förrådsomställningar pågick vid fredsförbanden. Inga hamnar, från
Strömstad till Oxelösund var förberedda för förstöring eller spärrade. Genom
regeringsbeslut i augusti 1939 hade inom kustflottan och kustartilleriet ett antal
fartyg och befästningar mobiliserats. I övrigt var Sverige försvarslöst.66 I all hast
fick värnpliktiga under grundutbildning beredskapsuppgifter. Deras utrustning
begränsades i många fall till personlig utrustning. Den 12 april hade Sverige
trots allt lyckats få fram förband till Skåne, Falun, Östersund och Riksgränsen.
Tyngdpunkten i det svenska försvaret försköts till norska gränsen. I  maj var
sammanlagt 320 000 soldater mobiliserade.

65 Den tyska armen marscherade in i Paris den 14 juni.
66 Linder, Jan, Svår neutralitet, Avesta 2003, sidorna 110 till 111.
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Kust!ottan var bemannad men delar var infrusna i Stockholms skärgård. 
Lokalstyrkor fanns baserade i Gullmarsbasen, Blekingebasen, Gräddöbasen och 
Hemsöbasen. Krigsbesättningarna vid det fasta kustförsvaret i Göteborg och 
Bohuslän, Öresund, Blekinge, Vaxholm och Hemsö mobiliserades omedelbart 
efter den 9 april.

Militärledningen ville ombasera delar av kust!ottan till Västkusten. Om 
så skedde, minskades den sjömilitära förmågan i Östersjön. Sverige var starkt 
beroende av denna för landets försörjning, transporter till och från Gotland samt 
kontrollen av Ålands hav. Risken var också uppenbar att de förband som hade 
ombaserat på grund av krigets utveckling, förhindrades att återgå till Östersjön. 
#FTMVUFU�CMFW�BUU�NBSJOFO�BOTWBSBEF�GÚS�GÚSTWBSFU�J�½TUFSTKÚO�PDI�BSNÏO�J�4LÌOF�
och på Västkusten. Ett tydligt bevis på Sveriges beroende av sjöstridskrafter.67

Skagerackspärren
Utöver att angripa Danmark och Norge lade Tyskland ut ett antal minfält mellan 
Hanstholm och Lister (Skagerack). Cirka 13 000 minor lades ut under kriget. 
Minfälten kompletterades med tungt kustartilleri vid Hanstholm i Danmark och 
Kristiansand i Norge. Skagerackspärren kompletterades kontinuerligt till och 
med april 1945.68 Den svenska handels- och "ske!ottorna förlorade mellan den 
14 april och 10 juni 28 fartyg (53 660 bruttoton) genom krigshandlingar och 
beslag i norska farvatten samt "skevatten i Kattegatt.

Skagerackspärren innebar att Sverige förlorade sjöförbindelser med 
världshaven. Genom att Finland och Sverige gemensamt iståndsatte hamnen i 
Petsamo öppnades det för sjötra"k västerut. Mot slutet av sommaren omsattes ca 
1 000 ton per dygn via Petsamo. Storbritannien ställdes sig försiktigt positiv till 
detta. Baktanken var utan tvekan ökad säkerhet för Storbritannien att få kullager. 
Petsamo stängdes av tyskarna i september 1940.69 Den 8 september öppnades 
Skagerackspärren för tankern Sveadrott med 15 000 ton oljor för den svenska 
marinens räkning. De krigförande krävde att tankern skulle eskorteras av svenska 
örlogsfartyg, vilket också genomfördes. En ordnad tra"k med svenska fartyg 
genom spärren kom tillstånd från februari 1941.

67 Åhlund, Bertil, Svensk säkerhetspolitik 1939–1945, Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1994, 
sidorna 98 till 103. 
68 Fältström, Herman (projektledning) & Wigert, Lars (redaktör) Sjöminan under kalla kriget, 
Printfabriken, Karlskrona 2012, sidorna 72 till 82, [Möller, Gunnar, Minkrigföring under andra 
världskriget].
69 Lagvall, Bertil, Flottans neutralitetsvakt 1939–1945, Abrahamson, Karlskrona 1991, sidorna 43, 
46 och 47.

Kustflottan var bemannad men delar var infrusna i Stockholms skärgård.
Lokalstyrkor fanns baserade i Gullmarsbasen, Blekingebasen, Gräddöbasen och
Hemsöbasen. Krigsbesättningarna vid det fasta kustförsvaret i  Göteborg och
Bohuslän, Öresund, Blekinge, Vaxholm och Hemsö mobiliserades omedelbart
efter den 9 april.

Militärledningen ville ombasera delar av kustflottan till Västkusten. Om
så skedde, minskades den sjömilitära förmågan i Östersjön. Sverige var starkt
beroende av denna för landets försörjning, transporter till och från Gotland samt
kontrollen av Ålands hav. Risken var också uppenbar att de förband som hade
ombaserat på grund av krigets utveckling, förhindrades att återgå till Östersjön.
Beslutet blev att marinen ansvarade för försvaret i Östersjön och armen i Skåne
och på Västkusten. Ett tydligt bevis på Sveriges beroende av sjöstridskrafter.67

Skagerackspärren
Utöver att angripa Danmark och Norge lade Tyskland ut ett antal minfält mellan
Hanstholm och Lister (Skagerack). Cirka 13 000 minor lades ut under kriget.
Minfälten kompletterades med tungt kustartilleri vid Hanstholm i Danmark och
Kristiansand i Norge. Skagerackspärren kompletterades kontinuerligt till och
med april 1945.68 Den svenska handels- och fiskeflottorna förlorade mellan den
14 april och 10 juni 28 fartyg (53 660 bruttoton) genom krigshandlingar och
beslag i norska farvatten samt fiskevatten i Kattegatt.

Skagerackspärren innebar a t t  Sverige förlorade sjöförbindelser med
världshaven. Genom att Finland och Sverige gemensamt iståndsatte hamnen i
Petsamo öppnades det för sjötrafik västerut. Mot slutet av sommaren omsattes ca
1 000 ton per dygn via Petsamo. Storbritannien ställdes sig försiktigt positiv till
detta. Baktanken var utan tvekan ökad säkerhet för Storbritannien att få kullager.
Petsamo stängdes av tyskarna i september 1940.69 Den 8 september öppnades
Skagerackspärren för tankern Sveadrott med 15 000 ton oljor för den svenska
marinens räkning. De krigförande krävde att tankern skulle eskorteras av svenska
örlogsfartyg, vilket också genomfördes. En ordnad trafik med svenska fartyg
genom spärren kom tillstånd från februari 1941.

67 Åhlund, Bertil, Svensk säkerhetspolitik 1939-1945, Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1994,
sidorna 98 till 103.
68 Fältström, Herman (projektledning) &  Wigert, Lars (redaktör) Sjöminan under kalla kriget,
Printfabriken, Karlskrona 2012, sidorna 72 till 82, [Möller, Gunnar, Minkrigföring under andra
världskriget].
69 Lagvall, Bertil, Flottans neutralitetsvakt 1939-1945, Abrahamson, Karlskrona 1991, sidorna 43,
46 och 47.
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Lejdtra!ken
Sverige var helt inringat av krigförande länder och synnerligen beroende av den 
lejdtra!k som kom att förhandlas fram. Den så viktiga fria handeln länder emel-
lan begränsades starkt, för att inte säga upphörde helt eller delvis under olika peri-
oder av kriget, varför Sverige blev starkt isolerat från sina viktiga handelspartners 
i omvärlden. De mest kontroversiella frågorna om lejdtra!ken var bland annat 
järnmalms- och kullagerexporten till Tyskland, transiteringstra!ken, de norska 
kvarstadbåtarna och Sveriges beroende av oljeimport.70

När den kraftigt minerade Skagerrackspärren upprättades, befann sig 
närmare 7 000 svenska sjömän och !skare ute på internationellt vatten och dessa 
sjöfarare kom under ett "ertal år att vara helt avskurna från Sverige. Den svenska 
handels"ottan på 1,8 miljoner dödviktston delades i ungefär två lika delar av 
spärren. Vid krigets slut återstod endast ca 350 000 ton och hälften av den så 
kallade ute"ottan förlorades under kriget vid tjänstgöring i de allierades konvojer. 

En del av de svenska fartyg som befann sig utanför spärren, !ck göra enstaka 
resor till Sverige som så kallade lejdbåtar. Detta innebar att de krigförande 
länderna garanterade dessa fartyg fri lejd till och från Sverige. Lejdtra!kens 
grundläggande tillämpning byggde på principen om utbyte fartyg mot fartyg. 
Grundtanken från de krigförande var att fördelningen av det svenska tonnaget 
innanför och utanför spärren inte skulle förskjutas. Till detta kom att svensk 
handel inte !ck ske med någon krigförande part. Det innebar stora förändringar 
för lejdtra!ken, när USA gick med i kriget. Trots garantin om fri lejd gick 
tolv svenska lejdfartyg förlorade genom totalförlisning som en direkt följd av 
krigshandlingar. 165 svenska ombordanställda sjömän miste livet. Detta får trots 
allt i det totala sammanhanget anses som en låg si#ra, då dessa fartyg passerade 
både Nordsjön och Nordatlanten.

Att lejdtra!ken fungerade så pass väl, var i huvudsak skeppsredare Gunnar 
Carlssons förtjänst.71 Han förhandlade personligen med både tyskar och britter, 
vilket möjliggjorde garanterad fri lejd för vissa svenska handelsfartyg. Dessa 
lejdfartyg var Sveriges enda o$ciella förbindelse med länder utanför Östersjön. 
Varorna som fraktades var av utomordentligt stor betydelse för den så viktiga och 
tidvis mycket begränsade folkförsörjningen. Sveriges trovärdighet som neutralt 
land under kriget var helt avgörande för att lejdtra!ken fungerade under kriget.72

70 Lundberg, Lennart, Lejdtra!k och kvarstad, Abrahamson, Karlskrona 1999, sidan 8.
71 Gunnar Carlsson var verkställande direktör för rederiet Transatlantic under andra 
världskriget. 
72 Fältström, Herman (projektledning) och Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget, 
[Göthberg, Sten, Den svenska handels"ottans situation strax för, under och efter andra världskriget, 
sidorna 33–34], Printfabriken, Karlskrona 2012.

Lejdtrafiken
Sverige var helt inringat av krigförande länder och synnerligen beroende av den
lejdtrafik som kom att förhandlas fram. Den så viktiga fria handeln länder emel-
lan begränsades starkt, för att inte säga upphörde helt eller delvis under olika peri-
oder av kriget, varför Sverige blev starkt isolerat från sina viktiga handelspartners
i omvärlden. De mest kontroversiella frågorna om lejdtrafiken var bland annat
järnmalms- och kullagerexporten till Tyskland, transiteringstrafiken, de norska
kvarstadbåtarna och Sveriges beroende av oljeimport."

När den kraftigt minerade Skagerrackspärren upprättades, befann sig
närmare 7 000 svenska sjömän och fiskare ute på internationellt vatten och dessa
sjöfarare kom under ett flertal år att vara helt avskurna från Sverige. Den svenska
handelsflottan på 1,8 miljoner dödviktston delades i ungefär två lika delar av
spärren. Vid krigets slut återstod endast ca 350 000 ton och hälften av den så
kallade uteflottan förlorades under kriget vid tjänstgöring i de allierades konvojer.

En del av de svenska fartyg som befann sig utanför spärren, fick göra enstaka
resor till Sverige som så kallade lejdbåtar. Detta innebar att de krigförande
länderna garanterade dessa fartyg fri lejd till och från Sverige. Lejdtrafikens
grundläggande tillämpning byggde på principen om utbyte fartyg mot fartyg.
Grundtanken från de krigförande var att fördelningen av det svenska tonnaget
innanför och utanför spärren inte skulle förskjutas. Till detta kom att svensk
handel inte fick ske med någon krigförande part. Det innebar stora förändringar
för lejdtrafiken, när USA gick med i kriget. Trots garantin om fri lejd gick
tolv svenska lejdfartyg förlorade genom totalförlisning som en direkt följd av
krigshandlingar. 165 svenska ombordanställda sjömän miste livet. Detta får trots
allt i det totala sammanhanget anses som en låg siffra, då dessa fartyg passerade
både Nordsjön och Nordatlanten.

Att lejdtrafiken fungerade så pass väl, var i huvudsak skeppsredare Gunnar
Carlssons förtjänst.71 Han förhandlade personligen med både tyskar och britter,
vilket möjliggjorde garanterad fri lejd för vissa svenska handelsfartyg. Dessa
lejdfartyg var Sveriges enda officiella förbindelse med länder utanför Östersjön.
Varorna som fraktades var av utomordentligt stor betydelse för den så viktiga och
tidvis mycket begränsade folkförsörjningen. Sveriges trovärdighet som neutralt
land under kriget var helt avgörande för att lejdtrafiken fungerade under kriget.72

70 Lundberg, Lennart, Lejdtrafik och kvarstad, Abrahamson, Karlskrona 1999, sidan 8.
71 Gunnar Carlsson var  verkställande direktör f ö r  rederiet Transatlantic under andra
världskriget.
72 Fältström, Herman (projektledning) och Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget,
[Göthberg, Sten, Den svenska handelsflottans situation strax för, under och efter andra världskriget,
sidorna 33-34], Printfabriken, Karlskrona 2012.
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Upprustningen i Sverige

Var beredskapen god?
Den internationella utvecklingen från freden efter första världskriget var såväl 
positiv som negativ för det internationella samfundet. Varje händelse isolerat 
utgjorde ingen larmsignal. Däremot borde ett !ertal av händelserna sammantaget 
ha uppmärksammats som förebud till oönskade förändringar i internationella 
relationer. Det är inte förvånande att Gunnar Hägglöf ger uttryck för sin 
förvåning över 

/…/att socialdemokraterna icke tycktes känna behov av upprustning såsom ett 
välbehövligt skydd gentemot nazismens Tyskland som visat sina avsikter bl a 
genom att krossa det tyska socialdemokratiska partiet och de tyska fackfören-
ingarna. /…/ Men det var tydligen de gamla antimilitaristiska känslorna som 
vägde tyngre.73

Tveklöst var det då liksom i dag en djup tro på att den svenska alliansfriheten 
syftande till neutralitet gav ett säkert skydd. Att det neutrala Belgien anfölls under 
första världskriget var bara en parentes.

Den långa svenska freden från rysk-svenska kriget 1808–1809 och Parisfreden 
efter slaget vid Waterloo, som undertecknades den 20 november 1815 samt 
att Danmark, Sverige och Norge tog sig genom första världskriget utan att bli 
angripna uppfattades av svenskarna bero på att svensk neutralitet fungerade som 
skydd för landets existens. Gunnar Hägglöf noterade att det var först efter andra 
WÊSMETLSJHFU�TPN�½TUFO�6OEÏO�BOTÌH�BUU�EFU�WBS�OÚEWÊOEJHU�BUU�IPT�TWFOTLB�GPMLFU�
inskärpa att neutraliteten är ett bräckligt skydd.

Mellankrigsperioden förslösades på nedrustning och i tro på Nationernas 
förbund. Detta godtogs trots att första världskriget tydligt visat på det svenska 
försvarets bristande förmåga. Istället för att täcka de mest uppenbara bristerna, 
bland annat i sjöförsvaret, minskades försvarets anslag högst väsentligt. Nödvändig 
ersättning av äldre fartyg genom nybyggnation till sjöförsvaret sköts på framtiden. 
Det är mycket tydligt att, till skillnad från övriga delar av försvaret, sjöförsvarets 
utformning och förnyelse i sin helhet var en rent politisk fråga. 

Upprustningen
Det dröjde ända till 1936, innan det beslutades om en försiktig ökning av 
GÚSTWBSTBOTMBHFO�GÚS�BSNÏO�ìZHWBQOFU�PDI�LVTUBSUJMMFSJFU�NFEBO�ìPUUBOT�BOTMBH�
halverades och behövlig förnyelse av !ottan utreddes på nytt.

Den under mellankrigsperioden genomförda reduceringen av Krigsmaktens 
planerade organisation och de ideliga återkommande avstegen från beslut 

73 Hägglöf, Gunnar, Det kringrända Sverige, Malmö 1983, sidan 143. 

Upprustningen i Sverige
Var beredskapen god?
Den internationella utvecklingen från freden efter första världskriget var såväl
positiv som negativ för det internationella samfundet. Varje händelse isolerat
utgjorde ingen larmsignal. Däremot borde ett flertal av händelserna sammantaget
ha uppmärksammats som förebud till oönskade förändringar i internationella
relationer. Det är inte förvånande att Gunnar Hägglöf ger uttryck för sin
förvåning över

/.../att socialdemokraterna icke tycktes känna behov av upprustning såsom ett
välbehövligt skydd gentemot nazismens Tyskland som visat sina avsikter bl a
genom att krossa det tyska socialdemokratiska partiet och de tyska fackfören-
ingarna. /.../Men det var tydligen de gamla antimilitaristiska känslorna som
vägde tyngre.73

Tveklöst var det då liksom i dag en djup tro på att den svenska alliansfriheten
syftande till neutralitet gav ett säkert skydd. Att det neutrala Belgien anfölls under
första världskriget var bara en parentes.

Den långa svenska freden från rysk-svenska kriget 1808-1809 och Parisfreden
efter slaget vid Waterloo, som undertecknades den 20 november 1815 samt
att Danmark, Sverige och Norge tog sig genom första världskriget utan att bli
angripna uppfattades av svenskarna bero på att svensk neutralitet fungerade som
skydd för landets existens. Gunnar Hägglöf noterade att det var först efter andra
världskriget som Östen Unden ansåg att det var nödvändigt att hos svenska folket
inskärpa att neutraliteten är ett bräckligt skydd.

Mellankrigsperioden förslösades på nedrustning och i  tro på Nationernas
förbund. Detta godtogs trots att första världskriget tydligt visat på det svenska
försvarets bristande förmåga. Istället för att täcka de mest uppenbara bristerna,
bland annat i sjöförsvaret, minskades försvarets anslag högst väsentligt. Nödvändig
ersättning av äldre fartyg genom nybyggnation till sjöförsvaret sköts på framtiden.
Det är mycket tydligt att, till skillnad från övriga delar av försvaret, sjöförsvarets
utformning och förnyelse i sin helhet var en rent politisk fråga.

Upprustningen
Det dröjde ända till 1936, innan det beslutades om en försiktig ökning av
försvarsanslagen för armen, flygvapnet och kustartilleriet, medan flottans anslag
halverades och behövlig förnyelse av flottan utreddes på nytt.

Den under mellankrigsperioden genomförda reduceringen av Krigsmaktens
planerade organisation och de ideliga återkommande avstegen från beslut

73 Hägglöf, Gunnar, Det kringrända Sverige, Malmö 1983, sidan 143.
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beträ!ande "ottans utveckling innebar att sjöförsvarets krigsorganisation 
vid krigsutbrottet 1939 innehöll många äldre, enbart delvis kvalitativt 
hotbildsanpassade förband jämfört med motsvarande enheter i omvärlden.            
I praktiken betydde detta indirekt en klart kvantitativ brist inom "ottan, då 
de mindre fartygens användbarhet var begränsad. Trots vunna erfarenheter 
PDI� UZEMJHB�VUUBMBOEFO�FSIÚMM�ìZHWBQOFU� BSNÏO�PDI�LVTUBSUJMMFSJFU�IVWVEEFMFO�
av det ekonomiska tillskottet vid upprustningen i samband med krigsutbrottet 
1939. Uppbyggnaden blev dyr och helt klar först under slutet av 1940-talet. 
Förhandlingar genomfördes inom försvarsutredningen 1941 bland annat om 
fördelning av anslagen mellan försvarsgrenarna. Inte heller nu prioriterades 
sjöförsvaret.

När tyska trupper angrep Polen den 1 september 1939 var det svenska försvaret 
fortfarande under uppbyggnad. De förstärkningar som man hade enats om 
J� ����� ÌST� GÚSTWBSTCFTMVU� WBS� ÊOOV� JOUF� HFOPNGÚSEB�� "SNÏO� CFTUPE� BW� GFN�
fördelningar. Den sjätte fördelningen var ännu inte organiserad. Luftvärnet 
skiljdes från artilleriet, pansarregementena skiljdes från infanteriregementena 
och tygtrupperna organiserades. Infanteriregementen ålades att organisera två 
regementen (dubbleringsregemente).

Flygvapnets "ottiljorganisation, utökad med sex "ottiljer, beräknades vara fullt 
genomförd 1942. Flygvapnet omfattade då 16 "ottiljer (sex bomb-, sex jakt- och 
tre spanings"ottiljer) samt en torped"ottilj. Flygvapnet uppdelades i fyra eskadrar.
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beträffande flottans utveckling innebar att sjöförsvarets krigsorganisation
vid krigsutbrottet 1939 innehöll många äldre, enbart delvis kvalitativt
hotbildsanpassade förband jämfört med motsvarande enheter i  omvärlden.
I praktiken betydde detta indirekt en klart kvantitativ brist inom flottan, då
de mindre fartygens användbarhet var begränsad. Trots vunna erfarenheter
och tydliga uttalanden erhöll flygvapnet, armen och kustartilleriet huvuddelen
av det ekonomiska tillskottet vid upprustningen i samband med krigsutbrottet
1939. Uppbyggnaden blev dyr och helt klar först under slutet av 1940-talet.
Förhandlingar genomfördes inom försvarsutredningen 1941 bland annat om
fördelning av anslagen mellan försvarsgrenarna. Inte heller nu prioriterades
sjöförsvaret.
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När tyska trupper angrep Polen den 1 september 1939 var det svenska försvaret
fortfarande under uppbyggnad. De förstärkningar som man hade enats om
i 1936 års försvarsbeslut, var ännu inte genomförda. Armen bestod av fem
fördelningar. Den sjätte fördelningen var ännu inte organiserad. Luftvärnet
skiljdes från artilleriet, pansarregementena skiljdes från infanteriregementena
och tygtrupperna organiserades. Infanteriregementen ålades att organisera två
regementen (dubbleringsregemente).

Flygvapnets flottiljorganisation, utökad med sex flottiljer, beräknades vara fullt
genomförd 1942. Flygvapnet omfattade då 16 flottiljer (sex bomb-, sex jakt- och
tre spaningsflottiljer) samt en torpedflottilj. Flygvapnet uppdelades i fyra eskadrar.
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Utbyggnad av kustartilleriet pågick i Stockholms yttre skärgård, på Gotland 
och på Skånekusten. Huvuddelen av kustartilleriet utgjordes av de anläggningar 
som hade byggts under första världskriget samt på 1920- och 1930-talen. 
Försvarsbeslutet 1936 blev en kompromiss mellan nedrustarna och upprustarna. 
Inom marinen tillgodosågs främst kustartilleriet, medan !ottans anslag halverades. 
Men !ottan skulle trots allt kunna behålla sin relativa styrka. Efter krigsutbrottet 
inleddes en omfattande utbyggnad av kustartilleriet. Den forcerades efter 
Tysklands anfall på Danmark och Norge. Tack vare ett begränsat underhåll av 
materielen i de anläggningar som lades ner i och med 1925 års försvarsbeslut, 
gick det att relativt snabbt att återställa dem i användbart skick. Dock var skyddet 
och grupperingarna inte helt anpassade till aktuell tidsperiod.

Inledningsvis utnyttjades äldre fartygskanoner, men genom beslag hos AB 
Bofors av kanoner beställda av främmande stater, utrustades att antal batterier 
med moderna kanoner och modernt luftvärn. Det fasta artilleriet försågs 
successivt med nya pjäser:74

Kaliber 1937 1939 1942 1945
> 21 cm 32 15 21 21
12 och 15 cm 46 57 79 83
< 8 cm 44 70 141 194
Antal batterier 24 40 90 109

Tillverkning av rörliga 15 cm kanoner innebar att sex moderna rörliga batterier 
kunde sättas upp. Dessa kompletterades, genom köp från Skodaverken i 
Tjeckoslovakien, med tre rörliga 21 cm batterier.

Försök gjordes att köpa fartyg och !ygplan från andra länder. Försöken att 
köpa en kryssare från USA misslyckades. Endast Italien var berett att leverera 
ritningar till pansarskepp och kryssare (Tre Kronor) samt jagare. Sverige "ck köpa 
två större och två mindre jagare och fyra motortorpedbåtar från Italien. Jagarna 
"ck en dramatisk hemfärd genom att britterna beslagtog fartygen.75 76Även bomb-, 
spanings- och jakt!ygplan inköptes från Italien.77

74 Danckwardt, Jean-Carlos, Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget, Marinlitteraturfören-
ingen nr 73, Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1992 sidan 321.
75 Jagarna Romulus, Remus, Puke och Psilander, under befäl av Torsten Hagman, "ck en dramatisk 
hemfärd genom att britterna beslagtog jagarna vid Färöarna. I Vår svenska historia betecknar "l dr Alf 
Åberg Hagman som en ensam Hornblower som själv !ck fatta sina beslut efter lägets krav. 
76 Statsministerns hustru, Elisabeth Hansson, sade i ett TV-program om jagarnas hemfärd att Per 
strax före sin bortgång sagt att en av de få saker som han ångrar i sitt liv var att han ej reste ner till 
Göteborg och i sin egenskap av statsminister tog emot Hagman, när denne anlände dit med jagarna 
i juli 1940. Tidigare har Per Albin Hansson även sagt att man egentligen borde prägla en särskild 
medalj till minne av Torsten Hagmans kloka handlingssätt i en för vårt land så ömtålig och riskabel 
situation. (Hammargren, Henning, Vapenköp i krig, Malmö 1981.) 
77 Caproni ett stort antal !ygplan som utnyttjades som både bomb- och spanings!ygplan. Även 
jakt!ygplanet J20 (Reggione Falco) inköptes från Italien.
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Flottan tillfördes därutöver ca 70 i Sverige byggda fartyg, främst jagare, 
torpedbåtar, ubåtar och minsvepare.

Klass 1939 1940 1941 1942 1943 1944  1945  Summa
Jagare 1 1 2  3 1  8
Kustjagare    3 1   4
Torpedbåtar 2  4 6 5   17
Ubåtar 2  5 1 3   11
Kustubåtar     3 6  9
Större minsvepare 2 4 8     14
Mindre minsvepare  6 18     24
Summa fartyg 7 11 37 10 15 7  87

Tabellen utvisar antal och när respektive fartygstyp levererades till !ottan under VK II

Antalet jagare som kunde användas i neutralitetsvakten och sjöfartsskyddet var 
begränsat. Jagarna var beväpnade med sjunkbomber men saknade möjligheter 
att lokalisera ubåtar, såvida de inte upptäcktes optiskt (anfall i ytläge, periskop, 
torpedbana). Några var dock utrustade med passiva hydrofoner, men för att få 
kontakt krävdes i praktiken att jagaren låg stilla.

Klass78 1939 1942 1945
Wrangel 2 2 2
Ehrensköld 2 2 2
Klas Uggla 2 1 1
Göteborg 3 6 6
Psilander  2 2
Romulus  2 2
Magne  3 4
Visby   4
Antal jagare 9 18 23

Tabellen utvisar antalet jagare som kunde användas  i neutralitetsvakten.

Samtliga ubåtar försågs med passiva hydrofoner under 1930-talet. Till skillnad 
från jagarna kunde de nå räckvidder upp mot 7–8 kilometer i farter upp till fem 
knop. Först efter kriget byggdes jagarna om och försågs med hydrofoner, som hade 
inköpts från Storbritannien. Om tre till fyra jagare bildade ett taktiskt förband, 
kunde under inledningen av kriget endast ett område eller eskort säkras. I mitten 
av kriget kunde två till tre områden och först vid krigets slut fyra områden säkras. 
Detta gällde under förutsättning att dessa jagare enbart sattes in för skydd av 
sjötra"k och i neutralitetsvakten. Det bör i detta sammanhang noteras att det tog 
cirka tre dygn att eskortera fartyg från Stockholms skärgård till Öresund. Samtliga 

78 Tabellen är sammanställd av författaren. Jagare typ Wrangel var från 1918, Ehrensköld från 
1927, Klas Uggla från 1932, Göteborg från 1936–1941, Psilander från 1926, Romulus från 1934 
(kustjagare), Magne (kustjagare) från 1942–1943 samt Visby från 1943–1944.
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(kustjagare), Magne (kustjagare) från 1942-1943 samt Visby från 1943-1944.
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jagare var av förkrigskonstruktion och med vapen och teknisk utrustning från 
mellankrigsperioden. Fyra jagare av Visby-klass, två jagare av Öland-klass och 
två kryssare av Tre Kronor-klass blev färdiga först under perioden 1945 till 1948.

Fyra distansminuter blev tre
Hösten 1939 överlämnade Sverige en not till Tyskland, där svenska regeringen 
påtalade att tyska neutralitetskränkningar av svenskt territorialhav hade skett 
utanför tre men innanför fyra distansminuter. Tyskland svarade att man alltid 
ansett att ingen stat kan göra anspråk på mer än tre distansminuters territorialhav. 
Sverige svarade att det svenska territorialhavet i mer än 150 år varit fastställt till 
fyra distansminuter.

Vid överlämnandet av det svenska svaret gav tyskarna ett rakt besked. 
Tyskland minerade ända in till gränsen tre distansminuter vid Falsterbo. Därmed 
förhindrades brittiska ubåtar att ta sig in i Östersjön. Tyskarna föreslog senare 
att Sverige skulle minera Kogrundsrännan, medan tyskarna garanterade fri 
genomfart för svenska örlogsfartyg och neutrala handelsfartyg. Förslaget var helt 
uppenbart en oneutral handling och avvisades från svensk sida. 

Som följd av tyskarnas avsikt att inte respektera gränsen fyra distansminuter, 
beordrade Chefen för försvarsstaben att föreskrivna åtgärder för att hävda 
neutraliteten under nu pågående kon!ikt endast ska vidtas inom tre nautiska 
mil. Sverige vek sig för Tyskland.

Sverige som neutral stat – transiteringar och permittenttra!k
Redan i april 1940 begärde tyskarna att få transportera sårade soldater från 
striderna i norra Norge genom Sverige. Den 18 april tillät regeringen ett tåg 
med sjukvårdspersonal att passera genom landet. Det blev häftiga reaktioner mot 
beslutet. Fortsättningsvis gjordes detta vid enstaka tillfällen så att det inte skulle 
väcka uppståndelse.

Tyskland inledde Operation Barbarossa med anfall på Sovjetunionen den 
22 juni 1941. I samband med anfallet begärde Finland och Tyskland att få 
transportera en fullt utrustad tysk division, Engelbrechtdivisionen, ca 15 000 
soldater på svenska järnvägar från Norge till Finland. För det inringade Sverige, 
som för sin försörjning var beroende av såväl de allierades som Tysklands 
välvillighet och som fortfarande höll på att bygga upp den egna försvarsförmågan, 
var det omöjligt att avvisa begäran. Mot bakgrund av Finlands reaktion, när 
Sverige vägrade hjälpa Finland i inbördeskriget förutsågs att ett avslag skulle tas 
mycket illa upp. Transiteringen tilläts och ägde rum mellan den 25 juni och 12 
juli 1941. Det krävdes 105 tåg för att transportera divisionen genom Sverige och 
genomfarten bevakades av 15 000 svenska soldater. 
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Förhandlingar mellan de svenska och tyska regeringarna om transitering av tyska 
soldater på permission genom Sverige inleddes, när den lagliga norska regeringen 
hade gått i exil och Tyskland kontrollerade Norge. Då Tyskland behärskade 
inte bara Danmark och Norge utan även Skagerack, utnyttjade tyskarna denna 
maktställning i förhandlingarna. Tyska militärer lät den svenska beskickningen i 
Berlin förstå att ett nekande svar skulle leda till militära åtgärder mot vårt land. 
Sverige kände sig tvingat att gå med på denna tra!k. Nästan omgående utvidgades 
tra!ken till att omfatta mer än permittenter. Nära två miljoner tyska soldater och 
100 000 järnvägsvagnar transporterades genom Sverige. Transiteringarna pågick 
från juli 1940 till augusti 1943. När krigslyckan vände för Tyskland (slagen vid 
Stalingrad och el Alamein) och det svenska försvaret hade blivit starkare, sade 
Sverige upp avtalet.

Den svenska regeringen kritiserades hårt för dessa transiteringar. De medförde 
också försämrade relationer mellan Sverige och de allierade.

Neutralitetsvakt – eskortering, mineringar och minröjning 79

Under andra världskriget fälldes närmare 750 000 sjöminor. De svenska mine-
ringarna under andra världskriget var betydligt mer omfattande än under det 
första världskriget. Den 3 september 1939, två dagar efter det tyska anfallet mot 
Polen, inledde de polska ubåtarna Bic, Walk och Rys det andra världsminkriget i 
Östersjön, då de påbörjade utläggningen av försvarsmineringar runt Helahalvön.

Den tyska regeringen förklarade vissa områden söder om Öresund och 
Stora Bält för minvarningsområden. De svenska åtgärder som vidtogs, var 
upprättandet av neutralitetsleder inom svenskt territorialvatten, genom vilka den 
svenska sjöfarten kunde framföras. Detta innebar i praktiken att leden söder och 
väster om Falsterbo till Kogrundsrännan utprickades samt att sjöstridskrafter 
avdelades för att varna sjöfarten för den tyska mineringen. Samtidigt förstärktes 
försvaret av Gotland genom tillförsel av trupp och genom utläggandet av 
mineringar i Fårösunds norra och södra inlopp. För att underlätta den svenska 
neutralitetsvaktens verksamhet, när det !nsk-ryska vinterkriget bröt ut, spärrades 
det svenska territorialvattnet i Södra Kvarken den 6 december med hjälp av ett 
minfält för att förhindra sjökrigföring i Bottniska viken. Tre dagar senare spärrades 
även det !nska territorialvattnet med ett motsvarande minfält.

Efter fredsslutet mellan Finland och Sovjetunionen den 30 mars 1940 
genomfördes svepning av utlagda mineringar i Södra Kvarken. Samtidigt som 
dessa svepningar avslutades, lyckades ett tiotal sovjetiska ubåtar ta sig igenom tyska 
och !nska spärranordningar i Finska viken till fritt vatten i Östersjön. Ubåtarna 

79 Fältström, Herman (projektledare) och Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget, 
[Möller, Gunnar, Minkrigföring under andra världskriget], Printfabriken, Karlskrona 2012, sidorna 
72 till 82.
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även det finska territorialvattnet med ett motsvarande minfält.

Efter fredsslutet mellan Finland och Sovjetunionen den 30 mars 1940
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och finska spärranordningar i Finska viken till fritt vatten i Östersjön. Ubåtarna

79 Fältström, Herman (projektledare) och Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget,
[Möller, Gunnar, Minkrigföring under andra världskriget], Printfabriken, Karlskrona 2012, sidorna
72 till 82.
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anföll handelssjöfarten i egentliga Östersjön. En serie anfall mot svenska fartyg 
genomfördes med blandat resultat. Ett särskilt utsatt område var utanför den 
svenska ostkusten mellan Landsort och Kalmarsund.80 De svenska motåtgärderna 
innebar bland annat eskortverksamhet och att Södra Kvarken åter minerades, för 
att liksom tidigare tillsammans med en motsvarande !nsk minering på det !nska 
territorialhavet hindra ubåtars tillträde till Bottenhavet.

Under båda världskrigen utnyttjade Sverige i egenskap av neutral stat 
mineringar för sjöfartsskydd på svenskt territorium. Planer för ett mer omfattande 
utnyttjande fanns. Denna planering utvecklades och för!nades. Samtidigt måste 
det konstateras, att det för säkrandet av sjöfarten längs vår långa kust, krävdes 
stora resursinsatser för eskortering, minröjning, övervakning av mineringar 
(internationellt krav) och utläggning av minor i försvarssyfte. 

Sjöförsvaret under de båda världskrigen

Illusionistisk neutralitetspolitik
Det är helt uppenbart att Sverige hade haft svårt att förstå behovet av att planera 
för det oväntade som inte får hända. Trots tydliga signaler om försämrade inter-
nationella relationer, såväl under 1900-talets inledning som under 1930-talet, 
vidtogs inga beredskapshöjande åtgärder. Tvärt om. Omfattande reduceringar 
genomfördes inom Krigsmakten. Allt sedan Napoleontiden var Sverige invaggat 
i en av gemene man uppfattad trygg miljö. Påståendet från svenska politiker att 
den svenska alliansfria politiken syftande till neutralitet i krig har tjänat oss bra är 
en myt och moraliskt ihålig. Det påminner om H C Andersens saga Kejsarens 
nya kläder. Påståendet är i grunden en efterkonstruktion. Sverige var inte militärt 
förberett när de två världskrigen bröt ut. Svenska Krigsmaktens förmåga att lösa 
sina fredsbevarande och krigsavhållande uppgifter var begränsade. Istället var det 
de krigförande som ansåg att ett militärt angrepp på Sverige riskerade att bli kon-
traproduktivt. Det kunde ha inneburit att hela den skandinaviska halvön hade 
inträtt i kriget på motståndarens sida. En sådan förändring skulle då utgöra en 
stor nackdel för den egna alliansen.

Svensk säkerhetspolitik under första världskriget koncentrerades på att 
vinna förståelse för den neutrala statens behov av att kunna fortsätta med för 
försörjningen nödvändig handel. Något direkt existentiellt militärt hot mot 
Sverige utvecklades inte. Däremot var svårigheterna stora att försörja medborgarna. 
Under andra världskriget kom Sveriges förmåga, att som militärt alliansfri leva upp 
till de skyldigheter som tillskrevs ett neutralt land, att sättas på hårt prov. Varje 

80 Jämfört med området längs Gotland och den baltiska kusten var den svenska kusten mycket 
lämplig för ubåtsoperationer. Bottentypogra! och vattenförhållanden (ljudutbredning) försvårade 
förmågan att jaga ubåt.
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inskränkning av Sveriges handlingsmöjligheter utgjorde i praktiken en ovänlig 
handling eller en påtryckning från de krigförande för att uppnå egna fördelar.

Vid andra världskrigens utbrott var Sverige inte militärt förberett vare sig det 
gällde beredskap att sätta in militära förband i fredsbevarande syfte eller för att 
försvara landets existens. Det är lätt att hålla med förre överbefälhavaren Stig 
Synnergren när han talade om den symboliska neutraliteten. I realiteten anpassades 
Sveriges agerande till den för tillfället starke aktören. Det var ett agerande som 
väckte bestående misstro mot Sverige som neutralt land. Denna misstro var störst 
i Sovjetunionen och har i grunden inte ändrats sedan andra världskrigets och 
kalla krigets slut.

Unionsupplösningen och konstitutionen
Unionsupplösningen mellan Norge och Sverige 1905 innebar en total förändring 
av den geopolitiska och strategiska situationen. Den politiska kris som uppstod 
fokuserade på rösträtten, den svenska konstitutionen och konungens ställning 
samt behovet att förnya Krigsmakten.

Liberalerna strävade efter att reducera försvarskostnaderna. Regeringen 
Staa! beslöt därför att stoppa byggandet av det första pansarskeppet. Beslutet 
utlöste den konstitutionella kris som kulminerade i borggårdstalet 1914. Stora 
svårigheter förelåg att försörja befolkningen. Detta ledde till hungerkravaller 
samtidigt som spanska sjukan drog fram. Stora demonstrationer ägde rum 1917 
och 1918 från Västervik till Stockholm och Ådalen mot det be"ntliga samhället 
och utgjorde en orosfaktor. Dessa erfarenheter talar sitt tydliga språk. Behovet av 
säkra sjötransporter för försörjning av befolkningen är nödvändigt. Protesterna 
"ck stort in#ytande på den politiska utvecklingen efter krigsslutet. Genom att 
vid enstaka tillfällen utnyttja militära förband som komplement till polisen 
kom allmänhetens inställning till försvarssatsningar att väcka misstro. Denna 
misstro påverkade politikerna. Sociala satsningar (om det fanns ekonomiska 
möjligheter) prioriterades före försvaret. Ett grundläggande politiskt motstånd 
mot försvarssatsningar utvecklades. Trots erfarenheter under och från första 
världskriget drabbade detta främst #ottan. Det märkliga var att den politiska 
ledningen borde ha insett att utvecklingen på Balkan kunde leda till ett öppet 
krig.

Situationen förenklades inte av motsättningarna kring rösträttsreformen. 
Frågan var om valen skulle bygga på majoritets- eller proportionalitetsprincipen. 
Vid det första riksdagsbeslutet 1909 segrade proportionalitetsprincipen. Det 
andra riksdagsbeslutet 1918 innebar lika rösträtt för alla. Parlamentarismen 
gjorde sitt intåg i Sverige. Samtidigt blev det under 1920- och 1930-talen svårt, 
nästan omöjligt att bilda majoritetsregeringar.
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Åsiktsskillnaden mellan vänstern, de frisinnade och högern var stor vad gäller 
behovet av satsningar på försvaret. De var dock eniga om att Sverige efter första 
världskrigets slut både kunde och måste minska försvarsutgifterna. Detta innebar 
en relativt ryckig planering för försvaret då (minoritets)regeringarna ofta avlöste 
varandra. 

Krigsmaktens förändring
Regeringens förslag till utformning av Krigsmakten hade sin grund i en strävan 
att minska de militära anslagen. Sverige ville framstå som ledande avseende mili-
tär nedrustning. Under första hälften av 1900-talet beslöt Riksdagen visserligen 
två gånger om förstärkning av Krigsmakten. Att besluten blev positiva grundades 
inte på en bedömning av den internationella utvecklingen eller i närtid försäm-
rade relationer, utan på krigsutbrotten 1914 respektive 1939. Men besluten kom 
för sent och hann inte förverkligas före krigssluten. Att bygga upp försvarskapaci-
teten först när den behövs har aldrig fungerat. Krigsmaktens främsta uppgift, att 
vara fredsbevarande, begränsades.

I kristider och krig visade sig det svenska sjöförsvaret vara ett oumbärligt 
instrument för säkerhetspolitiken och svensk försvarsförmåga. Den hårdhänta 
handelsblockaden med visitationer, varierande kontraband och uppbringningar 
tillhörde vardagen. Detta föranledde ständiga ingripanden diplomatiskt, 
handelspolitiskt och militärt. Under första världskriget hade sjöförsvaret svårt 
att lösa sina fredsbevarande och krigsavhållande uppgifter. Trots dessa brister 
genomfördes stora insatser under första världskriget: 

/…/ vid krigsslutet 1918 hade man eskorterat 3 640 fartyg en sträcka som 
sammanlagt motsvarar jordens omkrets 64 gånger. Därtill oskadliggjorde 
!ottan mer än 2 800 minor, en verksamhet som krävde merparten av de 30 
döda som !ottan förlorade under första världskriget.81

De erfarenheter som Krigsmakten erhöll under kriget pekade tydligt på behovet 
av insatsberedda och uthålliga sjöstridskrafter för att trygga försörjning av med-
borgarna och vara krigsavhållande.

När freden slutits glömdes de av Krigsmakten gjorda erfarenheterna bort. 
I stället beslöts om en omfattande nedrustning. Denna blev en följd av den 
optimism som utvecklades i Europa – öppna gränser, fri rörelse och en övertro 
på Nationernas förbunds möjligheter att säkra en fredlig samvaro mellan världens 
länder. Denna euforiska känsla bidrog till att uppmuntra Hitler och Stalin i 
deras strävan att återta den maktposition som hade gått förlorad efter kriget. 
Tydliga signaler i början av 1930-talet pekade på risken av kommande militära 

81 Ekström, Simon, Müller, Leos & Nilson, Tomas (red.) Sjövägen till Sverige, Riga 2016, sida 55.
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kon!ikter. Mycket begränsade åtgärder vidtogs för att förstärka den svenska 
Krigsmakten trots att den politiska majoriteten var överens om att Sverige skulle 
ha ett existensförsvar. 

Det går inte att bortse från svenska politikers kunskap om säkerhets- och 
försvarspolitik. Har kunskapen varit tillräcklig för att kunna analysera och värdera 
deras mycket komplexa beslut? Trots de erfarenheter som erhållits under första 
världskriget användes inte dessa i den fortsatta planeringen. I stället återvände 
man till rent teoretiska resonemang och värderade olika framtida organisationer 
vars egenskaper inte går att mäta. Därmed blev värderingen ett resultat av de 
egna preferenserna. Bo Hugemark har beskrivit det operativa tänkandet inom 
sjöförsvaret och skillnader mellan invasions- och integritetsförsvar som var sin sida 
på samma mynt. Att upptäcka och motverka inträngande ubåtar, undervattens-
farkoster och främmande undervattensverksamhet är en del av såväl integritets- 
som invasionsförsvaret medan de oavsiktliga i grunden är oväsentliga. 82

Alla förslag från 1914 och framåt försköts till förnyad utredning. Samtidigt 
måste det konstateras att till skillnad från mark- och !ygstridskrafter granskades 
varje enskilt fartyg av politiker som i detalj ifrågasatte den sjömilitära 
kompetensen. Denna granskning kan vara en följd av att ett fartyg från början 
måste vara komplett utrustat för att det ska kunna utnyttjas, till skillnad från ett 
BSNÏGÚSCBOE�TPN�TVDDFTTJWU�LBO�VUSVTUBT�83 Därmed blir inte den totala kostnaden 
MJLB�UZEMJH�GÚS�BSNÏGÚSCBOEFU�TPN�GÚS�GBSUZHFO��%FU�LBO�KÊNGÚSBT�NFE�BUU�LÚQB�
något på avbetalning alternativt att betala kontant.

Under hela 1930-talet fördes diskussioner kring !ottans framtida 
ersättningsbehov av fartyg utan att komma fram till något hållbart beslut. Två 
frågeställningar dominerade. Den ena var !ottans framtida uppgifter. Den 
andra handlade om anska"ning av nya pansarskepp och deras utformning. 
Erfarenheterna från första världskriget klargjorde tydligt behovet av fartyg för 
neutralitetsvakt och sjöfartskydd. Trots detta skedde ingen nybyggnation under 
perioden 1916–1925.84�3FHFSJOHFO�&EÏO�WJMMF�NJOTLB�TBUTOJOHBSOB�QÌ�GÚSTWBSFU��
Statsministern ansåg dessutom att marinen hade frångått 1914 års försvarsbeslut. 
Med detta som motiv ströks beslutet att bygga två nya jagare.

Oberoende av hur det svenska försvaret dimensionerades gick det inte att garantera 
vår säkerhet under alla förhållanden. Oavsett om landets försvar skulle genomföras 

82 Hugemark, Bo, Sjöslag, utfall eller skärgårdskrig?, TiS nr 2/2013 sidor 157 till 168.
83 Ett fartyg kan inte segla utan navigatör, maskinist och kock dvs fulltalig besättning. Ett 
BSNÏGÚSCBOE�LBO�VUCJMEBT�PDI�BOWÊOEBT� J�EFMBS�� +BH�IBS� TKÊMW�VQQMFWU�BUU� BSNÏO�WJE�LÚQ�BW� U� FY�
luftvärnspjäser köper x stycken. Vid frågan hur många förband blir det #ck jag svaret det beror hur 
många vi kommer att köpa och hur vi då organiserar förbanden. Då är det inte lätt att på lika villkor 
avväga satsningen.
84 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, Karlskrona 1992, sida 98.

konflikter. Mycket begränsade åtgärder vidtogs för att förstärka den svenska
Krigsmakten trots att den politiska majoriteten var överens om att Sverige skulle
ha ett existensförsvar.

Det går inte att bortse från svenska politikers kunskap om säkerhets- och
försvarspolitik. Har kunskapen varit tillräcklig för att kunna analysera och värdera
deras mycket komplexa beslut? Trots de erfarenheter som erhållits under första
världskriget användes inte dessa i den fortsatta planeringen. I stället återvände
man till rent teoretiska resonemang och värderade olika framtida organisationer
vars egenskaper inte går att mäta. Därmed blev värderingen ett resultat av de
egna preferenserna. Bo Hugemark har beskrivit det operativa tänkandet inom
sjöförsvaret och skillnader mellan invasions- och integritetsförsvar som var sin sida
på samma mynt. Att upptäcka och motverka inträngande ubåtar, undervattens-
farkoster och främmande undervattensverksamhet är en del av såväl integritets-
som invasionsförsvaret medan de oavsiktliga i grunden är oväsentliga. 82

Alla förslag från 1914 och framåt försköts till förnyad utredning. Samtidigt
måste det konstateras att till skillnad från mark- och flygstridskrafter granskades
varje enskilt fartyg av politiker som i  detalj ifrågasatte den sjömilitära
kompetensen. Denna granskning kan vara en följd av att ett fartyg från början
måste vara komplett utrustat för att det ska kunna utnyttjas, till skillnad från ett
armsförband som successivt kan utrustas.83 Därmed blir inte den totala kostnaden
lika tydlig för armsförbandet som för fartygen. Det kan jämföras med att köpa
något på avbetalning alternativt att betala kontant.

Under hela 1930-talet fördes diskussioner kring flottans framtida
ersättningsbehov av fartyg utan att komma fram till något hållbart beslut. Två
frågeställningar dominerade. Den ena var flottans framtida uppgifter. Den
andra handlade om anskaffning av nya pansarskepp och deras utformning.
Erfarenheterna från första världskriget klargjorde tydligt behovet av fartyg för
neutralitetsvakt och sjöfartskydd. Trots detta skedde ingen nybyggnation under
perioden 1916-1925.84 Regeringen Eden ville minska satsningarna på försvaret.
Statsministern ansåg dessutom att marinen hade frångått 1914 års försvarsbeslut.
Med detta som motiv ströks beslutet att bygga två nya jagare.

Oberoende av hur det svenska försvaret dimensionerades gick det inte att garantera
vår säkerhet under alla förhållanden. Oavsett om landets försvar skulle genomföras
82 Hugemark, Bo, Sjöslag, utfall eller skärgårdskrig?, TiS nr 2/2013 sidor 157 till 168.
83 Ett fartyg kan inte segla utan navigatör, maskinist och kock dvs fulltalig besättning. Ett
armsförband kan utbildas och användas i delar. Jag har själv upplevt att armen vid köp av t ex
luftvärnspjäser köper x stycken. Vid frågan hur många förband blir det fick jag svaret det beror hur
många vi kommer att köpa och hur vi då organiserar förbanden. Då är det inte lätt att på lika villkor
avväga satsningen.
84 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, Karlskrona 1992, sida 98.
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utanför eller innanför vår kust eller bägge tillsammans fanns det inga garantier att vi 
skulle kunna avvärja en angripare. Vid avvägningen mellan dessa två alternativ var det 
därför givet att det var försvaret utanför vår kust som skulle prioriteras. 

Det var därför konstigt att försvarskommissionens majoritet nedtonade (till och 
med avfärdade) att försvaret framför vår kust skulle utgöra huvudförsvarslinjen 
samtidigt som den också utgjorde en grund för den svenska utrikespolitiken – 
alliansfria i fred, neutrala i krig. Motiven som framfördes var att försvaret framför 
vår kust kunde genombrytas och då erfordrades markstridskrafter innanför 
kusten. Detta var mycket ologiskt. Torsten Hagman belyste 1936 på ett elegant 
sätt avvägningsproblemet mellan försvarsgrenarna.85

Markstridskrafterna behövdes för att tvinga en angripare att sätta in stora 
resurser. Detta medförde i sin tur att de inledande sjötransporterna blev omfattande, 
sårbara och innebar att våra stridskrafter som kunde insättas utanför vår kust 
också kunde utnyttja sin fulla förmåga. Angriparens inledande styrka begränsades 
av tillgången på transportmedel och möjligheter att skydda transporterna. Styrkan 
begränsades också av angriparens behov av militär förmåga för att kunna agera 
mot andra makter. Samverkan mellan försvarsgrenarna innebar att våra förbands 
förmåga skulle kunna utnyttjas maximalt samtidigt som angriparen svävade i 
ovisshet om hur Sverige skulle komma att agera. Samma resonemang kan föras 
vid försvar mot en angripare som anföll över vår landgräns.

Centralförsvarsstrategin verkade utgöra grund för analyserna av 1930 års 
försvarskommission. Avvägningen mellan försvarsgrenarna var i alla förslag 
otillfredsställande med hänsyn till vunna erfarenheter av landets verkliga behov 
av sjöförsvar. Inget av förslagen innehöll den nödvändiga förstärkningen av 
ìPUUBO� VUBO� WJMLFO� ÚWSJHB� GÚSTWBSTHSFOBS� J� TZOOFSIFU� BSNÏO� HBWT� UJMMSÊDLMJHB�

85 Hagman, Torsten (kapten i !ottan), Framför och Bakom Kustlinjen, Föreningen Sveriges Flottas 
småskrifter nr 21, Recension i TiS 1936 sidorna 45 till 48.
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Det var därför konstigt att försvarskommissionens majoritet nedtonade (till och
med avfärdade) att försvaret framför vår kust skulle utgöra huvudförsvarslinjen
samtidigt som den också utgjorde en grund för den svenska utrikespolitiken —
alliansfria i fred, neutrala i krig. Motiven som framfördes var att försvaret framför
vår kust kunde genombrytas och då erfordrades markstridskrafter innanför
kusten. Detta var mycket ologiskt. Torsten Hagman belyste 1936 på ett elegant
sätt avvägningsproblemet mellan försvarsgrenarna."

Markstridskrafterna behövdes för att tvinga en angripare att sätta in stora
resurser. Detta medförde i sin tur att de inledande sjötransporterna blev omfattande,
sårbara och innebar att våra stridskrafter som kunde insättas utanför vår kust
också kunde utnyttja sin fulla förmåga. Angriparens inledande styrka begränsades
av tillgången på transportmedel och möjligheter att skydda transporterna. Styrkan
begränsades också av angriparens behov av militär förmåga för att kunna agera
mot andra makter. Samverkan mellan försvarsgrenarna innebar att våra förbands
förmåga skulle kunna utnyttjas maximalt samtidigt som angriparen svävade i
ovisshet om hur Sverige skulle komma att agera. Samma resonemang kan föras
vid försvar mot en angripare som anföll över vår landgräns.

Centralförsvarsstrategin verkade utgöra grund för analyserna av 1930 års
försvarskommission. Avvägningen mellan försvarsgrenarna var i  alla förslag
otillfredsställande med hänsyn till vunna erfarenheter av landets verkliga behov
av sjöförsvar. Inget av förslagen innehöll den nödvändiga förstärkningen av
flottan utan vilken övriga försvarsgrenar, i  synnerhet armen, gavs tillräckliga
85 Hagman, Torsten (kapten i flottan), Framför och Bakom Kustlinjen, Föreningen Sveriges Flottas
småskrifter nr 21, Recension i TiS 1936 sidorna 45 till 48.
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förutsättningar för försvar av landet och för stöd åt övriga nordiska stater.86  
Obalansen förstärktes av att behovet av luftförsvar hade åsidosatts. Ännu 
märkligare var att försvarskommissionen ansåg att !ottan enbart skulle insättas 
vid oavsiktliga kränkningar.

Det mest märkliga med 1936 års försvarsbeslut är att det strategiska 
underlag som försvarskommissionen redovisade våren 1935 omarbetades utan 
hänsynstagande till den sjömilitära sakkunskapen. Flottans roll begränsades i 
förhållande till !yget. Stridsfartygen var av mycket skiftande kvalitet. Genom 
att bibehålla de äldre fartygen under längre tid motsvarade fartygen inte alls den 
förmåga som antalet kunde förespegla. Inga speciella satsningar på förmåga att 
jaga ubåtar gjordes. Jagarnas höga fart och sjunkbombsbeväpning ansågs vara 
tillräckligt hot mot ubåtar. Vedettbåtarna vars huvuduppgifter var minsvepning 
och ubåtsjakt utrustades med lyssnarapparater och sjunkbomber. E"ekten av 
detta måste starkt ifrågasättas. Flottans budget reducerades med sju miljoner. 
Försvarsbeslutet 1936 blev minst lika hårt för !ottan som kommande beslut 
under 1960-talet.

Försvarskommissionens förslag innebar att det svenska försvaret inte #ck 
erforderlig strategisk o"ensivkraft för att utgöra stöd för svensk utrikespolitik. 
Stöd saknades för att bevara och skydda handel vid kon!ikter mellan stormakter. 
I grunden handlade det om att målet för den svenska alliansfria politiken, 
neutralitet vid kon!ikter och krig i omvärlden, svårligen skulle kunna uppnås. 
Försvarskommissionens majoritet avfärdade sjöförsvaret som en länk i Sveriges 
försvarsförmåga. Därmed kunde försvarskommissionens omhuldande av !ygvapnet 
NPUJWFSBT� PDI� BSNÏOT� SFWBOTDIMZTUOBE� UJMMHPEPTFT�� ,SFUTFO� LSJOH� /Z� .JMJUÊS�
Tidskrift hade fått stort politiskt in!ytande på försvarskommissionens arbete.

För kustartilleriet innebar 1936 års försvarsbeslut att inloppen till Göteborg, 
Karlskrona, Fårösund och Stockholm skulle försvaras med fasta batterier. Som 
komplement till dessa anska"ades rörliga batterier för förstärkning av försvaret 
av Gotland samt inom Öresund samt Karlshamns- och Öregrundsområdena. 
Kustartilleriets anslag ökades med två miljoner.

Vid krigsutbrottet 1939 var behovet av sjöstridskrafter stort. De fartyg som fanns 
var få med begränsad sjövärdighet och uthållighet. Fartygen och besättningarna 
överutnyttjades. Efter krigsutbrottet påbörjades en forcerad nybyggnad av fartyg. 
Ett fyrtiotal minsvepare, sjutton torpedbåtar och åtta jagare tillfördes !ottan. 
Möjligheterna att anska"a radar och hydrofoner var på grund av kriget mycket 
begränsat. De jagare som tillfördes blev inte utrustade med hydrofoner utan 
hade endast sjunkbomber ombord. Neutralitetsvakt och eskortering blev en svår 
och betungande uppgift utan tillgång till adekvat utrustning. Trots dessa brister 
genomfördes stora insatser under andra världskriget: 

86 Se vidare en artikel ur Tidskrift i Sjöväsendet 1936, Kring försvarsfrågan, sidan 226 ".
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86 Se vidare en artikel ur Tidskrift i Sjöväsendet 1936, Kring försvarsfrågan, sidan 226 ff.
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/.../ antalet eskorterade fartyg uppgick till 17 796 och antalet oskadliggjorda 
minor uppgick till 4 047. Örlogsfartygens gångtid uppgick till 674 131 timmar 
och den avverkade distansen var 3 354 775 distansminuter som motsvarar ca 
150 varv runt jorden.87

De svenska kustbefästningarna var vid Tysklands anfall på Polen med få undantag 
omoderna. Sedan 1925 hade endast ett fåtal nya batterier byggts. De som byggts 
hade utrustats med gamla kanoner från utrangerade örlogsfartyg. Många batterier 
låg i malpåse sedan lång tid tillbaka och hade endast erhållit ett symboliskt 
underhåll. Huvuddelen av batterierna var öppna pjäsvärn och hade små 
skyddsrum. Maskeringen var bristfällig eller saknades helt. Eldledningssystemet 
byggde på optisk inmätning. Luftvärnet var föråldrat och elledningarna klarade 
inte av moderna !yghastigheter. Minmaterielen var från sekelskiftet 1900 liksom 
minutläggarna och vedettbåtarna. Vid krigsslutet förfogade !ottan över elva 
pansarskepp och kryssare, tjugosju jagare, tjugo motortorpedbåtar, tjugosex 
ubåtar och fyrtiotvå minsvepare.

Efter krigsutbrottet inleddes en omfattande nybyggnation av kustbefästningar. 
Den "ck extra fart efter Tysklands anfall och ockupation av Norge och Danmark. 
Inledningsvis fanns endast utrangerat fartygsartilleri att tillgå. Detta var inte 
tillfredsställande. Staten beslagtog de beställningar av krigsmateriel som gjorts 
av främmande stater i Bofors. Detta möjliggjorde att ett antal batterier kunde 
utrustas med moderna artillerisystem och modernt luftvärn. När kriget i Europa 
var slut i maj 1945 bestod kustartilleriet av ett stort antal fasta batterier och 
minspärrtroppar för försvar av de viktigaste skärgårdsområdena och !ottans där 
belägna operationsbaser och varv. Viktiga kuststräckor, främst i Skåne, försvarades 
av fasta batterier. Rörliga batterier kompletterade det fasta försvaret. De under 
krigsåren byggda och organiserade batterierna kom under många år framgent att 
bilda stommen i det svenska kustförsvaret.

Konsekvenserna av uraktlåtenheten att inte ersätta och förnya sjöförsvaret 
under mellankrigsperioden måste tydliggöras. Vid Tysklands anfall på Polen var 
inte Sveriges sjöförsvar rustat för att avvärja en invasion över havet. Sjöförsvaret 
var inte heller sjömilitärt rustat för att skydda sjöfart och "ske, trygga landets 
försörjning, eskortera nödvändig kustsjöfart, inte minst till och från Gotland. 
Sverige kunde inte heller sjömilitärt svara upp mot förpliktelser som neutral 
stat. Detta mål nåddes först under slutet av 1940-talet, dvs fyra till fem år efter 
världskrigets slut, utom förmågan att genom ubåtsjakt kontrollera att svenskt 
sjöterritorium inte utnyttjas av främmande makter.

87 Lagvall, Bertil, Flottans neutralitetsvakt 1939–1945, Abrahamson, Karlskrona 1991, bilaga 16.
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87 Lagvall, Bertil, Flottans neutralitetsvakt 1939-1945, Abrahamson, Karlskrona 1991, bilaga 16.
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Sammanfattning
Försvarsbeslutet 1925 innebar en kraftig nedrustning av den svenska Krigsmakten. 
Försvarsanslaget minskades till nivåer som låg under motsvarande anslagsnivå 
före första världskriget. Tjänstgöringstiden minskades för huvuddelen av de 
WÊSOQMJLUJHB��.ÌOHB�BSNÏSFHFNFOUFO�MBEFT�OFS�PDI�TUPSB�EFMBS�BW�ÌMEFSTLMBTTFO�
kallades inte in för utbildning. Det nybildade !ygvapnets uppbyggnad gick 
långsamt. Hälften av kustbefästningarna lades i mobiliseringsreserv medan den 
andra hälften avvecklades. Förnyelsen av !ottan begränsades och många äldre 
fartyg utrangerades utan ersättning, samtidigt som fartygens genomsnittliga ålder 
ökade.

Av jagarna, som hade neutralitetsvakt och sjöfartsskydd till huvudsaklig 
uppgift, var hälften små kustjagare från tiden före första världskriget. Detta 
förhållande medförde att i anslutning till 1925 års försvarsbeslut antogs 1927 en 
plan för !ottans förnyelse. I planen ingick inte anska"ning av ubåtsjaktsystem. 
Året efter begärdes anslag för sådan anska"ning. Riksdagen beviljade bara en 
begränsad del av begärt anslag. Detta var tydlig signal att ubåtsjaktförmåga inte 
var prioriterad. Inte ens vetskapen om det under första världskriget bedrivna 
oinskränkta ubåtskriget #ck politikerna att förstå att denna förmåga var 
nödvändig för de fartyg som hade neutralitetsvakt, eskortering och sjöfartsskydd 
som huvuduppgift. Tyngdpunkten i förnyelsen fokuserades på invasionsförsvar 
och därmed artillerifartyg. Dessa var dyra att anska"a. Trots detta var tron på 
behovet av dessa artillerifartyg mycket stor inom !ottan. Men sjöförsvarets 
företrädare hade svårt att övertyga politikerna. En bidragande orsak till detta var 
det politiska in!ytande som Ny Militär Tidskrift hade. Planerna på en ökad roll 
för !ottan förvekligades inte.88 

Denna, trots de begränsningar som förelåg, positiva utveckling för !ottan 
bröts under slutet av 1920-talet för att upphöra under 1930-talet. Kretsen kring 
Ny Militär Tidskrift ansåg att !ottan hade blivit gynnad på övriga försvarsgrenars 
bekostnad. Denna krets #ck stort in!ytande i 1930 års försvarskommission. 
Kommissionen lade fram en ny plan för !ottans utveckling. Inga artillerifartyg 
skulle ersättas. Denna förmåga ansågs kunna lösas med !ygvapnet i kombination 
med kustbefästningar, jagare och ubåtar. Någon utökning av antalet fartyg var inte 
aktuell. Antalet fartyg skulle vidmakthållas samtidigt som kommissionen förlängde 
fartygens livslängd. Flottan tilläts inte heller att öka personalen på motsvarande 
sätt som övriga försvarsgrenar. Därmed skapades utrymme för omfördelning av 
GÚSTWBSTBOTMBHFU�GSÌO�ìPUUBO�UJMM�BSNÏO�LVTUBSUJMMFSJFU�PDI�ìZHWBQOFU�

Glömd var också försörjningskrisen i Sverige i slutet av första världskriget. 
Eller också valde politikerna medvetet att bortse från denna kris som så nära hade 

88 En omfattande studie i svensk sjöfartspolitik under mellankrigstiden och andravärldskriget har gjorts 
av #l lic Jan Olofsson [Olofsson, Jan, Försvaret till sjöss, Sjömilitära Samfundets skriftserie.] 

Sammanfattning
Försvarsbeslutet 1925 innebar en kraftig nedrustning av den svenska Krigsmakten.
Försvarsanslaget minskades till nivåer som låg under motsvarande anslagsnivå
före första världskriget. Tjänstgöringstiden minskades för huvuddelen av de
värnpliktiga. Många armsregementen lades ner och stora delar av åldersklassen
kallades inte in för utbildning. Det nybildade flygvapnets uppbyggnad gick
långsamt. Hälften av kustbefästningarna lades i mobiliseringsreserv medan den
andra hälften avvecklades. Förnyelsen av flottan begränsades och många äldre
fartyg utrangerades utan ersättning, samtidigt som fartygens genomsnittliga ålder
ökade.

Av jagarna, som hade neutralitetsvakt och sjöfartsskydd till huvudsaklig
uppgift, var hälften små kustjagare från tiden före första världskriget. Detta
förhållande medförde att i anslutning till 1925 års försvarsbeslut antogs 1927 en
plan för flottans förnyelse. I planen ingick inte anskaffning av ubåtsjaktsystem.
Året efter begärdes anslag för sådan anskaffning. Riksdagen beviljade bara en
begränsad del av begärt anslag. Detta var tydlig signal att ubåtsjaktförmåga inte
var prioriterad. Inte ens vetskapen om det under första världskriget bedrivna
oinskränkta ubåtskriget fick politikerna att förstå att denna förmåga var
nödvändig för de fartyg som hade neutralitetsvakt, eskortering och sjöfartsskydd
som huvuduppgift. Tyngdpunkten i förnyelsen fokuserades på invasionsförsvar
och därmed artillerifartyg. Dessa var dyra att anskaffa. Trots detta var tron på
behovet av dessa artillerifartyg mycket stor inom flottan. Men sjöförsvarets
företrädare hade svårt att övertyga politikerna. En bidragande orsak till detta var
det politiska inflytande som Ny Militär Tidskrift hade. Planerna på en ökad roll
för flottan förvekligades inte."

Denna, trots de begränsningar som förelåg, positiva utveckling för flottan
bröts under slutet av 1920-talet för att upphöra under 1930-talet. Kretsen kring
Ny Militär Tidskrift ansåg att flottan hade blivit gynnad på övriga försvarsgrenars
bekostnad. Denna krets fick stort inflytande i 1930 års försvarskommission.
Kommissionen lade fram en ny plan för flottans utveckling. Inga artillerifartyg
skulle ersättas. Denna förmåga ansågs kunna lösas med flygvapnet i kombination
med kustbefästningar, jagare och ubåtar. Någon utökning av antalet fartyg var inte
aktuell. Antalet fartyg skulle vidmakthållas samtidigt som kommissionen förlängde
fartygens livslängd. Flottan tilläts inte heller att öka personalen på motsvarande
sätt som övriga försvarsgrenar. Därmed skapades utrymme för omfördelning av
försvarsanslaget från flottan till armen, kustartilleriet och flygvapnet.

Glömd var också försörjningskrisen i Sverige i slutet av första världskriget.
Eller också valde politikerna medvetet att bortse från denna kris som så nära hade
88 En omfattande studie i svensk sjöfartspolitik under mellankrigstiden och andravärldskriget har gjorts
av fil lic Jan Olofsson [Olofsson, Jan, Försvaret till sjöss, Sjömilitära Samfundets skriftserie.]
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lett till en revolution i Sverige. Sjöfartskyddet negligerades med motivet att vi var 
omgivna av hav. Därmed hade Sverige att välja varifrån importen skulle komma. 
Skulle sjöfarten inte fungera kunde Sverige ta in förnödenheter via Norge och 
Finland. Till detta kom argumentet att de stora sjöfarande nationerna såg ett 
egenintresse i att hålla sjövägarna öppna. Att detta senare kunde användas som 
utpressning på Sverige nämndes inte.

Vid världskrigets utbrott 1939 var Sverige inte militärt förberett. Krigsmakten 
var obalanserad. De brister som fanns fokuserades i grunden till två områden. Det 
ena området var landets omedelbara beredskap och att upprustning började för 
sent. Det andra området var !ottans svårigheter att ansvara för neutralitetsvakt, 
eskortering, sjöfartsskydd och inte minst ubåtsjakt genom brist på jagare med 
rätt utrustning. Vid krigsutbrottet påbörjades en omfattande upprustning av det 
svenska försvaret. Denna upprustning kom igång för sent och nådde målet först 
!era år efter krigets slut.

Det märkliga är dock att, trots det stora behovet av framför allt jagare, de av 
Riksdagen beviljade anslagen till beredskap och upprustning av Krigsmakten inte 
kom !ottan till del. Det är ännu märkligare om man ser till försvarsministerns 
uttalande vid Riksförbundets Sveriges Försvar årsmöte 1940. Han konstaterade 
att !ottan hittills hade varit den som i största omfattning varit i praktisk 
verksamhet. Enligt ministern var svensk neutralitetspolitik inte möjlig utan 
!ottan. Han ansåg att !ottan var den mest ekonomiska satsningen inom svenskt 
försvar och därmed hittills hade varit den e"ektivaste delen av svenskt försvar 
trots att svensk försvarspolitik inte hade prioriterat !ottan.

De jagare som tillfördes !ottan vid upprustningen under krigsåren var fartyg 
av modi#erade 1930-talskonstruktioner. Två av de sju som byggdes ersatte de 
jagare som förolyckades i Hårs$ärden. Därutöver tillfördes !ottan nio stora 
ubåtar och ett relativt stort antal minsvepare, medan kustjagare och kustubåtar 
var av begränsat värde. Upprustningen av !ottan var blygsam och helt i linje 
med tidigare beslut under mellankrigsperioden. Under alla krigsåren minskades 
anslagen till marinen relativt övriga försvarsgrenar. När kriget var slut, kunde 
konstateras att sjöförsvaret hade försetts med i huvudsak rätt fartyg men med 
brister i utrustningen. Fartygen var för få och de#nitivt levererade för sent.

Före krigsslutet hade överbefälhavaren (Helge Jung) i januari 1945 fått 
regeringens uppdrag att ta fram förslag till försvarets utformning efter krigsslutet. 
Inriktningen för kustartilleriet var att förstärka försvaret på ostkusten. För 
!ottan skulle tyngdpunkten läggas på örlogsfartyg som var utformade för att 
operera kustnära. Ända sedan första världskrigets slut hade artillerifartygen 
till !ottans stödstyrka utretts. Fartygens utformning hade omfattande 
nagelfarits utan att !ottan hade lyckats få stöd för dessa. Att analysera detta 
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skulle erfordra en särskild avhandling. I stället hänvisar jag till ett antal studier 
och utredningar.89 Överbefälhavaren avförde nybyggnad av en tredje kryssare, 
modernisering av Sverigeskeppen och omgruppering eller nyanska!ning av 
kustartillerianläggningar. Enligt överbefälhavaren var en förändring av "ottans 
uppträdande inte önskvärd. Hans slutsatser var att "ottan tillsvidare skulle leva 
på arvet. Det var slutet för nya artillerifartyg, "ottans stödstyrka bestående av de 
tre Sverigeskeppen liksom den tredje eskadern. Samtidigt var det ett dråpslag för 
"ottans framtid trots alla vackra ord om betydelsen av "ottans verksamhet för 
svensk beredskap och insatser under de två världskrigen.

Det var inte konstigt att överbefälhavaren, Helge Jung, lyfte fram 
kommissionens synpunkter

/.../ några av systemets olägenheter framhöllos av 1930 års försvarskommission, 
som kunde konstatera att försvarsfrågan praktiskt taget befunnit sig under 
ständig utredning under 1900-talets gångna decennier.

med efterföljande citat ur kommissionens redovisning.90 En ständigt pågående 
utrednings- och förändringsprocess är alltid dömd att misslyckas. Kort sammanfattat 
såg krigsorganisation ut på följande sätt 1945:91

"SNÏO
Krigsorganisationen bestod av tio fördelningar, en motorbrigad, tre pansar-
brigader (766 stridsvagnar) samt en cykelbrigad. Luftvärnet hade ökat till 44 
batterier (2 750 pjäser). Artilleriet och pansarvärnet hade förstärkts. Fältför-
bandens eldkraft hade förstärkts och rörligheten förbättrats. Landstormen var 
avska!ad. Lokalförsvaret och hemvärnet hade ökat och fått bättre beväpning. 
"SNÏOT�LSJHTPSHBOJTBUJPO�PNGBUUBEF�DJSLB���������NBO�

Flottan
Krigsorganisationen bestod av sju pansarskepp (alla från tiden före 1920), 
fyra kryssare (två från tiden före 1920), 27 jagare (tio från tiden före 1920),          
20 motortorpedbåtar, 26 ubåtar (fem från tiden före 1920) och 42 minsvepa-
re. Av 126 fartyg var 24 från tiden före 1920. Ett fåtal av jagarna var utrustade 
med hydrofoner från 1920- och 1930-talet.

89 Exempel på detta är, förutom försvarets utredningar, försvarsberedningar och försvarsbeslut, 
Jan Olofssons uppsats i Forum Navale nr 40, Anders Berges avhandling Sakkunskap och politisk 
rationalitet, Den svenska !ottan och pansarfartygsfrågan 1918–1939 och Björn Gäverts uppsats Den 
lätta !ottans genombrott.
90 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Överbefälhavarens förslag. mars 1947, överlämnad till 1945 års 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�.BMNÚ������TJEB������
91 Ett "ertal källor ligger till grund för sammanställningen. Bl a Överbefälhavarens förslag, Vårt framtida 
försvar, Malmö 1947, sida 50; Hugemark, Bo (red), Neutralitet och försvar, [Böhme, KlausRichard, 
Huvuddragen i svensk försvarspolitik 1925-1945] Stockholm 1986, sidorna 176 till 183.

skulle erfordra en särskild avhandling. I stället hänvisar jag till ett antal studier
och utredningar." Överbefälhavaren avförde nybyggnad av en tredje kryssare,
modernisering av Sverigeskeppen och omgruppering eller nyanskaffning av
kustartillerianläggningar. Enligt överbefälhavaren var en förändring av flottans
uppträdande inte önskvärd. Hans slutsatser var att flottan tillsvidare skulle leva
på arvet. Det var slutet för nya artillerifartyg, flottans stödstyrka bestående av de
tre Sverigeskeppen liksom den tredje eskadern. Samtidigt var det ett dråpslag för
flottans framtid trots alla vackra ord om betydelsen av flottans verksamhet för
svensk beredskap och insatser under de två världskrigen.

Det var inte konstigt att överbefälhavaren, Helge Jung, lyfte fram
kommissionens synpunkter

.../ några av systemets olägenheter framhöllos av 1930 års försvarskommission,
som kunde konstatera att försvarsfrågan praktiskt taget befunnit sig under
ständig utredning under 1900-talets gångna decennier.

med efterföljande citat ur kommissionens redovisning.' En ständigt pågående
utrednings- och förändringsprocess är alltid dömd att misslyckas. Kort sammanfattat
såg krigsorganisation ut på följande sätt 1945:91
Armen

Krigsorganisationen bestod av tio fördelningar, en motorbrigad, tre pansar-
brigader (766 stridsvagnar) samt en cykelbrigad. Luftvärnet hade ökat till 44
batterier (2 750 pjäser). Artilleriet och pansarvärnet hade förstärkts. Fältför-
bandens eldkraft hade förstärkts och rörligheten förbättrats. Landstormen var
avskaffad. Lokalförsvaret och hemvärnet hade ökat och fått bättre beväpning.
Armens krigsorganisation omfattade cirka 600 000 man.

Flottan
Krigsorganisationen bestod av sju pansarskepp (alla från tiden före 1920),
fyra kryssare (två från tiden före 1920), 27 jagare (tio från tiden före 1920),
20 motortorpedbåtar, 26 ubåtar (fem från tiden före 1920) och 42 minsvepa-
re. Av 126 fartyg var 24 från tiden före 1920. Ett fåtal av jagarna var utrustade
med hydrofoner från 1920- och 1930-talet.

89 Exempel på detta är, förutom försvarets utredningar, försvarsberedningar och försvarsbeslut,
Jan Olofssons uppsats i Forum Navale nr 40, Anders Berges avhandling Sakkunskap och politisk
rationalitet, Den svenska flottan och pansaifartygftan 1918-1939 och Björn Gäverts uppsats Den
lätta flottans genombrott.
90 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Överbefälhavarens förslag. mars 1947, överlämnad till 1945 års
försvarskommitte, Malmö 1947, sida 155.
91 Ett flertal källor ligger till grund för sammanställningen. Bl a Överbefälhavarens förslag, Vårtframtida
försvar, Malmö 1947, sida 50; Hugemark, Bo (red), Neutralitet och försvar, [Böhme, KlausRichard,
Huvuddragen i svensk försvarspolitik 1925-1945] Stockholm 1986, sidorna 176 till 183.
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Kustartilleriet
Krigsorganisationen bestod av 21 pjäser svårt artilleri, 83 pjäser medelsvårt 
artilleri och 194 pjäser lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt 
artilleri och 24 pjäser rörligt medelsvårt artilleri.

Flygvapnet
Krigsorganisationen bestod av sju bomb!ottiljer, sju jakt!ottiljer, tre 
spanings!ottiljer och en torped!ottilj. För den operativa ledningen hade fyra 
eskaderstaber organiserats. Sverige indelades i fem !ygbasområden. Antalet 
!ygplan uppgick till 1 018.

Kostnader
Den under mellankrigsperioden genomförda reduceringen av Krigsmakten 
innebar att en omfattande uppbyggnad under kort tid genomfördes. Trots 
HKPSEB�FSGBSFOIFUFS�PDI�UZEMJHB�VUUBMBOEFO�FSIÚMM�ìZHWBQOFU�BSNÏO�PDI�LVTU-
artilleriet huvuddelen av det ekonomiska tillskottet. Centralförsvarsprincipen, 
att försvara Sverige på svenskt territorium, låg till grund för upprustningen. 
Utbyggnaden av den svenska Krigsmaktens organisation blev dyr och var klar 
först fyra till fem år efter krigsslutet.

5ZOHEQVOLUFO�IBEF�MBHUT�QÌ�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�TPN�FOMJHU�)FMHF�+VOH�LVOEF�
verka mot alla former av invasion och !yganfall, medan marinstridskrafternas 
möjligheter inskränktes till att medverka i försvaret mot kustinvasion.92 Det hade 
WBSJU�JOUSFTTBOU�PN�ÚWFSCFGÊMIBWBSFO�PDLTÌ�IBEF�UBMBU�PN�IVS�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�
kunde medverka i bland annat minröjning, ubåtsjakt och sjöfartsskydd.

Fig 1: Antalet fartyg med neutralitetsvakt, eskortering och sjöfartsskydd som huvuduppgift 

92 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199. 
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Kustartilleriet
Krigsorganisationen bestod av 21 pjäser svårt artilleri, 83 pjäser medelsvårt
artilleri och 194 pjäser lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt
artilleri och 24 pjäser rörligt medelsvårt artilleri.

Flygvapnet
Krigsorganisationen bestod av sju bombflottiljer, sju jaktflottiljer, tre
spaningsflottiljer och en torpedflottilj. För den operativa ledningen hade fyra
eskaderstaber organiserats. Sverige indelades i fem flygbasområden. Antalet
flygplan uppgick till 1 018.

Kostnader
Den under mellankrigsperioden genomförda reduceringen av Krigsmakten
innebar att en omfattande uppbyggnad under kort tid genomfördes. Trots
gjorda erfarenheter och tydliga uttalanden erhöll flygvapnet, armen och kust-
artilleriet huvuddelen av det ekonomiska tillskottet. Centralförsvarsprincipen,
att försvara Sverige på svenskt territorium, låg till grund för upprustningen.
Utbyggnaden av den svenska Krigsmaktens organisation blev dyr och var klar
först fyra till fem år efter krigsslutet.

Tyngdpunkten hade lagts på armen och flygvapnet som, enligt Helge Jung, kunde
verka mot alla former av invasion och flyganfall, medan marinstridskrafternas
möjligheter inskränktes till att medverka i försvaret mot kustinvasion.' Det hade
varit intressant om överbefälhavaren också hade talat om hur armen och flygvapnet
kunde medverka i bland annat minröjning, ubåtsjakt och sjöfartsskydd.
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92 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199.
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 Fig 2: Försvarsanslaget i % av BNP 1900–195093

Sjöförsvarets vunna erfarenheter vid krigsslutet 1945

Realiteter
Mina egna erfarenheter från seminarier, diskussioner och planering under åren 
från 1975 och framåt har varit tydliga. Försvarspolitiken planerades och genom-
fördes under fredsperioder och vid skrivbord. Minnen från svensk beredskap och 
från andra länder i krig förbleknade och glömdes bort. Många stora och omfat-
tande utredningar användes för att ge en bild av tänkbara scenarier. Resultatet 
av dessa teoretiskt framtagna erfarenheter användes sedan för avvägning mellan 
olika militära förmågor inom Krigsmakten. Verkliga erfarenheter ringaktades till 
förmån för en efterlängtad men utopisk framtid – fred i vår tid.

Men någon grundläggande orsak har jag inte kunnat få ett svar på — orsaken 
till den bristande förståelsen för behovet av sjöförsvaret i Sverige under 1800- och 
1900-talen. Många andra länder som är mindre beroende av havet än Sverige har 
byggt ett sjöförsvar. Det svenska ekonomiska beroendet av sjöfarten har alltid 
varit stort. Att det är så visas tydligt under 1500-talet. Det var när örlogs!ottan 
organiserades som svensk sjöfart och handel utvecklades vilket bidrog till det 
svenska välståndets utveckling från ett fattigt bondesamhälle till en ledande 
industrination. Mer än 90 % av svensk handel med råvaror och färdiga produkter 
transporteras med fartyg.

I tidigare kapitel har jag undersökt hur motsvarande avvägning genomfördes 
från början av 1900-talet fram till andra världskrigets slut. Någon större skillnad 
kunde jag inte upptäcka. Det var inrikespolitiken som dominerade. Det var som 

93 Bergstrand, Bengt Göran, FOI, PM angående svenska försvarsutgifter mm, arbetsmaterial 
1984-08-30. 
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Fig 2: Försvarsanslaget i % av BNP 1900-195093

Sjöförsvarets vunna erfarenheter vid krigsslutet 1945
Realiteter
Mina egna erfarenheter från seminarier, diskussioner och planering under åren
från 1975 och framåt har varit tydliga. Försvarspolitiken planerades och genom-
fördes under fredsperioder och vid skrivbord. Minnen från svensk beredskap och
från andra länder i krig förbleknade och glömdes bort. Många stora och omfat-
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olika militära förmågor inom Krigsmakten. Verkliga erfarenheter ringaktades till
förmån för en efterlängtad men utopisk framtid — fred i vår tid.

Men någon grundläggande orsak har jag inte kunnat få ett svar på — orsaken
till den bristande förståelsen för behovet av sjöförsvaret i Sverige under 1800- och
1900-talen. Många andra länder som är mindre beroende av havet än Sverige har
byggt ett sjöförsvar. Det svenska ekonomiska beroendet av sjöfarten har alltid
varit stort. Att det är så visas tydligt under 1500-talet. Det var när örlogsflottan
organiserades som svensk sjöfart och handel utvecklades vilket bidrog till det
svenska välståndets utveckling från ett fattigt bondesamhälle till en ledande
industrination. Mer än 90 % av svensk handel med råvaror och färdiga produkter
transporteras med fartyg.

I tidigare kapitel har jag undersökt hur motsvarande avvägning genomfördes
från början av 1900-talet fram till andra världskrigets slut. Någon större skillnad
kunde jag inte upptäcka. Det var inrikespolitiken som dominerade. Det var som
93 Bergstrand, Bengt Göran, FOI, P M  angående svenska försvarsutgifter mm, arbetsmaterial
1984-08-30.
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om det inom försvarspolitiken fanns en hög mur längs den svenska kustlinjen och 
landgränsen. En mur som innebar att Sverige talade till istället för att samtala med 
omgivande länder. Något tillspetsat skulle slutsatsen kunna bli att försvaret i första 
hand är ett medel i inrikespolitiken.

Jag har tidigare pekat på den långa period som hade förlupit sedan Sverige 
deltog i ett krig. Den sträcker sig tillbaka i tiden till slaget vid Leipzig 1813. 
Perioden 1890–1914 utgjorde höjdpunkten på en epok som omslutit den 
snabbaste utvecklingen i mänsklighetens historia. Epoken dominerades av 
tekniska framsteg. Vind och vattenkraft ersattes av ånga och elenergi. Kurirer 
och optiska signaler avlöstes av telefoner och radioförbindelser. Den långa 
epoken med fred har också inneburit att vi svenskar har fått svårt att förstå de 
praktiska erfarenheter landet hade fått under beredskapsåren och förstå andra 
länders erfarenheter under krig. De konkreta erfarenheterna som landet hade 
fått kommer från tiden för unionsupplösningen från Norge och beredskapen 
under de två världskrigen. Efter andra världskrigets slut och under kalla kriget 
begränsades erfarenheterna till försvarets förmåga till beredskap för insatser i fred 
och att värna den territoriella integriteten, till vilket jag återkommer.

Beredskap i fred samt vid kriser och oro i världen
Svenska politiker fokuserade på den nationella utvecklingen och glömde bort 
att den internationella utvecklingen ökade beroendet mellan länder inte minst 
genom övergången från bondesamhället till det urbana industrisamhället. Denna 
fokusering var tydlig såväl före första världskriget som under mellankrigsperioden. 
Krigsmakten sattes på undantag som följd av det som dominerade inrikespolitiken. 
Unionsupplösning, rösträtt, konstitution och helnykterhet stod på den politiska 
agendan. Under mellankrigsperioden ville politikerna öka satsningarna på det 
civila samhället. Därmed var det nödvändigt för staten att minska satsningarna 
på försvaret. Depressionen 1929 innebar ytterligare ekonomiska neddragningar 
för försvaret.

Trots utvecklingen i omvärlden – krigen på Balkan, det tyska krigsskadeståndet, 
revolutioner i Europa, depressionen, spanska inbördeskriget, Italiens angrepp på 
Abessinien, Hitlers maktövertagande, Nationernas Förbunds misslyckanden bland 
!era – beslöt den svenska Riksdagen att minska Krigsmakten. Propositionen inför 
försvarsbeslutet 1914 godtogs av Riksdagen enbart som följd av att kriget bröt ut 
när den debatterades i kamrarna. Den hann inte genomföras innan kriget var slut. 
Försvarsbesluten 1925 och 1936 står för en betydande nedrustning av den svenska 
Krigsmakten även om 1936 års försvarsbeslut försiktigt började ta hänsyn till de 
framväxande stormakterna, Stalins Sovjetunion och Hitlers Tyskland. In!ytandet 
från gruppen kring Ny Militär Tidskrifts innebar dock att sjöförsvaret fortsatt sattes 
på undantag. Tack vare försvarsministerns ingripande vid 1936 års försvarsbeslut 
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påbörjades bygget av två jagare. Trots de samlade erfarenheterna, inte minst från 
1938 till 1939, genomfördes efter krigsslutet ingen analys av dessa. Krigsmakten 
återgick till att bli en utbildningsorganisation. Bland annat minskades antalet 
rustade fartyg till ungefär en tredjedel av det totala antalet. Utbildningsbehovet 
av besättningar styrde antalet rustade örlogsfartyg, inte beredskapsbehovet. Göte 
Blom och Per Rudberg konstaterar att 

/…/ underrättelser, även av alarmerande art, sällan lett till praktiska åtgärder. 
De förefaller heller inte att i någon större utsträckning ha haft en urskiljbar 
inverkan på försvarspolitikens inriktning.94

Förmåga till omedelbar beredskap i fred att kunna hävda svensk territoriell inte-
gritet över, på och under havsytan och bedriva neutralitetsvakt visade sig under 
båda världskrigen vara av stor betydelse. Trots dessa erfarenheter ansågs att denna 
förmåga så långt det är möjligt ska lösas av förband som primärt var anska!ade 
för andra uppgifter. Det är uppenbart att under fredsperioder då Riksdagen be-
slutat om försvarets framtida organisation har detta skett med inrikespolitiska 
motiv som grund. Förståelsen för denna förmåga vid kriser och oro i vår omvärld 
var låg. Det rådde dessutom stor politisk tveksamhet, i praktiken absolut ovilja, 
att i fredstid utnyttja Krigsmakten. Den långsiktiga beredskapen95 hade, till skill-
nad från den omedelbara beredskapen, absolut prioritet.

Neutralitetsvakt
Förmågan till omedelbar beredskap hade markanta brister vid världskrigens   utbrott. 
Det fanns emellertid avvikelser från denna generella slutsats. Beredskapen kunde 
snabbt höjas inom marinen före utbrottet av andra världskriget. Regeringen tog 
beslut om beredskapshöjningar inom marinen när Molotov-Ribbentrop pakten 
hade blivit känd och utrikesdepartementet bedömt att en fredlig lösning icke 
var möjlig. Ett annat exempel som var avvikande var när Tyskland anföll Norge. 
Genom samverkan mellan försvarsgrenarna delades huvudansvaret för försvaret 
J�½TUFSTKÚO� SFTQFLUJWF� J� 4LÌOF� PDI�QÌ�7ÊTULVTUFO�NFMMBO�NBSJOFO� PDI� BSNÏO��
Det var en tydlig och positiv erfarenhet då de totala resurserna var begränsade. 
%ÊSNFE�NÚKMJHHKPSEFT� BUU� HSVQQFSB� BSNÏGÚSCBOEFO� GÚS� FUU� GSBNTLKVUFU� GÚSTWBS�
längs den svenska landgränsen och längs kusten från Ystad till Strömstad.

Andra världskriget präglades av de marina förbandens rörlighet och slagkraft. 
Stora krav ställdes på transporter för omgrupperingar och för försörjning av 

94 Blom, Göte & Rudberg, Per, Vår beredskap var den god? Marinlitteraturföreningen nr 80, 
Karlskrona 1996, sidan 57.
95 Med långsiktig beredskap avses insatsförmåga efter lång förberedelsetid, t ex om tio år. 
Därmed slipper politiker ta ansvar för Krigsmaktens förmågor i nuet möjligen undantagandes 
incidentberedskapen.
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transporter och ransonering av förnödenheter för försörjning av civilbefolkningen. 
Beroendet av järnvägar, landsvägar och inte minst sjötransporter var stort 
liksom förmågan till luftförsvar. För det inringade Sverige var lejdbåtstra!ken en 
förutsättning för försörjning av landet. Det totala antalet in- och utgående fartyg 
under krigsåren var 459 med en total last på 2 409 300 ton.

Jag har tidigare redovisat en översikt om hur tillgängliga resursers utnyttjandes under 
alla krigsåren. Ett belysande exempel för att förstå omfattning är följande statistik:96

Sjöfartsskyddet krävde stora resurser. Det var den mest krävande delen av 
beredskapen under såväl första som andra världskriget. Den legala sjöfarten längs 
den svenska kusten och gotlandssjöfarten eskorterades. De krigförande krävde 
att lejdtra!ken delvis eskorterades i slutet av transporten till Sverige respektive i 
början av transporten från landet. Sverige lade ut sjömineringar för att underlätta 
sjöfarten. Detta krävde att mineringarna övervakades och att legal sjöfart lotsades 
förbi mineringarna. Samtidigt måste Sverige räkna med att de krigförande också 
minerade farvattnen kring Sverige. Det innebar en risk att mineringarna hamnade 
fel. Även internationellt vatten minerades. Detta krävde en stor organisation 

96 Lagvall, Bengt, Flottans neutralitetsvakt 1939–1945, Marinlitteraturföreningen nr71, Karlskrona 
1991, sid 205.

År Örlogsfartyg Eskorterade fartyg

Gångtimmar Distansminuter Antal Bruttoton

1939 20 450 207 886 692 1 714 793

1940 53 879 265 593 1 604 3 8454 420

1941 78 731 397 299 2 479 4 793 095

1942 129 308 720 593 10 341 20 155 398

1943 123 647 535 459 340 1 422 862

1944 171 023 738 123 628 1 884 678

1945 97 093 489 822 1 712 1 567

Summa 674 131 3 354 775 17 796 35 392 985

År Oskadliggjorda Flygplanen

Minor Sprängbojar Flygtimmar Distansminuter

1939 165 – 1 093 101 902

1940 387 – 1 708 180 697

1941 551 151 1 830 187 118

1942 607 67 3 776 432 333

1943 899 37 1 596 207 460

1944 548 14 1 934 244 578

1945 618 3 1 048 138 633

Summa 3 775 272 12 985 1 492 721
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Sjöfartsskyddet krävde stora resurser. Det var den mest krävande delen av
beredskapen under såväl första som andra världskriget. Den legala sjöfarten längs
den svenska kusten och gotlandssjöfarten eskorterades. De krigförande krävde
att lejdtrafiken delvis eskorterades i slutet av transporten till Sverige respektive i
början av transporten från landet. Sverige lade ut sjömineringar för att underlätta
sjöfarten. Detta krävde att mineringarna övervakades och att legal sjöfart lotsades
förbi mineringarna. Samtidigt måste Sverige räkna med att de krigförande också
minerade farvattnen kring Sverige. Det innebar en risk att mineringarna hamnade
fel. Även internationellt vatten minerades. Detta krävde en stor organisation
96 Lagvall, Bengt, Flottans neutralitetsvakt 1939-1945, Marinlitteraturföreningen nr71, Karlskrona
1991, sid 205.

87



88

för att oskadliggöra minor som hade slitit sig och skydda sjöfarten till och från 
Gotland. Sammantaget skapade detta ett behov av ett stort antal fartyg - jagare 
och minsvepare - lämpade för skydd av sjöfarten. Först i slutet av kriget hade 
sjöförsvaret resurser som någorlunda kunde uppfylla det behov som fanns. Men 
då ska man också ta hänsyn till att denna verksamhet pågått i fyra år. Materielen 
och framför allt personalen var utsliten. Detta var särskilt tydligt för den personal 
som bemannade kustartilleriet.

De första svenskar som drabbades av kriget var handelssjömännen. Under hela 
kriget gjordes förluster i liv och fartyg såväl i Östersjön som utanför avspärrningen. 
Handels!ottan förlorade 206 fartyg med 1 270 omkomna svenskar samt 
ytterligare 37 omkomna utan förlust av fartyg. Dessutom kon"skerades 25 fartyg. 
Fiske!ottan förlorade 31 fartyg med 89 omkomna svenskar och örlogs!ottan blev 
av med åtta fartyg med 92 omkomna svenskar. Många minor slet sig och utgjorde 
en fara för civilbefolkningen. Nästan 4 000 minor oskadliggjordes under kriget. 

Sammanställning av statistiska uppgifter rörande !ottans neutralitetsvakt

Ett fyrtiotal fartyg deltog i efterkrigsminröjningen och under enbart 1946 uppgick 
deras svepsträcka till ett varv runt jorden. Ytterligare 1 000 minor oskadliggjordes 
under denna period. Under de två världskrigen tydliggjordes betydelsen av säker 
och fri sjöfart för landets försörjning.
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som bemannade kustartilleriet.

De första svenskar som drabbades av kriget var handelssjömännen. Under hela
kriget gjordes förluster i liv och fartyg såväl i Östersjön som utanför avspärrningen.
Handelsflottan förlorade 206 fartyg med 1 270 omkomna svenskar samt
ytterligare 37 omkomna utan förlust av fartyg. Dessutom konfiskerades 25 fartyg.
Fiskeflottan förlorade 31 fartyg med 89 omkomna svenskar och örlogsflottan blev
av med åtta fartyg med 92 omkomna svenskar. Många minor slet sig och utgjorde
en fara för civilbefolkningen. Nästan 4 000 minor oskadliggjordes under kriget.
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Sammanställning av statistiska uppgifter rörande flottans neutralitetsvakt

Ett fyrtiotal fartyg deltog i efterkrigsminröjningen och under enbart 1946 uppgick
deras svepsträcka till ett varv runt jorden. Ytterligare 1 000 minor oskadliggjordes
under denna period. Under de två världskrigen tydliggjordes betydelsen av säker
och fri sjöfart för landets försörjning.
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Det neutrala Sverige
För Tyskland, efter ockupationen av Norge och Frankrikes kapitulation, fanns 
det ingen anledning att anfalla Sverige. Detta gällde under förutsättningen att 
relationerna länderna emellan var acceptabla för tyskarna. Detta var en grund för 
den politik som Sverige förde under krigsåren. En annan avgörande faktor att Sverige 
inte angreps var det tyska behovet att disponera Norge som bas för sjöfartskriget. 
Dessutom utgjorde det neutrala Sverige även ett skydd för den tyska sjöfarten. 
Ett angrepp hade inneburit att Norge och Sverige på skandinaviska halvön hade 
anslutit sig till de allierade. En sådan utveckling hade de!nitivt utgjort ett starkt 
hinder för den tyska krigföringen på Atlanten, i Nordsjön och Östersjöutloppen 
samt att Tysklands sjötra!k i Östersjön skulle ha tvingats upphöra.

Samtidigt kan konstateras att de allierade hade allt att vinna på ett neutralt 
Sverige sedan man drog sig tillbaka från norra Norge. Ett skäl till detta var att 
inte provocera Tyskland att anfalla Sverige. Ett annat skäl var att om Sverige 
skulle delta i kriget på de allierades sida skulle det krävas att omfattande militära 
förstärkningar behövde tillföras Sverige. Storleken på dessa förstärkningar 
skulle inte stå i samklang med alliansens krigsmål. Däremot kunde de allierade 
genom handelspolitiska påtryckningar bättre påverka Sverige. Om landet inte 
!ck tillgång till viktiga förnödenheter som bland annat olja skulle Sverige i ökad 
utsträckning bli beroende av handeln med Tyskland. Detta skulle innebära en 
allvarlig begränsning av det svenska försvarets förmåga. Insatser med "ottans och 
"ygvapnets förband skulle försvåras, till och med begränsas. Omgrupperingar 
och ombaseringar av svenska förband skulle kraftigt begränsas. Försörjning av 
befolkningen skulle komma att försvåras.

Erfarenheter från krigsåren visade på utvecklingen av det moderna "ygvapnet. 
Flygets betydelse ökade både i försvar och anfall. Flygets förmåga att bekämpa 
IFNPSUFS�MBOETWÊHBS�KÊSOWÊHBS�BSNÏGÚSCBOE�GBSUZH�PDI�CBTPNSÌEFO�TUÊMMEF�LSBW�
på luftförsvaret. Luftförsvar av landet och inhämtning av underrättelser var lika 
väsentligt som sjöfartsskydd. Såväl fartygs- och förbandsanknutet liksom fristående 
luftvärn tillsammans med jakt"ygplan utgjorde ett nödvändigt komplement. 
Avvägningen inom det svenska "ygvapnet mellan olika "ygplanstyper var inte till 
fördel för luftförsvaret. På samma sätt som att fartygen i första hand borde varit 
inriktade mot skydd av sjöfarten borde "ygplanens förmåga i första hand hade 
varit inriktad mot luftförsvar och spaning.

Från krigsslutet till det kalla kriget
Jag har i föregående avsnitt redovisat försvarets omfattning vid krigsslutet. 
Krigsmakten var ett resultat av stora ekonomiska satsningar, i genomsnitt 
10 % av BNP per år under åren 1940 till 1944. Trots dessa satsningar nådde 
Krigsmakten inte helt de eftersträvade förmågorna. Satsningen påbörjades när 
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kriget hade brutit ut. Utbildning av o!cerare och anska"ning av materiel tar 
tid.97 Sverige lyckades köpa jagare, #ygplan och artilleri från utlandet i begränsad 
omfattning.98 Anska"ning av materiel i övrigt gjordes inom landet. Detta senare 
innebar att materielen grundade sig på den utvecklingsnivå som fanns tillgänglig 
före krigsutbrottet.

Erfarenheterna från bägge världskrigen var mycket tydliga. De som trodde 
att det går att sätta upp förband när de behövs på samma sätt som att hyra en 
bil och direkt påbörja resan levde farligt. Samma sak gav Ulf Henricsson uttryck 
för i en tidningsartikel.99 De materiella bristerna från början av 1900-talet samt 
restriktiv anska"ning av materiel och kraftiga begränsningar av utbildningen         
i försvarsbesluten 1925 och 1936 medförde en forcerad och dyrbar uppbyggnad 
av Krigsmakten. Uppbyggnaden kom igång vid 1942 års försvarsbeslut och var 
långt ifrån färdig vid fredsslutet.

Utan konkurrens spelade minvapnet den största rollen i Östersjön med 
omgivande hav och tillfartsvägar. Minvapnet användes såväl o"ensivt som 
defensivt. Samtidigt medförde dess användning omfattande röjning efter 
krigsslutet.

Även om sjöförsvaret hade stora brister när kriget bröt ut var dess krigsavhållande 
e"ekt stor. Dess närvaro innebar att det för båda sidorna var kontraproduktivt att 
anfalla Sverige. 

Under det kalla kriget : 1948–1992
Säkerhetspolitisk utveckling i omvärlden

Överenskommelsen mellan segrarmakterna fullföljdes utom vad gäller 
demokratiska val i de stater som låg inom Sovjetunionens intressesfär 
Folkrepubliken Jugoslavien drog sig ur Sovjetunionens intressesfär. I Grekland 
fördes inbördeskrig 1946–1949 mellan den grekiska demokratiska regeringen 
och den kommunistiska gerillan där regeringen avgick med seger.

Under perioden 1944–1948 var rädslan stor att Finland skulle införlivas 
på samma sätt som övriga länder i Sovjetunionens intressesfär. Sovjetunionen 
styrde vilka personer och partier som kunde accepteras som president och 
regeringsmedlemmar i Finland oberoende av den majoritet som genomförda val 
resulterade i.

97 Marinens erfarenheter från ubåtsjaktsatsning under 1980-talet pekar på att det tar 10 till 15 
år utbilda o!cerare till förmän och förbandschefer. Sjömän och soldater ca ett till två år när väl 
materielen är levererad, personal är utbildad och erforderlig infrastruktur etablerad.
98 Från Italien jagare och #ygplan samt från Tjeckoslovakien rörligt artilleri till kustartilleriet. 
99 Henricsson, Ulf, överste 1. graden, Hur kan Försvarsmakten växa i styrka?, Vårt försvar nr 3, 
oktober 2016, sida 33.
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För att hjälpa till med att återuppbygga Europa erbjöd USA ekonomisk hjälp, 
den så kallade Marshallplanen 1947. Detta tackade Sovjetunionen och öststaterna i 
Europa nej till. Som motvikt till Marshallhjälpen bildades Comecon av dessa stater.

Berlinblockaden 1948–1949 utlöstes av Sovjetunionen som följd av att 
västmakterna 1947 hade bildat förbundsländer av sina ockupationszoner och 
beslutat att dessa tillsammans skulle bilda en stat med egen valuta. Den sovjetiska 
avsikten med Berlinblockaden var att tvinga västmakterna att lämna Berlin. 
Efter genomförda val i västra Tyskland bildades 1949 Förbundsrepubliken 
Tyskland (Bundesrepublik Deutschland, på svenska oftast kallad Västtyskland). 
Den sovjetiska ockupationszonen ombildades samtidigt till Tyska Demokratiska 
Republiken (Deutsche Demokratische Republik, DDR, hos oss Östtyskland). 
Västberlin ingick som en delstat i Västtyskland men stod formellt under kontroll 
av västmakterna. Därmed betraktade Östtyskland, Sovjetunionen och övriga 
öststater inte Västberlin som en del av Förbundsrepubliken Tyskland.

Nato bildades 1949 som en militärallians vars medlemmar var överens om att 
försvara varandra mot militära angrepp. Då de nordiska förhandlingarna om ett 
försvarsförbund misslyckades valde Danmark och Norge att ansluta sig till Nato. 
Som motvikt till Nato bildades WP 1955 (Fördraget om vänskap, samarbete och 
ömsesidigt bistånd) som ett militärt samarbete mellan de kommunistiska staterna 
i Östeuropa och Sovjetunionen. Uppdelningen av Europa i två block befästes. 
Därmed var det kalla krigets politiska och militära maktbalans skapad. 

Europeiska Unionen har växt fram ur andra världskrigets ruiner. Framsynta 
män formade Kol- och Stålunionen för att gemensamt hålla reda på de för 
krigföring främsta strategiska varorna i det demokratiska Europa. Unionen har 
utvecklats till att omfatta ett vidare begrepp och !er stater. EG/EU och det kalla 
krigets bipolära maktbalans har verksamt bidragit till att förhindra !er förödande 
inbördeskrig mellan Europas stater och kan ha börjat återge Europa dess roll          
i världen. Dock ej dess ställning från seklets början.

Politisk generationsväxling i Sverige

Den under 1930-talet pågående striden om statens roll i näringslivet tog temporärt 
slut i och med krigsutbrottet. En samlingsregering med Per-Albin Hansson 
som statsminister bildades. I regeringen ingick Folkpartiet, Högerpartiet, 
Bondeförbundet och Socialdemokraterna.100 Landets ekonomi reglerades 
i detalj. Regleringarna hade stöd i hela samhället. De konservativa talade om 
nödvändigheten av nationell samling för samhällets bästa och socialdemokraterna 
om behovshushållning. Det fanns en stark vilja till politiskt samförstånd. 

100 I regeringen ingick som utrikesminister Christian Günther (opol), som försvarsminister Per 
Edvin Sköld (S) och som "nansminister Ernst Wigforss (S). 
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Edvin Sköld (S) och som finansminister Ernst Wigforss (S).

91



92

Ekonomer har pekat på att denna vilja till samförstånd var nödvändig för en i 
många stycken framgångsrik regleringspolitik.

Mot slutet av kriget började politikerna planera för en återgång efter fredsslutet 
UJMM�QBSUJFSOBT�JEFPMPHJTLB�NÌM��%F�CPSHFSMJHB�QBSUJFSOBT�QPMJUJTLB�JEÏFS�GÚSÊOESBEFT��
En ny generation ledare hade växt upp. De bekände sig till full sysselsättning. 
Det var statens ansvar att hålla sysselsättningen uppe. Det var i princip samma 
politik som socialdemokraterna lanserade på 1930-talet och som bondeförbundet 
accepterade i samband med kohandeln 1933. I den krigsdrabbade världen, särskilt 
i Europa, fanns ett mycket stort behov av återuppbyggnad. Detta framtvingade ett 
såväl socialt som kollektivt agerande som utan tvekan även påverkade politikerna 
i Sverige. Konsekvensen av att acceptera en expansionistisk arbetslöshetspolitik 
kan tydliggöras av hur den o!entliga sektorns andel av BNP ökade i Sverige. 
Andelen var 24 % 1950, 33 % 1960, 47 % 1970 och 52 % 1973.101 En 
fördubbling under tjugotre år kunde noteras. Denna period sammanföll med den 
period då den försvarspolitiska enigheten sprack. Avvägningen mellan försvaret 
och övriga politiska satsningar styrdes av ekonomin och inte av Försvarsmaktens 
behov. Detta hade naturligen en stark påverkan på hur mycket som var politiskt 
acceptabelt att satsa på försvaret.102

Efter krigsslutet tog borgfreden och samförståndet om krigsårens 
regleringsekonomi slut. Utebliven depression tillsammans med expansionistisk 
politik skapade stora påfrestningar på den svenska efterkrigsekonomin. Detta 
tvingade regeringen att förhandla med de tre borgerliga partierna och därtill med 
näringslivets organisationer. Syftet med förhandlingarna var att åstadkomma en 
stabilare svensk ekonomi. Förhandlingarna misslyckades främst beroende på att 
regeringens sätt att sköta den ekonomiska politiken uppfattades vara orsak till 
krisen.

Regeringsskiften i Sverige

I regeringsformen står att

/.../ Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur 
statens medel ska användas.103 /…/ Regeringen styr riket. Den är ansvarig 
inför Riksdagen.104

Makt och styrning hör ihop. Utan makt blir styrning omöjlig; makten manifesteras 
i styrning. Därför bör en undersökning av avvägningen inom försvaret även 
omfatta regeringens politiska sammansättning.

101 Bohman, Gösta, Tankar om mitt Sverige, Avesta 1974, diagram i bilaga sida 228. 
102 Lewin, Leif, Ideologi och strategi, Lund 1984, sidorna 205 till 209.
103 Regeringsformen 1 kap. 4§. 
104 Regeringsformen 1 kap. 6§. 
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kan tydliggöras av hur den offentliga sektorns andel av BNP ökade i Sverige.
Andelen var 24 % 1950, 33 % 1960, 47 % 1970 och 52 % 1973.101 En
fördubbling under tjugotre år kunde noteras. Denna period sammanföll med den
period då den försvarspolitiska enigheten sprack. Avvägningen mellan försvaret
och övriga politiska satsningar styrdes av ekonomin och inte av Försvarsmaktens
behov. Detta hade naturligen en stark påverkan på hur mycket som var politiskt
acceptabelt att satsa på försvaret.'02

Efter krigsslutet tog borgfreden och samförståndet o m  krigsårens
regleringsekonomi slut. Utebliven depression tillsammans med expansionistisk
politik skapade stora påfrestningar på den svenska efterkrigsekonomin. Detta
tvingade regeringen att förhandla med de tre borgerliga partierna och därtill med
näringslivets organisationer. Syftet med förhandlingarna var att åstadkomma en
stabilare svensk ekonomi. Förhandlingarna misslyckades främst beroende på att
regeringens sätt att sköta den ekonomiska politiken uppfattades vara orsak till
krisen.

Regeringsskiften i Sverige
I regeringsformen står att

/.../ Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur
statens medel ska användas.103 /.../ Regeringen styr riket. Den är ansvarig
inför Riksdagen.104

Makt och styrning hör ihop. Utan makt blir styrning omöjlig; makten manifesteras
i styrning. Därför bör en undersökning av avvägningen inom försvaret även
omfatta regeringens politiska sammansättning.
101 Bohman, Gösta, Tankar om mitt Sverige, Avesta 1974, diagram i bilaga sida 228.
102 Lewin, Leif, Ideologi och strategi, Lund 1984, sidorna 205 till 209.
103 Regeringsformen 1 kap. 4§.
104 Regeringsformen 1 kap. 6§.
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Kommunala val förrättades vart !ärde år och val till Riksdagens andra 
kammare vart !ärde år. Valen genomfördes växelvis fram till 1970 vartannat år. 
Ledamöter av första kammaren valdes av landstingen och vissa stadsfullmäktige 
med en mandatperiod om åtta år.

Valet 1948 vanns av socialdemokraterna. De "ck majoritet i första kammaren 
och kunde med stöd av kommunisterna även få majoritet i andra kammaren. 
Tage Erlander ledde en minoritetsregering 1946–1951. Under sommaren 1951 
diskuterades en koalition mellan socialdemokraterna och bondeförbundet om 
att bilda en koalitionsregering. Socialdemokraterna saknade majoritet i andra 
kammaren och Erlander ville inte förhandla med det kommunistiska partiet för 
att få stöd för sin politik. Socialdemokraterna och bondeförbundet bildade en 
majoritetskoalition hösten 1951 med Tage Erlander som statsminister. Regeringen 
avgick 1957 varefter Erlander bildade en minoritetsregering. I kommunvalet 
1966 erhöll socialdemokraterna 42,2 % av rösterna varvid Erlander övervägde 
att utlysa extraval till andra kammaren. I andrakammarvalet 1968 erhöll 
socialdemokraterna 50,1 % av rösterna och de kunde bilda en socialdemokratisk 
majoritetsregering ledd av Erlander och därefter från 1969 hans efterträdare Olof 
Palme. I det första valet till enkammarriksdagen 1973 erhöll de båda blocken 175 
mandat vardera. Den s.k. lotteririksdagen var ett faktum. Palme valde att sitta kvar 
som statsminister för en socialdemokratisk minoritetsregering.

Socialdemokraterna innehade regeringsmakten under 44 år. Valet 1976 vanns 
av de tre borgerliga partierna. Torbjörn Fälldin, tillsammans med centerpartiet, 
moderaterna och folkpartiet bildade en majoritetsregering under ledning av 
Torbjörn Fälldin. Därefter har regeringarnas politiska majoritet skiftat. 
Sedan andra världskrigets slut har således de #esta regeringar varit 
minoritetsregeringar. Det kommunistiska partiet släpptes inte in vare sig i 
utrikes- eller försvarsutskotten. Det innebar att socialdemokraterna skulle ha varit 
tvungna att skapa stöd av de tre borgerliga partierna i dessa utskott. Detta var inte 
så svårt då de fyra partierna under 1940- och 1950-talen övergripande var överens 
om utrikes- och försvarspolitiken.

Visst fanns det skilda uppfattningar mellan partierna. Det handlade om 
synen på den svenska neutralitetspolitiken men också om behovet av omedelbar 
materielanska$ning för att på sikt kunna behålla den försvarsförmåga som 
hade byggts upp under andra världskriget. Partierna var däremot överens om 
att minskade försvarsanslag var möjliga som följd av att det var fred utan ett 
omedelbart krigshot. Man var också överens om de risker som kunde uppstå om 
man alltför snabbt intecknade den långa freden.

Allianspartierna vann valet 2006. Fredrik Reinfeldt kunde då bilda en 
majoritetsregering med centern, moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna.
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Från behovsavvägning till ekonomiavvägning

I början av 1960-talet började den ekonomiska utvecklingen få ökat in!ytande 
på försvarspolitiken. Priskompensationen för de ökande kostnaderna för 
försvarsmateriel105 började bli större än tillväxten i statsekonomin. Sverige 
var också aktivt i det internationella arbetet att få stopp på spridningen av 
kärnvapen. Samtidigt utvecklades en folklig opinion mot svenska kärnvapen. 
Till detta ska läggas att socialdemokraterna nådde ett relativt dåligt resultat i 
kommunalvalen 1966. Skulle den trenden ha stått sig vid riksdagsvalet 1968 var 
risken stor att socialdemokraterna skulle förlora regeringsmakten. Att då lägga 
fram en budget där försvarsanslagen skulle öka mer än statsinkomsterna ansågs 
inte vara möjligt.106 Därmed bröts den tidigare enigheten som varit rådande 
mellan socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna. Uppenberligen har 
oenigheten mellan blocken på ett påtagligt sätt påverkat anslaget till försvaret 
under fortsättningen av det kalla kriget. Enligt min mening kan den svenska 
försvarspolitiken efter andra världskriget indelas tre politiska perioder.

Den första perioden, under 1940- och 1950-talen, innebar beslut i 
samförstånd om försvarspolitikens inriktning. Den under krigsåren uppbyggda 

105 En kompensation på 2,5% för teknisk utveckling av materielanslaget utöver den allmänna 
prisuppräkningen.
106� "SUÏVT� (VOOBS� �� ;FUUFSCFSH� ,FOU� Realism eller illusion, [Molin, Karl, En realistisk 
försvarsbudget, sid 44], Karlskrona 2016.
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106 Arteus, Gunnar &  Zetterberg, Kent, Realism eller illusion, [Molin, Karl, En realistisk
försvarsbudget, sid 44], Karlskrona 2016.
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krigsorganisationen vidmakthölls. Dock med några undantag vad gällde 
materielanska!ningen. Det beslutades i princip inte om någon kontinuerlig 
anska!ning av materiel förutom av "ygplan. Försvaret skulle leva på arvet 
under en tioårsperiod. Nytt beslut avsågs ske i slutet av 1950-talet. Under 
slutet av perioden utvecklades mellan partierna skilda åsikter om den svenska 
neutralitetspolitiken. Bondeförbundet och Socialdemokraterna stod för 
alliansfrihet med neutralitet som mål vid krig i vår omvärld. Högerpartiet och 
folkpartiet stod för alliansfrihet och neutralitet men ansåg att målet skulle vara 
att skapa handlingsfrihet. Detta för att landet vid ett militärt angrepp skulle 
kunna hålla ut, tills militärt understöd utifrån kunde erhållas. Det var samma mål 
som överbefälhavaren föreslagit i sitt underlag till 1945 års försvarskommission. 
Hjalmarsson-a!ären ska ses i detta sammanhang. Mot slutet av perioden började 
den svenska politiken mot Sovjetunionen med sina vasallstater sakteligen att 
utvecklas till en förtroendeskapande avspänningspolitik.

Den andra perioden, under 1960- och 1970-talen, karaktäriserades av 
Sveriges arbete med rustningsbegränsningar av framför allt kärnvapen. Samtidigt 
var statens #nanser mycket dåliga under hela perioden inte minst som en följd av 
satsningar inom välfärden. Det var nödvändigt att minska statens utgifter och öka 
intäkterna.107 Även resultatet i kommunalvalet 1966 påverkade regeringens beslut 
att reducera satsningarna på försvaret. Om detta var möjligt och hur det skulle 
göras skapade motsättningar mellan försvarsdepartementet och försvaret men även 
men mellan de politiska partierna. De borgerliga lämnade försvarsberedningen. 
För första gången uppstod politisk oenighet om försvarspolitiken.

Det blev en radikal omsvängning där inte längre försvarets behov skulle 
vara styrande utan den ekonomi som kunde avsättas. Förmågan till omedelbar 
beredskap sattes på undantag till förmån för den långsiktiga beredskapen. 
Några satsningar på långsiktigt vidmakthållande av materielen gjordes inte. 
Skyddet av importsjöfarten skulle lösas med andra medel än militära. Tanken 
att försvarspolitiken skulle utgöra en garant för att upprätthålla en maktbalans 
kastade loss och seglade ut på okända vatten. Marginaldoktrinen föddes och 
försvarsanslaget omvandlades till en budgetregulator. Den långsiktiga beredskapen 
prioriterades och planeringen inriktades mot ett möjligt krig tidigast om tio till 
femton år.

Det kan synas konstigt att de borgerliga regeringarna som tillträdde i slutet 
av perioden accepterade den socialdemokratiska försvarspolitiken. En förklaring 
kan vara att partierna, som en följd av oenigheten i tidigare försvarsbeslut, hade 
gjort olika bedömningar av svensk försvarsförmåga. Det som också kan ha 

107� "SUÏVT� (VOOBS� �� ;FUUFSCFSH� ,FOU� Realism eller illusion, [Molin, Karl, En realistisk 
försvarsbudget, sid 43 till 45], Karlskrona 2016. 
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107 Arteus, Gunnar &  Zetterberg, Kent, Realism eller illusion, [Molin, Karl, En realistisk
försvarsbudget, sid 43 till 45], Karlskrona 2016.
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påverkat detta är att centern och folkpartiet gjorde en annorlunda bedömning 
än moderaterna.

För samtliga partier utgjorde anska!ning av svenska kärnvapen ett stort problem 
att ta ställning till. Regeringen fattade 1968 beslut om att Sverige inte skulle anska!a 
atomvapen. Icke-spridningsavtalet undertecknades samma år av Sovjetunionen, 
Storbritannien och USA. Sverige, tillsammans med ca 50 icke-kärnvapenstater 
undertecknade också avtalet. Därmed förband de sig att inte ta emot eller utveckla 
kärnvapen.108 Kina och Frankrike undertecknade inte avtalet.109

Den tredje perioden, under 1980- och 1990-talen, startade med att 
verkligheten hade kommit ikapp tiden. Försvaret hade ett stort strukturellt 
problem. Värnplikten och en stor krigsorganisation med erforderlig materiell 
kvalitet innebar ökade ekonomiska satsningar. Möjlig anska!ning av inhemsk 
försvarsmateriel reducerades så mycket att det skapade strukturella problem för 
en konkurrenskraftig svensk försvarsindustri. Detta var ett resultat av för stora 
förhoppningar om vad som kunde åstadkommas inom de ramar som hade styrt 
planeringen av försvarets utveckling från början av 1960-talet. Det parlamentariska 
läget innebar att politikerna inte kunde acceptera ökade försvarsanslag eller 
reduktioner i freds- och krigsorganisationen. En rationaliseringsplan utarbetades 
med målsättning att successivt reducera kostnaderna i fredsorganisationen. 
Kostnaden skulle vara två miljarder lägre per år efter en tioårsperiod.

Perioden innebar ökade motsättningar mellan stormaktsblocken. Rustningarna 
ökade i Sveriges närområde. 1980-talet var instabilt och förmodligen den 
farligaste efterkrigsperioden för Sverige och norra Europa. Frekvent inträngande 
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet på svenskt 
territorium var legio. Då U137 gick på grund i Gåse"ärden utanför Karlskrona 
blev budgetubåtarna verkliga ubåtar. Även ubåtsjaktinsatserna utanför Utö och i 
Hårs"ärden samt ett otal ubåtsjaktinsatser under perioden visade på brister i det 
svenska sjöförsvaret. 

Sammantaget borde det ha inneburit en ökad satsning på försvaret. Partierna 
hade emellertid utvecklat delvis olika bedömningar om omvärlden, dess militära 
förmåga och vilja till insatser i fred. Socialdemokraterna ansåg att hotet från öster 
var överdrivet. En ökad satsning på försvaret skulle verka kontraproduktivt på 
den begynnande avspänningen mellan öst och väst. Avspänningen borde ges ett 
utökat utrymme i den utrikespolitiska dialogen. Politikerna ansåg att minskade 
rustningsnivåer skulle stimulera utvecklingen för folken i Europa.

108 Zetterberg, Kent (red), Utvecklingen av taktiska kärnvapen och vapenbärare under kalla kriget, 
Lettland 2016, sidorna 163 och 164.
109 Kina och Frankrike undertecknade avtalet 1992. Först då hade samtliga fem o#ciella 
kärnvapenstater undertecknat avtalet.
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läget innebar att politikerna inte kunde acceptera ökade försvarsanslag eller
reduktioner i freds- och krigsorganisationen. En rationaliseringsplan utarbetades
med målsättning att successivt reducera kostnaderna i  fredsorganisationen.
Kostnaden skulle vara två miljarder lägre per år efter en tioårsperiod.

Perioden innebar ökade motsättningar mellan stormaktsblocken. Rustningarna
ökade i  Sveriges närområde. 1980-talet var instabilt och förmodligen den
farligaste efterkrigsperioden för Sverige och norra Europa. Frekvent inträngande
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet på svenskt
territorium var legio. Då U137 gick på grund i Gåsefiärden utanför Karlskrona
blev budgetubåtarna verkliga ubåtar. Även ubåtsjaktinsatserna utanför Utö och i
Hårsfiärden samt ett otal ubåtsjaktinsatser under perioden visade på brister i det
svenska sjöförsvaret.

Sammantaget borde det ha inneburit en ökad satsning på försvaret. Partierna
hade emellertid utvecklat delvis olika bedömningar om omvärlden, dess militära
förmåga och vilja till insatser i fred. Socialdemokraterna ansåg att hotet från öster
var överdrivet. En ökad satsning på försvaret skulle verka kontraproduktivt på
den begynnande avspänningen mellan öst och väst. Avspänningen borde ges ett
utökat utrymme i den utrikespolitiska dialogen. Politikerna ansåg att minskade
rustningsnivåer skulle stimulera utvecklingen för folken i Europa.

108 Zetterberg, Kent (red), Utvecklingen av taktiska kärnvapen och vapenbärare under kalla kriget,
Lettland 2016, sidorna 163 och 164.
109 Kina och Frankrike undertecknade avtalet 1992. Först då hade samtliga fem officiella
kärnvapenstater undertecknat avtalet.
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Vårt framtida försvar

*�EJSFLUJWFO�UJMM������ÌST�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�LPOTUBUFSBEFT�BUU�VUWFDLMJOHFO�J�PN-
världen efter krigsslut krävde en omvärdering av det svenska försvaret. Till skillnad 
från fredsidyllen efter första världskriget var den strategiska situationen annor-
lunda. Sveriges säkerhetspolitiska läge var långtifrån att vara gynnsamt. Samtidigt 
handlade det om en omställning av Krigsmakten från krigsårens upprustning och 
WÊQOBE�CFSFETLBQ�UJMM�GSFETGÚSIÌMMBOEFO��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�IBEF�GÌUU�J�VQQESBH�
BUU�VUSFEB�,SJHTNBLUFOT�PSHBOJTBUJPO�GSÌO������PDI�GSBNÌU��,PNNJUUÏO�TLVMMF�
VUWÊSEFSB�PDI�ESB�OZUUB�BW�EF�VOEFS�LSJHTÌSFO�WVOOB�FSGBSFOIFUFSOB��,PNNJUUÏO�
skulle inte heller tveka att avveckla delar av Krigsmakten som de ansåg vara till 
ingen nytta. Överbefälhavaren !ck i uppdrag att lämna förslag till Krigsmaktens 
framtida organisation inom tre ekonomiska ramar, 650, 750 respektive 900 mil-
joner kronor per år i 1946 års prisläge.

I mars 1947 överlämnade överbefälhavaren förslag till Krigsmaktens framtida 
organisation. Föga förvånande ansåg överbefälhavaren att inget av de ekonomiska 
alternativen uppfyllde de krav som borde ställas på Krigsmakten. Han ansåg 
också att Krigsmaktens organisation successivt skulle löpande anpassas efter 
utvecklingen i omvärlden. Kostnaden beräknades till 920 miljoner per år.

Det förtjänar att nämnas att överbefälhavarens underlag, som även gavs ut i en 
öppen utgåva – Vårt framtida försvar – är omfattande och behandlar i princip allt 
som hänger samman med uppbyggnaden av en modern krigsmakt – militärpolitik, 
krigets karaktär, målsättning och krav, kontinuitet och reformer samt värnplikt 
och utbildning. Underlaget avslutas med överbefälhavarens förordade förslag.110 
Samtidigt konstaterar jag att överbefälhavarens förslag i Vårt framtida försvar 
till sin karaktär och inriktning har utgjort grunden för Krigsmaktens senare 
Försvarsmaktens utformning under hela det kalla kriget.

Överbefälhavaren konstaterade att en konfrontation mellan stormakterna 
innebär att FN:s stadga hade slutat att fungera. Därmed upphör Sveriges och 
övriga medlemsländers förpliktelser. Då blir Krigsmaktens viktigaste uppgift 
att vara ett stöd för svensk neutralitetspolitik. Krigsmakten ska kunna upptäcka 
och förhindra otillbörligt utnyttjande av svenskt territorium. Samma krav måste 
ställas på Krigsmakten då Sverige är neutralt som vid försvar mot !entligt angrepp. 
Härav följer att Krigsmaktens organisation måste medge basering och gruppering 
för försvar i tänkbara krigsfall. Överbefälhavaren konstaterade att 

/…/ våra försvarsförberedelser i fred och vår strategi i krig måste vara sådana, 
att förutsättningar skapas för att erhålla militärt understöd. Sveriges motstånd 

110 Överbefälhavare var general Helge Jung. Först inför 1992 års försvarsbeslut överlämnade den 
dåvarande överbefälhavaren, Bengt Gustafsson, ett lika fullständigt förslag.

Vårt framtida försvar
I direktiven till 1945 års försvarskommitte konstaterades att utvecklingen i om-
världen efter krigsslut krävde en omvärdering av det svenska försvaret. Till skillnad
från fredsidyllen efter första världskriget var den strategiska situationen annor-
lunda. Sveriges säkerhetspolitiska läge var långtifrån att vara gynnsamt. Samtidigt
handlade det om en omställning av Krigsmakten från krigsårens upprustning och
väpnad beredskap till fredsförhållanden. Försvarskommitten hade fått i uppdrag
att utreda Krigsmaktens organisation från 1948 och framåt. Kommitten skulle
utvärdera och dra nytta av de under krigsåren vunna erfarenheterna. Kommitten
skulle inte heller tveka att avveckla delar av Krigsmakten som de ansåg vara till
ingen nytta. Överbefälhavaren fick i uppdrag att lämna förslag till Krigsmaktens
framtida organisation inom tre ekonomiska ramar, 650, 750 respektive 900 mil-
joner kronor per år i 1946 års prisläge.

I mars 1947 överlämnade överbefälhavaren förslag till Krigsmaktens framtida
organisation. Föga förvånande ansåg överbefälhavaren att inget av de ekonomiska
alternativen uppfyllde de krav som borde ställas på Krigsmakten. Han ansåg
också att Krigsmaktens organisation successivt skulle löpande anpassas efter
utvecklingen i omvärlden. Kostnaden beräknades till 920 miljoner per år.

Det förtjänar att nämnas att överbefälhavarens underlag, som även gavs ut i en
öppen utgåva — Vårt framtida försvar — är omfattande och behandlar i princip allt
som hänger samman med uppbyggnaden av en modern krigsmakt— militärpolitik,
krigets karaktär, målsättning och krav, kontinuitet och reformer samt värnplikt
och utbildning. Underlaget avslutas med överbefälhavarens förordade förslag.110
Samtidigt konstaterar jag att överbefälhavarens förslag i Vårt framtida försvar
till sin karaktär och inriktning har utgjort grunden för Krigsmaktens senare
Försvarsmaktens utformning under hela det kalla kriget.

Överbefälhavaren konstaterade att en konfrontation mellan stormakterna
innebär att FN:s stadga hade slutat att fungera. Därmed upphör Sveriges och
övriga medlemsländers förpliktelser. Då blir Krigsmaktens viktigaste uppgift
att vara ett stöd för svensk neutralitetspolitik. Krigsmakten ska kunna upptäcka
och förhindra otillbörligt utnyttjande av svenskt territorium. Samma krav måste
ställas på Krigsmakten då Sverige är neutralt som vid försvar mot fientligt angrepp.
Härav följer att Krigsmaktens organisation måste medge basering och gruppering
för försvar i tänkbara krigsfall. Överbefälhavaren konstaterade att

/.../ våra försvarsförberedelser i fred och vår strategi i krig måste vara sådana,
att förutsättningar skapas för att erhålla militärt understöd. Sveriges motstånd

110 Överbefälhavare var general Helge Jung. Först inför 1992 års försvarsbeslut överlämnade den
dåvarande överbefälhavaren, Bengt Gustafsson, ett lika fullständigt förslag.
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avser ytterst att om allvarliga motgångar skulle inträ!a, likväl genom militära 
kraftinsatser bidraga till en omsvängning i det allmänna läget och att vårt folk 
bevara rätten att vid ett fredsslut föra sin egen talan.

För att landet ska kunna hålla ut, tills understöd utifrån kan erhållas, får 
intet underlåtas, som kan skapa gynnsamma betingelser för ett segt motstånd. 
Åtgärder för att stärka folkets andliga motståndskraft och civilförsvaret äro 
härvidlag av stor betydelse. Med hänsyn till vad som kan väntas i fråga 
om "yganfall i terroriserande syfte är det bl. a. nödvändigt, att omfattande 
åtgärder vidtagas för att säkerställa riksstyrelsens funktioner i krig och att 
särskilt omsorgsfulla förberedelser vidtagas för utrymning av de större städerna, 
framför allt Stockholm.111

Överbefälhavaren betonade att Krigsmakten ska vara så uppbyggd att den kan 
genomföra ett segt djupförsvar för att vinna tid. Hans slutsats var att Krigsmakten 
måste behålla sin nuvarande omfattning. Kvaliteten i utrustningen måste tillgo-
doses, så långt ekonomin tillåter, så att välrustade operativa förband, till lands, till 
sjöss och i luften skulle kunna sättas upp i minst samma utsträckning som nu. För 
att bygga upp ett sådant försvar måste hela den personella värnkraften utnyttjas.

Prioriteringen och därmed avvägningen var kristallklar. Överbefälhavaren 
prioriterade i första hand en stor organisation för att säkerställa ett uthålligt 
försvar över djupet av svenskt territorium och förmåga att möta ett militärt 
angrepp. Den materiella utrustningen kommer i andra hand liksom förband 
som inte primärt anska!ats för invasionsförsvaret och som var helt beroende av 
erhållet anslag. Detta blev mycket tydligt i överbefälhavarens motivering av den 
avvägning han hade gjort mellan försvarsgrenarna.

/.../ avvägningen motiveras emellertid av krigserfarenheterna, Sveriges 
militärgeogra#ska förhållanden och av den omständigheten, att vårt folk vid 
krig som sannolikt alternativ måste räkna med att inom ett eget territorium 
kämpa mot en överlägsen invaderande motståndare. Från denna utgångspunkt 
måste tyngdpunkten läggas på armen och "ygvapnet, vilkas stridskrafter 
kunna verka mot alla former av invasion samt mot "yganfall, medan 
marinstridskrafternas möjligheter av naturliga skäl i stort inskränkas till att 
medverka i för  svaret mot invasion över öppet vatten.112

Denna motivering är för mig mycket tydlig. Den bestyrker att alla som var emot 
att redan i fred ha en överbefälhavare hade rätt. Överbefälhavaren ser i första 
hand till sin egen försvarsgren och övriga försvarsgrenar som kan tänkas gynna 
överbefälhavarens egen. I och för sig löstes detta i begränsad omfattning genom 

111 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidor 129 och 130.
112 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199. 

avser ytterst att om allvarliga motgångar skulle inträffa, likväl genom militära
kraftinsatser bidraga till en omsvängning i det allmänna läget och att vårt folk
bevara rätten att vid ett fredsslut föra sin egen talan.

För att landet ska kunna hålla ut, tills understöd utifrån kan erhållas, far
intet underlåtas, som kan skapa gynnsamma betingelser for ett segt motstånd.
Åtgärder for att stärka folkets andliga motståndskraft och civilförsvaret äro
härvidlag av stor betydelse. Med hänsyn till vad som kan väntas i  fråga
om flyganfall i terroriserande syfte är det bl. a. nödvändigt, att omfattande
åtgärder vidtagas for att säkerställa riksstyrelsens funktioner i krig och att
särskilt omsorgsfulla förberedelser vidtagas for utrymning av de större städerna,
framför allt Stockholm."'

Överbefälhavaren betonade att Krigsmakten ska vara så uppbyggd att den kan
genomföra ett segt djupförsvar för att vinna tid. Hans slutsats var att Krigsmakten
måste behålla sin nuvarande omfattning. Kvaliteten i utrustningen måste tillgo-
doses, så långt ekonomin tillåter, så att välrustade operativa förband, till lands, till
sjöss och i luften skulle kunna sättas upp i minst samma utsträckning som nu. För
att bygga upp ett sådant försvar måste hela den personella värnkraften utnyttjas.

Prioriteringen och därmed avvägningen var kristallklar. Överbefälhavaren
prioriterade i första hand en stor organisation för att säkerställa ett uthålligt
försvar över djupet av svenskt territorium och förmåga att möta ett militärt
angrepp. Den materiella utrustningen kommer i andra hand liksom förband
som inte primärt anskaffats för invasionsförsvaret och som var helt beroende av
erhållet anslag. Detta blev mycket tydligt i överbefälhavarens motivering av den
avvägning han hade gjort mellan försvarsgrenarna.

.../ avvägningen motiveras emellertid av krigserfarenheterna, Sveriges
militärgeografiska förhållanden och av den omständigheten, att vårt folk vid
krig som sannolikt alternativ måste räkna med att inom ett eget territorium
kämpa mot en överlägsen invaderande motståndare. Från denna utgångspunkt
måste tyngdpunkten läggas på armen och flygvapnet, vilkas stridskrafter
kunna verka mot alla former av invasion samt mot flyganfall, medan
marinstridskrafternas möjligheter av naturliga skäl i stort inskränkas till att
medverka i Pr svaret mot invasion över öppet vatten.112

Denna motivering är för mig mycket tydlig. Den bestyrker att alla som var emot
att redan i fred ha en överbefälhavare hade rätt. Överbefälhavaren ser i första
hand till sin egen försvarsgren och övriga försvarsgrenar som kan tänkas gynna
överbefälhavarens egen. I och för sig löstes detta i begränsad omfattning genom

111 Jung, Helge, Vart framtida försvar, Malmö 1947, sidor 129 och 130.
112 Jung, Helge, Vart framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199.
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BUU� ÚWFSCFGÊMIBWBSFO� UJMMTBNNBOT� NFE� GÚSTWBSTTUBCTDIFGFO� BSNÏ�� NBSJO�� PDI�
!ygvapencheferna bildade militärledningen. I denna skulle försvarsgrenscheferna 
agera som om de var överbefälhavare och inte försvarsgrenschefer. 

1945 års försvarskommitté

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�LPOTUBUFSBEF�BUU������ÌST� GÚSTWBSTCFTMVU� TLVMMF� TFT� J�CFMZTOJOH�
av det behov som förelåg för att kunna återuppbygga Krigsmakten med hänsyn till 
EFU�QÌHÌFOEF�LSJHFU��,PNNJUUÏOT�VQQESBH�WBS�BUU�GÚSFTMÌ�FO�BOQBTTOJOH�BW�GÚSTWBSFUT�
organisation och inriktning. Förslaget skulle grundas på erfarenheterna från andra 
världskriget och utformas mot bakgrund av de krav som det moderna kriget ställer. 
Landets "nansiella läge var ansträngt. Därför var det nödvändigt att efter avveckling-
en av krigsårens beredskap minska kostnaderna för försvaret. En justering av 1942 
ÌST�GÚSTWBSTCFTMVU�WBS�EÊSGÚS�OÚEWÊOEJH��,PNNJUUÏOT�GÚSTMBH�TLVMMF�EPDL�UJMMHPEPTF�
förmåga att snabbt kunna övergå från fredstida till krigstida organisation.

Den militärstrategiska diskursen i betänkandet var dock begränsad. Den 
förekom endast om sjöförsvaret.

/.../ för egen [Vougt] del har försvarskommittén med hänsyn till !ottans betydelse 
icke blott för invasionsförsvaret utan jämväl för neutralitetens bevarande och 
sjöfartens skyddande ansett sig böra föreslå en !ottorganisation, som visserligen 
innebär en väsentlig begränsning i förhållande till vad som avsågs i 1942 års 
försvarsbeslut men som likväl i avsevärt högre grad än något av de ovannämnda 
lägre alternativen är ägnat att tillgodose de marina synpunkterna.113

5SPUT� EFUUB� TÊLFSIFUTQPMJUJTLB� LPOTUBUFSBOEF� BDDFQUFSBEF� LPNNJUUÏO�
ÚWFSCFGÊMIBWBSFOT�BWWÊHOJOH�EÊS�IBOT�UZOHEQVOLU�MBEFT�QÌ�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU��
%FUUB�NPUJWFSBEFT�NFE�BUU�BSNÏ��PDI�ìZHTUSJETLSBGUFSOB�FOMJHU�IBOT�NFOJOH�WPSF�
mera mångsidigt användbara än de marina stridskrafterna. Detta medförde stark 
CFHSÊOTOJOH�BW�ìPUUBO��,PNNJUUÏO�MZGUF�GSBN�UFLOJTL�VUWFDLMJOH�TBNU�ìZHIPUFU�
mot kommunikationer och det civila samhället som motiv för att inte föreslå en 
MÌOHTJLUJH�QMBO��'ÚS�GÚSTUB�HÌOHFO�EJTLVUFSBEF�LPNNJUUÏO�CFIPWFU�BW�BUPNWBQOFO�
inom ramen för svensk utrikes- och försvarspolitik.

,PNNJUUÏO� LPOTUBUFSBEF� BUU� NJTTUSP� GÚSFMÌH� NFMMBO� TUPSNBLUFSOB�� OEÌ�
VUHJDLT�GSÌO�BUU�NPUTÊUUOJOHBSOB�TLVMMF�LPNNB�BUU�VUKÊNOBT��,PNNJUUÏO�QFLBEF�
dock på att en kon!ikt mellan stormakterna inte kunde uteslutas. En sådan 
skulle då omfatta skandinaviska halvön med omgivande havsområden. Sveriges 
geogra"ska läge hade i så fall inneburit att landet skulle riskera, trots en strikt 
OFVUSBMJUFU�BUU�CMJ�JOESBHFU��,PNNJUUÏOT�TMVUTBUT�WBS�UZEMJH��4UPSB�LSBW�TLVMMF�EÌ�
ställas på svenskt försvar.

113 SOU 1947:72, Betänkande med förslag angående försvarets organisation avgivet av 1945 års 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�EFO����OPWFNCFS������%FM���4UPDLIPMN������TJEBO����

att överbefälhavaren tillsammans med försvarsstabschefen, arme-, marin- och
flygvapencheferna bildade militärledningen. I denna skulle försvarsgrenscheferna
agera som om de var överbefälhavare och inte försvarsgrenschefer.

1945 års försvarskommitte
Försvarskommitten konstaterade att 1942 års försvarsbeslut skulle ses i belysning
av det behov som förelåg för att kunna återuppbygga Krigsmakten med hänsyn till
det pågående kriget. Kommitten uppdrag var att föreslå en anpassning av försvarets
organisation och inriktning. Förslaget skulle grundas på erfarenheterna från andra
världskriget och utformas mot bakgrund av de krav som det moderna kriget ställer.
Landets finansiella läge var ansträngt. Därför var det nödvändigt att efter avveckling-
en av krigsårens beredskap minska kostnaderna för försvaret. En justering av 1942
års försvarsbeslut var därför nödvändig. Kommitten förslag skulle dock tillgodose
förmåga att snabbt kunna övergå från fredstida till krigstida organisation.

Den militärstrategiska diskursen i  betänkandet var dock begränsad. Den
förekom endast om sjöförsvaret.

.../ _Pr egen Yougt] del harPsvarskommittin med hänsyn tillflottans betydelse
icke blott för invasionsförsvaret utan jämväl för neutralitetens bevarande och
sjöfartens skyddande ansett sig böra föreslå en flottorganisation, som visserligen
innebär en väsentlig begränsning i förhållande till vad som avsågs i 1942 års
försvarsbeslut men som likväl i avsevärt högre grad än något av de ovannämnda
lägre alternativen är ägnat att tillgodose de marina synpunkterna.113

Trots detta säkerhetspolitiska konstaterande accepterade kommitten
överbefälhavarens avvägning, där hans tyngdpunkt lades på armen och flygvapnet.
Detta motiverades med att arme- och flygstridskrafterna enligt hans mening vore
mera mångsidigt användbara än de marina stridskrafterna. Detta medförde stark
begränsning av flottan. Kommitten lyfte fram teknisk utveckling samt flyghotet
mot kommunikationer och det civila samhället som motiv för att inte föreslå en
långsiktig plan. För första gången diskuterade kommitten behovet av atomvapnen
inom ramen för svensk utrikes- och försvarspolitik.

Kommitten konstaterade att misstro förelåg mellan stormakterna. Ändå
utgicks från att motsättningarna skulle komma att utjämnas. Kommitten pekade
dock på att en konflikt mellan stormakterna inte kunde uteslutas. En sådan
skulle då omfatta skandinaviska halvön med omgivande havsområden. Sveriges
geografiska läge hade i så fall inneburit att landet skulle riskera, trots en strikt
neutralitet, att bli indraget. Kommittens slutsats var tydlig. Stora krav skulle då
ställas på svenskt försvar.

113 SOU 1947:72, Betänkande med förslag angående försvarets organisation avgivet av 1945 års
försvarskommitte den 25 november 1947, Del 1, Stockholm 1947, sidan 55.
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'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO� CFIBOEMBEF� PDLTÌ� NÌMTÊUUOJOHFO� GÚS� GÚSTWBSFU�� 'ÚSTWBS�
måste kunna bjudas i alla riktningar. Försvaret skulle kunna omgrupperas och 
GÚSIJOESB�TUSBUFHJTLU�ÚWFSGBMM��,PNNJUUÏO�BOGÚSEF�

/.../ även om våra personella och ekonomiska resurser sätta en gräns för våra 
möjligheter att bygga upp ett försvar, som utan bistånd utifrån skulle kunna på 
längre sikt hålla stånd mot en angripande stormakt, böra dock försvarsanstalterna 
utformas så, att angriparen i det längsta förhindras få fast fot på svensk mark 
och att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt motstånd.114

,PNNJUUÏO�EFMBEF�JOUF�ÚWFSCFGÊMIBWBSFOT�VQQGBUUOJOH�PN�BUU�CFTMVU�JOUF�TLVMMF�
fattas om en fast och allmän plan för Krigsmaktens organisationsutveckling på 
längre sikt. De främsta skälen till denna uppfattning var nödvändigheten att 
vid behov kunna ändra i organisationen för att minska kostnaderna och att det 
förelåg krav på att ta i anspråk arbetskraft och varutillgångar för det allmännas 
bruk.115� ,PNNJUUÏO� QSÚWBEF� PDLTÌ� NÚKMJHIFUFSOB� UJMM� SBUJPOBMJTFSJOHBS� NFO�
GBOO�BUU�EFU�JOUF�TLVMMF�HF�CFUZEBOEF�CFTQBSJOHBS��*�TUÊMMFU�BOTÌH�LPNNJUUÏO�BUU�
det gick att begränsa krigsorganisationen inom alla tre försvarsgrenana. Men 
även här kom man fram till att det internationella läget inte hade stabiliserats 
och därmed måste förändringarna genomföras på sådant sätt att försvarets 
FêFLU�JOUF�QÌUBHMJHU�GÚSTWBHBEFT��.PU�EFOOB�CBLHSVOE�GÚSPSEBEF�LPNNJUUÏO�FO�
OÌHPSMVOEB�KÊNO�ÌSTLPTUOBE��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�GÚSFTMPH�FO�NFEFMLPTUOBE�QFS�
år på 810 miljoner under tio år.116 Nödvändiga förändringar skulle åstadkommas 
under en tioårsperiod.

,PNNJUUÏO� GSBNIÚMM� BUU� EF� TUBUTëOBOTJFMMB� LPOTFLWFOTFSOB� BW� GÚSTWBSTLPTU-
nadernas storlek var uppmärksammade. Även den rådande situationen i Sverige 
ställde hårda krav på att begränsa det allmännas krav på arbetskraft och materiel. 
,PNNJUUÏO�VUHJDL�PDLTÌ�GSÌO�BUU�GSBNUJEFO�VUHKPSEFT�BW�FO�MÊOHSF�GSFETQFSJPE��
%ÊSNFE�LVOEF� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�PDLTÌ�NPUJWFSB� FO�CFHSÊOTOJOH�BW� GÚSTWBST-
kostnaderna.

,PNNJUUÏO� QÌQFLBS� BUU� EFO� JOUF� LVOOBU� VOEWJLB� BUU� UB� IÊOTZO� UJMM� BUU�
överbefälhavaren Helge Jung föreslagit en stark begränsning av !ottan vid 
NJOTLBE�FLPOPNJ��,PNNJUUÏOT�GÚSTMBH�JOOFCBS�FO�JDLF�PCFUZEMJH�GÚSÊOESJOH�BW�
BWWÊHOJOHFO�NFMMBO�GÚSTWBSTHSFOBSOB��"SNÏOT�BOTMBH�GÚSFTMPHT�ÚLB�GSÌO�����UJMM�
326 miljoner kronor och !ygvapnets anslag från 240 till 254 miljoner kronor. 
Denna ökning föreslogs bli "nansierad genom att marinens anslag minskades 
GSÌO�����UJMM�����NJMKPOFS�LSPOPS��,PNNJUUÏO�LPOTUBUFSBEF�BUU�NBSJOFO�VOEFS�

114 Ibid, sidan 32.
115 Ibid, sidan 38.
116 Ibid, sidan 64.

Försvarskommitten behandlade också målsättningen för försvaret. Försvar
måste kunna bjudas i alla riktningar. Försvaret skulle kunna omgrupperas och
förhindra strategiskt överfall. Kommitten anförde:

I .../ även om våra personella och ekonomiska resurser sätta en gräns för våra
möjligheter att bygga upp ett försvar, som utan bistånd utifrån skulle kunna på
längre sikt hålla stånd mot en angripande stormakt, böra dock försvarsanstalterna
utformas så, att angriparen i det längsta förhindras fa fast fot på svensk mark
och att ingen del av landet behöver uppgivas utan segt motstånd.'

Kommitten delade inte överbefälhavarens uppfattning om att beslut inte skulle
fattas om en fast och allmän plan för Krigsmaktens organisationsutveckling på
längre sikt. De främsta skälen till denna uppfattning var nödvändigheten att
vid behov kunna ändra i organisationen för att minska kostnaderna och att det
förelåg krav på att ta i anspråk arbetskraft och varutillgångar för det allmännas
bruk.115 Kommitten prövade också möjligheterna till rationaliseringar men
fann att det inte skulle ge betydande besparingar. I stället ansåg kommitten att
det gick att begränsa krigsorganisationen inom alla tre försvarsgrenana. Men
även här kom man fram till att det internationella läget inte hade stabiliserats
och därmed måste förändringarna genomföras på sådant sätt att försvarets
effekt inte påtagligt försvagades. Mot denna bakgrund förordade kommitten en
någorlunda jämn årskostnad. Försvarskommitten föreslog en medelkostnad per
år på 810 miljoner under tio år.116Nödvändiga förändringar skulle åstadkommas
under en tioårsperiod.

Kommitten framhöll att de statsfinansiella konsekvenserna av försvarskost-
nadernas storlek var uppmärksammade. Även den rådande situationen i Sverige
ställde hårda krav på att begränsa det allmännas krav på arbetskraft och materiel.
Kommitten utgick också från att framtiden utgjordes av en längre fredsperiod.
Därmed kunde försvarskommitten också motivera en begränsning av försvars-
kostnaderna.

Kommitten påpekar att den inte kunnat undvika att ta hänsyn till att
överbefälhavaren Helge Jung föreslagit en stark begränsning av flottan vid
minskad ekonomi. Kommittens förslag innebar en icke obetydlig förändring av
avvägningen mellan försvarsgrenarna. Armens anslag föreslogs öka från 308 till
326 miljoner kronor och flygvapnets anslag från 240 till 254 miljoner kronor.
Denna ökning föreslogs bli finansierad genom att marinens anslag minskades
från 140 till 116 miljoner kronor. Kommitten konstaterade att marinen under
114 Ibid, sidan 32.
115 Ibid, sidan 38.
116 Ibid, sidan 64.
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den kommande tioårsperioden kunde leva på arvet men efter 1958 skulle många 
enheter komma att falla för åldersstrecket.117

Totalt sett innebar det att marinens organisation dels skulle minskas kraftigt 
redan under tioårsperioden, dels att marinen vid periodens slut skulle vara 
försatt i ett sådant materielläge att sjöförsvarets operativa e!ekt inte skulle 
motsvara behovet. Trots detta konstaterande föreslogs inga åtgärder för att under 
tioårsperioden påbörja utveckling av ersättningsmateriel.

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�WBS�MÌOHU�JGSÌO�FOJH��,PNNJUUÏOT�PSEGÚSBOEF�PDI�TKV�BW�
LPNNJUUÏOT�FMWB�MFEBNÚUFS�FOTLJMU�FMMFS�UJMMTBNNBOT�MJLTPN�BMMB�GZSB�TBLLVOOJHB�
lämnade särskilda yttranden. 

%FU�TUPSB�ìFSUBMFU�MFEBNÚUFS�J�LPNNJUUÏO�MÊNOBEF�TÊSTLJMEB�ZUUSBOEF�EÊS�EF�
"esta konstaterade att det hade varit önskvärt om organisationen i fred i större 
PNGBUUOJOH�ÊO�J�LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�IBEF�LVOOBU�NJOTLBT��.FO�NFE�EFO�PWJTTIFU�
om det internationella lägets utveckling var detta inte möjligt. De "esta ansåg, 
från olika synpunkter, att anslagsramarna över tioårsperioden innebar en kraftig 
minskning av förband och deras kvalitet. Man bedömde att det skulle föreligga 
stor osäkerhet om förbanden fullt ut skulle kunna lösa sina uppgifter. Samtidigt 
ansåg de "esta att den utveckling som skett och förväntades ske framgent måste 
innebära en avvaktande inställning till nyanska!ning av materiel.

Av de "esta yttrandena framgick att erfarenheterna från beredskaps- och 
krigsåren inte varit vägledande på ett konsekvent sätt vid avvägningen mellan 
försvarsgrenarna. Detta innebar att åsikten var delad om var tyngdpunkten vid 
försvar mot invasion skulle ligga – utanför gräns och kust eller innanför gräns och 
kust – för att kunna hålla ut tills understöd utifrån kunde erhållas. Viss enighet 
rådde om jakt"ygets och spanings"ygets samt luftvärnets betydelse. Reservanterna 
Elon Andersson (f ), Sven Andersson (s) och von Heland (c) föreslog en mera 
SBEJLBM�GÚSÊOESJOH�BW�,SJHTNBLUFO�BSNÏO�VQQEFMBE�J�FO�FMJUBSNÏ�PDI�FUU�GÚSTUÊSLU�
lokalförsvar och ett antalsmässigt förstärkt "ygvapen. Dessa reservationer kom att 
spela en i sammanhanget betydande roll när den slutliga försvarspropositionen 
slututformades.

Av naturliga skäl hade de sakkunniga koncentrerat sina respektive yttranden 
till den egna försvarsgrenen i större eller mindre omfattning. Ett sammandrag 
av yttrandena redovisas i bilaga 3. Samtliga särskilda yttranden åter#nns i 
försvarsberedningens betänkande del II.118

1SPQPTJUJPOFO�JOGÚS������ÌST�GÚSTWBSTCFTMVU�GÚMKEF�UJMM�EFM�GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�
GÚSTMBH�� %ÊSFNPU� TLJMEF� EFO� TJH� WÊTFOUMJHU� GSÌO� LPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� HFOPN�
att reduktionen av fredsorganisationen var begränsad, grundutbildningen 

117 Stark, Magnus, kommendörkapten, Försvarskommittén och marinen, TiS 1948 sidan 7.
118 SOU 1947:72, Betänkande med förslag angående försvarets organisation avgivet av 1945 års 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�EFO����OPWFNCFS������%FM��*�4UPDLIPMN������

den kommande tioårsperioden kunde leva på arvet men efter 1958 skulle många
enheter komma att falla för åldersstrecket."7

Totalt sett innebar det att marinens organisation dels skulle minskas kraftigt
redan under tioårsperioden, dels att marinen vid periodens slut skulle vara
försatt i  ett sådant materielläge att sjöförsvarets operativa effekt inte skulle
motsvara behovet. Trots detta konstaterande föreslogs inga åtgärder för att under
tioårsperioden påbörja utveckling av ersättningsmateriel.

Försvarskommitten var långt ifrån enig. Kommittens ordförande och sju av
kommittens elva ledamöter enskilt eller tillsammans liksom alla fyra sakkunniga
lämnade särskilda yttranden.

Det stora flertalet ledamöter i kommitten lämnade särskilda yttrande, där de
flesta konstaterade att det hade varit önskvärt om organisationen i fred i större
omfattning än i kommittens förslag hade kunnat minskas. Men med den ovisshet
om det internationella lägets utveckling var detta inte möjligt. De flesta ansåg,
från olika synpunkter, att anslagsramarna över tioårsperioden innebar en kraftig
minskning av förband och deras kvalitet. Man bedömde att det skulle föreligga
stor osäkerhet om förbanden fullt ut skulle kunna lösa sina uppgifter. Samtidigt
ansåg de flesta att den utveckling som skett och förväntades ske framgent måste
innebära en avvaktande inställning till nyanskaffning av materiel.

Av de flesta yttrandena framgick att erfarenheterna från beredskaps- och
krigsåren inte varit vägledande på ett konsekvent sätt vid avvägningen mellan
försvarsgrenarna. Detta innebar att åsikten var delad om var tyngdpunkten vid
försvar mot invasion skulle ligga — utanför gräns och kust eller innanför gräns och
kust — för att kunna hålla ut tills understöd utifrån kunde erhållas. Viss enighet
rådde om jaktflygets och spaningsflygets samt luftvärnets betydelse. Reservanterna
Elon Andersson (f), Sven Andersson (s) och von Heland (c) föreslog en mera
radikal förändring av Krigsmakten, armen uppdelad i en elitarme och ett förstärkt
lokalförsvar och ett antalsmässigt förstärkt flygvapen. Dessa reservationer kom att
spela en i sammanhanget betydande roll när den slutliga försvarspropositionen
slututformades.

Av naturliga skäl hade de sakkunniga koncentrerat sina respektive yttranden
till den egna försvarsgrenen i  större eller mindre omfattning. Ett sammandrag
av yttrandena redovisas i  bilaga 3. Samtliga särskilda yttranden återfinns i
försvarsberedningens betänkande del II."'

Propositionen inför 1948 års försvarsbeslut följde till del försvarskommittens
förslag. Däremot skilde den sig väsentligt från kommittens förslag genom
att reduktionen av fredsorganisationen var begränsad, grundutbildningen

117 Stark, Magnus, kommendörkapten, Försvarskommittén och marinen, TiS 1948 sidan 7.
118 SOU 1947:72, Betänkande med förslag angående försvarets organisation avgivet av 1945 års
försvarskommitte den 25 november 1947, Del 1I, Stockholm 1947.
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begränsades till nio månader och att antalet jakt!ygplan ökades med 50 % inom 
ramen för be"ntlig !ottiljorganisation. Den årliga kostnaden beräknades till 
LOBQQU� ����NJMKPOFS� LSPOPS� TUSBY� VOEFS� GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� TPN� WBS�
810 miljoner per år. Det var långtifrån tillräckligt för att vidmakthålla 1942 års 
försvarsordning. Detta skulle ha krävt cirka 930 miljoner kronor per år. Om all 
materiel skulle kunna ersättas erfordrades cirka 1 100 miljoner kronor om året.

Sveriges militärpolitiska läge vid andra världskrigets slut

Sveriges omgivning
Efter världskrigets slut slöts fred i Europa med Italien, Finland, Ungern och 
Rumänien. Freden slöts i Paris 1947. Gränserna från Versaillesfreden förändrades. 
Finland avträdde till Sovjetunionen Petsamo, Salla, Västkarelen och Porkala 
(återlämnat 1956). Italien avträdde sina kolonier i Afrika. De baltiska staterna 
blev sovjetrepubliker och Ostpreussen delades mellan Polen och Sovjetunionen. 
Östra delen av Polen avträddes till Sovjetunionen. Det var samma gräns, som 
signerades av Stalin och von Ribbentrop i samband med Polens uppdelning. 
Polen kompenserades genom att Tyskland "ck avträda tyskt område öster om 
linjen Oder-Neisse. Tjeckoslovakien avträdde Karpato-Ukraina och Rumänien 
avträdde Bukovina och Bessarabien alla tre till Sovjetunionen som införlivade 
dem i Ukrainska SSR.119

Tyskland delades i fyra ockupationszoner liksom Österrike. Österrike blev 
självständigt 1955. Med Tyskland slöts ingen fred. Det var först vid kalla krigets 
slut, Sovjetunionens upplösning och Tysklands återförening som ett fredsfördrag 
undertecknades. 1990 slöts det fredsfördrag, som reglerade förhållandet mellan 
de tyska staterna och de fyra segrarmakterna. Fredsfördraget innebar också att 
Tyskland formellt erkände de allierades annektering av det tidigare tyska området 
öster om Oder-Neisse.

Överenskommelserna mellan de allierade från i Teheran, Jalta och i Postdam 
med !era uppfylldes inte. Sovjetunionen hade redan i april 1945 meddelat att 
valen i de länder i östra Europa, som tillhörde Sovjetunionens intressesfär skulle 
genomföras på samma sätt som i Sovjetunionen. Enbart kandidater utsedda av 
ockupationsmakten "ck delta. Under Potsdamkonferensen blev det fullt klart 
att någon överenskommelse inte kunde nås om fria val i östra Europa. I slutet 
av 1946 installerades sovjetvänliga regeringar i Bulgarien, Polen, Rumänien och 
Ungern. Tjeckoslovakien följde efter i februari 1948 efter det kommunistiska 
maktövertagandet genom den så kallade Pragkuppen. Sovjetunionen tillsammans 
med sina allierade behärskade Östersjökusten från Finland till Kiel.

119�"SUÏVT�(VOOBS���;FUUFSCFSH�,FOU�Realism eller illusion, [Fältström, Herman, Försvarspolitikens 
realism], Printfabriken, Karlskrona 2016, sidorna 77 till 80.

begränsades till nio månader och att antalet jaktflygplan ökades med 50 % inom
ramen för befintlig flottiljorganisation. Den årliga kostnaden beräknades till
knappt 800 miljoner kronor, strax under försvarskommittens förslag som var
810 miljoner per år. Det var långtifrån tillräckligt för att vidmakthålla 1942 års
försvarsordning. Detta skulle ha krävt cirka 930 miljoner kronor per år. Om all
materiel skulle kunna ersättas erfordrades cirka 1 100 miljoner kronor om året.

Sveriges militärpolitiska läge vid andra världskrigets slut

Sveriges omgivning
Efter världskrigets slut slöts fred i Europa med Italien, Finland, Ungern och
Rumänien. Freden slöts i Paris 1947. Gränserna från Versaillesfreden förändrades.
Finland avträdde till Sovjetunionen Petsamo, Salla, Västkarelen och Porkala
(återlämnat 1956). Italien avträdde sina kolonier i Afrika. De baltiska staterna
blev sovjetrepubliker och Ostpreussen delades mellan Polen och Sovjetunionen.
Östra delen av Polen avträddes till Sovjetunionen. Det var samma gräns, som
signerades av Stalin och von Ribbentrop i samband med Polens uppdelning.
Polen kompenserades genom att Tyskland fick avträda tyskt område öster om
linjen Oder-Neisse. Tjeckoslovakien avträdde Karpato-Ukraina och Rumänien
avträdde Bukovina och Bessarabien alla tre till Sovjetunionen som införlivade
dem i Ukrainska SSR.119

Tyskland delades i fyra ockupationszoner liksom Österrike. Österrike blev
självständigt 1955. Med Tyskland slöts ingen fred. Det var först vid kalla krigets
slut, Sovjetunionens upplösning och Tysklands återförening som ett fredsfördrag
undertecknades. 1990 slöts det fredsfördrag, som reglerade förhållandet mellan
de tyska staterna och de fyra segrarmakterna. Fredsfördraget innebar också att
Tyskland formellt erkände de allierades annektering av det tidigare tyska området
öster om Oder-Neisse.

Överenskommelserna mellan de allierade från i Teheran, Jalta och i Postdam
med flera uppfylldes inte. Sovjetunionen hade redan i april 1945 meddelat att
valen i de länder i östra Europa, som tillhörde Sovjetunionens intressesfär skulle
genomföras på samma sätt som i Sovjetunionen. Enbart kandidater utsedda av
ockupationsmakten fick delta. Under Potsdamkonferensen blev det fullt klart
att någon överenskommelse inte kunde nås om fria val i östra Europa. I slutet
av 1946 installerades sovjetvänliga regeringar i Bulgarien, Polen, Rumänien och
Ungern. Tjeckoslovakien följde efter i februari 1948 efter det kommunistiska
maktövertagandet genom den så kallade Pragkuppen. Sovjetunionen tillsammans
med sina allierade behärskade Östersjökusten från Finland till Kiel.
119 Arteus, Gunnar & Zetterberg, Kent, Realism eller illusion, [Fältström, Herman, Försvarspolitikens
realism], Printfabriken, Karlskrona 2016, sidorna 77 till 80.
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Utrikes- och försvarspolitik
I slutet av kriget förde Sverige en utrikes- och försvarspolitik, som starkt 
tillmötesgick västmakterna. Det handlade om signalspaning, att driva bort ryssar 
från Nordnorge och stabsöverläggningar om att med militära förband delta i 
befrielsen av Norge. Någon insats vid befrielsen av Norge blev inte nödvändig. 

Utrikes- och försvarspolitiken utformades med hänsyn till Sveriges geogra!ska 
läge på den geostrategiskt viktiga skandinaviska halvön, mellan segrarmakterna 
Sovjetunionen i öster och Frankrike, Storbritannien och USA i väster. 
Sovjetunionens expansion med ökat in"ytande över östra Europa väckte farhågor. 
Expansionen kunde tolkas som en medveten strategi att på sikt dominera 
hela Europa. Förutom de nybildade sovjetrepublikerna och kommunistiskt 
maktövertagande inom den sovjetiska intressesfären, påräknade Sovjetunionen 
stöd från relativt stora kommunistiska partier främst i Frankrike och Italien.

Som tidigare tydliggjorde Sverige att landet skulle vara militärt alliansfritt, 
syftandes till att vara neutralt gentemot krigförande länder. Genom en 
förtroendeskapande utrikespolitik baserad på militär alliansfrihet och förmåga att 
värna eget territorium ville Sverige tydligt markera att krigsårens anpassningspolitik 
var slut. USA litade inte på att Sverige ensamt skulle kunna stå emot ett angrepp 
från öster. Sovjetunionen förmodade att Sverige inte skulle hålla sig neutralt vid 
ett framtida krig. Sovjetunionens ambassadör i Stockholm, Alexandra Kollontaj, 
rapporterade hem att Sverige med all säkerhet skulle bete sig på samma sätt som 
under andra världskriget.120

I juli 1945 ersattes samlingsregeringen av en rent socialdemokratisk regering. 
'PSUGBSBOEF� WBS� 1FS� "MCJO� )BOTTPO� TUBUTNJOJTUFS� NFO� ½TUFO� 6OEÏO� FSTBUUF�
Christian Günther (opolitisk) som utrikesminister. Enligt min mening kan detta 
byte karaktäriseras som en 180-graders gir av den svenska utrikespolitiken. Jan 
-JOEFS�LPOTUBUFSBS�BUU�6OEÏO�BOTÌH�BUU�CPSHFSMJH�TUPSLBQJUBMJTN�PDI�LPNNVOJTN�
var samma andas barn.121 En konsekvens av detta blev undfallenhet mot 
Sovjetunionen och aggressivitet mot USA. Detta ledde till ett mellan stormakterna 
ständigt utsatt Sverige, vars enda försäkring utgjordes av ett eget och dyrbart 
GÚSTWBS��%FU�WBS�FUU�GÚSTWBS�TPN�J�EFTTB�TBNNBOIBOH�WBS�BMMEFMFT�GÚS�TWBHU��6OEÏO�
tillsammans med sin mentor Ernst Wigforss och ambassadören Rolf Sohlman 
kom att stå för ett antal kontroversiella politiska ageranden – rysskrediten, 
baltutlämningen, skandinaviska försvarsunionen och fallet Raoul Wallenberg.

Rysskrediten var ett sätt för Sverige att öka förtroendet hos Sovjetunionen. 
Regeringen ställde en kredit på en miljard kronor till Sovjetunionens förfogande. 
Avsikten var att krediten skulle utnyttjas av Sovjetunionen för att köpa varor från 

120 SOU 2002:108, Fred och säkerhet – säkerhetspolitiska utredningen, kapitel 3 sidan 151.
121 Linder, Jan, Svår neutralitet, Avesta 2003, sidan 143.

Utrikes- och försvarspolitik
I slutet av kriget förde Sverige en utrikes- och försvarspolitik, som starkt
tillmötesgick västmakterna. Det handlade om signalspaning, att driva bort ryssar
från Nordnorge och stabsöverläggningar om att med militära förband delta i
befrielsen av Norge. Någon insats vid befrielsen av Norge blev inte nödvändig.

Utrikes- och försvarspolitiken utformades med hänsyn till Sveriges geografiska
läge på den geostrategiskt viktiga skandinaviska halvön, mellan segrarmakterna
Sovjetunionen i  öster och Frankrike, Storbritannien och USA i  väster.
Sovjetunionens expansion med ökat inflytande över östra Europa väckte farhågor.
Expansionen kunde tolkas som en medveten strategi att på sikt dominera
hela Europa. Förutom de nybildade sovjetrepublikerna och kommunistiskt
maktövertagande inom den sovjetiska intressesfären, påräknade Sovjetunionen
stöd från relativt stora kommunistiska partier främst i Frankrike och Italien.

Som tidigare tydliggjorde Sverige att landet skulle vara militärt alliansfritt,
syftandes t i l l  att vara neutralt gentemot krigförande länder. Genom en
förtroendeskapande utrikespolitik baserad på militär alliansfrihet och förmåga att
värna eget territorium ville Sverige tydligt markera att krigsårens anpassningspolitik
var slut. USA litade inte på att Sverige ensamt skulle kunna stå emot ett angrepp
från öster. Sovjetunionen förmodade att Sverige inte skulle hålla sig neutralt vid
ett framtida krig. Sovjetunionens ambassadör i Stockholm, Alexandra Kollontaj,
rapporterade hem att Sverige med all säkerhet skulle bete sig på samma sätt som
under andra världskriget.110

I juli 1945 ersattes samlingsregeringen av en rent socialdemokratisk regering.
Fortfarande var Per Albin Hansson statsminister, men Östen Unden ersatte
Christian Gunther (opolitisk) som utrikesminister. Enligt min mening kan detta
byte karaktäriseras som en 180-graders gir av den svenska utrikespolitiken. Jan
Linder konstaterar att Undén ansåg att borgerlig storkapitalism och kommunism
var samma andas barn.111 En konsekvens av detta blev undfallenhet mot
Sovjetunionen och aggressivitet mot USA. Detta ledde till ett mellan stormakterna
ständigt utsatt Sverige, vars enda försäkring utgjordes av ett eget och dyrbart
försvar. Det var ett försvar, som i dessa sammanhang var alldeles för svagt. Undén
tillsammans med sin mentor Ernst Wigforss och ambassadören Rolf Sohlman
kom att stå för ett antal kontroversiella politiska ageranden — rysskrediten,
baltutlämningen, skandinaviska försvarsunionen och fallet Raoul Wallenberg.

Rysskrediten var ett sätt för Sverige att öka förtroendet hos Sovjetunionen.
Regeringen ställde en kredit på en miljard kronor till Sovjetunionens förfogande.
Avsikten var att krediten skulle utnyttjas av Sovjetunionen för att köpa varor från

120 SOU 2002:108, Fred och säkerhet — säkerhetspolitiska utredningen, kapitel 3 sidan 151.
121 Linder, Jan, Svår neutralitet, Avesta 2003, sidan 143.
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svenska företag. Krediten var ett initiativ av Ernst Wigforss och Gunnar Myrdal. 
Mindre än hälften av krediten utnyttjades. Krediten kritiserades häftigt av DN:s 
chefredaktör Herbert Tingsten.

Ett stort antal balter hade under de sista krigsåren !ytt över till Sverige. 
Från början krävde Sovjetunionen att alla, som hade !ytt, skulle utlämnas. 
Sovjetunionen förändrade sina krav snabbt. Sovjetunionens o"ciella begäran 
omfattade att alla militärer, som hade varit i tysk tjänst vid krigsslutet och då 
!ytt till Sverige, skulle utlämnas. Samlingsregeringens beslut ändrades inte trots 
en omfattande kritik. Baltutlämningen satte stora och svårläkta sår hos många 
militärer, som medverkade vid utlämningen.

Tanken på ett skandinaviskt försvarsförbund väcktes. Förhandlingar påbörjades 
1948. USA:s uppfattning att ett skandinaviskt försvarsförbund skulle vara alltför 
svagt och utgöra ett hot för västvärlden, var i sammanhanget en svår nöt att 
knäcka. Det skulle kunna ge Sovjetunionen (Stalin) en frestande möjlighet att 
genom ett snabbt anfall få tillgång till Östersjöutloppen och därmed vägarna ut 
till Atlanten. Genom att Norge ville ha västmaktsstöd (erfarenheter från kriget) 
och Sverige inte ville överge den militära alliansfriheten, kunde länderna inte 
enas. Något försvarsförbund kom ej heller till stånd. När Norge ansökte om och 
blev medlem av Atlantpakten, gjorde Danmark detsamma med likadant motiv. 
Danmark ansåg att det alliansfria alternativet utgjorde en säkerhetspolitiskt 
ohållbar neutralitet. Sveriges nye statsminister Tage Erlander blev besviken. Enligt 
honom var det ett nederlag för det nordiska samarbetet, som han var mycket 
angelägen om.

Enligt min mening påverkades efterforskningarna av Raoul Wallenberg av 
EFO�HFOUFNPU�4PWKFUVOJPOFO�CFESJWOB�GÚSUSPFOEFTLBQBOEF�QPMJUJLFO��6OEÏO�PDI�
Sohlman trodde att deras politik skapade goda relationer med Sovjetunionen. Det 
var en politik, som i praktiken på intet sätt kom att påverka Stalins inställning om 
att Sverige var en del av västvärlden.

Medlemskap i Förenta Nationerna
Vid krigsslutet hade 47 regeringar skrivit på Förenade nationernas deklaration 
och anslutit sig till de allierade. Efter konferensen i San Francisco undertecknades 
FN-stadgan av 51 stater. Sverige anslöt sig inte till deklarationen under kriget. Det 
skulle i så fall ha inneburit att Sverige hade gett upp neutraliteten. Sverige blev 
medlem 19 november 1946. Sverige skiljer på Förenta Nationerna och Förenade 
Nationerna. Det senare begreppet hänförs till de under kriget allierade staterna.

Demobiliseringen
Efter sex års beredskap, omfattande eskorteringar, utläggning och röjning av mi-
neringar, allt inom ramen för neutralitetsvakten, rådde en naturlig trötthet. De 
!esta såg framför sig en snabb återgång till fredstida verksamhet efter krigsslutet. 

svenska företag. Krediten var ett initiativ av Ernst Wigforss och Gunnar Myrdal.
Mindre än hälften av krediten utnyttjades. Krediten kritiserades häftigt av DN:s
chefredaktör Herbert Tingsten.

Ett stort antal balter hade under de sista krigsåren flytt över till Sverige.
Från början krävde Sovjetunionen att alla, som hade flytt, skulle utlämnas.
Sovjetunionen förändrade sina krav snabbt. Sovjetunionens officiella begäran
omfattade att alla militärer, som hade varit i tysk tjänst vid krigsslutet och då
flytt till Sverige, skulle utlämnas. Samlingsregeringens beslut ändrades inte trots
en omfattande kritik. Baltutlämningen satte stora och svårläkta sår hos många
militärer, som medverkade vid utlämningen.

Tanken på ett skandinaviskt försvarsförbund väcktes. Förhandlingar påbörjades
1948. USA:s uppfattning att ett skandinaviskt försvarsförbund skulle vara alltför
svagt och utgöra ett hot för västvärlden, var i sammanhanget en svår nöt att
knäcka. Det skulle kunna ge Sovjetunionen (Stalin) en frestande möjlighet att
genom ett snabbt anfall få tillgång till Östersjöutloppen och därmed vägarna ut
till Atlanten. Genom att Norge ville ha västmaktsstöd (erfarenheter från kriget)
och Sverige inte ville överge den militära alliansfriheten, kunde länderna inte
enas. Något försvarsförbund kom ej heller till stånd. När Norge ansökte om och
blev medlem av Atlantpakten, gjorde Danmark detsamma med likadant motiv.
Danmark ansåg att det alliansfria alternativet utgjorde en säkerhetspolitiskt
ohållbar neutralitet. Sveriges nye statsminister Tage Erlander blev besviken. Enligt
honom var det ett nederlag för det nordiska samarbetet, som han var mycket
angelägen om.

Enligt min mening påverkades efterforskningarna av Raoul Wallenberg av
den gentemot Sovjetunionen bedrivna förtroendeskapande politiken. Unden och
Sohlman trodde att deras politik skapade goda relationer med Sovjetunionen. Det
var en politik, som i praktiken på intet sätt kom att påverka Stalins inställning om
att Sverige var en del av västvärlden.
Medlemskap i Förenta Nationerna
Vid krigsslutet hade 47 regeringar skrivit på Förenade nationernas deklaration
och anslutit sig till de allierade. Efter konferensen i San Francisco undertecknades
FN-stadgan av 51 stater. Sverige anslöt sig inte till deklarationen under kriget. Det
skulle i så fall ha inneburit att Sverige hade gett upp neutraliteten. Sverige blev
medlem 19 november 1946. Sverige skiljer på Förenta Nationerna och Förenade
Nationerna. Det senare begreppet hänförs till de under kriget allierade staterna.
Demobiliseringen
Efter sex års beredskap, omfattande eskorteringar, utläggning och röjning av mi-
neringar, allt inom ramen för neutralitetsvakten, rådde en naturlig trötthet. De
flesta såg framför sig en snabb återgång till fredstida verksamhet efter krigsslutet.
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Sverige demobiliserade utan att genomföra någon djupare analys av erhållna er-
farenheter under perioden från mellankrigstiden till fredsslutet 1945. Politiker 
och Krigsmaktens ledning ansåg att den förstärkta försvarsberedskapen fungerade 
hösten 1939. Det hade varit naturligt att granska Krigsmaktens fredsorganisation 
och hur denna skulle kunna bli bättre och smidigare som stöd för statsmakternas 
agerande. Det gjordes inte. Min slutsats är att då var politikerna liksom idag helt 
främmande för att i fred använda militära förband som stöd till utrikespolitiken.

Den fredsorganiserade Krigsmakten förvandlades snabbt till en 
utbildningsorganisation. Dess inriktning var tydlig. Målsättningen var att 
upprätthålla den långsiktiga beredskapen. Färdigutbildade sjömän och soldater 
skickades hem och ersattes av outbildade. Antalet rustade stridsfartyg uppgick 
till ungefär en tredjedel av det totala antalet. Kustbefästningarna avbemannades 
utom några få utbildningsplatser. Ej rustade stridsfartyg och obemannade 
kustbefästningar lades i malpåse.122 Därmed kunde materielen hållas i bra skick 
och snabbt vara tillgänglig vid eventuella beredskapshöjningar. Personal till 
kustbefästningarna rekryterades lokalt och hade därmed relativt hög beredskap 
i förhållande till övriga förband. Fartyg och befästningar förvarade dessutom, 
av beredskapsskäl, i princip all krigsammunition ombord i fartyget respektive i 
batteriet.

Fredsorganisationen
Kust!ottan organiserades i en jagar-, en fregatt-, en ubåts!ottilj och en 
minröjningsavdelning som var krigsorganiserade samt en trängdivision. Under 
1980-talet ersattes jagar- och fregatt!ottiljerna av ytattack!ottiljer som genom 
samordning med minröjningsverksamheten organiserades i sjöstrids!ottiljer. 
Antalet rustade fartyg styrdes av utbildningsbehovet för att upprätthålla den 
långsiktiga beredskapen. Den omedelbara beredskapen nedgick.

Antalet fartyg som var insatsberedda i början av 1980-talet visade sig vara 
för få. Det beslöts då att alla stamfartyg skulle vara rustade, varav en del var 
fullbemannade, medan övriga var depåförlagda inom det egna förbandet. Ett fåtal 
fartyg var avrustade för materielunderhåll.

Totalt antal rustade fartyg 1965 1975 1985 1995
Jagare och fregatter 5 3  
Kustkorvetter   2 6
Torped-, patrull- och robotbåtar 8 9 28 24
Ubåtar 6 7 12 9
Minröjningsfartyg 18 19 25 28
Minfartyg 1 2 3 2
Övriga fartyg 7 8 7 7

122 Fartyg och batterier avfuktades, gjordes lufttäta och hölls vid en konstant temperatur och 
luftfuktighet.
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upprätthålla den långsiktiga beredskapen. Färdigutbildade sjömän och soldater
skickades hem och ersattes av outbildade. Antalet rustade stridsfartyg uppgick
till ungefär en tredjedel av det totala antalet. Kustbefästningarna avbemannades
utom några få utbildningsplatser. Ej rustade stridsfartyg och obemannade
kustbefästningar lades i malpåse.'22 Därmed kunde materielen hållas i bra skick
och snabbt vara tillgänglig vid eventuella beredskapshöjningar. Personal till
kustbefästningarna rekryterades lokalt och hade därmed relativt hög beredskap
i förhållande till övriga förband. Fartyg och befästningar förvarade dessutom,
av beredskapsskäl, i princip all krigsammunition ombord i fartyget respektive i
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Fredsorganisationen
Kustflottan organiserades i  en jagar-, en fregatt-, en ubåtsflottilj och en
minröjningsavdelning som var krigsorganiserade samt en trängdivision. Under
1980-talet ersattes jagar- och fregattflottiljerna av ytattackflottiljer som genom
samordning med minröjningsverksamheten organiserades i  sjöstridsflottiljer.
Antalet rustade fartyg styrdes av utbildningsbehovet för att upprätthålla den
långsiktiga beredskapen. Den omedelbara beredskapen nedgick.

Antalet fartyg som var insatsberedda i början av 1980-talet visade sig vara
för få. Det beslöts då att alla stamfartyg skulle vara rustade, varav en del var
fullbemannade, medan övriga var depåförlagda inom det egna förbandet. Ett fåtal
fartyg var avrustade för materielunderhåll.

122 Fartyg och batterier avfuktades, gjordes lufttäta och hölls vid en konstant temperatur och
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Kustartilleriets organisation efter krigsslutet omfattade fem fredsförband och en 
skjutskola.

t�7BYIPMNT�LVTUBSUJMMFSJSFHFNFOUF�
 (sjöfrontsartilleri, min- och dykutbildning, kustjägare)
t�,BSMTLSPOB�LVTUBSUJMMFSJSFHFNFOUF�	SÚSMJHU�PDI�GBTU�TKÚGSPOUTBSUJMMFSJ�LVTUSPCPU

t�(PUMBOET�LVTUBSUJMMFSJLÌS�	TKÚGSPOUTBSUJMMFSJ�MVGUWÊSO

t�MWTCPSHT�LVTUBSUJMMFSJSFHFNFOUF�
 (sjöfrontsartilleri, befäls- och instruktörsskola, radarutbildning) 
t�)ÊSOÚTBOET�LVTUBSUJMMFSJEFUBDIFNFOU�
 (fast sjöfrontsartilleri längs norrlandskusten)
t�,VTUBSUJMMFSJFUT�TLKVUTLPMB�	�����TUSJETTLPMB
�
 (o!cersutbildning i sjömålsbekämpning)

Utbildningen av soldaterna genomfördes yrkesvis med en inriktning mot individvis 
omsättning i förbanden och mot förband som hade stort omsättningsbehov. Den 
avslutades på dessa förband med en slutövning. Därmed "ck man en kontroll 
av den materiella beredskapen. Detta var inte alltid möjligt på de förband som 
låg nära eller mitt i en stad. Förbandsutbildningen genomfördes senare som 
repetitionsutbildning av krigsförbanden.

Efterkrigsminröjning
De förband som de"nitivt inte demobiliserade vid krigsslutet, var 
minröjningsförbanden. Nära en halv miljon minor hade lagts ut i Nordsjön, 
Västerhavet och Östersjön. Stora områden var fortfarande minerade. Alla 
havsområden var infekterade av drivande minor. Omfattande #ygminfällning av 
främst bottenavståndsminor innebar att större havsområden måste förklaras som 
minfarliga. Dessutom var många av de #ygfällda minorna avståndsverkande och 
svårröjda. I vårt närområde fälldes de företrädesvis i Kattegatts och södra Östersjöns 
grunda farvatten. För sjöfart och "ske utgjorde minorna ett stort problem.

Med hänsyn till de stora havsområdena, minornas olika funktionalitet och för 
att minska riskerna för sjötra"ken prioriterade den internationella minsvepnings-
organisationen röjning av "skevatten, breddning av tidigare svepta områden och 
möjligheter för kabelfartyg att reparera viktiga el- och kommunikationskablar. I 
den nationella minsvepningen kring den svenska kusten deltog sammanlagt 107 
svepfartyg. Chefen för marinen ledde operativt minsvepningsverksamheten. För 
att överhuvudtaget kunna komma igång med sjöfart anordnades ledsystem inom 
skilda havsområden.123 Först den 2 augusti 1976 förklarades alla havsområden i 
Kattegatt, Öresund och söder om Skåne som ofarliga.124 

123 NEMEDRI-ledsystemet. Utanför angivna leder var minfaran mycket stor.
124  Fältström, Herman (projektledare), Wigert, Lars (redaktör) Sjöminan under det kalla kriget, 
[Möller, Gunnar, Efterkrigsminröjningen], Printfabriken, Karlskrona 2012, sidorna 83 till 99.

Kustartilleriets organisation efter krigsslutet omfattade fem fredsförband och en
skjutskola.
• Vaxholms kustartilleriregemente

(sjöfrontsartilleri, min- och dykutbildning, kustjägare)
• Karlskrona kustartilleriregemente (rörligt och fast sjöfrontsartilleri, kustrobot)
• Gotlands kustartillerikår (sjöfrontsartilleri, luftvärn)
• Älvsborgs kustartilleriregemente

(sjöfrontsartilleri, befäls- och instruktörsskola, radarutbildning)
• Härnösands kustartilleridetachement

(fast sjöfrontsartilleri längs norrlandskusten)
• Kustartilleriets skjutskola (1990 stridsskola)

(officersutbildning i sjömålsbekämpning)
Utbildningen av soldaterna genomfördes yrkesvis med en inriktning mot individvis
omsättning i förbanden och mot förband som hade stort omsättningsbehov. Den
avslutades på dessa förband med en slutövning. Därmed fick man en kontroll
av den materiella beredskapen. Detta var inte alltid möjligt på de förband som
låg nära eller mitt i en stad. Förbandsutbildningen genomfördes senare som
repetitionsutbildning av krigsförbanden.
Efterkrigsminröjning
De förband som definitivt inte demobiliserade v i d  krigsslutet, var
minröjningsförbanden. Nära en halv miljon minor hade lagts ut i Nordsjön,
Västerhavet och Östersjön. Stora områden var fortfarande minerade. Alla
havsområden var infekterade av drivande minor. Omfattande flygminfällning av
främst bottenavståndsminor innebar att större havsområden måste förklaras som
minfarliga. Dessutom var många av de flygfällda minorna avståndsverkande och
svårröjda. I vårt närområde fälldes de företrädesvis i Kattegatts och södra Östersjöns
grunda farvatten. För sjöfart och fiske utgjorde minorna ett stort problem.

Med hänsyn till de stora havsområdena, minornas olika funktionalitet och för
att minska riskerna för sjötrafiken prioriterade den internationella minsvepnings-
organisationen röjning av fiskevatten, breddning av tidigare svepta områden och
möjligheter för kabelfartyg att reparera viktiga el- och kommunikationskablar. I
den nationella minsvepningen kring den svenska kusten deltog sammanlagt 107
svepfartyg. Chefen för marinen ledde operativt minsvepningsverksamheten. För
att överhuvudtaget kunna komma igång med sjöfart anordnades ledsystem inom
skilda havsområden.123 Först den 2 augusti 1976 förklarades alla havsområden i
Kattegatt, Öresund och söder om Skåne som ofarliga.124

123 NEMEDRI-ledsystemet. Utanför angivna leder var minfaran mycket stor.
124 Fältström, Herman (projektledare), Wigert, Lars (redaktör) Sjöminan under det kalla kriget,
[Möller, Gunnar, Efierkrigsminröjningen], Printfabriken, Karlskrona 2012, sidorna 83 till 99.
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Sammanfattande utgångspunkter

Alla åtgärder som har vidtagits för att säkerställa svensk säkerhet har alltid varit 
komplexa samtidigt som beslut inom skilda områden kan orsaka oönskade 
konsekvenser inom andra områden än det egna. Det svenska sjöförsvarets 
utveckling har dessutom styrts av kravet på omedelbar beredskap att kunna 
sättas in med hänsyn till hot mot Sverige i fredstid samt att kunna utveckla 
försvarse!ekten balanserat mot utvecklingen i omvärlden.

Svensk säkerhet ska i grunden handla om att balansera risker som tas då en 
felbedömning skulle kunna innebära stora konsekvenser för svensk frihet och 
oberoende. Sverige måste kunna utveckla samhället enligt våra egna värderingar 
och normer. Att rätta till ett felaktigt beslut kan förhoppningsvis göras om ett nytt 
beslut fattas i tid. Det är dock förenat med stora insatser i pengar och arbetstid.

Sjöförsvaret – en möjlig utveckling
Försvarsbeslutet 1948

"W� EJSFLUJWFO� UJMM� ����� ÌST� GÚSTWBSTLPNNJUUÏ� GSBNHÌS� BUU� EFU� SÌEEF� TUPSB�
förväntningar på en lång fredsperiod. Det förutsattes att utvecklingen i världen, 
liksom efter första världskriget, skulle leda till allmän nedrustning. Därmed 
NJOTLBEF� CFMBTUOJOHFO� QÌ� TUBUTëOBOTFSOB�� ,PNNJUUÏO� MÊNOBEF� CFUÊOLBOEFU�
1947. Förslaget innebär förbandsreduceringar. Kommunisten Hilding Hagberg 
pläderade för ett segt försvar över ytan. Såväl överbefälhavaren som 1945 års 
QBSMBNFOUBSJTLB� GÚSTWBSTLPNNJUUÏ� BOTÌH� BUU� SJTLFO� GÚS� FUU� OZUU� LSJH� WBS� MJUFO��
'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO� WBS� WÊTFOUMJHU� NFS� PQUJNJTUJTL� ÊO� SFHFSJOHFO� ÚWFS� BUU�
erfarenheterna från det nyligen genomlidna kriget skulle förhindra ett nytt krig. 
&O�PFOJH�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�QSFTFOUFSBEF�FUU�GÚSTMBH�PN�OFESVTUOJOH�

5BHF� &SMBOEFS� IBEF� UJMMUSÊUU� TPN� TUBUTNJOJTUFS� ������ ½TUFO� 6OEÏO� WBS�
VUSJLFTNJOJTUFS�GSÌO������UJMM�������6OEÏO�IBEF�FO�TUBSL�TUÊMMOJOH�JOPN�QBSUJFU�
och "ck därmed stort in#ytande på statsministern Erlander. Allan Vougt hade 
efterträtt Per Edvin Sköld 1945 som försvarsminister och efterträddes i sin tur 
av Torsten Nilsson 1951. Ernst Wigfors var sedan 1936 "nansminister och 
efterträddes av Per Edvin Sköld 1945.125 Sedan Wigfors hade blivit "nansminister 
förespråkade han en betydande minskning av anslagen till Krigsmakten. Efter 
BOESB� WÊSMETLSJHFUT� TMVU� TUSÊWBEF� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� FGUFS� PDI� GÚSFTMPH� FO�
reduktion av den fredstida kostnaden för Krigsmakten. Svensk ekonomi var svag. 
Knappheten på arbetskraft i landet och tillgången på råvaror var begränsade. 
Behovet att minska importen var nödvändig.

125 David Hall var "nansminister under tre månader 1945.

Sammanfattande utgångspunkter
Alla åtgärder som har vidtagits för att säkerställa svensk säkerhet har alltid varit
komplexa samtidigt som beslut inom skilda områden kan orsaka oönskade
konsekvenser inom andra områden än det egna. Det svenska sjöförsvarets
utveckling har dessutom styrts av kravet på omedelbar beredskap att kunna
sättas in med hänsyn till hot mot Sverige i fredstid samt att kunna utveckla
försvarseffekten balanserat mot utvecklingen i omvärlden.

Svensk säkerhet ska i grunden handla om att balansera risker som tas då en
felbedömning skulle kunna innebära stora konsekvenser för svensk frihet och
oberoende. Sverige måste kunna utveckla samhället enligt våra egna värderingar
och normer. Att rätta till ett felaktigt beslut kan förhoppningsvis göras om ett nytt
beslut fattas i tid. Det är dock förenat med stora insatser i pengar och arbetstid.

Sjöförsvaret — en möjlig utveckling
Försvarsbeslutet 1948
Av direktiven ti l l  1945 års försvarskommitte framgår att det rådde stora
förväntningar på en lång fredsperiod. Det förutsattes att utvecklingen i världen,
liksom efter första världskriget, skulle leda till allmän nedrustning. Därmed
minskade belastningen på statsfinanserna. Kommitten lämnade betänkandet
1947. Förslaget innebär förbandsreduceringar. Kommunisten Hilding Hagberg
pläderade för ett segt försvar över ytan. Såväl överbefälhavaren som 1945 års
parlamentariska försvarskommitte ansåg att risken för ett nytt krig var liten.
Försvarskommitten var väsentligt mer optimistisk än regeringen över att
erfarenheterna från det nyligen genomlidna kriget skulle förhindra ett nytt krig.
En oenig försvarskommitte presenterade ett förslag om nedrustning.

Tage Erlander hade tillträtt som statsminister 1946. Östen Unden var
utrikesminister från 1945 till 1962. Unden hade en stark ställning inom partiet
och fick därmed stort inflytande på statsministern Erlander. Allan Vougt hade
efterträtt Per Edvin Sköld 1945 som försvarsminister och efterträddes i sin tur
av Torsten Nilsson 1951. Ernst Wigfors var sedan 1936 finansminister och
efterträddes av Per Edvin Sköld 1945 .125 Sedan Wigfors hade blivit finansminister
förespråkade han en betydande minskning av anslagen till Krigsmakten. Efter
andra världskrigets slut strävade försvarskommitten efter och föreslog en
reduktion av den fredstida kostnaden för Krigsmakten. Svensk ekonomi var svag.
Knappheten på arbetskraft i landet och tillgången på råvaror var begränsade.
Behovet att minska importen var nödvändig.

125 David Hall var finansminister under tre månader 1945.
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Den verkliga utvecklingen gjorde det omöjligt att försvarsbeslutet 1948 skulle 
LVOOB�GÚMKB�GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�GÚSTMBH��%FO�JOUFSOBUJPOFMMB�VUWFDLMJOHFO�JOOFCBS�
en tydlig uppdelning av Europa i två maktblock. Den demokratiska processen 
hade satts ur spel inom Sovjetunionens intresseområde. Dess in!ytande på Finland 
hade väckt stor oro för att även Finland skulle införlivas med Sovjetunionen. 
Berlinblockaden 1948 hade satt punkt för tron på en fredlig utveckling. Regering 
och riksdag hade insett att någon nedrustning inte var aktuell. En praktiskt taget 
enig riksdag beslöt att försvaret skulle bibehållas på samma organisatoriska nivå 
TPN� VOEFS� BOESB� WÊSMETLSJHFU�� %F� CFTQBSJOHBS� TPN� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� IBEF�
föreslagit genomfördes i begränsad omfattning.

Försvarsminister Allan Vougt poängterade i regeringens proposition 
försämringen i det militärpolitiska läget med ökade rustningar utomlands 

/…/ det av allra största betydelse att under ett kritiskt läge vår utrikespolitik 
kan stödjas på ett militärt försvar av sådan styrka att det ger respekt för Sveriges 
vilja att hävda sin självständighet och sin frihet. "Vougt kommenterar även 
det utrikespolitiska läget med orden] den skärpning av läget som inträtt 
manar vidare till försiktighet i fråga om organisationsförändring som skulle 
innebära en försvagning av vårt nuvarande försvar.

Försvarsbeslutet saknade en långsiktig inriktning av materielanska#ningen. Det 
anfördes att den tekniska utvecklingen svårligen kunde förutses. Materielanska#-
ningen utgjorde istället löst formulerade riktlinjer för den närmaste tioårs perio-
den. Detta innebar att inget beslut om !ottans framtida utveckling fattades trots 
vetskapen om att en stor del av fartygen skulle utrangeras efter tioårsperioden. Å 
andra sidan var det viktigt att alla värnpliktiga utbildades. Årligen skulle cirka 40 
000 värnpliktiga utbildas och krigsplaceras. En krigsorganisation som uppgick till 
800 000 man skapades. Den var större än behovet och det saknandes möjligheter 
att förse förbanden med utrustning. Politikerna insåg också att det var naturligt 
att bygga upp en ny högteknologisk industri – en svensk !ygindustri – inom ra-
men för Krigsmaktens förnyelse. Därmed hade politikerna fått två bra argument 
som motiverade en i huvudsak bibehållen anslagsnivå till Krigsmakten – syssel-
sättning i valkretsarna.

Jag har tidigare redovisat att den årliga kostnaden för regeringens förslag 
beräknades till knappt 800 miljoner kronor per år. Det var strax under 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� ���� NJMKPOFS� LSPOPS� QFS� ÌS�� %FU� WBS� JOUF� QÌ� MÌOHU� OÊS�
tillräckligt för att vidmakthålla 1942 års försvarsordning som skulle ha krävt cirka 
930 miljoner kronor per år. Om all materiel skulle kunna ersättas erfordrades 
cirka 1 100 miljoner kronor om året. En stor del av denna skillnad täcktes genom 
att låta !ottan leva på arvet. Behovet av nyinvesteringar sköts på framtiden. Av 

Den verkliga utvecklingen gjorde det omöjligt att försvarsbeslutet 1948 skulle
kunna följa försvarskommittens förslag. Den internationella utvecklingen innebar
en tydlig uppdelning av Europa i två maktblock. Den demokratiska processen
hade satts ur spel inom Sovjetunionens intresseområde. Dess inflytande på Finland
hade väckt stor oro för att även Finland skulle införlivas med Sovjetunionen.
Berlinblockaden 1948 hade satt punkt för tron på en fredlig utveckling. Regering
och riksdag hade insett att någon nedrustning inte var aktuell. En praktiskt taget
enig riksdag beslöt att försvaret skulle bibehållas på samma organisatoriska nivå
som under andra världskriget. De besparingar som försvarskommitten hade
föreslagit genomfördes i begränsad omfattning.

Försvarsminister Allan Vougt poängterade i  regeringens proposition
försämringen i det militärpolitiska läget med ökade rustningar utomlands

/ .../ det av allra största betydelse att under ett kritiskt läge vår utrikespolitik
kan stödjas på ett militärt försvar av sådan styrka att det ger respekt för Sveriges
vilja att hävda sin självständighet och sin frihet. [Vougt kommenterar även
det utrikespolitiska läget med orden] den skärpning av läget som inträtt
manar vidare till försiktighet i fråga om organisationsförändring som skulle
innebära en försvagning av vårt nuvarande försvar.

Försvarsbeslutet saknade en långsiktig inriktning av materielanskaffningen. Det
anfördes att den tekniska utvecklingen svårligen kunde förutses. Materielanskaff-
ningen utgjorde istället löst formulerade riktlinjer för den närmaste tioårs perio-
den. Detta innebar att inget beslut om flottans framtida utveckling fattades trots
vetskapen om att en stor del av fartygen skulle utrangeras efter tioårsperioden. Å
andra sidan var det viktigt att alla värnpliktiga utbildades. Årligen skulle cirka 40
000 värnpliktiga utbildas och krigsplaceras. En krigsorganisation som uppgick till
800 000 man skapades. Den var större än behovet och det saknandes möjligheter
att förse förbanden med utrustning. Politikerna insåg också att det var naturligt
att bygga upp en ny högteknologisk industri — en svensk flygindustri — inom ra-
men för Krigsmaktens förnyelse. Därmed hade politikerna fått två bra argument
som motiverade en i huvudsak bibehållen anslagsnivå till Krigsmakten — syssel-
sättning i valkretsarna.

Jag har tidigare redovisat att den årliga kostnaden för regeringens förslag
beräknades til l knappt 800 miljoner kronor per år. Det var strax under
försvarskommittens 810 miljoner kronor per år. Det var inte på långt när
tillräckligt för att vidmakthålla 1942 års försvarsordning som skulle ha krävt cirka
930 miljoner kronor per år. Om all materiel skulle kunna ersättas erfordrades
cirka 1 100 miljoner kronor om året. En stor del av denna skillnad täcktes genom
att låta flottan leva på arvet. Behovet av nyinvesteringar sköts på framtiden. Av

108



109

visst intresse kan vara att den internationella satsningen på marina förband är i 
NFEFMUBM������BW�EFO�UPUBMB�GÚSTWBSTCVEHFUFO��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�ÊS�BUU�
det svenska sjöförsvaret erhåller 16 % av det totala försvarsanslaget att jämföras 
med 24 % i 1942 års försvarsbeslut.126 Konkursen vid 1958 års försvarsbeslut var 
ofrånkomlig.

Efter försvarsbeslutet påbörjades en förändring av Krigsmakten enligt de 
JOUFOUJPOFS�TPN�ÚWFSCFGÊMIBWBSFO�PDI�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�IBEF�GÚSFTMBHJU��"SNÏO�
PDI� ìZHWBQOFU� QSJPSJUFSBEFT� QÌ� TKÚGÚSTWBSFUT� CFLPTUOBE�� "SNÏOT� BOTMBH� ÚLBEF�
med 2 % och Flygvapnets med 1,61 % medan marinens minskades med 3,68 
% varav !ottans minskades med 2,96 % och kustartilleriets minskades med                        
0,72 %.127 Avvägningen byggde enligt Helge Jung på erfarenheterna från kriget. 
Vilka erfarenheter kunde det vara? Sverige hade inte utsatts för någon invasion. 
Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det var ett ifrågasättande av behovet 
av sjöförsvarets insatser under andra världskriget men också en upprättelse för 
1925 års försvarsbeslut.

Det hade varit intressant om överbefälhavaren och regeringen hade tagit 
tillvara de tydliga erfarenheter som erhölls då försvaret förstärktes när andra 
världskriget bröt ut. Det gällde inte bara soldater. Det handlade lika mycket om 
att organisera, utbilda och inte minst anska"a moderna vapen till förbanden. 
Under de sex år som kriget varade hade den svenska Krigsmakten också erhållit 
omfattande erfarenheter av det svenska sjöförsvarets insatser. Det gick inte heller 
att bortse från motsvarande erfarenheter som de krigförande länderna hade 
erhållit.

När andra världskriget bröt ut visade det sig liksom tidigare att en förstärkning 
av försvaret tar lång tid. Per Albin Hanssons uttalande i beredskapstalet 27 augusti 
1939

/…/ regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd, som nu 
kan anses påkallade. Dessa komma att utvidgas och stärkas i den mån så be!n-
nes nödvändigt. Vår beredskap är god.

skramlade lika tomt som Neville Chamberlains Peace in our time ett år tidigare.
I stället för att ta tillvara de erfarenheter som fanns innebar överbefälhavarens 

PDI� EFO� PFOJHB� GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� J� HSVOEFO� FO� VQQHÚSFMTF� NFE�
försvarsbesluten i början av 1920-talet. Det fanns därför all anledning att 
re!ektera kring ett annorlunda försvarsbeslut som bättre hade stämt överens med 
erhållna erfarenheter.

126 Ericson, konteramiral Stig H:son, Flottans framtid. Föredrag inför sjöo#cerssällskapet i 
Göteborg den 1mars 1948. TiS 1948 sidan 182.
127 Starck, Magnus, Kommendörkapten, Försvarskommittén och marinen, TiS 1948 sidan 7.

visst intresse kan vara att den internationella satsningen på marina förband är i
medeltal 25 % av den totala försvarsbudgeten. Försvarskommittens förslag är att
det svenska sjöförsvaret erhåller 16 % av det totala försvarsanslaget att jämföras
med 24 % i 1942 års försvarsbeslut.'26 Konkursen vid 1958 års försvarsbeslut var
ofrånkomlig.

Efter försvarsbeslutet påbörjades en förändring av Krigsmakten enligt de
intentioner som överbefälhavaren och försvarskommitten hade föreslagit. Armen
och flygvapnet prioriterades på sjöförsvarets bekostnad. Armens anslag ökade
med 2 % och Flygvapnets med 1,61 % medan marinens minskades med 3,68
% varav flottans minskades med 2,96 % och kustartilleriets minskades med
0,72 %.127 Avvägningen byggde enligt Helge Jung på erfarenheterna från kriget.
Vilka erfarenheter kunde det vara? Sverige hade inte utsatts för någon invasion.
Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det var ett ifrågasättande av behovet
av sjöförsvarets insatser under andra världskriget men också en upprättelse för
1925 års försvarsbeslut.

Det hade varit intressant om överbefälhavaren och regeringen hade tagit
tillvara de tydliga erfarenheter som erhölls då försvaret förstärktes när andra
världskriget bröt ut. Det gällde inte bara soldater. Det handlade lika mycket om
att organisera, utbilda och inte minst anskaffa moderna vapen till förbanden.
Under de sex år som kriget varade hade den svenska Krigsmakten också erhållit
omfattande erfarenheter av det svenska sjöförsvarets insatser. Det gick inte heller
att bortse från motsvarande erfarenheter som de krigförande länderna hade
erhållit.

När andra världskriget bröt ut visade det sig liksom tidigare att en förstärkning
av försvaret tar lång tid. Per Albin Hanssons uttalande i beredskapstalet 27 augusti
1939

/.../ regeringen har vidtagit alla anstalter for vakthållning och skydd, som nu
kan anses påkallade. Dessa komma att utvidgas och stärkas i den mån så befin-
nes nödvändigt. Vår beredskap är god.

skramlade lika tomt som Neville Chamberlains Peace in our time ett år tidigare.
I stället för att ta tillvara de erfarenheter som fanns innebar överbefälhavarens

och den oeniga försvarskommittens förslag i  grunden en uppgörelse med
försvarsbesluten i  början av 1920-talet. Det fanns därför all anledning att
reflektera kring ett annorlunda försvarsbeslut som bättre hade stämt överens med
erhållna erfarenheter.
126 Ericson, konteramiral Stig H:son, Flottans framtid. Föredrag inför sjöofficerssällskapet i
Göteborg den lmars 1948. TiS 1948 sidan 182.
127 Starck, Magnus, Kommendörkapten, Försvarskommittén och marinen, TiS 1948 sidan 7.
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På ett par punkter måste jag vara tydlig. Jag har helt koncentrerat mig på 
sjöförsvaret. I den mån övrigt försvar var berört av likartade erfarenheter har jag 
tagit upp det. Jag har inte gjort någon ekonomisk beräkning av den alternativa 
utvecklingen av sjöförsvaret. Jag har valt att följa den verkliga utvecklingen när 
den hade tagit tillvara erhållna erfarenheter och omsatt dessa i utvecklingen av 
sjöförsvaret. 

Sjöförsvarets organisation – en översikt

Krigsorganisationen vid fredsslutet
Kustbefästningarna hade utökats och omorganiserats till kustartilleriförsvar. 
Spärrarna hade !yttats ut till havsbandslinjen. I kustartilleriets krigsorganisation 
ingick 21 pjäser svårt artilleri, 83 pjäser medelsvårt artilleri och 194 pjäser 
lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt artilleri och 24 pjäser 
rörligt medelsvårt artilleri. Många av batterierna utgjordes av eldrör från äldre 
fartygsartilleri. Genom att rekvirera liggande beställningar från utlandet hade 
dock ett tillskott av moderna rörliga artilleripjäser erhållits. Förbandens främsta 
brister var svag eldkraft och att skyddsnivån vid de fasta förbanden var låg. 
Möjligheter att föra rörlig strid i skärgård saknades.

Kust!ottan bestod bland annat av två pansarskeppsdivisioner, en 
kryssardivision, fem jagardivisioner, en ubåtsavdelning, en torpedbåtsdivision 
och en minsvepardivision samt en spanings!ygdivision ur !ygvapnet. Lokala 
styrkor var tilldelade respektive marindistrikt. I samtliga lokala styrkor ingick 
jagare, minsvepare och vedettbåtar. I Göteborgs- och Stockholmseskadrarna samt 
Malmö- och Karlskronaavdelningarna ingick även pansarskepp. En ubåtsdivision 
ingick i vardera Göteborgseskadern och Karlskronaavdelningen. Fartygens främsta 
brister var uthållighet och sjövärdighet. Jagarna saknade hydrofoner och kunde 
endast bekämpa ubåtar med sjunkbomber om och när de upptäcktes optiskt.

Erfarenheter som påverkade och borde ha påverkat försvarsbeslutet

Långsiktig inriktning
Det var helt uppenbart att det var de kortsiktiga och många gånger nyckfulla 
försvarsbesluten under mellankrigstiden som hade lagt grunden till den bristande 
försvarsförmågan vid krigsutbrottet 1939. Det som gjorde det ännu värre var att 
besluten i ett !ertal fall endast berörde en del av försvaret. En helhetsbedömning 
saknades. Politikerna glömde bort de svårigheter som uppstod då det gällde 
att upprusta försvaret, när kriget väl var ett faktum. Behovet av en långsiktig 
materielanska"ning åsidosattes liksom förmågan till omedelbar beredskap.

På ett par punkter måste jag vara tydlig. Jag har helt koncentrerat mig på
sjöförsvaret. I den mån övrigt försvar var berört av likartade erfarenheter har jag
tagit upp det. Jag har inte gjort någon ekonomisk beräkning av den alternativa
utvecklingen av sjöförsvaret. Jag har valt att följa den verkliga utvecklingen när
den hade tagit tillvara erhållna erfarenheter och omsatt dessa i utvecklingen av
sjöförsvaret.

Sjöförsvarets organisation — en översikt
Krigsorganisationen vid fredsslutet
Kustbefästningarna hade utökats och omorganiserats till kustartilleriförsvar.
Spärrarna hade flyttats ut till havsbandslinjen. I kustartilleriets krigsorganisation
ingick 21 pjäser svårt artilleri, 83 pjäser medelsvårt artilleri och 194 pjäser
lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt artilleri och 24 pjäser
rörligt medelsvårt artilleri. Många av batterierna utgjordes av eldrör från äldre
fartygsartilleri. Genom att rekvirera liggande beställningar från utlandet hade
dock ett tillskott av moderna rörliga artilleripjäser erhållits. Förbandens främsta
brister var svag eldkraft och att skyddsnivån vid de fasta förbanden var låg.
Möjligheter att föra rörlig strid i skärgård saknades.

Kustflottan bestod bland annat av  två pansarskeppsdivisioner, en
kryssardivision, fem jagardivisioner, en ubåtsavdelning, en torpedbåtsdivision
och en minsvepardivision samt en spaningsflygdivision ur flygvapnet. Lokala
styrkor var tilldelade respektive marindistrikt. I  samtliga lokala styrkor ingick
jagare, minsvepare och vedettbåtar. I Göteborgs- och Stockholmseskadrarna samt
Malmö- och Karlskronaavdelningarna ingick även pansarskepp. En ubåtsdivision
ingick i vardera Göteborgseskadern och Karlskronaavdelningen. Fartygens främsta
brister var uthållighet och sjövärdighet. Jagarna saknade hydrofoner och kunde
endast bekämpa ubåtar med sjunkbomber om och när de upptäcktes optiskt.

Erfarenheter som påverkade och borde ha påverkat försvarsbeslutet

Långsiktig inriktning
Det var helt uppenbart att det var de kortsiktiga och många gånger nyckfulla
försvarsbesluten under mellankrigstiden som hade lagt grunden till den bristande
försvarsförmågan vid krigsutbrottet 1939. Det som gjorde det ännu värre var att
besluten i ett flertal fall endast berörde en del av försvaret. En helhetsbedömning
saknades. Politikerna glömde bort de svårigheter som uppstod då det gällde
att upprusta försvaret, när kriget väl var ett faktum. Behovet av en långsiktig
materielanskaffning åsidosattes liksom förmågan till omedelbar beredskap.
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Trots detta avstod regering och riksdag från att ta ställning till en framtida 
krigsorganisation förutom inom två områden. Det ena var att alla som var 
värnpliktiga skulle utbildas och krigsplaceras i förband under hela sin värnpliktstid. 
Det andra var att bygga upp ett stort !ygvapen med en förnyelsetakt av !ygplan i 
intervaller på sju år. Det grundläggande motivet var inte ett militärt behov utan ett 
resultat av en politisk inriktning att bygga upp en högteknologisk industri. Såväl 
värnpliktsutbildningen som industriuppbyggnaden innebar för politikerna ökad 
och stabil sysselsättning på de orter där fredsförbanden och försvarsindustrin var 
belägen. Detta fungerade så länge den svenska tillväxten medgav realekonomiska 
tillskott till försvaret, polisen samt domstolarna och samtidigt en satsning på 
trygghetssystemen.128 Det fanns dock ett undantag – förnyelsen av den svenska 
!ottan. Försvarsbeslutet blev ett övervintringsbeslut. Erfarenhetsmässigt orsakade 
ett sådant beslut allvarliga konsekvenser för de åtgärder som varit nödvändiga att 
genomföra. Oftast hinner verkligheten ifatt drömmen.

Omedelbar beredskap
Bägge världskrigen och den mellanliggande perioden lärde oss att förberedelser 
för och behovet av en omedelbar beredskap var nödvändig. Ensidig satsning på 
utbildning och långsiktig beredskap visade sig vara fel. Det krigsorganiserade 
sjöförsvarets uppbyggnad med kust!ottan och lokala sjöstyrkor, även om de 
lokala förbanden inte var de modernaste, utgjorde en förutsättning för att den 
omedelbara beredskapen kunde upprätthållas.

Luftförsvar
Flygvapnets spanings!yg utgjorde en väsentlig del av sjöförsvarets verksamhet 
liksom jakt!yget för hela landet. Bomb- och attack!ygets internationella 
utveckling gjorde det nödvändigt att förbättra det forti"katoriska skyddet av fasta 
försvarsanläggningar och samtidigt öka den relativa andelen rörliga förband.

½WFSCFGÊMIBWBSFO� PDI� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� MZGUF� GSBN� IPUFU� GSÌO� CPNC�� PDI�
attack!yget med den tydliga innebörden att hotet mot sjöstridskrafter hade 
ökat. Med detta som motiv inriktades den framtida !ottan mot små fartyg som 
uppträdde kustnära. Östersjön ansågs vara ett stridsfält för attack!yget.

Dessa påståenden saknade helt grund. Under andra världskriget och efter 
fredsslutet hade det sovjetiska attack- och bomb!yget inte räckvidder som 
nådde från den baltiska kusten till den svenska östkusten. Räckvidden gjorde det 
omöjligt att leta efter fartyg på den svenska sidan och beväpningen var utformad 
för yttäckande bekämpning.

128�.PMJO�,BSM�&O�SFBMJTUJTL�GÚSTWBSTCVEHFU �0N�UJMMLPNTUFO�BW������ÌST�GÚSTWBSTCFTMVU�J�"SUÏVT�
Gunnar & Zetterberg, Kent, Realism eller illusion. Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget, 
Printfabriken Karlskrona 2016, sidorna 43 till 64. 

Trots detta avstod regering och riksdag från att ta ställning till en framtida
krigsorganisation förutom inom två områden. Det ena var att alla som var
värnpliktiga skulle utbildas och krigsplaceras i förband under hela sin värnpliktstid.
Det andra var att bygga upp ett stort flygvapen med en förnyelsetakt av flygplan i
intervaller på sju år. Det grundläggande motivet var inte ett militärt behov utan ett
resultat av en politisk inriktning att bygga upp en högteknologisk industri. Såväl
värnpliktsutbildningen som industriuppbyggnaden innebar för politikerna ökad
och stabil sysselsättning på de orter där fredsförbanden och försvarsindustrin var
belägen. Detta fungerade så länge den svenska tillväxten medgav realekonomiska
tillskott till försvaret, polisen samt domstolarna och samtidigt en satsning på
trygghetssystemen.'28 Det fanns dock ett undantag — förnyelsen av den svenska
flottan. Försvarsbeslutet blev ett övervintringsbeslut. Erfarenhetsmässigt orsakade
ett sådant beslut allvarliga konsekvenser för de åtgärder som varit nödvändiga att
genomföra. Oftast hinner verkligheten ifatt drömmen.

Omedelbar beredskap
Bägge världskrigen och den mellanliggande perioden lärde oss att förberedelser
för och behovet av en omedelbar beredskap var nödvändig. Ensidig satsning på
utbildning och långsiktig beredskap visade sig vara fel. Det krigsorganiserade
sjöförsvarets uppbyggnad med kustflottan och lokala sjöstyrkor, även om de
lokala förbanden inte var de modernaste, utgjorde en förutsättning för att den
omedelbara beredskapen kunde upprätthållas.
Luftförsvar
Flygvapnets spaningsflyg utgjorde en väsentlig del av sjöförsvarets verksamhet
liksom jaktflyget för hela landet. Bomb- och attackflygets internationella
utveckling gjorde det nödvändigt att förbättra det fortifikatoriska skyddet av fasta
försvarsanläggningar och samtidigt öka den relativa andelen rörliga förband.

Överbefälhavaren och försvarskommitten lyfte fram hotet från bomb- och
attackflyget med den tydliga innebörden att hotet mot sjöstridskrafter hade
ökat. Med detta som motiv inriktades den framtida flottan mot små fartyg som
uppträdde kustnära. Östersjön ansågs vara ett stridsfält för attackflyget.

Dessa påståenden saknade helt grund. Under andra världskriget och efter
fredsslutet hade det sovjetiska attack- och bombflyget inte räckvidder som
nådde från den baltiska kusten till den svenska östkusten. Räckvidden gjorde det
omöjligt att leta efter fartyg på den svenska sidan och beväpningen var utformad
för yttäckande bekämpning.

128 Molin, Karl, En realistisk försvarsbudget? Om tillkomsten av 1968 års försvarsbeslut, i Arteus,
Gunnar & Zetterberg, Kent, Realism eller illusion. Svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget,
Printfabriken Karlskrona 2016, sidorna 43 till 64.
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Uthållighet och övervakning
Sjöförsvarets uthållighet under de två världskrigen sattes på prov. Det förelåg ett 
behov av att hålla såväl spärr- som fartygsförbanden kontinuerligt bemannade 
under lång tid. Detta ställde stora krav på personalförsörjningen. Spärrförbanden 
borde därför ha kunnat disponera utbildad personal som gjorde det möjligt 
att tillämpa ett system där förbandet var fullbemannat samtidigt som delar av 
förbandets personal kunde vara ledig under en längre tid. 

Under världskrigen upprätthölls övervakningen till havs – över, på och 
under havsytan – under alla väderleksförhållanden. Detta ställde höga krav 
på besättningarnas sjömanskap och fartygens sjövärdighet. Vid dålig väderlek 
orsakade de små fartygen stora påfrestningar på besättningarna. Som följd av 
detta !ck större fartyg många gånger sättas in istället för vedettbåtar vilket i sin 
tur begränsade antalet insatser. Fartygens storlek avgjorde vilka insatser de olika 
förbanden kunde genomföra och utgjorde därmed en begränsande faktor. För 
fartygen borde dubbla besättningar ha funnits tillgängliga.

Till detta ska läggas den taktiske ledarens och fartygens behov av underrättelser 
för att skydda sig själva. Men framför allt utgjorde bra underrättelser en 
förutsättning för att på ett e"ektivt sätt kunna motverka icke legal verksamhet på 
svenskt sjöterritorium. Genom att spanings#ygdivisioner ingick i kust#ottan !ck 
den taktiske ledaren information bortom horisonten. Erfarenheterna av spaning 
bortom horisonten som hade erhållits med HMS Gotland, som #ygplanskryssare, 
visade sig vara goda. Under andra världskriget utvecklades helikoptern som 
kunde starta och landa på liten yta. Därmed hade förmågan att på relativt små 
fartyg basera helikoptrar som möjliggjorde för fartygsförband att spana bortom 
horisonten. Denna möjlighet borde ha tagits tillvara vid förnyelsen av jagarna 
istället för att konstruera dem som artillerifartyg. Men fokus låg förmodligen på 
det konventionella #ygets och hangarfartygens utveckling, vilket kanske inte var 
så konstigt med tanke på USA:s framgångar i Stilla havet.

Övervakningen såväl i fred som under försvarsberedskapen liksom hög 
omedelbar beredskap förutsatte tillgång till ett stort antal sjöförsvarsförband. 
Det innebar att ett stort antal civila fartyg inmönstrades som hjälpfartyg, främst 
som minfartyg och minsvepare. Efter fredsslutet utvecklades !skerinäringen mot 
större trålare byggda med plåtskrov och kustsjöfarten mot större fartyg.  Som 
följd av detta minskade möjligheterna att ta ut civila fartyg som hjälpfartyg.

Under hela beredskapstiden kunde stöd lämnas såväl av freds- som 
krigsorganisationens underhållsförband till sjöstridsförbanden. Att det erforderliga 
stödet uppnåddes var en följd av att freds- och krigsorganisationens basområden 
täckte hela kusten.

Uthållighet och övervakning
Sjöförsvarets uthållighet under de två världskrigen sattes på prov. Det förelåg ett
behov av att hålla såväl spärr- som fartygsförbanden kontinuerligt bemannade
under lång tid. Detta ställde stora krav på personalförsörjningen. Spärrförbanden
borde därför ha kunnat disponera utbildad personal som gjorde det möjligt
att tillämpa ett system där förbandet var fullbemannat samtidigt som delar av
förbandets personal kunde vara ledig under en längre tid.

Under världskrigen upprätthölls övervakningen till havs — över, på och
under havsytan — under alla väderleksförhållanden. Detta ställde höga krav
på besättningarnas sjömanskap och fartygens sjövärdighet. Vid dålig väderlek
orsakade de små fartygen stora påfrestningar på besättningarna. Som följd av
detta fick större fartyg många gånger sättas in istället för vedettbåtar vilket i sin
tur begränsade antalet insatser. Fartygens storlek avgjorde vilka insatser de olika
förbanden kunde genomföra och utgjorde därmed en begränsande faktor. För
fartygen borde dubbla besättningar ha funnits tillgängliga.

Till detta ska läggas den taktiske ledarens och fartygens behov av underrättelser
för att skydda sig själva. Men framför allt utgjorde bra underrättelser en
förutsättning för att på ett effektivt sätt kunna motverka icke legal verksamhet på
svenskt sjöterritorium. Genom att spaningsflygdivisioner ingick i kustflottan fick
den taktiske ledaren information bortom horisonten. Erfarenheterna av spaning
bortom horisonten som hade erhållits med HMS Gotland, som flygplanskryssare,
visade sig vara goda. Under andra världskriget utvecklades helikoptern som
kunde starta och landa på liten yta. Därmed hade förmågan att på relativt små
fartyg basera helikoptrar som möjliggjorde för fartygsförband att spana bortom
horisonten. Denna möjlighet borde ha tagits tillvara vid förnyelsen av jagarna
istället för att konstruera dem som artillerifartyg. Men fokus låg förmodligen på
det konventionella flygets och hangarfartygens utveckling, vilket kanske inte var
så konstigt med tanke på USA:s framgångar i Stilla havet.

Övervakningen såväl i  fred som under försvarsberedskapen liksom hög
omedelbar beredskap förutsatte tillgång till ett stort antal sjöförsvarsförband.
Det innebar att ett stort antal civila fartyg inmönstrades som hjälpfartyg, främst
som minfartyg och minsvepare. Efter fredsslutet utvecklades fiskerinäringen mot
större trålare byggda med plåtskrov och kustsjöfarten mot större fartyg. Som
följd av detta minskade möjligheterna att ta ut civila fartyg som hjälpfartyg.

Under hela beredskapstiden kunde stöd lämnas såväl av freds- som
krigsorganisationens underhållsförband till sjöstridsförbanden. Att det erforderliga
stödet uppnåddes var en följd av att freds- och krigsorganisationens basområden
täckte hela kusten.
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Skydd mot undervattensverksamhet
Övervakningen under havsytan förutsatte dels att förbanden kunde röja minor, 
dels var utrustade med hydrofoner för att kunna upptäcka ubåtar. Strävan från 
svensk sida var att skapa kontroll över de områden där svensk verksamhet bedrevs.

Den långa svenska kusten i förhållande till den tid röjning av en farled 
tar respektive hydrofonernas räckvidd ställde anspråk på många såväl rörliga 
som fasta förband. De stamminsvepare som fanns tillgängliga räckte inte 
till. Ett drygt hundratal uttagna civila !skebåtar utgjorde ett komplement 
till minröjningsavdelningarna. De hydrofoner som användes på fartyg och i 
inloppsleder hade mycket begränsad prestanda. Utvecklingen av aktiva hydrofoner 
som skedde utomlands kunde vi inte tillgodogöra oss. Till detta ska läggas den 
tvingande verklighet som eskorttjänsten innebar. Att den svenska ubåtsjakten 
trots allt blev relativt e"ektiv berodde i första hand på ubåtarnas svårigheter 
att under lång tid uppträda under havsytan samtidigt som de var tvungna att 
använda periskop vid torpedskott.

Artillerisystemen
Redan under slutskedet av det andra världskriget hade hangarfartygen övertagit 
slagskeppens roll i sjöstriden. Förmåga att spana och anfalla bortom horisonten 
hade utvecklats. Huvudvapnet var inte längre tungt artilleri. Stridsavstånden 
hade ökat. Behovet av långräckviddiga vapen var stort. Huvudvapnet utgjords av 
hangarfartygsbaserat #yg.

Vid Utlängan (Karlskrona) respektive Ystad hittades 1943 två tyska 
lufttorpeder. Utvecklingen av motsvarande svenska system påbörjades. Kungl. 
Marinförvaltningen hade beställt ett antal lufttorpeder (RB311) samma år 
	����
�TPN�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�MÊNOBEF�TJUU�CFUÊOLBOEF��.ÚKMJHIFUFO�BUU�FSTÊUUB�
det tunga artilleriet i spärrförbanden och på fartyg ersätta såväl det svåra som 
det medelsvåra artilleriet med ett robotvapen hade blivit uppenbart. Även 
artillerisystemens eldhastighet och precision innebar att det svåra artilleriet kunde 
ersättas av medelsvårt (12 till 15 centimeter) artilleri och ändå uppnå en bättre 
verkan i målet.

När Halland-klassens jagare beställdes 1949 inkluderades sjörobotsystemet. 
Trots denna utveckling betraktades fortfarande det svåra och medelsvåra 
artilleriet som huvudvapnet. Det innebar att vid projektering av nya jagare 
utgjorde detta en begränsning. Storleken på fartygen begränsades av den vikt 
och det utrymme som vapnen krävde. Resultatet blev att fyra av de sex jagarna 
som beställdes efter Halland-klassen inte erhöll sjörobotsystem, huvudartilleriet 
återgick till en halvautomatisk förkrigsmodell, ubåtsjaktkapaciteten begränsades 
och integrering av ubåtsjakthelikoptersystem uteblev. Till yttermera visso 
avbeställdes två av jagarna av ekonomiska skäl.

Skydd mot undervattensverksamhet
Övervakningen under havsytan förutsatte dels att förbanden kunde röja minor,
dels var utrustade med hydrofoner för att kunna upptäcka ubåtar. Strävan från
svensk sida var att skapa kontroll över de områden där svensk verksamhet bedrevs.

Den långa svenska kusten i  förhållande till den tid röjning av en farled
tar respektive hydrofonernas räckvidd ställde anspråk på många såväl rörliga
som fasta förband. De stamminsvepare som fanns tillgängliga räckte inte
till. Ett drygt hundratal uttagna civila fiskebåtar utgjorde ett komplement
till minröjningsavdelningarna. De hydrofoner som användes på fartyg och i
inloppsleder hade mycket begränsad prestanda. Utvecklingen av aktiva hydrofoner
som skedde utomlands kunde vi inte tillgodogöra oss. Till detta ska läggas den
tvingande verklighet som eskorttjänsten innebar. Att den svenska ubåtsjakten
trots allt blev relativt effektiv berodde i första hand på ubåtarnas svårigheter
att under lång tid uppträda under havsytan samtidigt som de var tvungna att
använda periskop vid torpedskott.
Artillerisystemen
Redan under slutskedet av det andra världskriget hade hangarfartygen övertagit
slagskeppens roll i sjöstriden. Förmåga att spana och anfalla bortom horisonten
hade utvecklats. Huvudvapnet var inte längre tungt artilleri. Stridsavstånden
hade ökat. Behovet av långräckviddiga vapen var stort. Huvudvapnet utgjords av
hangarfartygsbaserat flyg.

Vid Utlängan (Karlskrona) respektive Ystad hittades 1943 två tyska
lufitorpeder. Utvecklingen av motsvarande svenska system påbörjades. Kungl.
Marinförvaltningen hade beställt ett antal lufttorpeder (RB311) samma år
(1947) som försvarskommitten lämnade sitt betänkande. Möjligheten att ersätta
det tunga artilleriet i spärrförbanden och på fartyg ersätta såväl det svåra som
det medelsvåra artilleriet med ett robotvapen hade blivit uppenbart. Även
artillerisystemens eldhastighet och precision innebar att det svåra artilleriet kunde
ersättas av medelsvårt (12 till 15 centimeter) artilleri och ändå uppnå en bättre
verkan i målet.

När Halland-klassens jagare beställdes 1949 inkluderades sjörobotsystemet.
Trots denna utveckling betraktades fortfarande det svåra och medelsvåra
artilleriet som huvudvapnet. Det innebar att vid projektering av nya jagare
utgjorde detta en begränsning. Storleken på fartygen begränsades av den vikt
och det utrymme som vapnen krävde. Resultatet blev att fyra av de sex jagarna
som beställdes efter Halland-klassen inte erhöll sjörobotsystem, huvudartilleriet
återgick till en halvautomatisk förkrigsmodell, ubåtsjaktkapaciteten begränsades
och integrering av ubåtsjakthelikoptersystem uteblev. Ti l l  yttermera visso
avbeställdes två av jagarna av ekonomiska skäl.
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Ett annorlunda försvarsbeslut : 1948
Bakomliggande tankar

Överbefälhavaren Helge Jung ville inte att politikerna skulle besluta om en målbild 
GÚS�,SJHTNBLUFO��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�totala oenighet gjorde det dessutom svårt 
för regeringen att utforma en målbild för Krigsmakten. Det är svårt att förklara 
varför det blev så här. För min del anser jag att överbefälhavarens tanke – jag vet 
inte vad jag ska göra i morgon, alltså kan jag inte göra något i dag – innebar att 
överbefälhavaren ville ha fria händer att själv utforma Krigsmakten inom ramen 
för tilldelad ekonomi. Det är inte utan att jag ger Hilding Hagberg rätt i sitt 
särskilda yttrande om en överbefälhavare i fred.129

Utdrag ur Hilding Hagbergs särskilda yttrande

Jag har under lång tid funderat på hur Krigsmakten skulle ha utvecklats om 
försvarsbeslutet 1948 även hade inneburit en långsiktig plan för förbandens 
materiella utveckling. Min utgångspunkt har varit att utgå från de erfarenheter 
som var tillgängliga 1948. Jag tar upp de mest påtagliga erfarenheterna 
från neutralitetsvakten under andra världskriget, tekniska och taktiska 
utvecklingstrender såväl inhemska som från de krigförande länderna. Urvalet 
speglar min syn på sjökrigets själ. Jag har också utgått från förband, materiel 
och organisation som blev resultatet av den vid krigsutbrottet påbörjade 
upprustningen och att materielanslagen i erforderlig omfattning räcker till för 
att tekniskt vidmakthålla förbanden. Den alternativa målbilden för krigsmakten, 
som jag beskriver den, låg tio till femton år fram i tiden – från 1948 till 1960-talet. 
Inriktningen beskrevs i form av konkreta förband och fartyg.

129 SOU 1947:73 Betänkande med förslag angående Försvarets organisation del II, särskilda 
yttranden, Stockholm 1947, sidan 22,

Ett annorlunda försvarsbeslut : 1948
Bakomliggande tankar
Överbefälhavaren Helge Jung ville inte att politikerna skulle besluta om en målbild
för Krigsmakten. Försvarskommittens totala oenighet gjorde det dessutom svårt
för regeringen att utforma en målbild för Krigsmakten. Det är svårt att förklara
varför det blev så här. För min del anser jag att överbefälhavarens tanke — jag vet
inte vad jag ska göra i morgon, alltså kan jag inte göra något i dag — innebar att
överbefälhavaren ville ha fria händer att själv utforma Krigsmakten inom ramen
för tilldelad ekonomi. Det är inte utan att jag ger Hilding Hagberg rätt i sitt
särskilda yttrande om en överbefälhavare i fred.'"

I den kommunistiska motionen utgick; även Iran ritt en iiverbefiilhavatc-
behövdes både i  krig och i  fred. Mina erfarenheter av arbetet inom korn
mitten har emellertid bibringat mig uppfattningen, att starkare skäl talar mot
en för upprätthållandet av överbefälhavareinstitutionen i  fred. Däremot är jag
enig med kornmittens flertal att en överbefälhavare behövs i  krig.

Utdrag ur Hilding Hagbergs särskilda yttrande

Jag har under lång tid funderat på hur Krigsmakten skulle ha utvecklats om
försvarsbeslutet 1948 även hade inneburit en långsiktig plan för förbandens
materiella utveckling. Min utgångspunkt har varit att utgå från de erfarenheter
som var tillgängliga 1948. Jag tar upp de mest påtagliga erfarenheterna
från neutralitetsvakten under andra världskriget, tekniska och taktiska
utvecklingstrender såväl inhemska som från de krigförande länderna. Urvalet
speglar min syn på sjökrigets själ. Jag har också utgått från förband, materiel
och organisation som blev resultatet av den vid krigsutbrottet påbörjade
upprustningen och att materielanslagen i erforderlig omfattning räcker till för
att tekniskt vidmakthålla förbanden. Den alternativa målbilden för krigsmakten,
som jag beskriver den, låg tio till femton år fram i tiden — från 1948 till 1960-talet.
Inriktningen beskrevs i form av konkreta förband och fartyg.

129 SOU 1947:73 Betänkande med förslag angående Försvarets organisation del II, särskilda
yttranden, Stockholm 1947, sidan 22,
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Försvarsbeslutet 1948 – min vision

Om jag hade fått bestämma om det försvarsbeslutets innehåll, så skulle det 
med tillgängliga resurser ha fått se ut så här:

Att vara ett militärt alliansfritt land ställer stora krav 
på sjöförsvarets beredskap.
Med en hög insatsberedskap ökas också en angripares risktagning. Angriparen 
ska behöva lång tid att förbereda sig för ett angrepp på Sverige. Tiden för den  
svenska Krigsmakten att mobilisera och kraftsamla till aktuellt område ökas 
därmed. Det skapar också tid att förhandla med och erhålla hjälp från andra 
länder. Sjöförsvarets främsta uppgift ska vara att upprätthålla en omedelbar 
insatsförmåga. Insatser ska kunna göras i fred liksom under övergång till krig. 

Integritetsförsvar och invasionsförsvar ska vara 
krigsmaktens viktigaste uppgifter.
Det är svårt, till och med omöjligt, att förknippa ett segt djupförsvar på svensk 
mark med svensk strävan att vara militärt alliansfritt och vid krig i omvärlden 
neutralt. Huvudförsvarslinjen ska ligga utanför vår kust. Den ska samtidigt 
utgöra grund för svensk utrikespolitik – militärt alliansfri i fred, neutral i 
krig – efter andra världskrigets slut. Integritetsförsvaret är en förutsättning 
för att kunna försvara landet vid invasion. Något verkligt motsatsförhållande 
föreligger ej. 

Ledningen av sjöförsvaret ska integreras.
Basering och gruppering av förbanden ska göras inom de områden som 
prioriteras; Västerhavet, Skåne-Blekinge, Gotland, Stockholm och området 
kring Höga kusten. Ingen del av den svenska kusten får lämnas helt. 

Fartygsförbanden organiseras i en kust!otta med tre eskadrar samt fyra 
lokala sjöstyrkor. Eskadrarna baseras i Göteborg, Karlskrona och Stockholm 
och genomför gemensamma övningar inom alla marindistrikten. I eskadrarna
ska ubåtar, minfartyg, jagare och minsvepare av Arholma-klassen, på sikt 
kustminsveparna, ingå. De fyra lokala sjöstyrkorna tilldelas Västkustens, 
Sydkustens, Ostkustens och Norrlands marindistrikt. I fred ska delar av 
fartygen kunna vara depåförlagda. I de lokala sjöstyrkorna ska avdelningar 
bestående av mindre minsvepare samt vedettbåtar och bevakningsbåtar ingå.

Depåförläggning av fartyg och båtar ska utformas som ett roterande system 
i syfte att innehålla 24 timmars teknisk beredskap. Depåförläggningarna 
tilldelas Västkustens, Sydkustens och Ostkustens marindistrikt.

Försvarsbeslutet 1948 — min vision
Om jag hade fått bestämma om det försvarsbeslutets innehåll, så skulle det
med tillgängliga resurser ha fått se ut så här:

Att vara ett militärt alliansfritt land ställer stora krav
på sjöförsvarets beredskap.
Med en hög insatsberedskap ökas också en angripares risktagning. Angriparen
ska behöva lång tid att förbereda sig för ett angrepp på Sverige. Tiden för den
svenska Krigsmakten att mobilisera och kraftsamla till aktuellt område ökas
därmed. Det skapar också tid att förhandla med och erhålla hjälp från andra
länder. Sjöförsvarets främsta uppgift ska vara att upprätthålla en omedelbar
insatsförmåga. Insatser ska kunna göras i fred liksom under övergång till krig.

Integritetsftrsvar och invasionsförsvar ska vara
krigsmaktens viktigaste uppgifter.
Det är svårt, till och med omöjligt, att förknippa ett segt djupförsvar på svensk
mark med svensk strävan att vara militärt alliansfritt och vid krig i omvärlden
neutralt. Huvudförsvarslinjen ska ligga utanför vår kust. Den ska samtidigt
utgöra grund för svensk utrikespolitik — militärt alliansfri i fred, neutral i
krig — efter andra världskrigets slut. Integritetsförsvaret är en förutsättning
för att kunna försvara landet vid invasion. Något verkligt motsatsförhållande
föreligger ej.

Ledningen av sjöförsvaret ska integreras.
Basering och gruppering av förbanden ska göras inom de områden som
prioriteras; Västerhavet, Skåne-Blekinge, Gotland, Stockholm och området
kring Höga kusten. Ingen del av den svenska kusten får lämnas helt.

Fartygsförbanden organiseras i en kustflotta med tre eskadrar samt fyra
lokala sjöstyrkor. Eskadrarna baseras i Göteborg, Karlskrona och Stockholm
och genomför gemensamma övningar inom alla marindistrikten. I eskadrarna
ska ubåtar, minfartyg, jagare och minsvepare av Arholma-klassen, på sikt
kustminsveparna, ingå. De fyra lokala sjöstyrkorna tilldelas Västkustens,
Sydkustens, Ostkustens och Norrlands marindistrikt. I  fred ska delar av
fartygen kunna vara depåförlagda. I de lokala sjöstyrkorna ska avdelningar
bestående av mindre minsvepare samt vedettbåtar och bevakningsbåtar ingå.

Depåförläggning av fartyg och båtar ska utformas som ett roterande system
i syfte att innehålla 24 timmars teknisk beredskap. Depåförläggningarna
tilldelas Västkustens, Sydkustens och Ostkustens marindistrikt.
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De rörliga spärrförbanden organiseras i en kustförsvarskår med tre 
kustförsvarsbrigader. Brigaderna grupperas i fred i Göteborg, Karlskrona 
och Härnösand. Den relativa andelen rörliga spärrförband ska öka. De fasta 
spärrförbanden liksom de rörliga på Gotland tilldelas respektive marindistrikt. 
I första hand ska de grupperas i anslutning till inloppen till Stockholm där de 
organiseras i tre brigadförband samt i övrigt inom områden som inte kan nås 
av rörliga förband utan båttransporter.

Underhållsbaser och kustposteringar tilldelas respektive marindistrikt. 
Göteborg, Karlskrona och Stockholm är huvudbaser. Övriga baser grupperas 
i Skredsvik, Järnavik, Orr!ärden, Fårösund, Hårs!ärden, Ingarö och Hemsö. 
Kustposteringar grupperas så att hela kusten täcks.

Ersättning av sjöförsvarsförband
Sjöförsvarets uppgift i integritetsförsvaret ställer anspråk på ubåtsjaktfartyg, 
minsvepare, mineringar och förband för skydd av inloppen till Göteborg, 
genomfart i Öresund och inloppen till Stockholm samt förband för 
övervakning och kontroll av omgivande havsområden. För att försörja landet 
är import och export en förutsättning. Detta ställer krav på att sjöfarten kan 
skyddas åtminstone på svenskt territorialhav.

Sjöförsvarets uppgift i invasionsförsvaret förutsätter att sjöstridskrafter, 
kustförsvar, "ygstridskrafter och mineringar i samverkan kan avvärja eller 
framtvinga att angriparen tvingas till omfattande förberedelser. Detta ställer 
krav på omedelbar beredskap och stora möjligheter till snabba växlingar till 
väntad anfallsriktning.

Utgångspunkten bör vara att bibehålla antalet fartyg till samma antal 
som 1948. Detsamma gäller för kustförsvarets befästningar. Skyddet behöver 
förbättras samtidigt som andelen rörliga förband bör ökas. En förutsättning 
för detta är att projektering och byggnation, till skillnad från liggande planer, 
påbörjas under närmaste tioårsperioden. En översiktlig bedömning visar på 
ett årligt behov av cirka 40 miljoner kronor per år. Detta ska jämföras med 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�GÚSFTMBHOB����NJMKPOFS�LSPOPS�NFO�PDLTÌ�NFE�BUU������
års försvarsbeslut räknade med ett behov av 44 miljoner kronor. Jag utgår 
JOUF�GSÌO�BUU�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�TLB�ëOBOTJFSB�FO�ÚLOJOH�BW�BOTMBHFU�UJMM�
sjöförsvaret utan att den ökning som är nödvändig tillförs försvarsanslaget.

Stödstyrkan
Stödstyrkan, pansarskeppen, läggs i mobiliseringsreserv. Förbandet avvecklas 
och pansarskeppen utrangeras i början av 1950-talet. Alla äldre pansarskepp 
utrangeras senast 1950.

De rörliga spärrförbanden organiseras i  en kustförsvarskår med tre
kustförsvarsbrigader. Brigaderna grupperas i  fred i  Göteborg, Karlskrona
och Härnösand. Den relativa andelen rörliga spärrförband ska öka. De fasta
spärrförbanden liksom de rörliga på Gotland tilldelas respektive marindistrikt.
I första hand ska de grupperas i anslutning till inloppen till Stockholm där de
organiseras i tre brigadförband samt i övrigt inom områden som inte kan nås
av rörliga förband utan båttransporter.

Underhållsbaser och kustposteringar tilldelas respektive marindistrikt.
Göteborg, Karlskrona och Stockholm är huvudbaser. Övriga baser grupperas
i Skredsvik, Järnavik, Orrfiärden, Fårösund, Hårsfiärden, Ingarö och Hemsö.
Kustposteringar grupperas så att hela kusten täcks.
Ersättning av sjäfYrsvarOrband
Sjöförsvarets uppgift i integritetsförsvaret ställer anspråk på ubåtsjaktfartyg,
minsvepare, mineringar och förband för skydd av inloppen till Göteborg,
genomfart i  Öresund och inloppen ti l l  Stockholm samt förband för
övervakning och kontroll av omgivande havsområden. För att försörja landet
är import och export en förutsättning. Detta ställer krav på att sjöfarten kan
skyddas åtminstone på svenskt territorialhav.

Sjöförsvarets uppgift i invasionsförsvaret förutsätter att sjöstridskrafter,
kustförsvar, flygstridskrafter och mineringar i samverkan kan avvärja eller
framtvinga att angriparen tvingas till omfattande förberedelser. Detta ställer
krav på omedelbar beredskap och stora möjligheter till snabba växlingar till
väntad anfallsriktning.

Utgångspunkten bör vara att bibehålla antalet fartyg till samma antal
som 1948. Detsamma gäller för kustförsvarets befästningar. Skyddet behöver
förbättras samtidigt som andelen rörliga förband bör ökas. En förutsättning
för detta är att projektering och byggnation, till skillnad från liggande planer,
påbörjas under närmaste tioårsperioden. En översiktlig bedömning visar på
ett årligt behov av cirka 40 miljoner kronor per år. Detta ska jämföras med
försvarskommittens föreslagna 20 miljoner kronor men också med att 1942
års försvarsbeslut räknade med ett behov av 44 miljoner kronor. Jag utgår
inte från att armen och flygvapnet ska finansiera en ökning av anslaget till
sjöförsvaret utan att den ökning som är nödvändig tillförs försvarsanslaget.
Stödstyrkan
Stödstyrkan, pansarskeppen, läggs i mobiliseringsreserv. Förbandet avvecklas
och pansarskeppen utrangeras i början av 1950-talet. Alla äldre pansarskepp
utrangeras senast 1950.
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Kryssarna
HMS Gotland och Tre Kronor-klassen ingår i eskadrarna som lednings- och 
stabsfartyg under uppbyggnaden 1950- och 1960-talen. De ersätts som 
stabsfartyg av minfartyg.

Jagare och fregatter
Göteborg-klassen modi!eras till fregatter. Visby-klassen byggs om till fre-
gatter och ges möjligheter att lufttanka HKP4. Öland-klassen byggs om till 
fregatter som inkluderar prov och försök med integrering av ubåtsjaktheli-
koptersystem. Projekteringen av Östergötland-klassen inriktas mot att från 
början integrera ubåtsjakthelikoptersystem. Projektering av ersättare till Gö-
teborg-klassen med fregatter påbörjas. Antalet fregatter ska vara 16.

Helikoptrar
Helikoptrarna ska kunna landa, tanka och beväpnas ombord på fregatterna. 
Helikoptrarna organiseras i en helikopter"ottilj. Flottiljen tilldelas kust"ottan. 
Antalet helikoptrar ska möjliggöra kontinuerliga ubåtsjaktinsatser med minst 
två helikoptergrupper samtidigt.

Ubåtar
Ubåtarna utrustas med snorkel och hydrofoner. Målsättningen är att öka 
möjlig tid under havsytan och att kunna göra vapeninsats utan optisk kon-
takt. Antalet ubåtar ska vara 16.

Torpedbåtar
Motortorpedbåtarna anska#as enligt liggande (1948) planering och tilldelas 
eskadrarna. Prov och försök fortsätter med HMS Persues varvid utveckling 
av sjömålsrobotsystem på mindre fartyg prioriteras. Antalet torpedbåtar ska 
vara 24.

Minsvepare
Minsveparna av Arholma-klassen ska utrustas med hydrofon. Projektering 
av Hanö-klassen kustminsvepare avbryts. Prov och försök ska göras med 
mindre magnetiska och bullrande skrovkonstruktioner för kommande 
kustminsvepare. Kustminsveparna ska ersätta Arholma-klassen och inriktas 
mot 16 fartyg. De ska tilldelas de lokala sjöstyrkorna. Planerad anska#ning 
av de mindre minsveparna ska fullföljas. De tilldelas de lokala sjöstyrkorna. 
Utbildning av besättningar till uttagna !skebåtar som hjälpminsvepare 
behöver utökas. Projektering och anska#ning av !skeminsvepare ska ske. 
Dessa tilldelas de lokala sjöstyrkorna.

Kryssarna
HMS Gotland och Tre Kronor-klassen ingår i eskadrarna som lednings- och
stabsfartyg under uppbyggnaden 1950- och 1960-talen. De ersätts som
stabsfartyg av minfartyg.

Jagare och fregatter
Göteborg-klassen modifieras till fregatter. Visby-klassen byggs om till fre-
gatter och ges möjligheter att lufttanka HKP4. Öland-klassen byggs om till
fregatter som inkluderar prov och försök med integrering av ubåtsjaktheli-
koptersystem. Projekteringen av Östergötland-klassen inriktas mot att från
början integrera ubåtsjakthelikoptersystem. Projektering av ersättare till Gö-
teborg-klassen med fregatter påbörjas. Antalet fregatter ska vara 16.
Helikoptrar
Helikoptrarna ska kunna landa, tanka och beväpnas ombord på fregatterna.
Helikoptrarna organiseras i en helikopterflottilj. Flottiljen tilldelas kustflottan.
Antalet helikoptrar ska möjliggöra kontinuerliga ubåtsjaktinsatser med minst
två helikoptergrupper samtidigt.

Ubåtar
Ubåtarna utrustas med snorkel och hydrofoner. Målsättningen är att öka
möjlig tid under havsytan och att kunna göra vapeninsats utan optisk kon-
takt. Antalet ubåtar ska vara 16.
Torpedbåtar
Motortorpedbåtarna anskaffas enligt liggande (1948) planering och tilldelas
eskadrarna. Prov och försök fortsätter med HMS Persues varvid utveckling
av sjömålsrobotsystem på mindre fartyg prioriteras. Antalet torpedbåtar ska
vara 24.
Minsvepare
Minsveparna av Arholma-klassen ska utrustas med hydrofon. Projektering
av Hanö-klassen kustminsvepare avbryts. Prov och försök ska göras med
mindre magnetiska och bullrande skrovkonstruktioner för kommande
kustminsvepare. Kustminsveparna ska ersätta Arholma-klassen och inriktas
mot 16 fartyg. De ska tilldelas de lokala sjöstyrkorna. Planerad anskaffning
av de mindre minsveparna ska fullföljas. De tilldelas de lokala sjöstyrkorna.
Utbildning av besättningar till uttagna fiskebåtar som hjälpminsvepare
behöver utökas. Projektering och anskaffning av fiskeminsvepare ska ske.
Dessa tilldelas de lokala sjöstyrkorna.
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Minutläggare
Minutläggare tilldelas respektive marindistrikt med tre förband i vardera 
Sydkustens marindistrikt och Ostkustens marindistrikt (inklusive Gotlands 
marindistrikt) samt två vardera i Västkustens marindistrikt och Norrlands 
marindistrikt.

Spärrförband
Alla tunga batterier avvecklas. Sjömålsartilleriets ska utvecklas mot en 
standardisering av artillerimaterielen.130 För att höja e!ekten av batterierna 
ska en automatisering prövas då det kan leda till att behovet av eldrör per 
batteri kan minskas och därmed möjliggöra ett ökat antal grupperingsplatser. 
Utvecklingen av artilleripjäser ska ske samordnat mellan såväl rörliga som 
fasta batterier.

De fasta spärrförbanden ska grupperas vid inloppen till Göteborg och 
Stockholms skärgård samt i prioriterade områden som inte kan nås med 
vägbundna batterier. Skyddsnivån på batterierna ska avsevärt förbättras. 
Batterierna ska vara helt självförsörjande under minst en månad.

Den relativa andelen rörliga batterier ska ökas. Batterierna ska kunna 
omgruppera med egna transportmedel. Samtliga artilleriförband på 
Gotland ska vara rörliga och kunna bekämpa såväl rörliga som fasta mål. 
Sjömålsbekämpningen ska prioriteras. Samtliga artilleriförband tilldelas 
Gotlands marindistrikt.

Förband för rörlig strid kustnära och i skärgård
Förbanden ska vara helt autonoma och kunna för"ytta sig med egna 
transportmedel främst till sjöss men även på land. Prov och försök ska göras 
för att utveckla en kustförsvarsbataljon. Bataljonen ska kunna genomföra 
markstrid, lägga ut kontrollerbara mineringar, spärra leder och bekämpa 
icke legalt uppträdande främmande fartyg. Bataljonerna ska vara utrustade 
med kontrollerbara minor, granatkastare och pansarvärnsvapen (bekämpa 
fartyg). Bataljonen ska tilldelas bevaknings- och transportbåtar. Varje 
kustartilleribrigad ska kunna tilldelas tre rörliga kustförsvarsbataljoner 
vardera. 

130�#BLHSVOEFO�ÊS�FO�JEÏBOBMZT�BW�EÌWBSBOEF�NBKPSFO�#P�8FTUJO�	TFOBSF�HFOFSBMMÚKUOBOU�PDI�$IFG�
för försvarsstaben), Några synpunkter på sjömålsartilleriets utveckling, TiKA 3/51. 

Minutläggare
Minutläggare tilldelas respektive marindistrikt med tre förband i vardera
Sydkustens marindistrikt och Ostkustens marindistrikt (inklusive Gotlands
marindistrikt) samt två vardera i Västkustens marindistrikt och Norrlands
marindistrikt.

Spärrförband
Alla tunga batterier avvecklas. Sjömålsartilleriets ska utvecklas mot en
standardisering av artillerimaterielen.'3° För att höja effekten av batterierna
ska en automatisering prövas då det kan leda till att behovet av eldrör per
batteri kan minskas och därmed möjliggöra ett ökat antal grupperingsplatser.
Utvecklingen av artilleripjäser ska ske samordnat mellan såväl rörliga som
fasta batterier.

De fasta spärrförbanden ska grupperas vid inloppen till Göteborg och
Stockholms skärgård samt i prioriterade områden som inte kan nås med
vägbundna batterier. Skyddsnivån på batterierna ska avsevärt förbättras.
Batterierna ska vara helt självförsörjande under minst en månad.

Den relativa andelen rörliga batterier ska ökas. Batterierna ska kunna
omgruppera med egna transportmedel. Samtliga artilleriförband på
Gotland ska vara rörliga och kunna bekämpa såväl rörliga som fasta mål.
Sjömålsbekämpningen ska prioriteras. Samtliga artilleriförband tilldelas
Gotlands marindistrikt.

Förband för rörlig strid kustnära och i skärgård
Förbanden ska vara helt autonoma och kunna förflytta sig med egna
transportmedel främst till sjöss men även på land. Prov och försök ska göras
för att utveckla en kustförsvarsbataljon. Bataljonen ska kunna genomföra
markstrid, lägga ut kontrollerbara mineringar, spärra leder och bekämpa
icke legalt uppträdande främmande fartyg. Bataljonerna ska vara utrustade
med kontrollerbara minor, granatkastare och pansarvärnsvapen (bekämpa
fartyg). Bataljonen ska tilldelas bevaknings- och transportbåtar. Varje
kustartilleribrigad ska kunna tilldelas tre rörliga kustförsvarsbataljoner
vardera.

130 Bakgrunden är en idéanalys av dåvarande majoren Bo Westin (senare generallöjtnant och Chef
för försvarsstaben), Några synpunkter på sjömålsartilleriets utveckling, TiKA 3/51.
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Långsiktig inriktning av sjöförsvaret
Den allmänna inriktningen att sjöförsvaret skulle vidmakthållas på samma nivå 
som efter krigsslutet, hade utgjort en bra grund för försvarsbeslutet 1948 att 
utgå från om politikerna, mot överbefälhavarens rekommendationer, även fattat 
beslut om sjöförsvarets organisation och utveckling efter 1958. Något beslut om 
materielanska!ning till sjöförsvaret fattades inte. Därmed lades grunden för en 
okontrollerad reduktion av sjöförsvaret och då främst gällande "ottan.

Det grundläggande motivet för en stabil planering är långsiktiga beslut i 
motsats till för stunden opportunistiska beslut vars konsekvenser på längre sikt är 
svåra att överblicka. Rycker man undan en del i en långsiktig strategi så faller om 
inte hela så stora delar av strategin till marken. Det hade exempelvis varit bättre 
att besluta att alla av Göteborg-klassens och Mode-klassens jagare ska utrangeras och 
att alla batterier med kaliber större än 15,2 cm och mindre än 7,5 cm ska avvecklas 
än att som nu avvakta med det långsiktiga beslutet. Det hade givit, om ej ett 
önskvärt beslut, Chefen för marinen bättre förutsättningar att planera för den 
långsiktiga utvecklingen av sjöförsvaret.

Långsiktig inriktning av sjöförsvaret
Den allmänna inriktningen att sjöförsvaret skulle vidmakthållas på samma nivå
som efter krigsslutet, hade utgjort en bra grund för försvarsbeslutet 1948 att
utgå från om politikerna, mot överbefälhavarens rekommendationer, även fattat
beslut om sjöförsvarets organisation och utveckling efter 1958. Något beslut om
materielanskaffning till sjöförsvaret fattades inte. Därmed lades grunden för en
okontrollerad reduktion av sjöförsvaret och då främst gällande flottan.

Det grundläggande motivet för en stabil planering är långsiktiga beslut i
motsats till för stunden opportunistiska beslut vars konsekvenser på längre sikt är
svåra att överblicka. Rycker man undan en del i en långsiktig strategi så faller om
inte hela så stora delar av strategin till marken. Det hade exempelvis varit bättre
att besluta att alla av Göteborg-klassens och Mode-klassens jagare ska utrangeras och
att alla batterier med kaliber större än 15,2 cm och mindre än 7,5 cm ska avvecklas
än att som nu avvakta med det långsiktiga beslutet. Det hade givit, om ej ett
önskvärt beslut, Chefen för marinen bättre förutsättningar att planera för den
långsiktiga utvecklingen av sjöförsvaret.
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Sveriges statsministrar
1932 till 2014

Sveriges statsministrar
1932 till 2014

Per-Albin (lansson T h o r b j ö r n  Fältdin
i932-1936 1 9 7 9 - 1 9 8 2
Socialdemokraterna C e n t e r p a r t i e t
F13 1936 F B  1982

Axel Pehrsson
1936, juni-september
Bondeförbundet

Per-Albin Hansson
1936-1946
Socialdemokraterna
FB 1942

Tage Erlander
1946 1969
Socialdemokraterna
FB 1948.1958,1963.1968

Olof Palme
1969-1976
Socialdemokraterna
FB 1972

Thorbjörn Fälldin
1976-1978
Centerpartiet
FB 1977

Ola Ullsten
1978-1979
Folkpartiet

Olof Palme
1982-1986
Socialdemokraterna

Ingvar Carlsson
1986-1991
Socialdemokraterna
FB 1987

Carl Bildt
1991-.1994
Moderaterna
FB 1992

Ingvar Carlsson
1994-1996
Socialdemokraterna
FB 1996

Göran Persson
1996-2006
Socialdemokraterna
FR 2000.2004

Fredrik Reinfeldi
2006-2014
Moderaterna
FB 2009
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Försvarsbesluten under det kalla kriget

Sveriges strategiska värde under det kalla kriget
Efter andra världskriget valde Sverige att försöka hitta en väg mellan allians och 
oberoende i utrikes- och försvarspolitiken. Sverige var tvivelsutan en västdemokrati 
som avvisade kommunismen ideologiskt men i säkerhetspolitiken valdes att 
fortsätta den alliansfria linjen när väst- och östblocken bildades 1947–1949.

Den svenska utrikes- och försvarspolitiken byggde till stora delar på en svensk 
förhoppning att Sverige hade förtroende i omvärlden att varken stå på den ena 
eller andra militäralliansens sida.131 I sina memoarer skrev ambassadör Sverker 
Åström om slutet på förhandlingarna vintern 1949:132

/…/ en anslutning till ett stormaktsblock, vilken innebar att man i förtid 
utpekade det andra blocket som !ende, skulle medföra att detta senare block 
riktade sin politik mot oss redan i fredstid och söker vinna in"ytande över vårt 
folk och territorium.

För bägge stormaktsblocken skulle möjligheten att utnyttja nordiskt och 
särskilt svenskt luft-, sjö- och markterritorium ha varit av värde vid en kon!ikt i 
Europa. Inte minst skulle nyckeln till framgång i Centraleuropa kunna utgöras 
av tillgång till svenskt territorium och då inte bara som genomgångsområde 
för !ygstridskrafter. Det skulle också erbjuda möjligheter till basering av 
luftbevakning och luftförsvar samt !yg- och sjöstridskrafter. Detta värde 
återfanns till stor del som en följd av behovet att kunna kontrollera Norska havet. 
För Warszawapakten skulle kontrollen av Norska havet utgöra förutsättning 
för att dels förbättra skyddet för den egna strategiska andraslagsförmågan, dels 
samtidigt försvåra Natos förstärkningstransporter från Nordamerika till Europa. 
Dessutom skulle räckvidden väsentligt kunna ökas för egna !ygstridskrafter. 
För Nato var kontrollen av Norska havet en förutsättning för att inom rimlig 
tid kunna genomföra nödvändiga och omfattande förstärkningstransporter 
till Centraleuropa och att försvara Norge. Möjligheterna för Nato att utnyttja 
svenskt luftrum och sjöterritorium skulle dessutom öka förmågan att begränsa 
Sovjetunionens tillförsel av förstärkningar till Centraleuropa.

Ett beslut om att angripa Sverige förutsatte att Sveriges försvarsvilja kunde 
brytas. Inledningsvis bedömdes att såväl Nato som WP skulle sträva efter 
att nå målet genom förhandlingar, vilka torde åtföljas av hot och militära 
maktdemonstrationer. Inte minst skulle hot om kärnvapeninsatser då uttalas, 

131 Den svenska förhoppningen utvecklades under 1970-talet genom det diplomatiska arbetet 
inom OSSE (ESK). Ett arbete som är förebyggande snarare än åtgärdande.

132 Erlander och den besvärliga neutraliteten, Bengt Gustafsson, KKrVA nr 1/2012. 

Försvarsbesluten under det kalla kriget
Sveriges strategiska värde under det kalla kriget
Efter andra världskriget valde Sverige att försöka hitta en väg mellan allians och
oberoende i utrikes- och försvarspolitiken. Sverige var tvivelsutan en västdemokrati
som avvisade kommunismen ideologiskt men i  säkerhetspolitiken valdes att
fortsätta den alliansfria linjen när väst- och östblocken bildades 1947-1949.

Den svenska utrikes- och försvarspolitiken byggde till stora delar på en svensk
förhoppning att Sverige hade förtroende i omvärlden att varken stå på den ena
eller andra militäralliansens sida.m I sina memoarer skrev ambassadör Sverker
Åström om slutet på förhandlingarna vintern 1949:132

/.../ en anslutning till ett stormaktsblock, vilken innebar att man i  förtid
utpekade det andra blocket som fiende, skulle medföra att detta senare block
riktade sin politik mot oss redan i fredstid och söker vinna inflytande över vårt
folk och territorium.

För bägge stormaktsblocken skulle möjligheten att utnyttja nordiskt och
särskilt svenskt luft-, sjö- och markterritorium ha varit av värde vid en konflikt i
Europa. Inte minst skulle nyckeln till framgång i Centraleuropa kunna utgöras
av tillgång till svenskt territorium och då inte bara som genomgångsområde
för flygstridskrafter. Det skulle också erbjuda möjligheter ti l l basering av
luftbevakning och luftförsvar samt flyg- och sjöstridskrafter. Detta värde
återfanns till stor del som en följd av behovet att kunna kontrollera Norska havet.
För Warszawapakten skulle kontrollen av Norska havet utgöra förutsättning
för att dels förbättra skyddet för den egna strategiska andraslagsförmågan, dels
samtidigt försvåra Natos förstärkningstransporter från Nordamerika till Europa.
Dessutom skulle räckvidden väsentligt kunna ökas för egna flygstridskrafter.
För Nato var kontrollen av Norska havet en förutsättning för att inom rimlig
tid kunna genomföra nödvändiga och omfattande förstärkningstransporter
till Centraleuropa och att försvara Norge. Möjligheterna för Nato att utnyttja
svenskt luftrum och sjöterritorium skulle dessutom öka förmågan att begränsa
Sovjetunionens tillförsel av förstärkningar till Centraleuropa.

Ett beslut om att angripa Sverige förutsatte att Sveriges försvarsvilja kunde
brytas. Inledningsvis bedömdes att såväl Nato som WP skulle sträva efter
att nå målet genom förhandlingar, vilka torde åtföljas av hot och militära
maktdemonstrationer. Inte minst skulle hot om kärnvapeninsatser då uttalas,
131 Den svenska förhoppningen utvecklades under 1970-talet genom det diplomatiska arbetet
inom OSSE (ESK). Ett arbete som är förebyggande snarare än åtgärdande.
132 Erlander och den besvärliga neutraliteten, Bengt Gustafsson, KKrVA nr 1/2012.
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för att påverka den politiska ledningen. Om det bedömdes att målet inte kunde 
nås genom förhandlingar, skulle militärt våld helt säkert tillgripas. Sådant våld 
skulle kunna omfatta allt från begränsad insats med kärnvapen och ytterst till 
ockupation av svenskt territorium med markstridsförband.

Även om Sverige enbart avsågs att användas som genomgångsland, bedömdes 
WP hålla Sverige utanför kon!ikten så länge som möjligt. I de !esta krigsfall, 
som skulle kunna beröra Sverige, bedömer jag nedanstående arter av angrepp 
som tänkbara:

t�/PSSMBOE�NPU�OPSSB�/PSHF
t�/PSSMBOETLVTUFO�PN�'JOMBOE�EFTTGÚSJOOBO�WBS�PDLVQFSBU�
t�LVTUJOWBTJPO�NPU�ÚTUSB�.FMMBOTWFSJHF�GÚSF�BOHSFQQ�J�$FOUSBMFVSPQB
t�LVTUJOWBTJPO�NPU�TZEWÊTUSB�4ZETWFSJHF�NPU�/PSHF�TFEBO�%BONBSL�PDLVQFSBUT�
t�TUSBUFHJTL�LVQQ�NPU�(PUMBOE�PDI�4UPDLIPMN�FMMFS�HFOPN
t�FO�LPNCJOBUJPO�BW�PWBOTUÌFOEF�BOGBMMTSJLUOJOHBS�

Den samlade bilden under det kalla kriget var komplex.133 Såväl antaganden 
om scenarier som övergripande värdering av förloppen kunde varieras i stor 
omfattning.

För Sovjetunionen var den nordvästra fronten av betydelse, när det gällde 
att åstadkomma ett framskjutet luftförsvar och spaningssystem. Därigenom 
skapade man förmåga att behärska norra Norska havet. Operationsfriheten 
för de sovjetiska strategiska robotubåtarna ökades samtidigt som egna sjö- och 
!ygstridskrafter kunde bestrida Natos sjöoperativa handlingsfrihet i resten 
av Norska havet. Därmed kunde förutsättningar skapas för en bättre och mer 
aktiv påverkan på atlantförbindelserna mellan Nordamerika och Europa. För 
att behärska Norska havet och därmed säkerställa utpassage till Atlanten från 
Murmansk-området måste hela Norge tas. Det ska inte heller glömmas bort att 
Sovjetunionen baserade ett antal strategiska robotubåtar i Östersjön under mitten 
och slutet av 1970-talet.

Att säkerställa utpassage till Atlanten genom Öresund och Bälten hade 
varit betydligt svårare. Det skulle i grunden kräva ett anfall från Polen genom 
norra Tyskland och upp över Danmark till södra Norge. Dessutom utgjorde 
Storbritannien ytterligare en barriär. Vid ett sådant angrepp måste minst två 
anfallsvägar utvecklas. En via norra Norge och en via norra Tyskland. Att säkra 
Östersjöutloppen bara genom ett anfall på och genom Sverige hade inte varit 
möjligt. Inte minst av skälet att det skulle ta lång tid (förvarning Nato) och att 
Sovjetunionens trånga sektor var !yg- och sjöstridskrafter. Även !ygstridskrafternas 
räckvidd och uthållighet vid en invasion mot mellersta och norra Sverige utgjorde 

133 Tidsföljden över det kalla kriget 1945–1991 redovisas i bokens bilaga 6.
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133 Tidsföljden över det kalla kriget 1945-1991 redovisas i bokens bilaga 6.
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en begränsande faktor så länge Gotland och Finland inte kunde disponeras. 
Möjligheterna att i en sådan situation bryta Sveriges försvarsvilja skulle i så fall ha 
varit att blockera svensk export och import i kombination med utnyttjandet av 
taktiska kärnvapen.

Behovet och nyttan av den nordligaste delen av Norge hade inte varit avgörande 
för Sovjetunionen, för att starta kriget i Europa genom att enbart anfalla i norr. 
För svensk del hade Sovjetunionens passage av Finland utgjort en bra förvarning, 
då denna knappast hade kunnat komma till stånd utan omfattande strider eller 
genom att VSB-avtalet hade satts i kraft. Om ett krig hade börjat i Europa, skulle 
sannolikheten ha varit störst att det hade startat i Centraleuropa. Däremot kunde 
resultatet av den marina konfrontationen i och kring Norska havet ha varit 
avgörande för utgången av en europeisk kon!ikt. Detta talar för två parallella 
anfallsriktningar; dels från Polen genom norra Tyskland, dels från Murmansk ner 
till linjen Piteå, Sorsele och Mo i Rana.

Sjötransporterna över Atlanten hade stor betydelse för Natos förmåga 
i Europa. Den kritiska tidpunkten hade inträ"at efter 90–120 dagar. Det 
hade således krävts denna tid för Sovjetunionen att försöka begränsa Natos 
transportförmåga. Det mest e"ektiva sättet att begränsa styrketillväxten hade varit 
att genom en snabb marko"ensiv ta aktuella lossningsområden i västra Europa, 
dit USA:s förstärkningar skulle ha skeppats. Samtidigt skulle insatser med Nato:s 
!ygstridskrafter ha försvårats.

Försvarsbesluten under politisk enighet : 1948–1962
Krigsslutet 1945 medförde omfattande förändringar i de internationella relatio-
nerna. Även det svenska försvaret stod inför beslut om förändringar. Neutralitets-
vaktens dagliga verksamhet under sex år avvecklades liksom krigsberedskapen. 
Den omfattande förstärkningen av krigsmakten, som var en följd av tidigare för-
summelser, avslutades. Försvarsberedskap under krig i omvärlden avlöstes av att 
vidmakthålla en krigsmakt, som under fredstid i första hand skulle vara fredsbe-
varande.

Erfarenheterna från mellankrigsperioden, andra världskriget och övergång från 
fred till krig och åter till fred har varit betydelsefulla för förståelse för utformningen 
av krigsmaktens framtida organisation och materiella innehåll. Från krigsslutet 
till inledningen av 1960-talet rådde politisk enighet om krigsmaktens utformning 
mellan de fyra demokratiska partierna; Bondeförbundet, Folkpartiet, Högerpartiet 
och Socialdemokraterna134. Det är därför motiverat att mera utförligt behandla 
omvärldsutvecklingen och de första försvarsbesluten efter krigsslutet.

134 Socialdemokraterna bildade ensamma regering fram till valet 1976 med undantag för 1951–
1956, då socialdemokraterna regerade i koalition med Bondeförbundet. 
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Efter krigsslutet 1945 omfattade sjöförsvaret följande stridskrafter i krigsorgani-
sationen:

t�� 'MPUUBO�CFTUPE�BW�TKV�QBOTBSTLFQQ�	BMMB�GSÌO�UJEFO�GÚSF�����
�GZSB�LSZTTBSF
 (två från tiden före 1920), 27 jagare (tio från tiden före 1920), 20
 motortorpedbåtar, 26 ubåtar (fem från tiden före 1920) och 42 minsvepare. 
 Av 126 fartyg var 24 från tiden före 1920. Ett fåtal av jagarna var utrustade  
 med hydrofoner från 1920- och 1930-talen.
t�� ,VTUBSUJMMFSJFU�CFTUPE�BW����QKÊTFS�TWÌSU�BSUJMMFSJ����QKÊTFS�NFEFMTWÌSU�BSUJMMFSJ�
 och 194 pjäser lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt artilleri och 
 24 pjäser rörligt medelsvårt artilleri.

Omvärldsutvecklingen i sammandrag

Vid Jaltakonferensen enades de tre allierade – Sovjetunionen, Storbritannien och 
USA – om att allmänna val skulle hållas i Tyskland och de befriade staterna i 
Europa. Tyskland skulle delas i fyra ockupationszoner. Regimerna i Polen och 
Jugoslavien, som stöddes av Sovjetunionen, skulle ombildas i demokratisk anda. 
Polens östra gräns skulle vara densamma som i Molotov-Ribbentroppakten. Polen 
skulle kompenseras för detta i väster med delar av Tyskland. Dessutom innebar 
Molotov-Ribbentroppakten att Sovjetunionens intresseområde omfattade östra 
Polen, de baltiska staterna och Finland.

Då att Storbritannien och USA vid krigsslutet blev oense med Sovjetunionen 
om framtiden för länderna i Östeuropa uppfylldes inte överenskommelserna från 
Jalta.135 De baltiska staterna införlivades med Sovjetunionen som sovjetrepu-
bliker. Med stöd av Sovjetunionen tog kommunisterna makten i östra Europa 
och omvandlade länderna till folkrepubliker utan att genomföra fria val. Därmed 
skapade Sovjetunionen en bred intressesfär mot västra Europa. Segrarmakternas 
ockupationszoner i Tyskland omvandlades till Förbundsrepubliken Tyskland och 
Tyska Demokratiska Republiken.136 Endast Finland lyckades hålla sig utanför 
den sovjetiska sfären. Trots detta var Sovjetunionens politiska in!ytande i Finland 
stort. Finland och Sovjetunionen slöt 1948 ett fördrag om vänskap, samarbete 
och ömsesidigt bistånd (VSB-fördraget).

Grekiska inbördeskriget pågick sedan 1946. USA hade o"entliggjort aktiv 
bekämpning av kommunismen genom den så kallade Trumandoktrinen. 
Churchill hade hållit sitt tal i USA, då begreppet Järnridån myntades.

Ekonomin i de europeiska länderna var svag omedelbart efter andra 
världskrigets slut. Sverige utgjorde inledningsvis ett undantag. Sverige och svensk 

135 USA:s president Franklin D. Roosevelt avled några veckor före Nazitysklands kapitulation 
1945 och efterträddes av vicepresidenten Harry S. Truman.  
136 Även Österrike indelades i ockupationszoner. Ockupationen upphörde 1955.
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135 USA:s president Franklin D Roosevelt avled några veckor före Nazitysklands kapitulation
1945 och efterträddes av vicepresidenten Harry S. Truman.
136 Även Österrike indelades i ockupationszoner. Ockupationen upphörde 1955.
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industri hade inte drabbats av några egentliga krigshandlingar. USA kungjorde 
sitt löfte om ekonomiskt stöd till Europa i form av den så kallade Marshallhjälpen. 
Sovjetunionen med lydstater avböjde denna hjälp. Tanken på och debatten om ett 
nordiskt försvarsförbund hade kommit igång, liksom en debatt om atomvapnens 
inverkan på det svenska försvaret liksom debatt om svensk anslutning till ett 
västeuropeiskt försvarsförbund. De europeiska länderna saknade politisk vilja 
och förmåga att driva en aktiv och trovärdig utrikespolitik. Som så många gånger 
tidigare föll Europa platt till marken som en följd av nationella särintressen. 

Staten Israel utropade sin självständighet den 14 maj 1948. I den 
israeliska självständighetsförklaringen hänvisades uttryckligen och enbart till 
generalförsamlingens resolution.137 Omedelbart efter staten Israels utropande 
erkändes den nya staten av Förenta staterna, Sovjetunionen, Frankrike och 
Storbritannien. Dagen efter anfölls Israel av omgivande länder.138

Sovjetunionen sprängde den första atombomben 1949 och därmed inleddes 
den terrorbalans, som kom att forma det kalla kriget. Berlinblockaden 1948–
1949 tydliggjorde motsättningarna mellan stormaktsblocken. Västmakterna 
organiserade en luftbro för försörjning av Berlin. Luftbron pågick under ett år. 
Kommunistpartiet tog genom en kupp över makten i Tjeckoslovakien 1948. I 
realiteten blev Europa därigenom uppdelat i två block, även om Nato och WP 
formellt bildas först 1949 respektive 1955. Det kalla kriget var ett faktum.

Klimatet mellan stormaktsblocken hårdnade under 1950-talet. USA och 
Nato påbörjade signalspanings!ygningar över Östersjön. Vid en prov!ygning med 
bomb!yg !ög USA djupt in över Sovjetunionens territorium. USA genomförde 
under slutet av perioden systematiska spanings!ygningar över Sovjetunionen. 
Det internationella maktspelet tog inte hänsyn till små stater, så länge det inte 
gynnade stormakternas egna strävanden. Nordkoreas angrepp på Sydkorea 
1950 medförde att FN ingrep till Sydkoreas försvar.139 USA sprängde den första 
vätebomben 1952 och Sovjetunionen gjorde det samma året därpå. Frankrike 
drog sig ur Indokina 1954 och USA skickade rådgivare till Sydvietnam. 

Maktskiftet efter Josef Stalins död 1953 ledde till oroligheter och 
demonstrationer i Östberlin och Polen. Reformvänliga kommunister tog 
makten i Ungern 1956. Revolten slogs ned av sovjetiska förband i november 
samma år. Frankrike och Storbritannien anföll Egypten som följd av att Nasser 
nationaliserade Suezkanalen.

Stormaktsblocken ökade tillgänglighet och beredskap i sina förband. 
Sovjetunionen och WP ökade dessutom antalet tillgängliga förband i 

137 FN, Resolution 181 (II), Future government of Palestine 1947. 
138 Egypten, Irak, Libanon, Syrien och Transjordanien.
139 Sovjetunionen var inte närvarande vid omröstningen i säkerhetsrådet och deltog inte i FN-
insatsen.
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tidigare föll Europa platt till marken som en följd av nationella särintressen.

Staten Israel utropade sin självständighet den 14 maj 1948. I  den
israeliska självständighetsförklaringen hänvisades uttryckligen och enbart till
generalförsamlingens resolution.137 Omedelbart efter staten Israels utropande
erkändes den nya staten av Förenta staterna, Sovjetunionen, Frankrike och
Storbritannien. Dagen efter anfölls Israel av omgivande länder.1"

Sovjetunionen sprängde den första atombomben 1949 och därmed inleddes
den terrorbalans, som kom att forma det kalla kriget. Berlinblockaden 1948-
1949 tydliggjorde motsättningarna mellan stormaktsblocken. Västmakterna
organiserade en luftbro för försörjning av Berlin. Luftbron pågick under ett år.
Kommunistpartiet tog genom en kupp över makten i Tjeckoslovakien 1948. I
realiteten blev Europa därigenom uppdelat i två block, även om Nato och WP
formellt bildas först 1949 respektive 1955. Det kalla kriget var ett faktum.

Klimatet mellan stormaktsblocken hårdnade under 1950-talet. USA och
Nato påbörjade signalspaningsflygningar över Östersjön. Vid en provflygning med
bombflyg flög USA djupt in över Sovjetunionens territorium. USA genomförde
under slutet av perioden systematiska spaningsflygningar över Sovjetunionen.
Det internationella maktspelet tog inte hänsyn till små stater, så länge det inte
gynnade stormakternas egna strävanden. Nordkoreas angrepp på Sydkorea
1950 medförde att FN ingrep till Sydkoreas försvar.139 USA sprängde den första
vätebomben 1952 och Sovjetunionen gjorde det samma året därpå. Frankrike
drog sig ur Indokina 1954 och USA skickade rådgivare till Sydvietnam.

Maktskiftet efter Josef Stalins död 1953 ledde t i l l  oroligheter och
demonstrationer i  Östberlin och Polen. Reformvänliga kommunister tog
makten i Ungern 1956. Revolten slogs ned av sovjetiska förband i november
samma år. Frankrike och Storbritannien anföll Egypten som följd av att Nasser
nationaliserade Suezkanalen.

Stormaktsblocken ökade tillgänglighet och beredskap i  sina förband.
Sovjetunionen och WP ökade dessutom antalet tillgängliga förband i

137 FN, Resolution 181 (II), Future government of Palestine 1947.
138 Egypten, Irak, Libanon, Syden och Transjordanien.
139 Sovjetunionen var inte närvarande vid omröstningen i säkerhetsrådet och deltog inte i FN-
insatsen.
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centrala och södra Europa. I början av 1980-talet hade stormakterna en 
tillgänglighet och beredskap, som gjorde det möjligt att med kort förvarning 
påbörja militära operationer. Risken för ett nytt krig i Europa var uppenbar. 
Stormaktsblockens utveckling innebar för Sverige förekomsten av inträngande 
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet samt 
!ygstridskrafter som kränkte svenskt territorium. Tillsammans med utvecklingen 
inom stormaktsblocken pekade detta på att tröskele"ekten var av väsentlig 
betydelse. Den var också av stor betydelse för att avhålla från ett angrepp samt 
övertygelsen om att det svenska försvaret skulle kunna upprätthålla en sträng 
territoriell integritet. 

Sovjetunionens återuppbyggnad av marininfanteriet, tillförsel av attack!yg 
med ökad räckvidd och ökad kapacitet att transportera förband var några 
tecken på ett ökat intresse att snabbt ha förmåga att nå initial framgång. 
Transportkapaciteten ökade i takt med de enskilda förbandens transportbehov. 
Det gick inte heller att blunda för Sovjetunionens tydliga budskap om att tidigt 
använda taktiska kärnvapen för att åstadkomma en politisk uppgörelse.

Uttrycket under andra världskriget tjänade oss neutraliteten väl kan i grunden 
ifrågasättas. Det var en myt, som var moraliskt ihålig. Uttrycket myntades av 
svenska politiker, som en konsekvens av att de inte ville eller vågade stå till svars 
för det bristande sambandet mellan ställda militära krav och den ekonomi som 
hade ställts till krigsmaktens förfogande. I detta sammanhang kan det resas en 
mycket berättigad fråga: Vad menades med begreppet neutralitet? Härstammar 
begreppet från Augustinus – rättfärdigheten och lögnen?140 Eller från Grotius, 
som hävdade att en stat kunde förklara sig stå utanför en kon!ikt andra stater 
emellan?141 Eller enklare – den stat som förklarar sig neutral, kan inte ta ställning 
till vad, som är rätt eller fel samtidigt som staten är beroende av bägge sidorna i 
den kon!ikt som har uppstått dem emellan. Ett agerande, som anpassades till den 
för tillfället starke aktören.

Sverige agerade ofta med undfallenhet mot Sovjetunionen, som nu dominerade 
östra och centrala Europa och hade in!ytande i västdemokratierna genom 
starka kommunistpartier i Frankrike och Italien. Det kan ha funnits skäl för ett 
pragmatiskt handlande, men det var svårt att kombinera detta med omvärldens 
förtroende. Undfallenheten i efterforskningen av Raoul Wallenberg bör nämnas 
som ett exempel. Dåvarande ambassadören i Moskva, Sta"an Söderblom, lät 
de sovjetiska myndigheterna förstå, att man från svenskt håll utgick från att 

140 De civitate Dei, skrevs av Augustinus (biskop i Hippo Regius, Algeriet) efter visigoternas 
plundring av Rom 410 e Kr. 
141 Om krigens och fredens rätt (De jure belli ac pacis), Hugo Grotius 1625, från Nederländerna, 
levde 1583–1645 och kallad folkrättens fader. Han var svensk ambassadör i Paris 1634–1644.

centrala och södra Europa. I  början av 1980-talet hade stormakterna en
tillgänglighet och beredskap, som gjorde det möjligt att med kort förvarning
påbörja militära operationer. Risken för ett nytt krig i Europa var uppenbar.
Stormaktsblockens utveckling innebar för Sverige förekomsten av inträngande
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet samt
flygstridskrafter som kränkte svenskt territorium. Tillsammans med utvecklingen
inom stormaktsblocken pekade detta på att tröskeleffekten var av väsentlig
betydelse. Den var också av stor betydelse för att avhålla från ett angrepp samt
övertygelsen om att det svenska försvaret skulle kunna upprätthålla en sträng
territoriell integritet.

Sovjetunionens återuppbyggnad av marininfanteriet, tillförsel av attackflyg
med ökad räckvidd och ökad kapacitet att transportera förband var några
tecken på ett ökat intresse att snabbt ha förmåga att nå initial framgång.
Transportkapaciteten ökade i takt med de enskilda förbandens transportbehov.
Det gick inte heller att blunda för Sovjetunionens tydliga budskap om att tidigt
använda taktiska kärnvapen för att åstadkomma en politisk uppgörelse.

Uttrycket under andra världskriget tjänade oss neutraliteten väl kan i grunden
ifrågasättas. Det var en myt, som var moraliskt ihålig. Uttrycket myntades av
svenska politiker, som en konsekvens av att de inte ville eller vågade stå till svars
för det bristande sambandet mellan ställda militära krav och den ekonomi som
hade ställts till krigsmaktens förfogande. I detta sammanhang kan det resas en
mycket berättigad fråga: Vad menades med begreppet neutralitet? Härstammar
begreppet från Augustinus — rättfärdigheten och lögnen?"° Eller från Grotius,
som hävdade att en stat kunde förklara sig stå utanför en konflikt andra stater
emellan?141 Eller enklare — den stat som förklarar sig neutral, kan inte ta ställning
till vad, som är rätt eller fel samtidigt som staten är beroende av bägge sidorna i
den konflikt som har uppstått dem emellan. Ett agerande, som anpassades till den
för tillfället starke aktören.

Sverige agerade ofta med undfallenhet mot Sovjetunionen, som nu dominerade
östra och centrala Europa och hade inflytande i  västdemokratierna genom
starka kommunistpartier i Frankrike och Italien. Det kan ha funnits skäl för ett
pragmatiskt handlande, men det var svårt att kombinera detta med omvärldens
förtroende. Undfallenheten i efterforskningen av Raoul Wallenberg bör nämnas
som ett exempel. Dåvarande ambassadören i Moskva, Staffan Söderblom, lät
de sovjetiska myndigheterna förstå, att man från svenskt håll utgick från att

140 De civitate Dei, skrevs av Augustinus (biskop i  Hippo Regius, Algeriet) efter visigoternas
plundring av Rom 410 e Kr.
141 Om krigens och fredens rätt (De jure belli ac pacis), Hugo Grotius 1625, från Nederländerna,
levde 1583-1645 och kallad folkrättens fader. Han var svensk ambassadör i Paris 1634-1644.
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Wallenberg hade omkommit i en bilolycka på vägen från Budapest. Ett annat 
exempel var den så kallade baltutlämningen 1945. Dåvarande utrikesministern 
½TUFO� 6OEÏO� TBNU� BNCBTTBEÚSFSOB� J� .PTLWB� 4UBêBO� 4ÚEFSCMPN� PDI� 3PMG�
Sohlman böjde på sina huvuden för stormakten. Det gällde att inte förarga 
Sovjetunionen för mycket. Det bör också noteras att Stig Wennerströms agerande 
som landsförrädare sammanföll med denna tidsperiod.

Övervintring

Regeringen lade fram sin försvarsproposition i april 1948. Regering och riksdag 
var överens om att det förändrade internationella läget krävde att försvaret stärktes. 
Försvarsministern konstaterade i propositionen att ovan nämnda förändringar i 
PNWÊSMEFO�IBEF�TLFUU�TFEBO�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�IBEF�ÚWFSMÊNOBU�TJUU�CFUÊOLBOEF��
Han avvisade alla förändringar i organisationen, som skulle kunna riskera att 
försvaga Krigsmakten. Anslaget till Krigsmakten blev ca 850 miljoner kronor per 
år. Beslut togs om att inte ansluta Sverige till någon militärpakt. Försvarsministern 
betonade att i rådande situation var det viktigt att utrikespolitiken kunde stödja 
sig på ett starkt försvar. På så sätt visade Sverige sin vilja till självständighet.

Krigserfarenheterna visade på omfattande !ygbekämpning av hemorter 
samt länders försörjning, kommunikationer och stridskrafter. Försvarsministern 
BWWJTBEF�TPN�GÚMKE�BW�EFUUB�LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�BUU�SFEVDFSB�ìZHTUSJETLSBGUFSOB��*�
stället föreslog han en förstärkning. Han ansåg att förstärkningen var nödvändig, 
för att folkets motståndsvilja inte skulle undergrävas och krigsmaktens förmåga 
till insats försvåras. Enligt försvarsministerns mening måste en decentralisering av 
mobiliseringen genomföras. Detta för att ytterligare stärka krigsmaktens förmåga 
såväl vid övergången från fred till krig som vid ett blixtanfall.

'ÚSTWBSTNJOJTUFSO� CFKBLBEF� LPNNJUUÏOT� CFUPOJOH� BW� EFO� CFUZEFMTF� TPN�
!ottans insatser hade utgjort för neutralitetens bevarande, skyddet av sjöfart och 
"sket samt den beredskap som upprätthållits i invasionsförsvaret. Han ansåg 
också att !ottan under det senaste kriget hade spelat och i fortsättningen skulle 
komma att spela en stor roll som politisk maktfaktor.

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� UJMM� SFEVDFSJOHBS� BW� GÚSTWBSFU� VUFCMFW�� *� TUÊMMFU�
började försvaret att omstruktureras i första hand som en följd av andra länders 
krigserfarenheter, men även svenska erfarenheter från beredskapstiden.142  
(SVOEMÊHHBOEF�GÚS�PNTUSVLUVSFSJOHFO�WBS�ÚWFSCFGÊMIBWBSFOT�	PDI�LPNNJUUÏOT
�
GÚSTMBH� UJMM� BWWÊHOJOH�� %FO� JOOFCBS� BUU� ìZHWBQOFU� PDI� BSNÏO� QSJPSJUFSBEFT��

142 Det är lätt att glömma att Sverige inte har några egna direkta erfarenheter från krigshandlingar. 
De svenska erfarenheterna grundar sig på beredskapstjänstgöring, övervakning av det svenska 
territoriet, sjöfartsskydd och inkallelser samt till viss del omgruppering av markstridskrafter. 

Wallenberg hade omkommit i en bilolycka på vägen från Budapest. Ett annat
exempel var den så kallade baltutlämningen 1945. Dåvarande utrikesministern
Östen Unden samt ambassadörerna i  Moskva Staffan Söderblom och Rolf
Sohlman böjde på sina huvuden för stormakten. Det gällde att inte förarga
Sovjetunionen för mycket. Det bör också noteras att Stig Wennerströms agerande
som landsförrädare sammanföll med denna tidsperiod.

Övervintring
Regeringen lade fram sin försvarsproposition i april 1948. Regering och riksdag
var överens om att det förändrade internationella läget krävde att försvaret stärktes.
Försvarsministern konstaterade i propositionen att ovan nämnda förändringar i
omvärlden hade skett sedan försvarskommitten hade överlämnat sitt betänkande.
Han avvisade alla förändringar i organisationen, som skulle kunna riskera att
försvaga Krigsmakten. Anslaget till Krigsmakten blev ca 850 miljoner kronor per
år. Beslut togs om att inte ansluta Sverige till någon militärpakt. Försvarsministern
betonade att i rådande situation var det viktigt att utrikespolitiken kunde stödja
sig på ett starkt försvar. På så sätt visade Sverige sin vilja till självständighet.

Krigserfarenheterna visade på omfattande flygbekämpning av hemorter
samt länders försörjning, kommunikationer och stridskrafter. Försvarsministern
avvisade som följd av detta kommittens förslag att reducera flygstridskrafterna. I
stället föreslog han en förstärkning. Han ansåg att förstärkningen var nödvändig,
för att folkets motståndsvilja inte skulle undergrävas och krigsmaktens förmåga
till insats försvåras. Enligt försvarsministerns mening måste en decentralisering av
mobiliseringen genomföras. Detta för att ytterligare stärka krigsmaktens förmåga
såväl vid övergången från fred till krig som vid ett blixtanfall.

Försvarsministern bejakade kommittens betoning av den betydelse som
flottans insatser hade utgjort för neutralitetens bevarande, skyddet av sjöfart och
fisket samt den beredskap som upprätthållits i  invasionsförsvaret. Han ansåg
också att flottan under det senaste kriget hade spelat och i fortsättningen skulle
komma att spela en stor roll som politisk maktfaktor.

Försvarskommittens förslag till reduceringar av försvaret uteblev. I  stället
började försvaret att omstruktureras i första hand som en följd av andra länders
krigserfarenheter, men även svenska erfarenheter från beredskapstiden.142
Grundläggande för omstruktureringen var överbefälhavarens (och kommittens)
förslag till avvägning. Den innebar att flygvapnet och armen prioriterades.
142 Det är lätt att glömma att Sverige inte har några egna direkta erfarenheter från krigshandlingar.
De svenska erfarenheterna grundar sig på beredskapstjänstgöring, övervakning av det svenska
territoriet, sjöfartsskydd och inkallelser samt till viss del omgruppering av markstridskrafter.
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"SNÏO�JOSJLUBEFT�NPU����GÚSEFMOJOHBS�NFE����CSJHBEFS�ÚLBE�SÚSMJHIFU�PDI�TFY�
QBOTBSCSJHBEFS��6OEFSIÌMMTUSVQQFSOB�PSHBOJTFSBEFT�MJLTPN�FO�BSNÏJOHFOKÚSTLÌS��
Som vanligt !ck marinen leva på arvet. Beslut fattades om nybyggnad av sex 
jagare samt modernisering av jagare och fregatter med ubåtsjaktutrustning och 
radar liksom av kustartilleriets fasta batterier. Som en regel utan undantag sedan 
sekelskiftet, skulle "ottans nybyggnad på nytt utredas och inriktas mot mindre 
och lättrörliga sjöstridskrafter med jagare som största fartygstyp. För "ygvapnet 
beslöts om en tyngdpunktsförskjutning från bomb- och spaningsförband till 
jaktförband; totalt 33 jakt-, 12 attack- och 5 spaningsdivisioner.

Erfarenheterna från de båda världskrigen och nedrustningen under 1920- 
och 1930-talen glömdes bort. De ledande opinionsbildarna inom Ny Militär 
Tidskrift hade nått poster som överbefälhavare och försvarsstabschef. Glömda 
var de svårigheter som uppstod, då det gällde att upprusta försvaret, när kriget 
väl var ett faktum. Behovet av en varaktig och långsiktig materielanska#ning 
åsidosattes liksom förmågan till omedelbar beredskap. Försvaret förvandlades 
till en utbildningsorganisation. Sjöförsvarets långsiktiga behov av sjövärdiga och 
uthålliga fartyg för hävdandet av svenskt sjöterritorium, skydd av sjöfart och 
neutralitetsförsvar skulle upprätthållas med förband, som primärt var avsedda för 
invasionsförsvar. Grunden för målsättningen att försvaret i första hand ska verka 
fredsbevarande övergavs. Den alliansfria politiken gavs därmed lägsta prioritet.

Utvecklingen i vårt närområde efter andra världskrigets slut, innebar att 
Sverige skulle komma att spela en ökad roll i norra "anken vid en kon"ikt mellan 
stormaktsblocken. Denna roll omfattade inte bara Sverige. Skandinaviska halvön 
tillsammans med Finland bildade ett sammanhängande geostrategiskt område. 
För att uppnå militär framgång i Centraleuropa hade det därför varit nödvändigt 
att kontrollera Skandinaviska halvön.

En omfattning av Finland och Sverige med direkt angrepp på Norge i norr samt 
i söder via Polen och Östtyskland genom Centraleuropa och mot den europeiska 
Atlantkusten från Sovjetunionen och WP utgjorde i Moskva en eftersträvansvärd 
inledning av ett Europakrig. En sådan operation skulle leda direkt till slutmålet, 
innan USA och Nato skulle kunna föra över nödvändiga förstärkningar. Det 
skulle också minska behovet av markstridsförband och risken för att Nato skulle 
få tillgång till svenskt luft-, sjö- och landterritorium.

Det var emellertid under inledningen av det kalla kriget osäkert, om 
Sovjetunionen och WP skulle kunna skapa de nödvändiga sjö- och luftoperativa 
betingelserna i Östersjön, Norska havet och Nordsjön för en sådan direktoperation. 
Det svenska sjö- och luftförsvarets förmåga omöjliggjorde förmodligen för 
Sovjetunionen att skapa erforderlig kontroll över Östersjön, såvida inte taktiska 
kärnvapen tidigt sattes in med syfte att snabbt nå en politisk kapitulation i Sverige.

Armen inriktades mot 10 fördelningar med 30 brigader, ökad rörlighet och sex
pansarbrigader. Underhållstrupperna organiserades liksom en armsingenjörskår.
Som vanligt fick marinen leva på arvet. Beslut fattades om nybyggnad av sex
jagare samt modernisering av jagare och fregatter med ubåtsjaktutrustning och
radar liksom av kustartilleriets fasta batterier. Som en regel utan undantag sedan
sekelskiftet, skulle flottans nybyggnad på nytt utredas och inriktas mot mindre
och lättrörliga sjöstridskrafter med jagare som största fartygstyp. För flygvapnet
beslöts om en tyngdpunktsförskjutning från bomb- och spaningsförband till
jaktförband; totalt 33 jakt-, 12 attack- och 5 spaningsdivisioner.

Erfarenheterna från de båda världskrigen och nedrustningen under 1920-
och 1930-talen glömdes bort. De ledande opinionsbildarna inom Ny Militär
Tidskrift hade nått poster som överbefälhavare och försvarsstabschef. Glömda
var de svårigheter som uppstod, då det gällde att upprusta försvaret, när kriget
väl var ett faktum. Behovet av en varaktig och långsiktig materielanskaffning
åsidosattes liksom förmågan till omedelbar beredskap. Försvaret förvandlades
till en utbildningsorganisation. Sjöförsvarets långsiktiga behov av sjövärdiga och
uthålliga fartyg för hävdandet av svenskt sjöterritorium, skydd av sjöfart och
neutralitetsförsvar skulle upprätthållas med förband, som primärt var avsedda för
invasionsförsvar. Grunden för målsättningen att försvaret i första hand ska verka
fredsbevarande övergavs. Den alliansfria politiken gavs därmed lägsta prioritet.

Utvecklingen i  vårt närområde efter andra världskrigets slut, innebar att
Sverige skulle komma att spela en ökad roll i norra flanken vid en konflikt mellan
stormaktsblocken. Denna roll omfattade inte bara Sverige. Skandinaviska halvön
tillsammans med Finland bildade ett sammanhängande geostrategiskt område.
För att uppnå militär framgång i Centraleuropa hade det därför varit nödvändigt
att kontrollera Skandinaviska halvön.

En omfattning av Finland och Sverige med direkt angrepp på Norge i norr samt
i söder via Polen och Östtyskland genom Centraleuropa och mot den europeiska
Atlantkusten från Sovjetunionen och WP utgjorde i Moskva en eftersträvansvärd
inledning av ett Europakrig. En sådan operation skulle leda direkt till slutmålet,
innan USA och Nato skulle kunna föra över nödvändiga förstärkningar. Det
skulle också minska behovet av markstridsförband och risken för att Nato skulle
få tillgång till svenskt luft-, sjö- och landterritorium.

Det var emellertid under inledningen av det kalla kriget osäkert, om
Sovjetunionen och WP skulle kunna skapa de nödvändiga sjö- och luftoperativa
betingelserna i Östersjön, Norska havet och Nordsjön för en sådan direktoperation.
Det svenska sjö- och luftförsvarets förmåga omöjliggjorde förmodligen för
Sovjetunionen att skapa erforderlig kontroll över Östersjön, såvida inte taktiska
kärnvapen tidigt sattes in med syfte att snabbt nå en politisk kapitulation i Sverige.
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Försvarsbeslutet blev inte vare sig en femårig eller en tioårig plan. Beslutet 
ska istället ses som ett övervintringsbeslut. Fredsdriften planerades årsvis, medan 
successiva beslut togs om materielinvesteringar. Motivet för det senare ansågs vara 
svårigheter att överblicka den strategiska, operativa och tekniska utvecklingen. 
Liksom i tidigare försvarsbeslut, främst 1936, beslutades att försvaret skulle 
utformas för att medge den tidsfrist som behövdes för Sveriges politiska ledning 
för att förhandla om militär hjälp från andra stater.

Ekonomistyrning införs

Den planerade reduktionen av försvarets anslag efter 1948 års försvarsbeslut hade 
inte helt övergivits, men den internationella utvecklingen hade ju inte heller varit 
positiv. De nordiska försvarsförhandlingarna hade havererat. Det kalla kriget 
hade ökat klyftan mellan de två blocken. Europa hade blivit delat mellan öst och 
väst. Halva gränsen mellan stormaktsblocken utgjordes av Finland och Sverige. 
Berlinblockaden, kuppen i Tjeckoslovakien, Koreakrigets utbrott och kon!ikten 
i Ungern143 klargjorde mycket tydligt att någon reduktion av försvarsanslaget var 
politiskt omöjlig. Samtidigt hade försvarsanslaget mellan 1948 och 1954 ökat 
från 2,7 % till 3,9 % av BNP.

Grund- och repetitionsutbildningen reformerades. Grundutbildningen 
förlängdes till 10 månader eller längre. Repetitionsutbildningen genomfördes 
inom ramen för krigsorganiserade förband. Förbanden skulle vara krigsdugliga 
direkt efter mobilisering. Överbefälhavaren konstaterade att försvarskostnadernas 
ökning, trots rationaliseringar, var ofrånkomliga. Sedan 1948 års beslut hade 
en klyfta uppstått mellan mål och ekonomi bland annat som följd av en ökad 
betoning av försvar utanför Sveriges gränser. Överbefälhavaren föreslog att 
ett nytt priskompensationssystem skulle införas. Syftet var att anslaget skulle 
vara realekonomiskt säkrat. Full kompensation skulle tillgodoses för pris- och 
löneökningar. Kompensationen skulle däremot inte omfatta ambitionsökningar. 
Därutöver skulle ett påslag om 2,5 % på hela anslaget kompensera för teknisk 
utveckling.

Försvarsbeslutet togs i enighet av socialdemokraterna tillsammans med de 
tre borgerliga partierna. Beslutet innebar att försvarets innehåll skulle styras av 
ekonomin, inte som tidigare av uppgifter. Det av överbefälhavaren föreslagna 
QSJTLPNQFOTBUJPOTTZTUFNFU� BDDFQUFSBEFT�� 'ÚS� BSNÏO� JOOFCBS� CFTMVUFU� BUU�
krigsförbanden på sikt reducerades med 15 %. Flygvapnet gynnades. Trots detta 
minskades antalet strids!ygplan med 25 % under en tioårsperiod.

143 Sovjetunionen slog ner revolten genom att invadera Ungern. Nato vidtog inga motåtgärder. 
Enligt fredsöverenskommelsen mellan segrarmakterna tillhörde Ungern Sovjetunionens 
intressesfär. 

Försvarsbeslutet blev inte vare sig en femårig eller en tioårig plan. Beslutet
ska istället ses som ett övervintringsbeslut. Fredsdriften planerades årsvis, medan
successiva beslut togs om materielinvesteringar. Motivet för det senare ansågs vara
svårigheter att överblicka den strategiska, operativa och tekniska utvecklingen.
Liksom i  tidigare försvarsbeslut, främst 1936, beslutades att försvaret skulle
utformas för att medge den tidsfrist som behövdes för Sveriges politiska ledning
för att förhandla om militär hjälp från andra stater.

Ekonomistyrning införs
Den planerade reduktionen av försvarets anslag efter 1948 års försvarsbeslut hade
inte helt övergivits, men den internationella utvecklingen hade ju inte heller varit
positiv. De nordiska försvarsförhandlingarna hade havererat. Det kalla kriget
hade ökat klyftan mellan de två blocken. Europa hade blivit delat mellan öst och
väst. Halva gränsen mellan stormaktsblocken utgjordes av Finland och Sverige.
Berlinblockaden, kuppen i Tjeckoslovakien, Koreakrigets utbrott och konflikten
i Ungern143 klargjorde mycket tydligt att någon reduktion av försvarsanslaget var
politiskt omöjlig. Samtidigt hade försvarsanslaget mellan 1948 och 1954 ökat
från 2,7 % till 3,9 % av BNP.

Grund- och repetitionsutbildningen reformerades. Grundutbildningen
förlängdes till 10 månader eller längre. Repetitionsutbildningen genomfördes
inom ramen för krigsorganiserade förband. Förbanden skulle vara krigsdugliga
direkt efter mobilisering. Överbefälhavaren konstaterade att försvarskostnadernas
ökning, trots rationaliseringar, var ofrånkomliga. Sedan 1948 års beslut hade
en klyfta uppstått mellan mål och ekonomi bland annat som följd av en ökad
betoning av försvar utanför Sveriges gränser. Överbefälhavaren föreslog att
ett nytt priskompensationssystem skulle införas. Syftet var att anslaget skulle
vara realekonomiskt säkrat. Full kompensation skulle tillgodoses för pris- och
löneökningar. Kompensationen skulle däremot inte omfatta ambitionsökningar.
Därutöver skulle ett påslag om 2,5 % på hela anslaget kompensera för teknisk
utveckling.

Försvarsbeslutet togs i enighet av socialdemokraterna tillsammans med de
tre borgerliga partierna. Beslutet innebar att försvarets innehåll skulle styras av
ekonomin, inte som tidigare av uppgifter. Det av överbefälhavaren föreslagna
priskompensationssystemet accepterades. För armen innebar beslutet att
krigsförbanden på sikt reducerades med 15 %. Flygvapnet gynnades. Trots detta
minskades antalet stridsflygplan med 25 % under en tioårsperiod.
143 Sovjetunionen slog ner revolten genom att invadera Ungern. Nato vidtog inga motåtgärder.
Enligt fredsöverenskommelsen mellan segrarmakterna tillhörde Ungern Sovjetunionens
intressesfär.
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För sjöförsvaret innebar försvarsbeslutet en radikal förändring. 1952 års 
plan för !ottans förnyelse avbröts. Två jagare av Halland-klass avbeställdes. Av 
den planerade moderniseringen och ombyggnad av jagare till fregatter, blev 
endast jagarna Visby och Sundsvall moderniserade och ombyggda till fregatter. 
Inriktningen blev en ensidig prioritering av förmåga till invasionsförsvar i krig. 
Attack!yget prioriterades och planerades för kärnvapen. Attack!yget ansågs 
vara e"ektivare i det o"ensiva försvarskoncept som eftersträvades. Beslut om 
kärnvapen sköts på framtiden.

Säkra sjövägar ansågs inte kunna upprätthållas vid ett angrepp. Skydd av 
sjöfart och #ske skulle därför inte längre vara primära uppgifter för sjöförsvaret. 
Därmed fanns inget behov av större övervattensfartyg för eskort och ubåtsjakt 
liksom fartyg för röjning av sjöminor. Förmågan att upprätthålla kontroll av 
omgivande havsområden under havsytan skulle avvecklas. Därmed togs även en av 
sjöförsvarets viktigaste förmågor bort – att bidra till den allmänna målsättningen 
för krigsmakten att i första hand verka fredsbevarande. Flottan inriktades mot 
ubåtar och övervattensfartyg lämpade för kustnära uppträdande. Kustartilleriet 
inriktades mot nya, moderna batterier med ökad eldkraft och ett väsentligt ökat 
skydd samt rörliga spärrförband och kustjägarförband för att föra rörlig strid i 
skärgårdsområden. Ersättning påbörjades av äldre lätta batterier, som hade pågått 
från slutet av 1950-talet fram till 1975.144 Skyddet i bas kompletterades med 
fartygstunnlar. De !esta av dessa åtgärder var en följd av att en enig militärledning 
hade tagit ställning för svenska kärnvapen. 

Det som inte uttalades i anslutning till beslutet var att politikerna i praktiken 
o"rade förmågan att i fred och under neutralitet kunna upprätthålla säkra sjövägar 
samt övervaka och hindra främmande makter att utnyttja svenskt sjöterritorium 
under havsytan. Samtidigt kan jag konstatera att skyddet av hemorten minskades 
genom reduktion av jakt!yget, att attack!yget som skulle ta över !ottans uppgifter 
vid kustinvasion halverades och att planerad utveckling av robotindustrin enbart 
ledde till två projekt, RB04 och RB05 till !ygvapnet. Sett i ett längre perspektiv 
var det en e"ektmässig förlust i förmågan att försvara landet vid en kustinvasion. 
Flygplansindustrin prioriterades. Förmågan att skydda hemorten och försvara 
landet mot kustinvasion samt folkförsörjningen under krig #ck betala.

Anpassning till omvärlden

Försvarsbesluten innebar i allt väsentligt en förlängning av 1948 års försvarsbe-
slut. En viss förändring av försvarets prioritering ansågs dock vara nödvändig 
som följd av en skärpning av det kalla kriget under 1960-talets första år. Även 

144 Tre 10,5 cm och 30 7,5 cm batterier samt sex 12 cm batterier (ERSTA). 

För sjöförsvaret innebar försvarsbeslutet en radikal förändring. 1952 års
plan för flottans förnyelse avbröts. Två jagare av Halland-klass avbeställdes. Av
den planerade moderniseringen och ombyggnad av jagare till fregatter, blev
endast jagarna Visby och Sundsvall moderniserade och ombyggda till fregatter.
Inriktningen blev en ensidig prioritering av förmåga till invasionsförsvar i krig.
Attackflyget prioriterades och planerades för kärnvapen. Attackflyget ansågs
vara effektivare i det offensiva försvarskoncept som eftersträvades. Beslut om
kärnvapen sköts på framtiden.

Säkra sjövägar ansågs inte kunna upprätthållas vid ett angrepp. Skydd av
sjöfart och fiske skulle därför inte längre vara primära uppgifter för sjöförsvaret.
Därmed fanns inget behov av större övervattensfartyg för eskort och ubåtsjakt
liksom fartyg för röjning av sjöminor. Förmågan att upprätthålla kontroll av
omgivande havsområden under havsytan skulle avvecklas. Därmed togs även en av
sjöförsvarets viktigaste förmågor bort — att bidra till den allmänna målsättningen
för krigsmakten att i första hand verka fredsbevarande. Flottan inriktades mot
ubåtar och övervattensfartyg lämpade för kustnära uppträdande. Kustartilleriet
inriktades mot nya, moderna batterier med ökad eldkraft och ett väsentligt ökat
skydd samt rörliga spärrförband och kustjägarförband för att föra rörlig strid i
skärgårdsområden. Ersättning påbörjades av äldre lätta batterier, som hade pågått
från slutet av 1950-talet fram till 1975.144 Skyddet i bas kompletterades med
fartygstunnlar. De flesta av dessa åtgärder var en följd av att en enig militärledning
hade tagit ställning för svenska kärnvapen.

Det som inte uttalades i anslutning till beslutet var att politikerna i praktiken
offrade förmågan att i fred och under neutralitet kunna upprätthålla säkra sjövägar
samt övervaka och hindra främmande makter att utnyttja svenskt sjöterritorium
under havsytan. Samtidigt kan jag konstatera att skyddet av hemorten minskades
genom reduktion av jaktflyget, att attackflyget som skulle ta över flottans uppgifter
vid kustinvasion halverades och att planerad utveckling av robotindustrin enbart
ledde till två projekt, RB04 och RB05 till flygvapnet. Sett i ett längre perspektiv
var det en effektmässig förlust i förmågan att försvara landet vid en kustinvasion.
Flygplansindustrin prioriterades. Förmågan att skydda hemorten och försvara
landet mot kustinvasion samt folkförsörjningen under krig fick betala.

Anpassning till omvärlden
Försvarsbesluten innebar i allt väsentligt en förlängning av 1948 års försvarsbe-
slut. En viss förändring av försvarets prioritering ansågs dock vara nödvändig
som följd av en skärpning av det kalla kriget under 1960-talets första år. Även

144 Tre 10,5 cm och 30 7,5 cm batterier samt sex 12 cm batterier (ERSTA).
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Finlandskrisen bidrog till skärpningen. En bärande fråga var, hur försvaret fort-
löpande skulle kunna anpassas i förhållande till ändringar i det säkerhetspolitiska 
läget.

&O�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�UJMMTBUUFT�������'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�TMPH�GBTU�UWÌ�NZDLFU�
tydliga krav på Krigsmakten. 

/.../ i enlighet med den allmänna målsättningen ska Krigsmakten i första 
hand verka fredsbevarande och i krig ska invasionsförsvar vara krigsmaktens 
huvuduppgift.

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO� WBS� PDLTÌ� NZDLFU� UZEMJH� PN� WJLUFO� BW� BUU� GÚSTWBSTBOTMBHFU�
inte förändrades så snart, som det utrikes- och försvarspolitiska läget tenderade 
att förändras. Det skulle emellertid vara möjligt att höja insatsberedskapen, när 
så bedömdes nödvändigt. Det skulle dessutom göras även om höjningen skulle 
innebära ett överskridande av den gällande försvarsramen. 

Ekonomin var ansträngd. Mobiliseringsberedskapen kunde inte förbättras. 
Den fortsatta utbyggnaden av bergtunnlar för marinen genomfördes inte. 
Förstärkningen av luftförsvaret i Övre Norrland med luftvärnsrobotar senarelades. 
Försvaret i Övre Norrland förstärktes genom tillkomst av norrlandsbrigader. 
Säkerheten i luftförsvarets ledningssystem kunde inte förbättras. Pansarförbandens 
anska!ning av materiel senarelades. Under perioden hade sex moderna 
jagare tillförts sjöförsvaret. Anska!ning av nya ubåtsjaktfartyg och "ygande 
radarstationer, som överbefälhavaren hade föreslagit, avslogs. Därmed bekräftades 
det att sjöförsvaret på sikt skulle avveckla den fartygsburna ubåtsjakten. Ersättning 
av lätta fasta batterier fortsatte. Studier påbörjades om ersättning av de äldre 
tunga batterierna. Försvarsbeslutet bekräftade att den långsiktiga ekonomiska 
ramen skulle styra försvarets utveckling. I praktiken innebar det att organisation 
och materiel skulle anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna och inte efter 
uppgifterna.

Försvarsbesluten ledde till en nedåtgående fredsbevarande e!ekt. Behovet av 
att snabbt erhålla bistånd vid ett militärt angrepp framstod som allt tydligare. 
Det konstaterades också att det inte var möjligt att avgöra, vilken satsning 
som bäst kunde vara fredsbevarande eller vid krig kunde avvärja en invasion. 
Därmed frånsade sig Riksdagen ansvaret att formulera en operativ målsättning 
för försvaret. Dess utformning ålades överbefälhavaren.

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig lades som grund för den 
fortsatta planeringen. I skuggan av Kubakrisen innebar försvarsbeslutet 1963 
en stabil nedåtgående tendens av försvarets utveckling som sträckte sig fram till 
1980-talets början. Den operativa målsättningen begränsades till försvar i en 
huvudinriktning, medan uthålligt försvar skulle kunna upptas i övriga riktningar.

Finlandskrisen bidrog till skärpningen. En bärande fråga var, hur försvaret fort-
löpande skulle kunna anpassas i förhållande till ändringar i det säkerhetspolitiska
läget.

En försvarskommitte tillsattes 1962. Försvarskommitten slog fast två mycket
tydliga krav på Krigsmakten.

/../ i enlighet med den allmänna målsättningen ska Krigsmakten i  första
hand verka fredsbevarande och i krig ska invasionsförsvar vara krigsmaktens
huvuduppgift.

Försvarskommitten var också mycket tydlig om vikten av att försvarsanslaget
inte förändrades så snart, som det utrikes- och försvarspolitiska läget tenderade
att förändras. Det skulle emellertid vara möjligt att höja insatsberedskapen, när
så bedömdes nödvändigt. Det skulle dessutom göras även om höjningen skulle
innebära ett överskridande av den gällande försvarsramen.

Ekonomin var ansträngd. Mobiliseringsberedskapen kunde inte förbättras.
Den fortsatta utbyggnaden av bergtunnlar för marinen genomfördes inte.
Förstärkningen av luftförsvaret i Övre Norrland med luftvärnsrobotar senarelades.
Försvaret i  Övre Norrland förstärktes genom tillkomst av norrlandsbrigader.
Säkerheten i luftförsvarets ledningssystem kunde inte förbättras. Pansarförbandens
anskaffning av materiel senarelades. Under perioden hade sex moderna
jagare tillförts sjöförsvaret. Anskaffning av nya ubåtsjaktfartyg och flygande
radarstationer, som överbefälhavaren hade föreslagit, avslogs. Därmed bekräftades
det att sjöförsvaret på sikt skulle avveckla den fartygsburna ubåtsjakten. Ersättning
av lätta fasta batterier fortsatte. Studier påbörjades om ersättning av de äldre
tunga batterierna. Försvarsbeslutet bekräftade att den långsiktiga ekonomiska
ramen skulle styra försvarets utveckling. I praktiken innebar det att organisation
och materiel skulle anpassas efter de ekonomiska förutsättningarna och inte efter
uppgifterna.

Försvarsbesluten ledde till en nedåtgående fredsbevarande effekt. Behovet av
att snabbt erhålla bistånd vid ett militärt angrepp framstod som allt tydligare.
Det konstaterades också att det inte var möjligt att avgöra, vilken satsning
som bäst kunde vara fredsbevarande eller vid krig kunde avvärja en invasion.
Därmed frånsade sig Riksdagen ansvaret att formulera en operativ målsättning
för försvaret. Dess utformning ålades överbefälhavaren.

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig lades som grund för den
fortsatta planeringen. I  skuggan av Kubakrisen innebar försvarsbeslutet 1963
en stabil nedåtgående tendens av försvarets utveckling som sträckte sig fram till
1980-talets början. Den operativa målsättningen begränsades till försvar i en
huvudinriktning, medan uthålligt försvar skulle kunna upptas i övriga riktningar.
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Operativ ledning och utbildning

De marina stridskrafternas omfattande insatser under beredskapsåren leddes av 
Chefen för marinen. Efter krigsslutet 1945 gjordes ingen analys av sjöförsvarets 
ledning av insatser och utbildning under beredskapsåren. Sjöförsvaret145 
omorganiserades till en utbildningsorganisation. Omsättningen av sjömän 
och soldater styrdes av utbildningsbehovet för att upprätthålla den långsiktiga 
beredskapen. Icke rustade fartyg och fasta batterier som inte ansågs behövas 
för att utbilda förband för krigsorganisationen lades i malpåse för att spara 
underhållskostnaderna. Rustningsnivån tog inte hänsyn till beredskapskraven för 
att upprätthålla samhällsstöd och incidentberedskap. Dessa uppgifter !ck lösas 
inom ramen för fredsutbildningen.

Den ändrade militärterritoriella indelningen i sex militärområden, som 
infördes den 1 juli 1966, innebar att militärbefälhavarna under överbefälhavaren 
!ck ett odelat operativt ansvar i såväl krig som fred över samtliga stridskrafter i 
militärområdet. Detta gällde även för insats- och incidentverksamheten i fred. 
Genom tillkomsten av militärområdesorganisationen skapades ytterligare en nivå 
i befälskedjan och övergångsfasen från fred till kris och krig försvårades avsevärt för 
sjöförsvaret.

Den gemensamma operativa ledningens största svaghet var att de operativt 
in"ytelserika förbanden delades upp och tilldelades sex regionala operativa chefer 
med undantag av attack- och spanings"ygförbanden. Detta undantag i den 
operativa ledningen borde ha gjorts även vad gäller de operativt rörliga marina 
förbanden – ubåtar, ytattack, kustrobot och kustartilleribataljoner – med en 
marin chef som lydde direkt under överbefälhavaren.146 Kustartilleriförsvaren och 
örlogsbaserna borde ha varit underställda Chefen för marinen och i territoriellt 
avseende lydande under respektive militärbefälhavare.147 Erfarenheterna från 
insatser i fred, inte minst med inträngande ubåtar, undervattensfarkoster och 
främmande undervattensverksamhet har visat att militärbefälhavarna inte innehade 
sjöoperativt professionella förutsättningar att företagsleda sjökrigsoperationer. 

145 Sjöförsvaret bestod av kust"ottan och lokala styrkor (Norrlandsavdelningen, 
Stockholmseskadern, Visbyavdelningen, Karlskronaavdelningen, Malmöavdelningen, 
Göteborgseskadern, Vänernavdelningen och Sjökrigsskoleavdelningen) samt Göteborgs, Blekinge, 
Gotlands, Stockholms och Hemsö Kustartilleriförsvar (fästningsbegreppet avska#ades 1942). 
146 Ett historiskt exempel på detta är efterkrigsminsvepningen. Svepfartygen (107 fartyg) 
organiserades i lokala styrkor som operativt leddes av Chefen för marinen med stöd av inspektören 
för minvapnet.
147 Claes Tornberg (f d Chef för Kust"ottan) har i princip anfört detta i Marin strategi och 
sjöoperativt tänkande; Ledning under det kalla kriget sista decennier, KKrVAHT, 2. häftet 2015 och 
(ÚSBO�8BMMÏO�	G�E�PQFSBUJPOTMFEBSF�J�.JMP½�PDI�TUBCTDIFG�J�.JMP4
�TBNNB�TBL�J�FUU�1.�UJMM�"OEFST�
Hjulström 2015-09-19.

Operativ ledning och utbildning
De marina stridskrafternas omfattande insatser under beredskapsåren leddes av
Chefen för marinen. Efter krigsslutet 1945 gjordes ingen analys av sjöförsvarets
ledning av insatser och utbildning under beredskapsåren. Sjöförsvaret'
omorganiserades t i l l  en utbildningsorganisation. Omsättningen av sjömän
och soldater styrdes av utbildningsbehovet för att upprätthålla den långsiktiga
beredskapen. Icke rustade fartyg och fasta batterier som inte ansågs behövas
för att utbilda förband för krigsorganisationen lades i  malpåse för att spara
underhållskostnaderna. Rustningsnivån tog inte hänsyn till beredskapskraven för
att upprätthålla samhällsstöd och incidentberedskap. Dessa uppgifter fick lösas
inom ramen för fredsutbildningen.

Den ändrade militärterritoriella indelningen i  sex militärområden, som
infördes den 1 juli 1966, innebar att militärbefälhavarna under överbefälhavaren
fick ett odelat operativt ansvar i såväl krig som fred över samtliga stridskrafter i
militärområdet. Detta gällde även för insats- och incidentverksamheten i fred.
Genom tillkomsten av militärområdesorganisationen skapades ytterligare en nivå
i befälskedjan och övergångsfasen från fred till kris och krig försvårades avsevärt för
sjöförsvaret.

Den gemensamma operativa ledningens största svaghet var att de operativt
inflytelserika förbanden delades upp och tilldelades sex regionala operativa chefer
med undantag av attack- och spaningsflygförbanden. Detta undantag i den
operativa ledningen borde ha gjorts även vad gäller de operativt rörliga marina
förbanden — ubåtar, ytattack, kustrobot och kustartilleribataljoner — med en
main chef som lydde direkt under överbefälhavaren.146 Kustartilleriförsvaren och
örlogsbaserna borde ha varit underställda Chefen för marinen och i territoriellt
avseende lydande under respektive militärbefälhavare.147 Erfarenheterna från
insatser i fred, inte minst med inträngande ubåtar, undervattensfarkoster och
främmande undervattensverksamhet har visat att militärbefälhavarna inte innehade
sjöoperativt professionella förutsättningar att företagsleda sjökrigsoperationer.

145 Sjöförsvaret bestod a v  kustflottan och  lokala styrkor (Norrlandsavdelningen,
Stockholmseskadern, Visbyavdelningen, Karlskronaavdelningen, Malmöavdelningen,
Göteborgseskadern, Vänernavdelningen och Sjökrigsskoleavdelningen) samt Göteborgs, Blekinge,
Gotlands, Stockholms och Hemsö Kustartilleriförsvar (fästningsbegreppet avskaffades 1942).
146 Ett historiskt exempel på detta är efterkrigsminsvepningen. Svepfartygen (107 fartyg)
organiserades i lokala styrkor som operativt leddes av Chefen för marinen med stöd av inspektören
för minvapnet.
147 Claes Tornberg (f d Chef för Kustflottan) har i princip anfört detta i Marin strategi och
sjöoperativt tänkande; Ledning under det kalla kriget sista decennier, KKrVAHT, 2. häftet 2015 och
Göran Wallen (f d operationsledare i MiloÖ och stabschef i MiloS) samma sak i ett PM till Anders
Hjulström 2015-09-19.
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Däremot kunde de samordna den gemensamma operativa ledningen.
Militärbefälhavarens inneboende behov att helt disponera de i operationsplanen 

tilldelade förbanden innebar många gånger att begäran om förstärkning med 
förband från ett militärområde till ett annat avvisades. Beslutsnivån lyftes upp till 
överbefälhavaren eller som vid U137:s intrång på svenskt inre vatten ända upp till 
statsministern. Samtidigt begränsades ansvaret för ledningen av sjökrigsföretag av 
den statiska uppdelningen av omgivande havsområden mellan militärområdena. 
Särskilt anmärkningsvärd var uppdelningen av Östersjön mellan Östra och Södra 
militärområdena. Det var en gräns som drogs vinkelrätt ut i havet utgående 
från den markoperativa indelningen. Sjö- och luftoperativt utgör helt naturligt 
detta hav ett gemensamt odelbart operationsområde. Den logiska slutsatsen att 
operativ ledning ska vara densamma som i krig fungerade inte. Jag uppfattar att 
anledningen till detta var en följd av att den principiella innebörden att ledningen 
krigsorganiserades med ett bibehållande av den fredstida ledningens organisation.

Ledning av operativt in!ytelserika anfallsförband krävde ingående kunskap 
bland annat om våra förbandschefer och vår materiels underhållsstatus samt 
motståndarens samlade förmåga till insats. Detta hade lösts inom ramen för 
attackeskadern. Motsvarande kunskap fanns inom kust!ottan, men denna 
hade i ledningssystemet blivit ett utbildningsförband. Genom att kust!ottan på 
egen hand förstärkte den operativa ledningsfunktionen under ubåtskrisen och 
integrerade förbandsutbildningen med beredskapsinsatser löstes ledningsbehovet 
trots – inte tack vare – det formella ledningssystemet.

Resultatet blev helt naturligt att militärbefälhavaren med stab vid åtskilliga 
tillfällen kom att ställas utanför skeendet. Detta belyser att ledning av utbildning i 
fred är en helt annan sak än ledning av förband i kris och krig.  Först under 1980 talets 
senare hälft formaliserades Rörlig operativ Marin Ledning (RML). Kust!ottan 
var, under starkt revirmässigt motstånd från i första hand militärbefälhavarna och 
deras företrädare, drivande i utvecklingen och etableringen av RML.

I den händelse att Sverige skulle ha drabbats av krig, skulle 1966 års 
organisation inte ha kunnat fungera för den sjöoperativa verksamheten. De lägre 
regionala cheferna hade efter förstärkning kunnat genomföra företagsledning 
för lokalt bundna förband, i förekommande fall med en taktisk ledare till sjöss. 
För ledning av de operativt in!ytelserika snabbt insatsberedda sjöstridskrafterna 
i olika operationsområden borde kust!ottan på samma sätt som attackeskadern 
ha fått utöva ledningen. Attackeskadern och kust!ottan var de enda som hade 
de materiella och fackmässiga förutsättningarna härför. Sammanslagningen 
av örlogsbaserna och kustartilleriförsvaren till en ledningsorganisation – 
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marinkommandon – löste endast det territoriella ledningsproblemet.148 Men 
denna förändring genomfördes först efter det kalla krigets slut.

Utbildningssystemet VU 60 infördes 1967/68 och innebar i princip att 
först skulle en grundläggande utbildning genomföras för att man senare genom 
repetitionsutbildning skulle organisera krigsförbandet. I samband med förhöjd 
beredskap inkallades den krigsplacerade besättningen, medan den som var under 
grundutbildning hemförlovades. Den beredskap som kunde upprätthållas skulle 
ses som en biprodukt av utbildningssystemet. I sin förlängning innebar detta att 
kostnaderna för insatser i fred belastade utbildningen personellt men framför 
allt ekonomiskt. Detta var en följd av att det så kallade beredskapsanslaget, som 
hade !nansierat operativa insatser i fred, drogs in. För sjöförsvaret permanentades 
svårigheterna att innehålla omedelbar beredskap med undantag för de fasta 
spärrförbanden vars besättningar så långt möjligt var lokalrekryterade.

Marinens utbildningsförband påverkades mycket starkt av utbildningssystemet 
VU 60. För "ottans del innebar det att av de rustade fartygen endast till hälften var 
fullbemannade och insatsberedda under ett kalenderår. För kustartilleriförbanden 
innebar det att under #ärde kvartalet var ett mycket begränsat antal soldater med 
längre utbildningstid än huvuddelen tillgängliga. Repetitionsövningarna som 
skulle täcka dessa nedgångar i beredskapen, hade ingen nämnvärd betydelse 
för den omedelbara beredskapen. Repetitionsövningsförbanden skulle ha något 
att öva mot. För att detta skulle vara möjligt koncentrerades övningarna till 
september. Det var då som grundutbildningsförbanden låg långt framme i sin 
utbildning.

Försvarsbesluten under politisk oenighet : 1966 – ?
Enigheten bryts

Den politiska enigheten mellan de fyra demokratiska partierna om försvarets 
planering bröts hösten 1966.149 Socialdemokraternas hade förlorat stort i 
kommunalvalen 1966. Risk förelåg att de skulle förlora majoriteten i Riksdagen. 
Försvarsanslagets andel av BNP hade ökat till nästan 4 %. Utrymme för nya 
satsningar inom välfärdssektorn fanns inte. Finansministern blev den som 
bestämde de ekonomiska ramarna. Den ekonomiska ram för försvaret, som den 

148 Västkustens örlogsbas och Göteborgs kustartilleriförsvar samorganiserades till Västkustens 
militärkommando 1981 (Västkustens marinkommando 1986). Norrlands kustartilleriförsvar 
omorganiserades till Norrlandskustens marinkommando 1986. Sydkustens örlogsbas och Blekinge 
kustartilleriförsvar samorganiserades till Sydkustens marinkommando liksom Ostkustens örlogsbas 
och Stockholms kustartilleriförsvar till Ostkustens marinkommando 1990.
149 Molin, Karl, En realistisk försvarsbudget?�	"SUÏVT�(VOOBS���;FUUFSCFSH�,FOU�	SFE
�3FBMJTN�
eller illusion, Printfabriken, Karlskrona 2016.)
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socialdemokratiska regeringen föreslog, innebar en stor begränsning av försvarets 
förmåga. Gjorda försök till jämkningar blev resultatlösa. De tre borgerliga 
partierna lämnade försvarsberedningen. En konsekvens av detta blev att såväl 
1968 års som senare års försvarsbeslut kunde inte som tidigare fungera som en 
arena för partiernas uppgörelse om kostnadsram. Det handlade istället om att 
motivera hur resurserna skulle fördelas inom given ram eller givna ramar.

Omvärldsutvecklingen i sammandrag

Den politiska utvecklingen innehöll ett !ertal växlingar under 1960-talet. Det 
var ömsom stark spänning, ömsom relativt låg spänning. Upprustningen inom 
maktblocken påverkade inte svensk opinion eller politisk debatt. Perioden 
inleddes med att Fidel Castro tog makten på Kuba och Sovjetunionen sköt ner 
ett amerikanskt spanings!ygplan i sovjetiskt luftrum.150 USA:s nyvalde president 
John F Kennedy utlovade kraftigt militärt stöd till Sydvietnam. Exilkubaner 
landsteg i Grisbukten, men de misslyckades att störta Castroregimen. Under 
Kubakrisen, som pågick under en månad, fanns risk för att ett kärnvapenkrig 
skulle utbryta.

Notkrisen mellan Finland och Sovjetunionen utlöstes i oktober 1961. 
Sovjetunionen krävde att få omförhandla och förlänga VSB-avtalet. Skälet till 
detta var förmodligen att Sovjetunionen uppfattade att Kekkonen inte skulle bli 
omvald till president i valet 1962. Efter det att Kekkonen hade sammanträ"at 
med Nikita Chrusjtjov, drog Sovjetunionen tillbaka kravet på konsultationer 
inför ett nytt avtal.

Uppdelningen i maktblock #ck en allt fastare form. Kärnvapenkapprustningen 
fortgick. I Europa påbörjade Östtyskland 1961 byggandet av Berlinmuren. 
Syftet var att hejda !ykten av utbildad arbetskraft till väst. Relationerna mellan 
stormakterna ändrades inte av junikriget i mellanöstern 1967. Omfattande 
demokratiska reformer genomfördes i Tjeckoslovakien 1968. Sovjetunionen 
med stöd av WP-styrkor invaderade landet. De händelser i omvärlden, som 
framförallt förstärkte vänsterströmningarna mot slutet av 1960-talet, var 
Vietnamkriget, kulturrevolutionen i Kina och avkoloniseringsprocessen i alla de 
tidigare europeiska kolonier i Afrika, vilka hade blivit självständiga från slutet av 
1940-talet och framåt.

Fackföreningsrörelsen Solidaritet bildades i Polen. Polen valde general 
Wojciech Jaruzelski till förste partisekreterare. En statskupp genomfördes och 

150 Trots att spanings!ygplanet (U-2) !ögs på hög höjd kunde det för första gången 1960 angripas 
av sovjetiskt luftvärn. En luftvärnsrobot trä"ade och piloten (Gary Powers) lämnade !ygplanet med 
fallskärm och planet slog ner nära staden Sverdlovsk.
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Wojciech Jaruzelski tog även över rollerna som premiärminister och ordförande i 
WRONA151. Undantagstillstånd infördes samtidigt i Polen.

USA ökade sitt engagemang i Vietnam. President Lyndon Johnson !ck 
fria händer att agera i det pågående kriget. Mot slutet av perioden drog USA 
sig tillbaka från Vietnam. USA:s nyvalde president Richard Nixon tvingade 
Sydvietnams president Nguyen Van "ieu att acceptera förhandlingarna i Paris 
om fred i Vietnam. Kriget tog slut 1975. USA och Sovjetunionen inledde SALT-
samtalen. Dessa pågick i olika omgångar under kommande år och ledde till stora 
nedrustningar. 

Ramstyrning
Försvarsbeslutet 1968 innebar en reduktion av anslaget med ca 10 %. Det var 
framför allt slopandet av kompensationen för teknisk utveckling, som satte 
sin prägel på försvarsbeslutet. Detta beslut bidrog i stor utsträckning till den 
kommande urholkningen av försvaret. Bedömandet av den militärstrategiska 
utvecklingen övertogs av politikerna. Regeringen ansåg att den politiska 
spänningen i omvärlden hade minskat. Sverige skulle inte med automatik behöva 
dras in i ett storkrig. Om så ändå skedde, skulle stormakterna bara kunna avsätta 
en mindre del av sin militära kapacitet mot Sverige. De måste ta hänsyn till 
huvudmotståndaren. Marginaldoktrinen var född. Strävan blev att vidmakthålla 
ett efter våra förhållanden starkt försvar. Målsättningen modi!erades. Det talades 
inte längre om att krigsmakten i första hand skulle verka fredsbevarande och att 
i krig invasionsförsvar skulle vara krigsmaktens huvuduppgift. Istället användes 
en generaliserande bred inriktning att invasionsförsvar ska vara krigsmaktens 
viktigaste uppgift och att i varje del av landet skall segt motstånd bjudas.

För samtliga försvarsgrenar innebar beslutet förbandsreduceringar. 
Markstridskrafterna ansågs öka i betydelse. Antalet brigader kunde behållas om 
endast hälften moderniserades. Flygvapnet blev tvunget att de närmaste åren 
avveckla såväl jakt- som attackdivisioner. Viggen-projektet skulle dock fullföljas. 
Dåvarande överbefälhavaren Torsten Rapp påpekade vikten av att den sedan 
försvarsbeslutet 1963 uppskjutna ersättningsanska#ning av ubåtsjaktenheter 
måste påbörjas. Han konstaterade att andra nationer tillmätte ubåtssystemet en 
ökad vikt, medan Sverige hade beslutat om en snabb avveckling av den fartygsburna 
ubåtsjakten. Denna trend måste brytas. Då anska#ningen av ubåtsjaktenheter 
inte rymdes inom den ekonomiska ramen, avslogs sådan anska#ning. Sjöförsvaret 
ensidiga utveckling mot invasionsförsvar fortsatte.

151 Militärt råd för nationellt försvar; styrande junta.
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I en skrivelse till försvarsministern redogjorde dåvarande Chefen för marinen 
Åke Lindemalm för de fortgående reduceringar som skulle bli konsekvensen 
av långsiktsplanen 1969–1976.152 Han konstaterade, att trots konsekvent 
tillämpning av en acceptabel kvalitetsgräns för sjöförsvarets förband, kunde 
marinen inte hejda en fortgående nedgång. Denna var särskilt markant för 
sjöstridskrafterna. Förnyelse av den fartygsburna ubåtsjakten uteblev. Antalet 
ubåtar minskades med fem. Antalet övervattensfartyg skulle komma att minska 
med mer än 50 %. Sjöfartsskyddet och neutralitetsförsvaret skulle gå mot en 
uppenbar bristsituation. Det fasta kustartilleriet försvagades inom alla områden. 
Detta var särskilt märkbart vid huvudinloppen till Västkusten, Blekinge, norra 
Gotland och Stockholm. Det rörliga kustartilleriet skulle komma att be!nna 
sig i en kvalitetsmässigt icke godtagbar ålder vid ersättningsanska"ningen. Åke 
Lindemalm konstaterade att handlingsfriheten hade blivit annorlunda än den 
överbefälhavaren hade förordat såväl i ÖB 67 som i förhållande till försvarsbeslutet 
1968. Någon handlingsfrihet att utveckla marinen under perioden förelåg således 
inte. De åtgärder som behövdes genomföras var tvingande.153 

Jag har konstaterat att kommande långsiktsplaner och programplaner 
fullföljde den beslutade inriktningen. Den fartygsburna ubåtsjakten minskade 
snabbt. Följden blev sänkt uthållighet och ökat väderberoende. Handlingsfriheten 
hade förlorats och en återuppbyggnad av en fungerande ubåtsjaktkapacitet skulle 
komma att ta mycket lång tid. Men den förlorade handlingsfriheten omfattade 
mycket mera. Förband saknades för att kunna säkerställa skydd av sjöfart längs 
den svenska kusten, hävda svensk territoriell integritet över, på och under havsytan 
samt hävda Sveriges rättigheter under fred och neutralitet.154

Beslutet karaktäriserades av minskad ekonomi och automatisk avrustning som 
följd av utebliven priskompensationen för teknisk utveckling och begränsade 
nyinvesteringar. Tre beslut satte sin prägel på den fortsatta planeringen:

t�� #FTQBSJOHBSOB�TPN�FSIÚMMT�HFOPN�NJOTLOJOH�BW�VUCJMEOJOHTUJEFO�GÚS�EF�
 värnpliktiga, !ck inte tillföras materielanska"ningen,
t�� 'PSUTBUU�IBOEMJOHTGSJIFU�BUU�VUWFDLMB�TWFOTLB�LSJHTìZHQMBO�TBNU
t�� TLZEEFU�BW�JNQPSUTKÚGBSU�J�LSJH�NFE�andra medel än militära övertolkades 
 på så sätt att den även skulle gälla för den internationellrättsliga skyldigheten 
 att skydda sjöfart och !ske på eget sjöterritorium.

Grunden var lagd för försvarets ekonomiska kris i och med 1980-talets början.

152 MS/Plan H 500:2, 1968-08-25.
153 Militärledning 1968-09-24, MS/Plan H 300, 1969-01-16.
154 Fältström Herman & Santesson, Olof (red), På spaning efter det okända, [Fältström, Herman, 
Långsiktsplaner 1969–1976], sidorna 22 till 26, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010. 

I en skrivelse till försvarsministern redogjorde dåvarande Chefen för marinen
Åke Lindemalm för de fortgående reduceringar som skulle bli konsekvensen
av långsiktsplanen 1969-1976.152 Han konstaterade, att trots konsekvent
tillämpning av en acceptabel kvalitetsgräns för sjöförsvarets förband, kunde
marinen inte hejda en fortgående nedgång. Denna var särskilt markant för
sjöstridskrafterna. Förnyelse av den fartygsburna ubåtsjakten uteblev. Antalet
ubåtar minskades med fem. Antalet övervattensfartyg skulle komma att minska
med mer än 50 %. Sjöfartsskyddet och neutralitetsförsvaret skulle gå mot en
uppenbar bristsituation. Det fasta kustartilleriet försvagades inom alla områden.
Detta var särskilt märkbart vid huvudinloppen till Västkusten, Blekinge, norra
Gotland och Stockholm. Det rörliga kustartilleriet skulle komma att befinna
sig i en kvalitetsmässigt icke godtagbar ålder vid ersättningsanskaffningen. Åke
Lindemalm konstaterade att handlingsfriheten hade blivit annorlunda än den
överbefälhavaren hade förordat såväl i ÖB 67 som i förhållande till försvarsbeslutet
1968. Någon handlingsfrihet att utveckla marinen under perioden förelåg således
inte. De åtgärder som behövdes genomföras var tvingande.'"

Jag har konstaterat att kommande långsiktsplaner och programplaner
fullföljde den beslutade inriktningen. Den fartygsburna ubåtsjakten minskade
snabbt. Följden blev sänkt uthållighet och ökat väderberoende. Handlingsfriheten
hade förlorats och en återuppbyggnad av en fungerande ubåtsjaktkapacitet skulle
komma att ta mycket lång tid. Men den förlorade handlingsfriheten omfattade
mycket mera. Förband saknades för att kunna säkerställa skydd av sjöfart längs
den svenska kusten, hävda svensk territoriell integritet över, på och under havsytan
samt hävda Sveriges rättigheter under fred och neutralitet.154

Beslutet karaktäriserades av minskad ekonomi och automatisk avrustning som
följd av utebliven priskompensationen för teknisk utveckling och begränsade
nyinvesteringar. Tre beslut satte sin prägel på den fortsatta planeringen:
• Besparingarna, som erhölls genom minskning av utbildningstiden för de

värnpliktiga, fick inte tillföras materielanskaffningen,
• Fortsatt handlingsfrihet att utveckla svenska krigsflygplan samt
• skyddet av importsjöfart i krig med andra medel än militära övertolkades

på så sätt att den även skulle gälla för den internationellrättsliga skyldigheten
att skydda sjöfart och fiske på eget sjöterritorium.

Grunden var lagd för försvarets ekonomiska kris i och med 1980-talets början.

152 MS/Plan H 500:2, 1968-08-25.
153 Militärledning 1968-09-24, MS/Plan H 300, 1969-01-16.
154 Fältström Herman &  Santesson, Olof (red), På spaning efter det okända, [Fältström, Herman,
Långsiktsplaner 1969-19761, sidorna 22 till 26, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010.
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Periferi- eller djupförsvar

Försvarsbeslutet som fattades den 29 maj 1972 innebar en anpassning till en 
avsevärt lägre ekonomisk nivå än den, som överbefälhavaren hade utrett. Till detta 
bidrog framförallt tidigare beslut att avska!a priskompensation för lönekostnader 
och teknisk fördyring. Dessutom var försvarsbeslutet kraftigt under"nansierat. 
Hittills hade krigsmaktens målsättning varit att kunna avvärja både en större 
kustinvasion och en större gränsinvasion. Dåvarande överbefälhavaren Stig 
Synnergren ville nu introducera målsättningen antingen – eller. Ekonomin ledde 
till att han redovisade två övergripande principer för försvarets utformning – 
periferi- respektive djupförsvar.

Inriktningen av försvarsbeslutet fokuserade enbart mot ett militärt angrepp på 
Sverige. Det bedömdes att utvecklingen i Europa gick mot en successivt ökande 
avspänning. Därmed kunde den operativa förmågan tillåtas att minska i närtid. 
Det svenska försvaret skulle dock fortfarande vara ett balanserat djupförsvar. 
Kraftsamling skulle kunna riktas till gräns och kust men med ökad tyngdpunkt 
på uthållighet i förhållande till tidiga insatser. Regeringen prioriterade uthållighet 
framför initialstyrka. Då Sverige betraktades som ett genomgångsområde vid en 
militär konfrontation, ansågs att den tid som en sådan operation skulle kräva, 
skulle bli avgörande huruvida försvaret kunde verka krigsavhållande eller inte. 

Debatten inför försvarsbesluten handlade således om att uthålligt försvar 
över ytan var det mest krigsavhållande. Detta var en tes, som på intet sätt hade 
bevisats. Det balanserade försvaret måste innehålla en så stor styrka av #yg- och 
sjöstridskrafter att Sverige åtminstone kunde vinna den tid som krävdes för 
det svenska totalförsvarets mobilisering.155 I utredningen inför försvarsbeslutet 
skisserades två militärpolitiska situationer, då ett angrepp mot Sverige skulle 
kunna utlösas.156 Den ena var att starka motsättningar, men inte öppet krig, 
rådde mellan stormaktsblocken. Båda dessa strävade efter förbättrat utgångsläge 
vid en eventuell öppen kon#ikt. Hot om krigshandlingar mot Sverige kunde 
inte uteslutas. Den andra var att öppet krig på konventionell nivå (utan bruk av 
kärnvapen) hade brutit ut mellan stormakterna. För att undvika upptrappning 
till kärnvapennivå, strävade stormakterna efter ett snabbt avgörande. Ett militärt 
angrepp på Sverige skulle då kunna innebära ett överraskande anfall eller om 
överraskning inte skulle kunna uppnås ett anfall efter omfattande bekämpning 
av det svenska försvaret. 

Som underlag för den utrikes- och försvarspolitiska utvecklingen hade nio 
angreppsfall tagits fram. Angreppsfallen skulle vart och ett på sitt sätt leda till 

155 Artikel av överste Rolf Svartengren, Svenska Dagbladet, 24 maj 1972. 
156 Artikel av dåvarande militärbefälhavaren för Östra militärområdet, generallöjtnant Ove Ljung, 
Svenska Dagbladet den 29 maj 1972.

Periferi- eller djupförsvar
Försvarsbeslutet som fattades den 29 maj 1972 innebar en anpassning till en
avsevärt lägre ekonomisk nivå än den, som överbefälhavaren hade utrett. Till detta
bidrog framförallt tidigare beslut att avskaffa priskompensation för lönekostnader
och teknisk fördyring. Dessutom var försvarsbeslutet kraftigt underfinansierat.
Hittills hade krigsmaktens målsättning varit att kunna avvärja både en större
kustinvasion och en större gränsinvasion. Dåvarande överbefälhavaren Stig
Synnergren ville nu introducera målsättningen antingen — eller. Ekonomin ledde
till att han redovisade två övergripande principer för försvarets utformning —
periferi- respektive djupförsvar.

Inriktningen av försvarsbeslutet fokuserade enbart mot ett militärt angrepp på
Sverige. Det bedömdes att utvecklingen i Europa gick mot en successivt ökande
avspänning. Därmed kunde den operativa förmågan tillåtas att minska i närtid.
Det svenska försvaret skulle dock fortfarande vara ett balanserat djupförsvar.
Kraftsamling skulle kunna riktas till gräns och kust men med ökad tyngdpunkt
på uthållighet i förhållande till tidiga insatser. Regeringen prioriterade uthållighet
framför initialstyrka. Då Sverige betraktades som ett genomgångsområde vid en
militär konfrontation, ansågs att den tid som en sådan operation skulle kräva,
skulle bli avgörande huruvida försvaret kunde verka krigsavhållande eller inte.

Debatten inför försvarsbesluten handlade således om att uthålligt försvar
över ytan var det mest krigsavhållande. Detta var en tes, som på intet sätt hade
bevisats. Det balanserade försvaret måste innehålla en så stor styrka av flyg- och
sjöstridskrafter att Sverige åtminstone kunde vinna den tid som krävdes för
det svenska totalförsvarets mobilisering.155 I utredningen inför försvarsbeslutet
skisserades två militärpolitiska situationer, då ett angrepp mot Sverige skulle
kunna utlösas.156 Den ena var att starka motsättningar, men inte öppet krig,
rådde mellan stormaktsblocken. Båda dessa strävade efter förbättrat utgångsläge
vid en eventuell öppen konflikt. Hot om krigshandlingar mot Sverige kunde
inte uteslutas. Den andra var att öppet krig på konventionell nivå (utan bruk av
kärnvapen) hade brutit ut mellan stormakterna. För att undvika upptrappning
till kärnvapennivå, strävade stormakterna efter ett snabbt avgörande. Ett militärt
angrepp på Sverige skulle då kunna innebära ett överraskande anfall eller om
överraskning inte skulle kunna uppnås ett anfall efter omfattande bekämpning
av det svenska försvaret.

Som underlag för den utrikes- och försvarspolitiska utvecklingen hade nio
angreppsfall tagits fram. Angreppsfallen skulle vart och ett på sitt sätt leda till

155 Artikel av överste Rolf Svartengren, Svenska Dagbladet, 24 maj 1972.
156 Artikel av dåvarande militärbefälhavaren för Östra militärområdet, generallöjtnant Ove Ljung,
Svenska Dagbladet den 29 maj 1972.
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ett militärt angrepp på Sverige. Angreppsfallen kompletterades med ett antal 
tilläggskrav. För sjöförsvarets del var beredskap och verkan under neutralitet 
intressant. Kraven på beredskap innebar förmåga att med kort militär förvarning 
möta ett angrepp. Neutralitetskraven innebar att sjöförsvarets förband, som i 
grunden var utformade för invasionsförsvar, så långt som möjligt även skulle ha 
förmåga att hävda det svenska territoriets integritet över, på och under havsytan 
samt vid behov hävda svensk rätt att utnyttja det fria havet.

I debatten som föregick försvarsbeslutet, lyfte socialdemokraterna fram 
utvecklingen i det fredliga Europa. De grundade detta bland annat på att 
USA:s president Richard Nixon hade besökt Moskva och de mödosamma 
nedrustningsförhandlingarna i Genève. Riksdagsman Bengt Gustavsson (s) i 
Eskilstuna talade om den fredliga trenden i dagens Europa. Försvarsutredningens 
ordförande Gunnar Lange (s) konstaterade nästan samma sak – att det skulle 
verka egendomligt om vårt land inte tog konsekvenserna av läget. 

Majoritetens förslag stöddes av (vpk) genom Lars Werner, som förklarade att 
Sverige var ett befäst klassamhälle och att hans parti svarade för de antimilitaristiska 
traditionerna inom svensk arbetarrörelse. Ordföranden i försvarsutskottet, Per 
Petersson i Gäddvik (h), menade att utskottet i efterhand hade konstaterat, att det 
saknades 1 000 miljoner kronor under den kommande försvarsbeslutsperioden 
TPN�GÚMKE�BW�SFEBO�JOUSÊêBEF�MÚOF��PDI�QSJTTUFHSJOHBS��3JLTEBHTNBO�4WFO�8FEÏO�
(fp) tog upp samma fråga och tillade, att nya omräkningar pekade på att ytterligare 
1 000 miljoner kronor saknades under den kommande femårsperioden.

Försvarsminister Sven Andersson (s) underströk, att avspänningen måste ske 
under militär jämvikt. Svenska Dagbladet konstaterade tvärtom. 

/.../ regeringen är i färd med att försvaga jämvikten i Nordeuropa, att 
åstadkomma sämre militär stabilitet – och i detta läge, då oron och rivaliteten 
just på stormaktsblockens norra !ank uppenbarligen växer.157

Försvarsbeslutet innebar införande av en större organisation med svagare 
beväpning av enskilda förband i jämförelse med en mindre organisation med 
starkare beväpning. Å andra sidan hade nog beslutet enligt min mening en annan 
bakgrund – den allmänna värnpliktens bevarande. Antalet markstridsförband 
behölls även om de på sikt skulle minska i både kvalitet och rörlighet. 
Fjärrstridsförbanden i form av attack!yg och ubåtar nedprioriterades. Viggens 
utveckling till jaktversion skulle fullföljas. Något beslut om antalet jaktdivisioner 
togs inte.

För sjöförsvaret innebar beslutet en fortsatt övergång till ett renodlat 
invasionsförsvar. Beslut togs om att bibehålla förmågan att i Sverige utveckla och 

157 Svenska Dagbladets kommentarer den 30 maj 1972 efter riksdagsdebatten inför försvarsbeslutet.

ett militärt angrepp på Sverige. Angreppsfallen kompletterades med ett antal
tilläggskrav. För sjöförsvarets del var beredskap och verkan under neutralitet
intressant. Kraven på beredskap innebar förmåga att med kort militär förvarning
möta ett angrepp. Neutralitetskraven innebar att sjöförsvarets förband, som i
grunden var utformade för invasionsförsvar, så långt som möjligt även skulle ha
förmåga att hävda det svenska territoriets integritet över, på och under havsytan
samt vid behov hävda svensk rätt att utnyttja det fria havet.

I debatten som föregick försvarsbeslutet, lyfte socialdemokraterna fram
utvecklingen i  det fredliga Europa. De grundade detta bland annat på att
USA:s president Richard Nixon hade besökt Moskva och de mödosamma
nedrustningsförhandlingarna i  Geneve. Riksdagsman Bengt Gustavsson (s) i
Eskilstuna talade om den fredliga trenden i dagens Europa. Försvarsutredningens
ordförande Gunnar Lange (s) konstaterade nästan samma sak — att det skulle
verka egendomligt om vårt land inte tog konsekvenserna av läget.

Majoritetens förslag stöddes av (vpk) genom Lars Werner, som förklarade att
Sverige var ett befäst klassamhälle och att hans parti svarade för de antimilitaristiska
traditionerna inom svensk arbetarrörelse. Ordföranden i  försvarsutskottet, Per
Petersson i Gäddvik (h), menade att utskottet i efterhand hade konstaterat, att det
saknades 1 000 miljoner kronor under den kommande försvarsbeslutsperioden
som följd av redan inträffade löne- och prisstegringar. Riksdagsman Sven Weden
(fp) tog upp samma fråga och tillade, att nya omräkningar pekade på att ytterligare
1 000 miljoner kronor saknades under den kommande femårsperioden.

Försvarsminister Sven Andersson (s) underströk, att avspänningen måste ske
under militär jämvikt. Svenska Dagbladet konstaterade tvärtom.

.../ regeringen är i  färd med att försvaga jämvikten i  Nordeuropa, att
åstadkomma sämre militär stabilitet — och i detta läge, då oron och rivaliteten
just på stormaktsblockens norra flank uppenbarligen växer.157

Försvarsbeslutet innebar införande av en större organisation med svagare
beväpning av enskilda förband i jämförelse med en mindre organisation med
starkare beväpning. Å andra sidan hade nog beslutet enligt min mening en annan
bakgrund — den allmänna värnpliktens bevarande. Antalet markstridsförband
behölls även om de på sikt skulle minska i  både kvalitet och rörlighet.
Fjärrstridsförbanden i form av attackflyg och ubåtar nedprioriterades. Viggens
utveckling till jaktversion skulle fullföljas. Något beslut om antalet jaktdivisioner
togs inte.

För sjöförsvaret innebar beslutet en fortsatt övergång til l ett renodlat
invasionsförsvar. Beslut togs om att bibehålla förmågan att i Sverige utveckla och

157 Svenska Dagbladets kommentarer den 30 maj 1972 efter riksdagsdebatten inför försvarsbeslutet.
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tillverka ubåtar. Däremot togs inget beslut om nya ubåtar. Regeringen Palme 
avvisade förslaget att bygga om ytterligare två jagare av Visby-klass liksom jagarna 
av Östergötland-klass till moderna fregatter. Motivet bakom detta beslut att 
sjöfartskyddet !ck skötas med andra medel än militära var fel. Beslutet innebar inte 
att fregatter kunde ersättas med lagring av förnödenheter.

Gunnar Nordbeck konstaterade att det som avsågs var handels- och 
sjöfartspolitiska förhandlingar.158  Vid ett sammanträde mellan försvarsutredningen 
och Sveriges redarförening konstaterade ordföranden i 1970-års försvarsutredning, 
förre handelsministern Gunnar Lange, att visst vore det bra med ett fysiskt skydd 
av importsjöfarten men långt viktigare är att Sjöfartskommissionen 1939 snabbt kan 
reaktiveras.159 Det handlade således om liknande förhandlingar, som gjordes för 
lejdtra!ken under andra världskriget. Samtidigt stärktes det ekonomiska försvaret 
genom lagring av strategiska produkter och råvaror. Därmed !ck motståndarna 
(sedan NMT160 dagar) argument för att behovet av skydd av sjöfart och !ske 
kunde minskas. Övriga övervattensfartyg utrustades främst för invasionsförsvar; 
sjömålsbekämpning, minerings- och minröjningsinsatser i kustnära farvattnen. 
Den fartygsburna ubåtsjakten avska"ades. Funktionen ansågs vara tillgodosedd 
med ubåtsjagande helikoptrar i samverkan med övervattensfartyg som 
vapenbärare. Kustartilleriet tillfördes enligt plan, om än något begränsat, nya 
moderna batterier och kustrobotar för skärgårdsstrid.

Beslutet att försvaret skulle utformas som ett djupförsvar, där uthålligheten 
prioriterades, ledde till att den operativa rörligheten reducerades. Tillsammans 
med reducering av sjöförsvarets och luftförsvarets initiale"ekt minskade förmågan 
till kraftsamling mot aktuellt invasionsområde.

För sjöförsvaret fanns det två tydliga exempel på felbeslut, som de!nitivt 
påverkade försvarets framtida förmåga. 

Det första exemplet var införandet av utbildningssystemet VU-60. Det bröt 
sönder sjöförsvarets möjligheter att kunna upprätthålla omedelbar beredskap. 
Beslutet innebar att omedelbar beredskap skulle vara en bonuse"ekt av 
utbildningssystemet. Grundberedskapen utgick från att förbanden inkallades 
genom beredskapshöjning eller (partiell) mobilisering. Detta innebar att 

158�"SUÏVT�(VOOBS���'ÊMUTUSÚN�)FSNBO�	SFE�
�Totalförsvaret under Sveriges kalla krig, [Nordbeck, 
Gunnar, Efterskrift – några kommentarer och re"exioner,] Printfabriken, Karlskrona, 2011, sidorna 
88 och 89. 
159�"SUÏVT�(VOOBS���'ÊMUTUSÚN�)FSNBO�	SFE�
�Totalförsvaret under Sveriges kalla krig, [Nordbeck, 
Gunnar, Efterskrift – några kommentarer och re"exioner,] Printfabriken, Karlskrona, 2011, sidorna 
88 och 89. 
160 Ny Militär Tidskrift, debattidskrift som började utges 1927 på initiativ av yngre o#cerare 
(Helge Jung, Carl August Ehrensvärd m.$.) som efter 1925 års försvarsbeslut ville verka för att 
upprätthålla försvarsviljan och förnya försvaret.

tillverka ubåtar. Däremot togs inget beslut om nya ubåtar. Regeringen Palme
avvisade förslaget att bygga om ytterligare två jagare av Visby-klass liksom jagarna
av Östergötland-klass till moderna fregatter. Motivet bakom detta beslut att
sjöfartskyddet fick skötas med andra medel än militära var fel. Beslutet innebar inte
att fregatter kunde ersättas med lagring av förnödenheter.

Gunnar Nordbeck konstaterade att det som avsågs var handels- och
sjöfartspolitiska förhandlingar.158 Vid ett sammanträde mellan försvarsutredningen
och Sveriges redarförening konstaterade ordföranden i 1970-års försvarsutredning,
förre handelsministern Gunnar Lange, att visst vore det bra med ett fysiskt skydd
av importsjöfarten men långt viktigare är att Sjöfartskommissionen 1939 snabbt kan
reaktiveras.159 Det handlade således om liknande förhandlingar, som gjordes för
lejdtrafiken under andra världskriget. Samtidigt stärktes det ekonomiska försvaret
genom lagring av strategiska produkter och råvaror. Därmed fick motståndarna
(sedan NMT'6° dagar) argument för att behovet av skydd av sjöfart och fiske
kunde minskas. Övriga övervattensfartyg utrustades främst för invasionsförsvar;
sjömålsbekämpning, minerings- och minröjningsinsatser i kustnära farvattnen.
Den fartygsburna ubåtsjakten avskaffades. Funktionen ansågs vara tillgodosedd
med ubåtsjagande helikoptrar i  samverkan med övervattensfartyg som
vapenbärare. Kustartilleriet tillfördes enligt plan, om än något begränsat, nya
moderna batterier och kustrobotar för skärgårdsstrid.

Beslutet att försvaret skulle utformas som ett djupförsvar, där uthålligheten
prioriterades, ledde till att den operativa rörligheten reducerades. Tillsammans
med reducering av sjöförsvarets och luftförsvarets initialeffekt minskade förmågan
till kraftsamling mot aktuellt invasionsområde.

För sjöförsvaret fanns det två tydliga exempel på felbeslut, som definitivt
påverkade försvarets framtida förmåga.

Det första exemplet var införandet av utbildningssystemet VU-60. Det bröt
sönder sjöförsvarets möjligheter att kunna upprätthålla omedelbar beredskap.
Beslutet innebar att omedelbar beredskap skulle vara en bonuseffekt av
utbildningssystemet. Grundberedskapen utgick från att förbanden inkallades
genom beredskapshöjning eller (partiell) mobilisering. Detta innebar att

158 Arteus, Gunnar & Fältström Herman (red.), Totalförsvaret under Sveriges kalla krig, [Nordbeck,
Gunnar, Efterskrift — några kommentarer och reflexionen]]  Printfabriken, Karlskrona, 2011, sidorna
88 och 89.
159 Arteus, Gunnar & Fältström Herman (red.), Totalförsvaret under Sveriges kalla krig, [Nordbeck,
Gunnar, Efterskrift — några kommentarer och reflexionen]]  Printfabriken, Karlskrona, 2011, sidorna
88 och 89.
160 Ny Militär Tidskrift, debattidskrift som började utges 1927 på initiativ av yngre officerare
(Helge Jung, Carl August Ehrensvärd m.fl.) som efter 1925 års försvarsbeslut ville verka för att
upprätthålla försvarsviljan och förnya försvaret.
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endast en tredjedel av !ottans fartyg skulle vara rustade, medan resten låg i 
materielberedskap.

Det andra var beslutet om avveckling av den fartygsburna ubåtsjakten. 
Beslutet hade sin grund i 1972 års beslut att sjöfartsskyddet "ck lösas med andra 
medel än militära. Beslutet handlade inte om att lagring av förnödenheter kunde 
ersätta fregatter. Det handlade inte om sjöfartskyddet i svenska farvatten längs 
den långa svenska kusten. Att detta ställningstagande gavs en vidare tolkning, 
var utan tvekan en följd av det under hela 1900-talet bedrivna motståndet mot 
!ottan och att behovet sågs som ett utslag av !ottans särintresse. Redan Helge 
Jung och kretsen kring Ny Militär Tidskrift ansåg att sjöfartsskyddet inte var 
nödvändigt om än önskvärt därest anslagen räckte till.

En senare överbefälhavare, Stig Synnergren, ville att Gotland skulle kunna 
försvaras i ett tidigt skede. I en krissituation skulle man inte behöva avvakta 
förstärkningar från fastlandet. Han trodde inte heller på trupptransporter 
med fartyg från fastlandet till Gotland. I planeringen skulle så långt möjligt 
sjötransporter undvikas. En sådan planering skulle enligt Stig Synnergren ha 
inneburit, att dåvarande marinchefen Bengt Lundvall skulle komma att kräva 
!era och större eskortfartyg för att skydda sjötransporter av förband till Gotland. 
Stig Synnergren ansåg också att Bengt Lundvalls argumentering för de krav 
neutralitetsvakten och skyddet av sjöfart och "ske ställde, var enbart till för att få 
anska#a stora och tunga eskortfartyg.

Krigsmakten bytte namn till Försvarsmakten den 1 januari 1975. Riksdagen 
fattade beslutet 1974. Motivet för bytet var att tydliggöra det svenska försvarets 
fredsbevarande roll.

Invasionsförsvaret kom att dominera

Två saker var unika för försvarsbeslutet. Den ena var att det i början på 1970-talet 
nyintroducerade planeringssystemet – programbudgeteringen161 tillämpades 
lika för alla myndigheter inom försvarsdepartementets ansvarsområde. Det 
andra var att valet 1976 innebar regeringsskifte från en socialdemokratisk till 
en borgerlig regering. Därmed byttes även ordföranden i försvarsberedningen 
från en socialdemokrat till en centerpartist. Det var anmärkningsvärt att beslutet, 
trots en borgerlig majoritet,  i princip följde i spåren efter 1968 och 1972 års 
försvarsbeslut. Detta berodde inte minst på den oenighet som då uppstod mellan 
socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna.

Överbefälhavaren konstaterade att det fanns inget som talade för att 
utvecklingen, trots pågående nedrustningsförhandlingar, skulle leda till 

161 Försvarsdepartementets programbudgetgrupp, Planering och programbudgetering inom 
försvaret, SOU 1969:25, Stockholm 1969. 
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reduceringar i försvarssatsningar. Bägge stormaktsblocken ökade kvaliteten i 
förbanden samtidigt, som antalet förband förblev konstant.

Sverige utgjorde, så länge det kunde göras trovärdigt att vi skulle vara neutrala, 
en militär tillgång för båda maktblocken. Däremot kunde för såväl Nato som 
WP tillgången till svenskt territorium förlänga räckvidden för respektive 
stormaktsblocks !ygstridskrafter. Detta ska ses i ett såväl defensivt som o"ensivt 
perspektiv. Om det ena blocket behärskade Sverige, förhindrades det andra 
blocket att basera !ygstridskrafter i Sverige.

Genom en successiv uppbyggnad av militära resurser i Centraleuropa, 
hade handlingsfriheten inom detta område begränsats. Den sovjetiska !ottans 
utbyggnad ökade behovet av baskapacitet med fri tillgång till världshaven. En 
fram!yttning av luftförsvaret ökade räckvidden för egna !ygstridskrafter. Strävan 
att inte utnyttja kärnvapen, vilket skulle leda till ett relativt längre kon!iktförlopp, 
medförde att kontrollen över Atlanten framstod som mera väsentlig än tidigare. 
Nato hade kontroll över Atlanten genom att även kontrollera Norska havet. 
Sammantaget innebar detta ett ökat intresse för Europas norra !ank, inte minst 
att behärska Norska havet.

I en intervju i Svenska Dagbladet162 var dåvarande landshövdingen i Gävle, 
Hans Hagnell (s), kritisk till att socialdemokraterna i en partimotion försökte 
lura svenska folket att den nya regeringen hade påbörjat en upprustning. Han 
konstaterade i intervjun att Sverige lärde sig många nyttiga läxor under kriget. 
Tyvärr verkar det som om dessa hade glömts bort. Inte minst det försvarsbeslut 
som socialdemokraterna ansvarade för 1972 talade för detta.

I Riksdagens försvarsdebatt underströk statsminister Torbjörn Fälldin, att 
det inte går att bortse från den upprustning som har skett i vårt närområde. En 
upprustning, vilken går tvärs emot de nedrustningssträvanden som alla talar om. 
Det svenska försvaret utgör trots allt en viktig del i den nordiska balansen, som 
skapades efter andra världskriget. Om det svenska försvaret var trovärdigt eller inte, 
avgjordes inte i Sverige. Vissa socialdemokrater och naivister, som förespråkade 
ensidig svensk nedrustning, trodde att så var fallet. Svensk trovärdighet avgjordes 
av omvärlden. Såväl väst som öst värderade ständigt de försvarsansträngningar 
som Sverige och andra stater gjorde.  

Från socialdemokratiskt håll ansågs att den något högre anslagsram, som 
regeringen hade lagt fram, utgjorde en upprustning, vilken stod i motsatsställning 
till de nedrustningssträvanden som Sverige företrädde inom FN:s ram. Från 
socialdemokratiskt håll framfördes vidare, att det är utmanande att genomdriva 
en höjning av de militära försvarskostnaderna, medan de sämre lottade bjuds 
på standardsänkning. Statsministern påpekade att Sveriges alliansfrihet förutsatte 

162 Svenska Dagbladet 1977-05-08, sida 4.
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162 Svenska Dagbladet 1977-05-08, sida 4.
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ett starkt försvar i Sverige. Ett militärt vakuum skulle kunna locka stormakterna 
till kapplöpning om utvidgad kontroll över strategiska områden. Statsministern 
konstaterade att regeringens förslag nätt och jämnt klarade av innehållet i 1972 
års försvarsbeslut. Skiljelinjen var tydlig. Att i marginalen satsa på välfärd eller 
försvar. Det var samma grunder, som ledde fram till den politiska oenigheten om 
försvaret i mitten av 1960-talet och 1968 års försvarsbeslut.

Försvarsbeslutet innebar att hälften av infanteribrigaderna samt alla 
pansar- och norrlandsbrigader moderniserades. Några beslut om kommande 
strids!ygplan togs inte. Regeringen uttalade sig dock om en vidareutveckling 
av det be"ntliga 37-systemet till nya attack- och spaningsversioner. Såväl 
detta projekt som ett nytt skol!ygplan, ansågs behöva ytterligare studier. 
Grundutbildningen av värnpliktiga fastställdes till lägst 7,5 månader och högst 
15 månader.

För sjöförsvaret beslöts om utveckling och anska#ning av tungt rörligt 
kustartilleri, ny ubåt och sjörobot till övervattensstridsförbanden. Inför 
försvarsbeslutet angav dåvarande överbefälhavaren Stig Synnergren i 
programplanen att huvuddelen av den fartygsburna ubåtsjaktfunktionen skulle 
utgå. Därmed "ck ubåtsjaktfunktionen sänkt uthållighet och ökat väderberoende. 
Trots detta konstaterades att 

/.../ det militära försvaret skall kunna ingripa för att hindra att svenskt 
territorium blir skådeplats för krigshandlingar mellan främmande makter, bas 
för deras militära operationer eller genomgångsområde för trupp och materiel. 
Våra transporter mellan olika delar av landet ska kunna skyddas.163

Dåvarande Chefen för marinen Bengt Lundvall anmälde i militärledningen 
avvikande mening.164 Han tog fasta på tre för sjöförsvaret väsentliga förmågor:

t�� NJOTLOJOH� BW� BOUBMFU� GÚSCBOE� TPN� TLVMMF� LVOOB� TÊUUBT� JO� NPU� FO� LVTU�
 invasion vilket innebar att försvaret av Sverige genomfördes inne i landet,
t�� NJOTLOJOH� BW� GÚSCBOE� TPN� TOBCCU� GBOOT� UJMMHÊOHMJHB� WJE� ÚWFSSBTLBOEF�
 angrepp vilket innebar att en angripare skulle kunna påbörja ett anfall med 
 relativt begränsat antal förband som i sig inte skulle ge erforderlig förvarning 
 för att genomföra mobilisering av svenskt försvar samt
t�� NJOTLOJOH� BW� BMMTJEJHU� BOWÊOECBSB� GÚSCBOE� PDI� CFSFETLBQTOFE�
 gången på Västkusten vilket innebar en nedprioritering av förmågan 
 att gardera oss mot olika anfallsriktningar.

163  ÖB 77–82, sida 36.
164� $IFGFO� GÚS� BSNÏO� PDI� $IFGFO� GÚS� NBSJOFO� BONÊMEF� BWWJLBOEF� NFOJOHBS�� $IFGFO� GÚS�
!ygvapnet, Generaldirektören för Försvarets forskningsanstalt, generalläkaren, Generaldirektören 
för Forti"kationsverket och Generaldirektören för Försvarets materielverk anmälde särskilda 
yttranden.
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163 ÖB 77-82, sida 36.
164 Chefen för armen och Chefen för marinen anmälde avvikande meningar. Chefen för
flygvapnet, Generaldirektören för Försvarets forskningsanstalt, generalläkaren, Generaldirektören
för Fortifikationsverket och Generaldirektören för Försvarets materielverk anmälde särskilda
yttranden.
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Sammantaget innebar detta att antalet förband för verksamhet under fred och 
neutralitet blev otillräckliga. Under försvarsbeslutsperioden myntades att 

/.../ i en neutralitetssituation skall kränkningar av neutraliteten kunna 
hindras eller avisas. För detta ändamål utnyttjas resurser som anska!as för 
invasionsförsvarets behov.

Det var märkligt att endast Bengt Lundvalls avvikande mening kommenterades 
av Stig Synnergren. Stig Synnergren konstaterade att det inte fanns några på stu-
dier grundande skäl för en operativ eller ekonomisk ändrad inriktning eller för 
en annan resursfördelning än den, som hade redovisats i de olika nivåerna. Om 
resurser tillfördes Försvarsmakten i den högsta nivån, fanns det !era lika ange-
lägna operativa behov och på mellannivån fanns det operativa behov som var 
angelägnare än de som Chefen för marinen hävdade och presenterade som förslag 
till anska"ning på så kallade tilläggsrader.

Detta principiella konstaterande återkom regelbundet fram till 1982 års 
försvarsbeslut. Därmed slog överbefälhavaren fast att det i princip var den 
färdigmobiliserade Försvarsmaktens operativa förmåga i invasionsförsvar, 
som utgjorde grunden för den operativa och ekonomiska avvägningen. Såväl 
verksamhet i fred som neutralitet liksom beredskap vid överraskande angrepp 
nedprioriterades. Dessa egenskaper, om de över huvud taget fanns, ansågs vara 
bonuse!ekter av förband, som hade anska"ats för invasionsförsvarets behov.165 
Jag kan av egen erfarenhet konstatera, att försvarsgrenarna behandlades olika i 
samband med Försvarsmaktens ekonomiska avvägning. Marinen redovisade ett 
FLPOPNJTLU�UJMMÊHHTCFIPW�GÚS�BOHFMÊHOB�TBUTOJOHBS�NFEBO�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�
i princip överplanerade och hoppades att ekonomin ändå skulle gå ihop.

Främmande ubåtar på svenskt territorialhav har rapporterats under hela 
perioden av det kalla kriget. Redan i början av 1950-talet talades det om intrång 
med sovjetiska miniubåtar, som var en vidareutveckling av motsvarande tyska 
från andra världskriget.166 Tre av dessa intrång på svenskt territorialhav med 
främmande ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande verksamhet under 
vattnet inträ"ade från mars 1980 till oktober 1982. Alla tre skedde i anslutning 
till svenskt sjöförsvars prov och tekniska försök med nya materielsystem i 
mars 1980 utanför Hasslö vid HMS Halland provturer och i september 1980 
i Huvuddskärsområdet i samband med tekniska prov. Överbefälhavaren 
beordrade snabbrustning av HMS Halland, som insattes. Försvarsstaben medgav 
full tillämning av IKFN utan inskränkningar. Ubåtsjakten pågick under ett 

165 ÖB 77–82, sida 2.
166 Fältström, Herman, Santesson, Olof (redaktörer), På spaning efter det okända, [Fältström, 
Herman, Den oförsvarade krigsmakten], Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010, sidorna 
13 och 27. 
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en annan resursfördelning än den, som hade redovisats i de olika nivåerna. Om
resurser tillfördes Försvarsmakten i den högsta nivån, fanns det flera lika ange-
lägna operativa behov och på mellannivån fanns det operativa behov som var
angelägnare än de som Chefen för marinen hävdade och presenterade som förslag
till anskaffning på så kallade tilläggsrader.

Detta principiella konstaterande återkom regelbundet fram till 1982 års
försvarsbeslut. Därmed slog överbefälhavaren fast att det i  princip var den
fårdigmobiliserade Försvarsmaktens operativa förmåga i  invasionsförsvar,
som utgjorde grunden för den operativa och ekonomiska avvägningen. Såväl
verksamhet i fred som neutralitet liksom beredskap vid överraskande angrepp
nedprioriterades. Dessa egenskaper, om de över huvud taget fanns, ansågs vara
bonuseffekter av förband, som hade anskaffats för invasionsförsvarets behov.'65
Jag kan av egen erfarenhet konstatera, att försvarsgrenarna behandlades olika i
samband med Försvarsmaktens ekonomiska avvägning. Marinen redovisade ett
ekonomiskt tilläggsbehov för angelägna satsningar, medan armen och flygvapnet
i princip överplanerade och hoppades att ekonomin ändå skulle gå ihop.

Främmande ubåtar på svenskt territorialhav har rapporterats under hela
perioden av det kalla kriget. Redan i början av 1950-talet talades det om intrång
med sovjetiska miniubåtar, som var en vidareutveckling av motsvarande tyska
från andra världskriget.'66 Tre av dessa intrång på svenskt territorialhav med
främmande ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande verksamhet under
vattnet inträffade från mars 1980 till oktober 1982. Alla tre skedde i anslutning
till svenskt sjöförsvars prov och tekniska försök med nya materielsystem i
mars 1980 utanför Hasslö vid HMS Halland provturer och i september 1980
i Huvuddskärsområdet i  samband med tekniska prov. Överbefälhavaren
beordrade snabbrustning av HMS Halland, som insattes. Försvarsstaben medgav
full tillämning av IKFN utan inskränkningar. Ubåtsjakten pågick under ett
165 ÖB 77-82, sida 2.
166 Fältström, Herman, Santesson, Olof (redaktörer), På spaning efter det okända, [Fältström,
Herman, Den oförsvarade krigsmakten], Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010, sidorna
13 och 27.
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par veckor. I oktober 1981 grundstötte U137 på Gåse!ärden samtidigt som 
tekniska prov med ubåtsjakttorped bedrevs utanför utanför Karlskrona. Den 
1 oktober 1982 började ubåtsjakten i och omkring Hårs!ärden samtidigt som 
avrustningen av HMS Halland påbörjades. Ubåtsjakten pågick i mer än två 
veckor. Dessa inträngande ubåtar, undervattensfarkoster och den främmande 
undervattensverksamhet innebar att ubåtars operativa insatser omprövades. 

Det är att notera, hur HMS Halland, först syd Blekinge i mars 1980 och sedan 
(efter snabbrustning) utanför Utö i september 1980, "ck kontakt med främmande 
ubåtar, vilka uppträdde annorlunda än vad som normalt rapporterades. I 
stället för att lämna svenskt sjöterritorium, visade ubåtarna ett nytt beteende. 
Ubåtarna styrde ut, men efter ett tag girade de runt och återvände. När sedan 
Gåse!ärdsincidenten inträ#ade, påbörjades en förnyad analys av tidigare 
rapporter. Skälet till detta vara helt uppenbart – främmande ubåtar uppträdde 
inne i våra skärgårdar och utnyttjade svenskt sjöterritorium på ett helt annat sätt, 
än vad vi tidigare hade förmodat. Analyser visar att såväl rapporter från tiden före 
1980 som därefter, tyder på att den främmande undervattensverksamheten hade 
varit likartad under hela analysperioden. 

Händelserna på Gåse!ärden och Hårs!ärden måste därför placeras i ett större 
tidssammanhang. Den debatt med ifrågasättande av försvarets, marinens och 
ytterst $ottans kapacitet, som har drivits, sedan den sovjetiska ubåten U137 gick 
på grund i Gåse!ärden är märklig. Debatten har kretsat kring två händelser - 
Gåse!ärden 1981 och Hårs!ärden 1982. Den andra är händelsen kring Hårs!ärden 
1982. Samtidigt vet vi att ett stort antal främmande ubåtar, undervattensfarkoster 
och undervattensverksamhet har trängt in på svenskt territorialhav. Vissa sådana 
intrång har efterhand getts ett lägre värde som möjlig eller trolig kränkning. 
Granskar vi det, som har förevarit innan dessa två händelser, kan det konstateras 
att det "nns ytterligare ett stort antal kränkningar, som aldrig har rapporterats 
och nått Försvarsmaktens ledning. Än mindre har sådana rapporter trängt fram 
till försvarsdepartementet eller ytterst till riksdagspolitikerna. Det är dessutom 
mycket troligt att det har förekommit många $er som inte har upptäckts. 

Skälen till detta är enkla. Kränkningar av svenskt luftrum är enkelt och 
tydligt bestämbart. De varierar över tiden och det är ytterst sällan, som en sådan 
kränkning förblir oupptäckt. Intrång med ubåtar, undervattensfarkoster och 
främmande undervattensverksamhet är annorlunda. De är svåra att upptäcka 
(< 2 %) och ännu svårare att identi"era. I grunden är det slumpen, som avgör 
om de upptäcks och rapporteras. Det kräver att ubåten är ovarsam (visar delar 
av ubåten över havsytan, när det "nns någon kunnig person i närheten) eller 
att svenska ubåtsjaktförband bedriver ubåtsjakt i närheten. Antalet rapporterade 
undervattenskränkningar är i praktiken ett uttryck för svensk kapacitet att spana 
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under havsytan. Det blev helt uppenbart, att sjöförsvarets förmåga att övervaka 
och upptäcka främmande verksamhet under havsytan, var ett minne blott. 

Avvecklingen av den fartygsburna ubåtsjakten tog fem år. Den var i princip 
slutförd, då den sista operativa jagaren, HMS Halland, för gott avrustade samma 
dag som incidenten i Hårs!ärden inleddes. Omvärldens tillit till Sveriges 
förmåga att förhindra främmande nationer att för egna syften kunna utnyttja 
svenskt sjöterritorium under havsytan för insatser mot huvudmotståndaren 
blev allt lägre, nästan obe"ntlig. Det är inte svårt att se 1980-talets inträngande 
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet som en 
följd av att Sverige saknade ubåtsjaktfartyg. Som följd av detta blev det riskfritt 
för främmande ubåtar att uppträda på svenskt hav. Samtidigt fanns det också 
sjöoperativa skäl till detta uppträdande.

Natos basering av sjöstridskrafter (och attack#yg) begränsades till den 
sydvästra delen av Östersjön, från Kiel till Själland. Vid en kon#ikt, som kunde 
leda till krig var det naturligt att Sverige, Danmark och Västtyskland på ett eller 
annat sätt samverkade vad gäller planering av mineringar och ubåtsoperationer. 
Det ska också noteras att Östersjöns södra och östra kust är långgrund, vilket 
innebär att det är mera riskfullt att med ubåtar uppträda där. Slutsatsen för WP 
blev enkel. Natos sjöstridskrafter kunde baseras i svenska skärgårdar liksom WP:s 
ubåtar. En kapplöpning hade uppstått om vem, som skulle komma först för att 
bestrida utnyttjandet av sjöherraväldet under havsytan. Sverige besatt inte längre 
den förmågan. 

Flyg och värnplikt – sjöförsvaret blev åsidosatt 

Omvärldsutveckling
Under 1970-talet försämrades relationerna mellan stormaktsblocken. 
Misstänksamheten dem emellan hade på nytt kommit upp till ytan och ökat. 
Förhoppningarna om framsteg i avspänningsprocessen hade inte infriats. Under 
försvarskommissionens arbete inträ$ade ett antal förändringar i omvärlden. Det 
var den sovjetiska invasionen i Afghanistan, oenighet om medeldistansrobotar i 
Europa och rati"cering av SALT 2-avtalet. Utvecklingen i Polen påvisade stora 
politiska spänningar, vilket ledde till ökad militär aktivitet i vårt närområde. 
Polen utvecklade marininfanteri genom att en motoriserad skyttedivision gavs 
am"bieutbildning. 

Markstridsförbandens volymmässiga transportbehov ökade med 30 % och 
landstigningstonnaget utvecklades i takt med denna ökning. Transportkapaciteten 
möjliggjorde transport av två marininfanteribrigader i en omgång på landstig-
ningsfartyg. Den snabba utvecklingen av ro-ro-fartyg medförde att ca fem motori-
serade skyttedivisioner kunde transporteras i en omgång. Samtidigt uppmärksam-
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mades att fartygen blivit snabbare och ro-ro-fartyg hade näst intill samma last- och 
lossningskapacitet som landstigningstonnage. Den successivt ökande mekanise-
ringsgraden innebar att den volymmässiga kapaciteten ökade med 60 %. 

Sovjetunionens utbyggnad av Norra marinen på Kolahalvön försköt det 
strategiska intresset mot skandinaviska halvön, som tillsammans med Finland 
utgör ett viktigt geopolitiskt område. Som motvikt förhandslagrade Nato 
utrustning för amerikanska förband i Trondheimsområdet. Trots detta ansåg 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�NBKPSJUFU�BUU�EFU�CBSB�WBS�FO�UJMMGÊMMJH�WBSJBUJPO�J�EFO�QÌHÌFOEF�
avspänningsprocessen. 

Inför 1982 års försvarsbeslut var således situationen radikalt annorlunda än 
vid föregående försvarsbeslut. Sverige måste i ökad utsträckning beakta risken 
för snabbt uppväxande militära framstötar i vårt närområde. Vi måste räkna med 
att militära operationer skulle kunna ha begränsade mål och därmed undvika 
eskalering. Kraven på svensk beredskap hade ökat väsentligt. Men inget av dessa 
förmodanden innebar någon förändring i Försvarsmaktens inriktning. Tvärtom, 
den stelbenta planeringen fortsatte. Den avvägning och prioritering som lades 
fast 1948 levde kvar fram till det kalla krigets slut. Det stora mobiliserande 
försvaret och dess truppslagsvisa utbildning utgjorde grunden. Vid insats 
krävdes höjning av beredskapen, inkallelse av förband och vid behov att fullfölja 
beredskapshöjningen genom mobilisering av delar eller hela krigsorganisationen.

 I förberedelserna inför försvarsbeslutet gav regeringen direktiv,167 som innebar 
att inte enbart invasion och storanfall mot ett mobiliserat försvar, skulle studeras. 
Även sådana förhållanden, som innebar att militära kon!ikter, som skulle kunna 
leda till begränsade militära framstötar, som berörde Sverige, skulle belysas. Det 
innebar bland annat att

/…/ den mest krävande uppgiften för det militära försvaret skulle vara att 
avhålla från att utnyttja svenskt territorium som genomgångsområde i 
samband med geogra!skt och tidsmässigt strakt begränsade och kraftsamlade 
angreppsoperationer, där angriparen strävar efter stor överraskningse"ekt. Som 
följd härav utesluts angreppsfall, där en angripares mål är att nå kontroll över 
hela eller stora delar av Sverige.

Sekretariatet för säkerhetspolitik och långsiktsplanering inom totalförsvaret 
(SSLP) i Försvarsdepartementet, utfärdade en hemlig skrivelse168 rörande 
angreppsfall och krisfall som allmän bakgrund för arbetet med underlag inför 
kommande försvarsbeslut.

167 Försvarsdepartementet, beslut 1977-11-10; Anvisningar för perspektivplanering avseende det 
militära försvarets utveckling efter 1982.
168 SSLP H-skr 1977-12-01; Angreppsfall, krisfall m.m. som allmän bakgrund vid utformning 
och värdering av olika försvarsstrukturer.
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Överintecknat försvarsbeslut
Försvarsbeslutet 1977 var rejält överintecknat. Dåvarande överbefälhavaren 
Lennart Ljung konstaterade att materielanska!ningen varit otillräcklig. Trots 
att priskompensationssystemet hade gett ett mycket positivt utfall, räckte inte 
ekonomin till. För att skapa bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla 
krigsorganisationens personella och materiella kvalitet liksom förbättrad 
beredskap, var det nödvändigt att rationalisera i fredsorganisationen. Det 
uppsatta målet för rationaliseringen var, att de årliga driftkostnaderna skulle 
kunna minskas med cirka 2 miljarder kronor per år från och med 1992.

Samtidigt var det stats"nansiella läget ansträngt. Regeringen (Fälldin III, 
minoritetskoalition mellan Centerpartiet och Folkpartiet) beslöt därför att 
begränsa kompensationen med ca en halv miljard per år. Programplanens 
ekonomiska nivå (85 000 miljoner kronor) tillsammans med icke "nansierade 
tilläggsuppgifter avvek från regeringspropositionen och motionerna från 
socialdemokraterna respektive moderaterna. Överbefälhavaren med mig 
som föredragande, redovisade för försvarsutskottet att det innebar en 
reducerad materielanska!ning i förhållande till +400 nivån med -14,1 % för 
regeringspropositionen, med -16,6 % för socialdemokraternas motion och    
-8,5 % för moderaternas motion.

Som jag tidigare nämnt pekade mycket på att beredskap och tidig 
insatskapacitet var överlägsen en utformning, som byggde på mobilisering och 
tillgång till många förband. Omvärlden hade förändrats. Snabba insatser med 
begränsad målsättning "ck tyvärr inte företräde före långvarig krigföring. Trots 
detta fattades ett beslut med en inriktning, som i praktiken liknade tidigare beslut 
och dessutom på en alldeles för låg ekonomisk nivå. 

.PCJMJTFSJOHTBSNÏO� NFE� FO� TUPS� PNTÊUUOJOH� BW� QFSTPOBM� 	J� HFOPNTOJUU�������������
35 000 om året) och utveckling av ett nytt strids#ygplan rymdes enligt min 
mening inte inom den ekonomi som avdelades för det militära försvarets 
utveckling. Detta blev också uppenbart efter halva försvarsbeslutsperioden. 
Genom partiledaröverläggningar tillfördes Försvarsmakten cirka en och en halv 
miljard under tre år.

Mekanisering av brigadförbanden inleddes, antalet norrlandsbrigader ökades 
och pansarvärnet förstärktes. Strids#ygsystemet JA 37 Viggen och moderna 
radarstationer skulle tillkomma. Beslut fattades om utveckling av strids#ygplanet 
JAS 39 Gripen.

Förnyelsen av sjöförsvaret fullföljdes med det sista fasta batteriet ERSTA, som 
togs i bruk 1983, tillförsel av rörligt kustartilleri och nya ubåtar. Anska!ning av en 
för försvaret gemensam sjömålsrobot påbörjades. Dåvarande Chefen för marinen, 
Per Rudberg, anmälde avvikande mening i militärledningen att överbefälhavarens 
avvägning var felaktig. 

Överintecknat försvarsbeslut
Försvarsbeslutet 1977 var rejält överintecknat. Dåvarande överbefälhavaren
Lennart Ljung konstaterade att materielanskaffningen varit otillräcklig. Trots
att priskompensationssystemet hade gett ett mycket positivt utfall, räckte inte
ekonomin till. För att skapa bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla
krigsorganisationens personella och materiella kvalitet liksom förbättrad
beredskap, var det nödvändigt att rationalisera i  fredsorganisationen. Det
uppsatta målet för rationaliseringen var, att de årliga driftkostnaderna skulle
kunna minskas med cirka 2 miljarder kronor per år från och med 1992.

Samtidigt var det statsfinansiella läget ansträngt. Regeringen (Fälldin III,
minoritetskoalition mellan Centerpartiet och Folkpartiet) beslöt därför att
begränsa kompensationen med ca en halv miljard per år. Programplanens
ekonomiska nivå (85 000 miljoner kronor) tillsammans med icke finansierade
tilläggsuppgifter avvek från regeringspropositionen och motionerna från
socialdemokraterna respektive moderaterna. Överbefälhavaren med mig
som föredragande, redovisade för försvarsutskottet att det innebar en
reducerad materielanskaffning i förhållande till +400 nivån med -14,1 % för
regeringspropositionen, med -16,6 % för socialdemokraternas motion och
-8,5 % för moderaternas motion.

Som jag tidigare nämnt pekade mycket på att beredskap och tidig
insatskapacitet var överlägsen en utformning, som byggde på mobilisering och
tillgång till många förband. Omvärlden hade förändrats. Snabba insatser med
begränsad målsättning fick tyvärr inte företräde före långvarig krigföring. Trots
detta fattades ett beslut med en inriktning, som i praktiken liknade tidigare beslut
och dessutom på en alldeles för låg ekonomisk nivå.

Mobiliseringsarmen med en stor omsättning av personal ( i  genomsnitt
35 000 om året) och utveckling av ett nytt stridsflygplan rymdes enligt min
mening inte inom den ekonomi som avdelades för det militära försvarets
utveckling. Detta blev också uppenbart efter halva försvarsbeslutsperioden.
Genom partiledaröverläggningar tillfördes Försvarsmakten cirka en och en halv
miljard under tre år.

Mekanisering av brigadförbanden inleddes, antalet norrlandsbrigader ökades
och pansarvärnet förstärktes. Stridsflygsystemet JA 37 Viggen och moderna
radarstationer skulle tillkomma. Beslut fattades om utveckling av stridsflygplanet
JAS 39 Gripen.

Förnyelsen av sjöförsvaret fullföljdes med det sista fasta batteriet ERSTA, som
togs i bruk 1983, tillförsel av rörligt kustartilleri och nya ubåtar. Anskaffning av en
för försvaret gemensam sjömålsrobot påbörjades. Dåvarande Chefen för marinen,
Per Rudberg, anmälde avvikande mening i militärledningen att överbefälhavarens
avvägning var felaktig.
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/…/ de marina systemen har hamnat vid försvarsbeslutets lägre gräns 
och därunder. Det enda större system inom Försvarsmakten som kommit 
klart under försvarsbeslutets inriktning är den redan hårt reducerade 
minröjningsfunktionen. Särskilt anmärkningsvärd är därutöver den 
begränsade satsningen på den av både Överbefälhavaren och statsmakterna 
även i låga ramar prioriterade ubåtsfunktionen.
/…/ ÖB har istället för operativa faktorer valt att låta ett fasthållande vid 
procentuellt låsta ekonomiska ramar styra utvecklingen. Jag anser att detta 
förfaringssätt skapat en obalans i försvarets utformning. Obalansen blir än 
mer accentuerad av att marinen som enda försvarsgren pålagts en väsentligt 
utökad operativ uppgift i form av krav på den fredstida övervaknings- och 
ubåtsjaktfunktionen. 169

Per Rudberg yrkade på ett ramlyft om 75 miljoner kronor för att kunna 
tidigarelägga minröjningsfunktionen och 65 miljoner kronor för att kunna 
tidigarelägga anska!ningen av sjömålsrobotar. Han ansåg att det hade varit 
både naturligt och möjligt, att återställa den på operativa grunder fastställda 
avvägningen mellan funktionerna. Han deklarerade sin avvikande uppfattning 
personligen och sade då till Ljung:

/.../ jag hoppas att personen Lennart Ljung och personen Per Rudberg även 
fortsättningsvis kan umgås som vänner, men Chefen för marinen måste 
gentemot Överbefälhavaren konstatera att stor lojalitet i stora frågor icke har 
mötts med någon som helst motsvarande förståelse från Överbefälhavarens sida.

Lennart Ljung konstaterade att Per Rudberg var mycket bitter och att det 
förmodligen i grunden inte berodde på minjaktfartyg utan på det sätt som 
försvarsstaben hade handlagt den aktuella frågan. 170

Verkligheten hade hunnit ikapp planeringen. Per Rudberg blev tyvärr 
besannad. I en intervju i Svenska Dagbladet i maj 1983 konstaterade marinstabens 
planeringschef Claes Tornberg, att marinen hade nått en känslig ekonomisk 
gräns. Det handlade om att avbeställa kontrakterad för marinen ytterst väsentlig 
försvarsmateriel. Som ett alternativ kunde marinen istället tvingas att lägga ner 
regementet KA 4 i Göteborg. De ekonomiska förutsättningarna innebar att 
marinens årliga driftkostnad långsiktigt skulle minskas med en halv miljard 
kronor. Detta skulle inte vara möjligt utan att avskeda personal. Per Rudberg 
ansåg sig vara tvungen att stoppa alla materielbeställningar eller att lägga ner 
regementet i Göteborg. Han valde nedläggning av KA 4, då det på sikt ansågs 
vara minst skadligt för marinen.

169 Överbefälhavarens programplan, ÖB 83–88, sidorna 148 och 149.
170 Överbefälhavaren Lennart Ljung tjänstedagbok 1978–1983, s. 285.

/.../ de marina systemen har hamnat vid försvarsbeslutets lägre gräns
och därunder. Det enda större system inom Försvarsmakten som kommit
klart under försvarsbeslutets inriktning är den redan hårt reducerade
minröjningsfunktionen. Särskilt anmärkningsvärd ä r  därutöver den
begränsade satsningen på den av både Överbefälhavaren och statsmakterna
även i låga ramar prioriterade ubåtsfunktionen.
/.../ ÖB har istället för operativa faktorer valt att låta ett fasthållande vid
procentuellt låsta ekonomiska ramar styra utvecklingen. Jag anser att detta
förfaringssätt skapat en obalans i försvarets utformning. Obalansen blir än
mer accentuerad av att marinen som enda försvarsgren pålagts en väsentligt
utökad operativ uppgift i form av krav på den fredstida övervaknings- och
ubåtsjak«unktionen. 169

Per Rudberg yrkade på ett ramlyft om 75 miljoner kronor för att kunna
tidigarelägga minröjningsfunktionen och 65 miljoner kronor för att kunna
tidigarelägga anskaffningen av sjömålsrobotar. Han ansåg att det hade varit
både naturligt och möjligt, att återställa den på operativa grunder fastställda
avvägningen mellan funktionerna. Han deklarerade sin avvikande uppfattning
personligen och sade då till Ljung:

/.../ jag hoppas att personen Lennart Ljung och personen Per Rudberg även
fortsättningsvis kan umgås som vänner, men Chefen för marinen måste
gentemot Överbefälhavaren konstatera att stor lojalitet i stora frågor icke har
mötts med någon som helst motsvarande förståelse från Överbefälhavarens sida.

Lennart Ljung konstaterade att Per Rudberg var mycket bitter och att det
förmodligen i  grunden inte berodde på minjaktfartyg utan på det sätt som
försvarsstaben hade handlagt den aktuella frågan. 170

Verkligheten hade hunnit ikapp planeringen. Per Rudberg blev tyvärr
besannad. I en intervju i Svenska Dagbladet i maj 1983 konstaterade marinstabens
planeringschef Claes Tornberg, att marinen hade nått en känslig ekonomisk
gräns. Det handlade om att avbeställa kontrakterad för marinen ytterst väsentlig
försvarsmateriel. Som ett alternativ kunde marinen istället tvingas att lägga ner
regementet KA 4 i  Göteborg. De ekonomiska förutsättningarna innebar att
marinens årliga driftkostnad långsiktigt skulle minskas med en halv miljard
kronor. Detta skulle inte vara möjligt utan att avskeda personal. Per Rudberg
ansåg sig vara tvungen att stoppa alla materielbeställningar eller att lägga ner
regementet i Göteborg. Han valde nedläggning av KA 4, då det på sikt ansågs
vara minst skadligt för marinen.

169 Överbefälhavarens programplan, ÖB 83-88, sidorna 148 och 149.
170 Överbefälhavaren Lennart Ljung tjänstedagbok 1978-1983, s. 285.
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Nu jäste det inom sjöförsvaret. Det är livsviktigt för en sjönation som Sverige 
att ska!a kontroll över havet i kristider. Sverige kan inte klara av att försvara sina 
kuster, sade Per Rudberg. Under de första tre kvartalen 1982 hade ett fyrtiotal 
indikationer på främmande ubåtar rapporterats. Grupper av o"cerare och 
manskap hade uppvaktat försvarsministern, vädjat och manat.

Själv konstaterade jag, att marinen behövde en ny kurs. Jag konstaterade att i 
slutet av 1950-talet pågick debatten om ett modernt attack#yg. Flottan glömdes 
bort. Det ansågs att Östersjön var för liten för stora attackfartyg, typ kryssare, 
jagare och fregatter. 1972 års försvarsbeslut präglades av förväntningar på, att 
det rådande avspänningsklimatet skulle bestå. Jag konstaterade att den pågående 
debatten präglades av förutfattade meningar och en inte så liten naivitet. I 
sjöförsvaret ingick 1962 sjutton jagare och sex fregatter. Avvecklingen gick snabbt. 
Alla talade om fredlig utveckling. Jag konstaterade vidare att det över huvudtaget 
inte ingick i tänkandet att umgänget mellan civiliserade stater kunde resultera i 
sådana här fräcka intrång med ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande 
undervattensverksamhet, som Sverige hade utsatts för. I folkrätten talas det om 
objektiv och subjektiv förmåga. Min avslutande kommentar

/…/ var att omvärlden förväntade sig att Sverige hade denna förmåga. Vi 
har inte rätt att medvetet handskas med vår försvarsplanering så att brister 
uppstår.

Sune Olofsons intervju med Claes Tornberg och mig avslutades med ett uttalande 
av en källa inom marinstaben: 

/.../ ska man uttrycka sig drastiskt är det att marinen be!nner sig i krig, medan 
övriga Sverige har fred. Vi har utfört krigshandlingar på svenskt territorium 
mot inkräktare, och misslyckats i vår uppgift. Det får inte fortsätta.171

171 Hela intervjun åter$nns i SvD söndagen den 29 maj 1983, sidan 9. I intervjun konstateras 
också att av 342 fartyg i marinen $nns bara 65 kvar 1985. Inga av dessa är jagare eller fregatter.

Nu jäste det inom sjöförsvaret. Det är livsviktigt för en sjönation som Sverige
att skaffa kontroll över havet i kristider. Sverige kan inte klara av att försvara sina
kuster, sade Per Rudberg. Under de första tre kvartalen 1982 hade ett fyrtiotal
indikationer på främmande ubåtar rapporterats. Grupper av officerare och
manskap hade uppvaktat försvarsministern, vädjat och manat.

Själv konstaterade jag, att marinen behövde en ny kurs. Jag konstaterade att i
slutet av 1950-talet pågick debatten om ett modernt attackflyg. Flottan glömdes
bort. Det ansågs att Östersjön var för liten för stora attackfartyg, typ kryssare,
jagare och fregatter. 1972 års försvarsbeslut präglades av förväntningar på, att
det rådande avspänningsklimatet skulle bestå. Jag konstaterade att den pågående
debatten präglades av förutfattade meningar och en inte så liten naivitet. I
sjöförsvaret ingick 1962 sjutton jagare och sex fregatter. Avvecklingen gick snabbt.
Alla talade om fredlig utveckling. Jag konstaterade vidare att det över huvudtaget
inte ingick i tänkandet att umgänget mellan civiliserade stater kunde resultera i
sådana här fräcka intrång med ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande
undervattensverksamhet, som Sverige hade utsatts för. I folkrätten talas det om
objektiv och subjektiv förmåga. Min avslutande kommentar

/.../ var att omvärlden förväntade sig att Sverige hade denna förmåga. Vi
har inte rätt att medvetet handskas med vår försvarsplanering så att brister
uppstår.

Sune Olofsons intervju med Claes Tornberg och mig avslutades med ett uttalande
av en källa inom marinstaben:

/.../ska man uttrycka sig drastiskt är det att marinen befinner sig i krig, medan
övriga Sverige har fred. Vi har utfört krigshandlingar på svenskt territorium
mot inkräktare, och misslyckats i vår uppgift. Det far inte fortsätta.171

171 Hela intervjun återfinns i SvD söndagen den 29 maj 1983, sidan 9. I  intervjun konstateras
också att av 342 fartyg i marinen finns bara 65 kvar 1985. Inga av dessa är jagare eller fregatter.
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Teckning i anslutning till intervjun i Svenska Dagbladet 29 maj 1983.

Förnyad opposition mot fartygsförnyelse
I anslutning till 1982 års försvarsbeslut uppstod en mycket konstig debatt. 
Som en följd av den för sjöförsvaret bistra ekonomin var det svårt att fullfölja 
planeringen att anska!a sex torped/robotbåtar som ersättning för Spica-klassen. 
Det var sedan tidigare inplanerat att påbörja denna ersättning i slutet av den 
kommande försvarsbeslutsperioden. Som det har framgått av Per Rudbergs i 
militärledningen överlämnade avvikande mening, var marinen hårt pressad av 
ekonomin. Detta utnyttjades till fullo av de som företrädde invasionsförsvaret för 
att fullfölja det historiska mantrat, att ett sjöförsvar är bortkastade resurser. Detta 
gällde inte minst när det var helt uppenbart att både allmän värnplikt och ett i  
Sverige utvecklat sttrids"ygplan inte rymdes inom försvarets ekonomi. I grunden 
handlade det om att även ytattacken skulle beväpnas med sjömålsrobotar, något 
som jag tidigare har belyst, och anska!ning av ersättare till Spica-klassen.

*OUSFTTBOU�GÚS�EFOOB�EFCBUU�WBS�ÊWFO�BUU�GÚSSF�BSNÏDIFGFO�/JMT�4LÚME�BOHSFQ�
marinen.172 Han ansåg att det var fel att kraftsamla runt ubåtsjakt. Det ledde 
tankarna fel. Marinen argumenterade för kustkorvetter, men gick inte in på hur 
sårbara dessa var. Han betonade att Östersjön var ett litet hav. Och i Östersjön 
kunde "yg ingripa i alla sammanhang. Det skulle ha varit intressant, om Nils 
Sköld hade utvecklat hur "yget skulle kunna upptäcka och ingripa mot intrång 
av ubåtar som opererade under havsytan. Jag erinrade mig att i samband med 
Tjeckoslovakienkrisen 1968 var Nils Sköld regementschef på I 14 i Gävle. 
Jagar"ottiljen förtöjde där under en helg. Flottiljchefen Per Rudberg vände sig 

172 Expressen den 25 november 1985.
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Teckning i anslutning till intervjun i Svenska Dagbladet 29 maj 1983.

Förnyad opposition mot fartygsförnyelse
I anslutning till 1982 års försvarsbeslut uppstod en mycket konstig debatt.
Som en följd av den för sjöförsvaret bistra ekonomin var det svårt att fullfölja
planeringen att anskaffa sex torped/robotbåtar som ersättning för Spica-klassen.
Det var sedan tidigare inplanerat att påbörja denna ersättning i slutet av den
kommande försvarsbeslutsperioden. Som det har framgått av Per Rudbergs i
militärledningen överlämnade avvikande mening, var marinen hårt pressad av
ekonomin. Detta utnyttjades till fullo av de som företrädde invasionsförsvaret för
att fullfölja det historiska mantrat, att ett sjöförsvar är bortkastade resurser. Detta
gällde inte minst när det var helt uppenbart att både allmän värnplikt och ett i
Sverige utvecklat sttridsflygplan inte rymdes inom försvarets ekonomi. I grunden
handlade det om att även ytattacken skulle beväpnas med sjömålsrobotar, något
som jag tidigare har belyst, och anskaffning av ersättare till Spica-klassen.

Intressant för denna debatt var även, att förre armschefen Nils Sköld angrep
marinen.172 Han ansåg att det var fel att kraftsemla runt ubåtsjakt. Det ledde
tankarna fel. Marinen argumenterade för kustkorvetter, men gick inte in på hur
sårbara dessa var. Han betonade att Östersjön var ett litet hav. Och i Östersjön
kunde flyg ingripa i alla sammanhang. Det skulle ha varit intressant, om Nils
Sköld hade utvecklat hur flyget skulle kunna upptäcka och ingripa mot intrång
av ubåtar som opererade under havsytan. Jag erinrade mig att i samband med
Tjeckoslovakienkrisen 1968 var Nils Sköld regementschef på I  14 i  Gävle.
Jagarflottiljen förtöjde där under en helg. Flottiljchefen Per Rudberg vände sig

172 Expressen den 25 november 1985.
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till Nils Sköld och utbad sig om hjälp att återkalla besättningarna om så blev 
nödvändigt. Nils Sköld ansåg detta var onödigt, då det som hände i Tjeckoslovakien 
inte berörde Sverige. Per Rudberg vände sig då till polisen och !ck all den hjälp 
som han efterfrågade. Mitt under helgen !ck Per Rudberg order att snarast skicka 
ett fartygsförband till södra militärområdet. Med hjälp av polisen återkallades 
besättningarna och förbandet kunde kasta loss. 

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�VUTBUUFT� GÚS� TUPSB�QÌGSFTUOJOHBS��,PNNJUUÏO�ÚWFSWÊHEF� J�
december 1986 att höja anslaget till marinen med 580 miljoner kronor. Anslags-
ökningen var inte tillräcklig, för att marinen skulle kunna organisera en andra 
ubåtsjaktstyrka. Enligt Svenska Dagbladet var det folkpartiet, som var drivande. 
Detta förorsakade en upprörd stämning inom marinen. Själv konstaterade jag att, 
när grundplåten be!ntlig materiels kvalitet hade förhöjts samt förbättrad utbild-
ning och bättre löner hade !nansierats, återstod 400 miljoner kronor, det vill säga 
80 miljoner per år för förstärkning av ubåtsjakten. Kommendörkapten Göran 
Frisk vid marinstabens systemavdelning konstaterar

/.../ detta är upprörande och totalt orimligt. Vill inte Sverige värna sina kuster? 

Moderatledaren Carl Bildt konstaterade att han inte kände igen si"ran 580 
miljoner som folkpartiets. 

/.../ det är nog snarare en socialdemokratisk si!ra. Socialdemokraterna motsät-
ter sig en förstärkning av jakt"yget och vill inte heller ha några nya kustkorvet-
ter. Nu försöker man övertyga folkpartiet om denna ståndpunkt. 

Chefen för marinen, Bengt Schuback, hade i november 1986 konstaterat 
att en andra ubåtsjaktstyrka vore absolut nödvändig, om inträngande ubåtar, 
undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet på ett rimligt sätt 
skulle kunna bekämpas. Då behövdes det ytterligare två ubåtsjakt#ygplan och sex 
nya kustkorvetter. Folkpartiledaren Bengt Westerberg förnekade att partiet hade 
gjort avkall på det, som gällde försvaret. Han konstaterade dock att moderaterna 
ville ha #er Viggenplan, medan folkpartiet ville skynda på anska"ningen av JAS-
plan. Moderaterna kunde tänka sig utländska vapen till JAS, medan folkpartiet 
ansåg det vara av värde att Sverige utvecklade erforderlig teknik (jämför med 
RBS15). Moderaterna ville beställa kustkorvetter då, medan folkpartiet ville vänta 
och längre fram satsa på nya fartyg. Denna linje bekräftades av riksdagsledamoten 
Hans Lindblad i samband med ett anförande av Bengt Schuback vid Kungl. 
Örlogsmannasällskapets sammanträde i mars 1987.

 Dåvarande försvarsministern Roine Carlsson var också mycket tveksam 
till denna kompletterande anska"ning. Försvarsministerns tveksamhet hade en 
reell bakgrund. Han skulle begränsa försvarskostnaderna utan att förändra i 

till Nils Sköld och utbad sig om hjälp att återkalla besättningarna om så blev
nödvändigt. Nils Sköld ansåg detta var onödigt, då det som hände i Tjeckoslovakien
inte berörde Sverige. Per Rudberg vände sig då till polisen och fick all den hjälp
som han efterfrågade. Mitt under helgen fick Per Rudberg order att snarast skicka
ett fartygsförband till södra militärområdet. Med hjälp av polisen återkallades
besättningarna och förbandet kunde kasta loss.

Försvarskommitten utsattes för stora påfrestningar. Kommitten övervägde i
december 1986 att höja anslaget till marinen med 580 miljoner kronor. Anslags-
ökningen var inte tillräcklig, för att marinen skulle kunna organisera en andra
ubåtsjaktstyrka. Enligt Svenska Dagbladet var det folkpartiet, som var drivande.
Detta förorsakade en upprörd stämning inom marinen. Själv konstaterade jag att,
när grundplåten befintlig materiels kvalitet hade förhöjts samt förbättrad utbild-
ning och bättre löner hade finansierats, återstod 400 miljoner kronor, det vill säga
80 miljoner per år för förstärkning av ubåtsjakten. Kommendörkapten Göran
Frisk vid marinstabens systemavdelning konstaterar

/.../ detta är upprörande och totalt orimligt. Vill inte Sverige värna sina kuster?
Moderatledaren Carl Bildt konstaterade att han inte kände igen siffran 580

miljoner som folkpartiets.
I .../ det är nog snarare en socialdemokratisk siffra. Socialdemokraterna motsät-
ter sig en förstärkning av jaktflyget och vill inte heller ha några nya kustkorvet-
ter. Nu försöker man övertyga folkpartiet om denna ståndpunkt.
Chefen för marinen, Bengt Schuback, hade i november 1986 konstaterat

att en andra ubåtsjaktstyrka vore absolut nödvändig, om inträngande ubåtar,
undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet på ett rimligt sätt
skulle kunna bekämpas. Då behövdes det ytterligare två ubåtsjaktflygplan och sex
nya kustkorvetter. Folkpartiledaren Bengt Westerberg förnekade att partiet hade
gjort avkall på det, som gällde försvaret. Han konstaterade dock att moderaterna
ville ha fler Viggenplan, medan folkpartiet ville skynda på anskaffningen av JAS-
plan. Moderaterna kunde tänka sig utländska vapen till JAS, medan folkpartiet
ansåg det vara av värde att Sverige utvecklade erforderlig teknik (jämför med
RBS15). Moderaterna ville beställa kustkorvetter då, medan folkpartiet ville vänta
och längre fram satsa på nya fartyg. Denna linje bekräftades av riksdagsledamoten
Hans Lindblad i samband med ett anförande av Bengt Schuback vid Kungl.
Örlogsmannasällskapets sammanträde i mars 1987.

Dåvarande försvarsministern Roine Carlsson var också mycket tveksam
till denna kompletterande anskaffning. Försvarsministerns tveksamhet hade en
reell bakgrund. Han skulle begränsa försvarskostnaderna utan att förändra i
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den allmänna värnplikten samtidigt som den svenska !ygplansindustrin skulle 
utvecklas. Den enda möjligheten att minska försvarskostnaderna som återstod var 
att ta hela reduktionen på marinen. Det var en åtgärd som var helt i linje med att 
sjöförsvaret inte skulle ha några stora fartyg trots erfarenheter från beredskapsåren 
under första och andra världskrigen samt av pågående inträngande främmande 
undervattensverksamhet under hela det kalla kriget. Dessutom såg många en ny 
möjlighet att senarelägga och begränsa ersättningen av inte bara fyra utan av alla 
Spica-klassens sex fartyg. 

Att ta ut hela reduktionen på marinen lyckades inte. Det blev politiskt 
omöjligt samtidigt som intrången av främmande undervattensverksamhet pågick. 
Efter ett mycket idogt underlagsarbete lyckades marinen först få acceptans för 
två kustkorvetter och till slut för alla fyra. Fyra kustkorvetter, modi"erade för 
ubåtsjakt, av Göteborg-klassen kunde beställas.

När Roine Carlsson intervjuades i A-pressen med anledning av den trä#ade 
uppgörelsen om försvaret, konstaterade han att människor är oerhört mycket 
viktigare än materiel. Han angrep dåvarande Chefen för marinen Bengt Schuback 
önskan att få ytterligare korvetter. 

/.../ stora plåtschabrak (kustkorvetter) för att marino!cerarna skall få glänsa 
på kommandobryggan är inget att spilla pengar på. 

I samma intervju ger han också !ygvapnet en släng för dess önskan att få ytterligare 
en Viggen-division. 

/.../ Viggen är ett passerat stadium, det trodde jag att moderaterna och centern 
begripit. Nu satsar vi på JAS-planen.173

Bengt Schuback begärde omedelbart företräde hos försvarsministern. Samman-
trädet lär har pågått i två och en halv timme. Reaktionerna lät inte vänta på sig. 
Sjöo$cerarna kände sig djupt kränkta.

Fartygschefen på HMS Malmö (kustkorvett) kommendörkapten Jan Munthe 
konstaterade

/…/ försvarsministern har tagit heder och ära av personalen. Med uttalandet 
har han blottat vad han innerst inne tycker, nämligen att sjöo!cerare och 
fartyg är kass. Jag tycker att försvarsministern skall resa ut till oss, se oss i 
ögonen och säga att vi bör packa och åka hem. Uttalandet innebär att han inte 
tror på vår verksamhet.

Marinens informationschef kommendörkapten Sven Carlsson konstaterade 

173 Svenska Dagbladet den 16 januari 1987 sidan 4.

den allmänna värnplikten samtidigt som den svenska flygplansindustrin skulle
utvecklas. Den enda möjligheten att minska försvarskostnaderna som återstod var
att ta hela reduktionen på marinen. Det var en åtgärd som var helt i linje med att
sjöförsvaret inte skulle ha några stora fartyg trots erfarenheter från beredskapsåren
under första och andra världskrigen samt av pågående inträngande främmande
undervattensverksamhet under hela det kalla kriget. Dessutom såg många en ny
möjlighet att senarelägga och begränsa ersättningen av inte bara fyra utan av alla
Spica-klassens sex fartyg.

Att ta ut hela reduktionen på marinen lyckades inte. Det blev politiskt
omöjligt samtidigt som intrången av främmande undervattensverksamhet pågick.
Efter ett mycket idogt underlagsarbete lyckades marinen först få acceptans för
två kustkorvetter och till slut för alla fyra. Fyra kustkorvetter, modifierade för
ubåtsjakt, av Göteborg-klassen kunde beställas.

När Roine Carlsson intervjuades i A-pressen med anledning av den träffade
uppgörelsen om försvaret, konstaterade han att människor är oerhört mycket
viktigare än materiel. Han angrep dåvarande Chefen för marinen Bengt Schuback
önskan att få ytterligare korvetter.

.../ stora plåtschabrak (kustkorvetter) for att marinofficerarna skall få glänsa
på kommandobryggan är inget att spilla pengar på.

I samma intervju ger han också flygvapnet en släng för dess önskan att få ytterligare
en Viggen-division.

.../ Viggen är ett passerat stadium, det trodde jag att moderaterna och centern
begripit. Nu satsar vi på JAS-planen.173

Bengt Schuback begärde omedelbart företräde hos försvarsministern. Samman-
trädet lär har pågått i två och en halv timme. Reaktionerna lät inte vänta på sig.
Sjöofficerarna kände sig djupt kränkta.

Fartygschefen på HMS Malmö (kustkorvett) kommendörkapten Jan Munthe
konstaterade

... försvarsministern har tagit heder och ära av personalen. Med uttalandet
har han blottat vad han innerst inne tycker, nämligen att sjöofficerare och
fartyg är kass. Jag tycker att försvarsministern skall resa ut till oss, se oss i
tonen och säga att vi bör packa och åka hem. Uttalandet innebär att han inte
tror på vår verksamhet.

Marinens informationschef kommendörkapten Sven Carlsson konstaterade

173 Svenska Dagbladet den 16 januari 1987 sidan 4.
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/…/ jag tror inte det är sant. Är uttalandet korrekt återgivet, är jag förblu!ad. 
Roine Carlsson har själv varit ute på marina enheter och bör veta att 
kustkorvetter är det enda kraftfulla medel vi har för att på ett e!ektivt sätt stå 
emot kränkningarna.

Kommendörkapten Hans von Hofsten konstaterade 

/…/ försvarsministern har vid ett "ertal tillfällen varit med ombord och 
vet att sjöo#cerare o!rar fritid och bekvämlighet på ett sätt som knappast 
förekommer någon annanstans i Sverige. Att han uttalat sig på detta hånfulla 
och föraktfulla sätt, vill jag inte tro på.

För egen del och som dåvarande chef för försvarsstabens studieavdelning 
konstaterade jag

/…/ som sjöo#cer känner jag mig kränkt djupt i själen. Uttalandet underlättar 
inte vårt arbete att för överbefälhavaren, statsmakterna och politikerna skapa 
underlag för försvarsbeslutens materiella innehåll.

Moderaternas ordförande Carl Bildt konstaterade

/…/ uttalandet avslöjar tänkandet bakom socialdemokraternas och folkpartiets 
försvarsuppgörelse. Viggen är vårt enda nuvarande e!ektiva luftförsvarssystem, 
som skattebetalarna får betala miljardtals kronor till under detta sekel. 
Viggen är vital och utgör 80 % av det svenska "ygvapnet. Kustkorvetterna 
ingår som ett huvudmoment i ubåtsjakten är inte några schabrak. Jag tror 
att försvarsministerns uttalande får allvarliga e!ekter i en svår tid. Med 
största sannolikhet kommer det att uppmärksammas utomlands. Frågan är om 
folkpartiet tycker likadant? Uppenbarligen gör partiet det. Försvarsministern 
bör omedelbart be sjöo#cerarna och "ygvapnet om ursäkt.

-FEBNPUFO�J�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�SJLTEBHTNBO�(VOOBS�#KÚSL�	D
�LPOTUBUFSBEF 

/…/ uttalandet är riktat mot en grupp som arbetat hårdare än många andra 
och försakat familj och hem under "era år. Försvarets högste chef uttalar 
sig värre än en gammal brukspatron. Det är otillständigt att en gammal 
fackföreningsledare kan uttala sig på det här viset.

I ett pressmeddelande från försvarsministern gjorde han följande förtydligande:

/…/  jag vill entydigt göra klart att mitt uttalande om kustkorvetter, marinof-
$cerare och kommandobryggor inte på något sätt speglar min uppfattning om 
sjöo#cerare, den materiel de handhar eller det angelägna arbete de utför.

I försvarsuppgörelsen har vi avsatt pengar för att studera möjligheterna att ta 
fram en ny generation fartyg till marinen. 

/.../ jag tror inte det är sant. Är uttalandet korrekt återgivet, är jag förbluffad.
Roine Carlsson har själv varit ute på marina enheter och bör veta att
kustkorvetter är det enda kraftfulla medel vi har för att på ett effektivt sätt stå
emot kränkningarna.

Kommendörkapten Hans von Hofsten konstaterade
/.../ försvarsministern har vid ett flertal tillfällen varit med ombord och
vet att sjöofficerare offrar fritid och bekvämlighet på ett sätt som knappast
förekommer någon annanstans i Sverige. Att han uttalat sig på detta hånfulla
och föraktfulla sätt, vill jag inte tro på.

För egen del och som dåvarande chef för försvarsstabens studieavdelning
konstaterade jag

/.. ./ som sjöofficer känner jag mig kränkt djupt i själen. Uttalandet underlättar
inte vårt arbete att för överbefälhavaren, statsmakterna och politikerna skapa
underlag för försvarsbeslutens materiella innehåll.

Moderaternas ordförande Carl Bildt konstaterade
/ .../ uttalandet avslöjar tänkandet bakom socialdemokraternas och folkpartiets
försvarsuppgörelse. Viggen är vårt enda nuvarande effektiva luftfärsvarssystem,
som skattebetalarna f r  betala miljardtals kronor till under detta sekel.
Viggen är vital och utgör 80 % av det svenska flygvapnet. Kustkorvetterna
ingår som ett huvudmoment i ubåtsjakten är inte några schabrak. Jag tror
att försvarsministerns uttalande fär allvarliga effekter i  en svår tid. Med
största sannolikhet kommer det att uppmärksammas utomlands. Frågan är om
folkpartiet tycker likadant? Uppenbarligen gör partiet det. Försvarsministern
bör omedelbart be sjöofficerarna och flygvapnet om ursäkt.

Ledamoten i försvarskommitten, riksdagsman Gunnar Björk (c) konstaterade
/.../ uttalandet är riktat mot en grupp som arbetat hårdare än många andra
och försakat familj och hem under flera år. Försvarets högste chef uttalar
sig värre än en gammal brukspatron. Det är otillständigt att en gammal
fackföreningsledare kan uttala sig på det här viset.

I ett pressmeddelande från försvarsministern gjorde han följande förtydligande:
/.../ jag vill entydigt göra klart att mitt uttalande om kustkorvetter, marinof-
ficerare och kommandobryggor inte på något sätt speglar min uppfattning om
sjöofficerare, den materiel de handhar eller det angelägna arbete de utför.

I  försvarsuppgörelsen har vi avsatt pengar för att studera möjligheterna att ta
fram en ny generation fartyg till marinen.
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Avsikten är bland annat att studera de krav man kan ställa på ett fartyg som 
kommer att bli den generation som efterträder robotbåtar, minröjningsfartyg 
och korvetter.

Vindkantring eller fortsatt motvind

Dåvarande överbefälhavaren Lennart Ljung konstaterade efter försvarsbeslutet 
1982 att försvaret har haft en nedgång i försvarse!ekten under senare delen av 
1970-talet. Denna kommer att fortsätta, då vi inte har fått ett positivt försvarsbeslut. 
1980-talets försvar har i stor utsträckning byggt på l972 års försvarsbeslut. Då 
levde vi i den verkliga avspänningsperioden. Det var den tid, då Helsingforsandan 
slog igenom och världen trodde att allt skulle bli lugnt, fredligt och bra. Riksdagen 
uttalade sig vara beredd att minska styrkan i det svenska försvaret. Men det blev 
ingen avspänning utan tvärtom. Motsättningarna mellan stormaktsblocken ökade, 
samtidigt som reduktionen av det svenska försvaret fortsatte. 

Lennart Ljung ansåg att det fanns en mycket stor styrka i tilltron till svenskt 
försvar och att de fyra stora partierna var eniga om den säkerhetspolitiska 
beskrivningen. Den var mörk och den avspeglade en realistisk syn. Det var också 
en styrka att de slog vakt om den allmänna värnplikten. Däremot var det negativt 
att politikerna inte ansåg att samhällsekonomin medgav en höjd försvarsram, 
som matchade utvecklingen i omvärlden.

Lennart Ljung beskrev vad ett positivt försvarsbeslut skulle ha inneburit. 
Riksdagen borde ha lagt sig på en högre ekonomisk nivå än regeringens 
försvarsproposition, för att det skulle ha blivit en klar markering att Sverige 
uppfattade den verkliga utvecklingen. Men Lennart Ljung var medveten om hur 
den politiska verkligheten såg ut. Möjligheterna att få en klar markering och en 
ökad tyngd till förmån för det militära försvaret var begränsad. I själva verket 
satsades från olika politiska håll mer på de civila delarna av totalförsvaret. Lennart 
Ljung ansåg att det var riktigt och nödvändigt att förbättra civilförsvaret, men att 
det var olyckligt att det skedde på det militära försvarets bekostnad.

Tyvärr blev Lennart Ljung sannspådd. För det första hade Försvarsmakten i 
grunden inte den beredskap som erfordrades för att möta ett överraskande angrepp. 
För det andra hade de förband som kunde sättas in med kort förvarning minskats, 
samtidigt som de operativt rörliga förbanden i övrigt inte var insatsberedda 
direkt efter mobilisering. För det tredje gav inte den i 1982 års försvarsbeslut 
planerade rationaliseringen av fredsorganisation det utfall som hade förväntats. 
Förutom den reduktion av investeringar i försvarsmateriel, som jag tidigare har 
redovisat, ansåg jag att detta inte räckte till för att få en ekonomisk balans inom 
Försvarsmakten. Redan innan försvarsbeslutet var fattat, konstaterade jag att det 
var under"nansierat.

Avsikten är bland annat att studera de krav man kan ställa på ett fartyg som
kommer att bli den generation som efterträder robotbåtar, minröjningsfartyg
och korvetter.

Vindkantring eller fortsatt motvind
Dåvarande överbefälhavaren Lennart Ljung konstaterade efter försvarsbeslutet
1982 att försvaret har haft en nedgång i försvarseffekten under senare delen av
1970-talet. Denna kommer att fortsätta, då vi inte har fått ett positivt försvarsbeslut.
1980-talets försvar har i stor utsträckning byggt på 1972 års försvarsbeslut. Då
levde vii den verkliga avspänningsperioden. Det var den tid, då Helsingforsandan
slog igenom och världen trodde att allt skulle bli lugnt, fredligt och bra. Riksdagen
uttalade sig vara beredd att minska styrkan i det svenska försvaret. Men det blev
ingen avspänning utan tvärtom. Motsättningarna mellan stormaktsblocken ökade,
samtidigt som reduktionen av det svenska försvaret fortsatte.

Lennart Ljung ansåg att det fanns en mycket stor styrka i tilltron till svenskt
försvar och att de fyra stora partierna var eniga om den säkerhetspolitiska
beskrivningen. Den var mörk och den avspeglade en realistisk syn. Det var också
en styrka att de slog vakt om den allmänna värnplikten. Däremot var det negativt
att politikerna inte ansåg att samhällsekonomin medgav en höjd försvarsram,
som matchade utvecklingen i omvärlden.

Lennart Ljung beskrev vad ett positivt försvarsbeslut skulle ha inneburit.
Riksdagen borde ha lagt sig på en högre ekonomisk nivå än regeringens
försvarsproposition, för att det skulle ha blivit en klar markering att Sverige
uppfattade den verkliga utvecklingen. Men Lennart Ljung var medveten om hur
den politiska verkligheten såg ut. Möjligheterna att få en klar markering och en
ökad tyngd till förmån för det militära försvaret var begränsad. I själva verket
satsades från olika politiska håll mer på de civila delarna av totalförsvaret. Lennart
Ljung ansåg att det var riktigt och nödvändigt att förbättra civilförsvaret, men att
det var olyckligt att det skedde på det militära försvarets bekostnad.

Tyvärr blev Lennart Ljung sannspådd. För det första hade Försvarsmakten i
grunden inte den beredskap som erfordrades för att möta ett överraskande angrepp.
För det andra hade de förband som kunde sättas in med kort förvarning minskats,
samtidigt som de operativt rörliga förbanden i  övrigt inte var insatsberedda
direkt efter mobilisering. För det tredje gav inte den i 1982 års försvarsbeslut
planerade rationaliseringen av fredsorganisation det utfall som hade förväntats.
Förutom den reduktion av investeringar i försvarsmateriel, som jag tidigare har
redovisat, ansåg jag att detta inte räckte till för att få en ekonomisk balans inom
Försvarsmakten. Redan innan försvarsbeslutet var fattat, konstaterade jag att det
var underfinansierat.
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När jag efter ett års sjötjänst återkom till försvarsstaben. Blev denna 
under!nansiering mycket tydlig. Vid min analys av planerad och verklig kostnad för 
den fredstida utbildningen, dåvarande huvudproduktionsområde 1, konstaterade 
KBH� BUU� BSNÏOT�VUGBMM� WBS� DB�����NJMKPOFS�IÚHSF� ÊO� GÚSTWBSTCFTMVUFUT� QMBOFSJOH��
Motsvarande för marinen var ca 4 miljoner kronor lägre och för "ygvapnet ca 
���NJMKPOFS� LSPOPS� MÊHSF��,PTUOBEFO� GÚS� BSNÏOT� GÚSCBOETQSPEVLUJPO� ÚWFSTUFH�
planeringen med ca 200 miljoner kronor årligen.

Inför  1987 års försvarsbeslut konstaterades att omvärldens förtroende för den 
svenska Försvarsmakten hade nära samband med antalet militära förband samt 
förbandens tekniska och personella kvalitet. Detta utgjorde, tillsammans med 
utbildning, övningar och insatser, grunden för omvärldens bedömning av den 
svenska Försvarsmaktens förmåga. Tyvärr har de följande försvarsbesluten efter 
1968 fortsatt inneburit en alltför positiv syn på utvecklingen i omvärlden. 
Motsättningarna mellan stormaktsblocken har inte kunnat överbryggas. Intresset 
för Skandinaviska halvön har ökat. De strategiska intressena, som ägnades åt 
detta nordliga område, har fått större betydelse. Ett successivt gap har uppstått 
mellan svenska förbands förmåga och de förband som en angripare skulle ha 
kunnat avdela mot landet. Ytterst handlar det om att vara fredsbevarande, genom 
att hävda svenska intressen, svensk integritet och ytterst i krig kunna stå emot ett 
militärt angrepp. Detta framgår tydligt av diagrammet ovan.

För att till del motverka den automatiska nedrustningen av Försvarsmakten, 
som den otillräckliga priskompensationen innebär, har fredsorganisationen 
rationaliserats och reducerats. Trots dessa åtgärder har det även varit nödvändigt 
att reducera krigsorganisationen. Kvaliteten har endast kunnat behållas inom vissa 
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Lokalt bundna markstridsförband

Operativt rörliga markstridsförband
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Relativ jämförelse mellan avvägningsprogrammen

Krigsorganisationens kvantitet 
har har prioriterats före kvalitet. 
Ett successivt ökande gap har 
uppstått mellan svenska förband 
och omvärldens.

När jag efter ett års sjötjänst återkom ti l l  försvarsstaben. Blev denna
underfinansiering mycket tydlig. Vid min analys av planerad och verklig kostnad för
den fredstida utbildningen, dåvarande huvudproduktionsområde 1, konstaterade
jag att armens utfall var ca 230 miljoner högre än försvarsbeslutets planering.
Motsvarande för marinen var ca 4 miljoner kronor lägre och för flygvapnet ca
37 miljoner kronor lägre. Kostnaden för armens förbandsproduktion översteg
planeringen med ca 200 miljoner kronor årligen.
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Krigsorganisationens kvantitet
har har prioriterats före kvalitet.
Ett successivt ökande gap har
uppstått mellan svenska förband
och omvärldens.

Inför 1987 års försvarsbeslut konstaterades att omvärldens förtroende för den
svenska Försvarsmakten hade nära samband med antalet militära förband samt
förbandens tekniska och personella kvalitet. Detta utgjorde, tillsammans med
utbildning, övningar och insatser, grunden för omvärldens bedömning av den
svenska Försvarsmaktens förmåga. Tyvärr har de följande försvarsbesluten efter
1968 fortsatt inneburit en alltför positiv syn på utvecklingen i  omvärlden.
Motsättningarna mellan stormaktsblocken har inte kunnat överbryggas. Intresset
för Skandinaviska halvön har ökat. De strategiska intressena, som ägnades åt
detta nordliga område, har fått större betydelse. Ett successivt gap har uppstått
mellan svenska förbands förmåga och de förband som en angripare skulle ha
kunnat avdela mot landet. Ytterst handlar det om att vara fredsbevarande, genom
att hävda svenska intressen, svensk integritet och ytterst i krig kunna stå emot ett
militärt angrepp. Detta framgår tydligt av diagrammet ovan.

För att till del motverka den automatiska nedrustningen av Försvarsmakten,
som den otillräckliga priskompensationen innebär, har fredsorganisationen
rationaliserats och reducerats. Trots dessa åtgärder har det även varit nödvändigt
att reducera krigsorganisationen. Kvaliteten har endast kunnat behållas inom vissa
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prioriterade förband. Men det har även inneburit att många av dessa förband har 
hamnat nära eller till och med under en operativt acceptabel lägsta nivå. Exempel 
på detta är ubåtsjaktsystemets bristande uthållighet, som följd av att jagare och 
fregatter har avvecklats utan ersättning. Denna avveckling i kombination med 
den minskade förmågan att röja minor, har blivit operativt oacceptabel. Detta 
har då fått till följd att förmågan att skydda nödvändig sjöfart blivit begränsad.

Vid en kris- eller krigssituation hade den svenska självförsörjningsgraden haft 
stora brister. Sverige är starkt beroende av en fungerande sjöfart. Ca 90 % av 
landets totala handel transporteras på fartyg. Svensk industri och konsumtionen 
inom landet skulle inte fungera utan ett ostört !öde av varor och tjänster. 
Lagerhållningen är begränsad. Detta har varit nödvändigt för att bevara svensk 
industris konkurrenskraft. Importen av livsmedel, läkemedel och delkomponenter 
till industrin har blivit av avgörande betydelse för försörjningen av landet. 
Sjötransporterna har fått stor betydelse för landets ekonomiska utveckling i fred 
och för försörjningen i kris och krig. Konsekvenserna av detta skulle ha inneburit 
stora svårigheter att försörja landet under kriser och neutralitet. Samtidigt har 
antalet operativt rörliga förband minskat, vilket har ökat en angripares möjligheter 
att med begränsade resurser överraskande angripa landet.

Efter en starkt in!ammerad diskussion om utrikes- och försvarspolitiken 
konstaterades att en angripares huvudmotståndare skulle kunna tänkas 
ingripa till svensk fördel. Det nämndes att det andra maktblocket får tillgång 
svenskt territorium.174 Beslutet följde som vanligt� GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH��
Utgångspunkten var att ett sådant angrepp skulle genomföras, innan det svenska 
försvaret hade mobiliserats. Men utgångspunkten var något tvetydigt. Samtidigt 
konstaterades att förkrigsskedet kunde utsträckas till ungefär ett år, som därefter 
skulle följas av ett neutralitetsskede under ett par månader. Därefter avvecklades 
krisen eller skulle Sverige angripas.

Inom markstridskrafterna kunde inte antalet förband med tillfredsställande 
kvalitet upprätthållas. Höjning av nivån på förbandsutbildningen prioriterades. 
Pansarbrigaderna omorganiserades och utveckling av mekaniserade förband 
för övre Norrland påbörjades. Omorganisation av brigaderna begränsades. 
Regeringen beslöt att stora delar av den materiella förnyelsen "ck anstå i avvaktan 
QÌ�SFTVMUBUFU�GSÌO�VUSFEOJOHFO�BW�BSNÏOT�VUWFDLMJOH�	'6���
��*OPN�MVGUGÚSTWBSFU�
prioriterades jakt!ygets utrustning med moderna robotar och elektroniska 
motmedel. Stridsledningssystemet kompletterades med !ygburen spaningsradar. 
Handlingsfrihet skapades att utöka antalet jakt!ygdivisioner och luftvärnet 
behövde utökas med system med medellång räckvidd och allväderskapacitet. 

174������ÌST�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�406���������

prioriterade förband. Men det har även inneburit att många av dessa förband har
hamnat nära eller till och med under en operativt acceptabel lägsta nivå. Exempel
på detta är ubåtsjaktsystemets bristande uthållighet, som följd av att jagare och
fregatter har avvecklats utan ersättning. Denna avveckling i kombination med
den minskade förmågan att röja minor, har blivit operativt oacceptabel. Detta
har då fått till följd att förmågan att skydda nödvändig sjöfart blivit begränsad.

Vid en kris- eller krigssituation hade den svenska självförsörjningsgraden haft
stora brister. Sverige är starkt beroende av en fungerande sjöfart. Ca 90 % av
landets totala handel transporteras på fartyg. Svensk industri och konsumtionen
inom landet skulle inte fungera utan ett ostört flöde av varor och tjänster.
Lagerhållningen är begränsad. Detta har varit nödvändigt för att bevara svensk
industris konkurrenskraft. Importen av livsmedel, läkemedel och delkomponenter
till industrin har blivit av avgörande betydelse för försörjningen av landet.
Sjötransporterna har fått stor betydelse för landets ekonomiska utveckling i fred
och för försörjningen i kris och krig. Konsekvenserna av detta skulle ha inneburit
stora svårigheter att försörja landet under kriser och neutralitet. Samtidigt har
antalet operativt rörliga förband minskat, vilket har ökat en angripares möjligheter
att med begränsade resurser överraskande angripa landet.

Efter en starkt inflammerad diskussion om utrikes- och försvarspolitiken
konstaterades att en angripares huvudmotståndare skulle kunna tänkas
ingripa till svensk fördel. Det nämndes att det andra maktblocket far tillgång
svenskt territoriumP Beslutet följde som vanligt försvarskommittens förslag.
Utgångspunkten var att ett sådant angrepp skulle genomföras, innan det svenska
försvaret hade mobiliserats. Men utgångspunkten var något tvetydigt. Samtidigt
konstaterades att förkrigsskedet kunde utsträckas till ungefär ett år, som därefter
skulle följas av ett neutralitetsskede under ett par månader. Därefter avvecklades
krisen eller skulle Sverige angripas.

Inom markstridskrafterna kunde inte antalet förband med tillfredsställande
kvalitet upprätthållas. Höjning av nivån på förbandsutbildningen prioriterades.
Pansarbrigaderna omorganiserades och utveckling av mekaniserade förband
för övre Norrland påbörjades. Omorganisation av brigaderna begränsades.
Regeringen beslöt att stora delar av den materiella förnyelsen fick anstå i avvaktan
på resultatet från utredningen av armens utveckling (FU 88). Inom luftförsvaret
prioriterades jaktflygets utrustning med moderna robotar och elektroniska
motmedel. Stridsledningssystemet kompletterades med flygburen spaningsradar.
Handlingsfrihet skapades att utöka antalet jaktflygdivisioner och luftvärnet
behövde utökas med system med medellång räckvidd och allväderskapacitet.

174 1984 års försvarskommitte, SOU 1985:23.
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Försvarsmaktens kostym krympte okontrollerat 

Inför 1982 års försvarsbeslut konstaterades att det dåvarande systemet för 
utbildning av värnpliktiga inte rymdes i den ekonomi som var aktuell. Att 
samtidigt besluta om utveckling av ett nytt strids!ygplan framstod som helt 
fel. Detta blev tydligt inför försvarsbeslutet 1987. Den i förväg intecknade 
besparingen om 7 % under tio år (sista året skulle försvarsramen vara reducerad 
med ca 12 %) visade sig inte vara möjlig att uppnå. Mål och medel stämde 
inte överens. Det är på sin plats att påpeka att beslutet fattades av en mycket 
knapp borgerlig majoritet. Socialdemokraterna ville anslå ännu mindre pengar 
och efter valsegern förverkligades detta med stöd av folkpartiet. Den planerade 
rationaliseringen av förbandsverksamheten spräckte planeringen redan efter ett par 
år. Detta resulterade i den värsta försvarsekonomiska krisen under efterkrigstiden. 
För att i någon mån dämpa konsekvenserna, tog statsminister Olof Palme 1984 
initiativ till en uppgörelse mellan partiledarna om en årlig förstärkning under 
försvarsbeslutets sista tre år.

Försvarsbeslutet 1987 blev ett övervintringsbeslut. Efter en starkt in!ammerad 
EJTLVTTJPO� JOPN� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� PN� VUSJLFT�� PDI� GÚSTWBSTQPMJUJLFO�
konstaterade man att en angripares huvudmotståndare skulle kunna tänkas 
ingripa till svensk fördel. Det gällde att förhindra att det andra maktblocket får 
tillgång svenskt territorium.175 Även denna gång värderades i första hand det 
svenska försvarets förmåga i krig, trots att utvecklingen i omvärlden tydligt visade 
på en ökande skillnad mellan de svenska förbandens operativa rörlighet och 
motsvarande utveckling i omvärldens. Försvarsbeslutet följde i vanlig ordning 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� PDI� EÊSNFE� HPEUPHT� J� QSBLUJLFO� GÚSMÊOHOJOHFO� BW�
1982 års försvarsbeslut, trots att den andra perioden inte var "nansierad. Beslutet, 
som lade fast försvarets ramar för en tioårsperiod, blev återigen en uppgörelse 
mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Redan efter en månad sprack ramarna. 

Den nye överbefälhavaren Bengt Gustafsson konstaterade att de resurser som 
försvaret hade att disponera för att realisera Riksdagens beslut inte var tillräckliga. 
Intressant var att folkpartiledaren Bengt Westerberg ansåg uppgörelsen vara en 
betydande förstärkning av försvaret. Detta motbevisades av Bengt Gustafsson. 
Visserligen var det ett trendbrott i den meningen att försvaret tillfördes mer 
pengar. Däremot innebar kostnadsutvecklingen och tidigare under"nansieringar, 
som varit många sedan 1960-talet, att den verkliga ökningen blev negativ. 
Förstärkningen av försvaret uteblev.

Gunnar Petri, tidigare statssekreterare i försvarsdepartementet, och nu 
generaldirektör för Försvarets rationaliseringsinstitut, kompletterade bilden. 

175������ÌST�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�406���������

Försvarsmaktens kostym krympte okontrollerat
Inför 1982 års försvarsbeslut konstaterades att det dåvarande systemet för
utbildning av värnpliktiga inte rymdes i  den ekonomi som var aktuell. Att
samtidigt besluta om utveckling av ett nytt stridsflygplan framstod som helt
fel. Detta blev tydligt inför försvarsbeslutet 1987. Den i  förväg intecknade
besparingen om 7 % under tio år (sista året skulle försvarsramen vara reducerad
med ca 12 %) visade sig inte vara möjlig att uppnå. Mål och medel stämde
inte överens. Det är på sin plats att påpeka att beslutet fattades av en mycket
knapp borgerlig majoritet. Socialdemokraterna ville anslå ännu mindre pengar
och efter valsegern förverkligades detta med stöd av folkpartiet. Den planerade
rationaliseringen av förbandsverksamheten spräckte planeringen redan efter ett par
år. Detta resulterade i den värsta försvarsekonomiska krisen under efterkrigstiden.
För att i någon mån dämpa konsekvenserna, tog statsminister Olof Palme 1984
initiativ till en uppgörelse mellan partiledarna om en årlig förstärkning under
försvarsbeslutets sista tre år.

Försvarsbeslutet 1987 blev ett övervintringsbeslut. Efter en starkt inflammerad
diskussion inom försvarskommitten o m  utrikes- och försvarspolitiken
konstaterade man att en angripares huvudmotståndare skulle kunna tänkas
ingripa till svensk fördel. Det gällde att förhindra att det andra maktblocket far
tillgång svenskt territorium.175 Även denna gång värderades i  första hand det
svenska försvarets förmåga i krig, trots att utvecklingen i omvärlden tydligt visade
på en ökande skillnad mellan de svenska förbandens operativa rörlighet och
motsvarande utveckling i omvärldens. Försvarsbeslutet följde i vanlig ordning
försvarskommittens förslag och därmed godtogs i praktiken förlängningen av
1982 års försvarsbeslut, trots att den andra perioden inte var finansierad. Beslutet,
som lade fast försvarets ramar för en tioårsperiod, blev återigen en uppgörelse
mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Redan efter en månad sprack ramarna.

Den nye överbefälhavaren Bengt Gustafsson konstaterade att de resurser som
försvaret hade att disponera för att realisera Riksdagens beslut inte var tillräckliga.
Intressant var att folkpartiledaren Bengt Westerberg ansåg uppgörelsen vara en
betydande förstärkning av försvaret. Detta motbevisades av Bengt Gustafsson.
Visserligen var det ett trendbrott i den meningen att försvaret tillfördes mer
pengar. Däremot innebar kostnadsutvecklingen och tidigare underfinansieringar,
som varit många sedan 1960-talet, att den verkliga ökningen blev negativ.
Förstärkningen av försvaret uteblev.

Gunnar Petri, tidigare statssekreterare i  försvarsdepartementet, och nu
generaldirektör för Försvarets rationaliseringsinstitut, kompletterade bilden.

175 1984 års försvarskommitte, SOU 1985:23.
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)BO�LPOTUBUFSBEF�BUU�EF�LPTUOBETCFSÊLOJOHBS�TPN�VUHKPSEF�GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�
underlag var orealistiska. Både driftskostnader och kostnader för ny materiel hade 
underskattats.

Inom vissa områden blev det kvalitetsökningar. Förmågan att jaga ubåt och 
motverka hot under havsytan ökade successivt. Bengt Gustafsson konstaterade 
dock torrt om ett av de områden som var högst prioriterade, att antalet enheter 
fortfarande begränsade möjligheterna att e!ektivt och uthålligt hävda vår 
integritet i "era operationsområden samtidigt såväl i fred som under neutralitet.

%FO�QMBOFSBEF�VUWFDLMJOHFO�BW�BSNÏO�BDDFQUFSBEFT�JOUF��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�
talade varmt om värnpliktsförsvaret. Förbandsutbildningen prioriterades. 
Trots kraftig reduktion av repetitionsutbildningen och avveckling av äldre inte 
moderniserade brigader, gick det inte att fullfölja den planerade materiella 
förnyelsen. Planeringen måste göras om inom tilldelade ramar. Regeringen beslöt 
därför att stora delar av den materiella förnyelsen #ck anstå till nästa försvarsbeslut 
J� BWWBLUBO�QÌ� SFTVMUBUFU� GSÌO�VUSFEOJOHFO�BW�BSNÏOT�VUWFDLMJOH��&O�ÚWFSTZO�BW�
BSNÏOT�GÚSCBOETWFSLTBNIFU�Försvarsmaktsutredning 88 (FU 88) påbörjades.

Inom luftförsvaret senarelades anska!ning av jakt"ygets moderna robotar 
och elektroniska motmedel. Även stridsledningssystemets komplettering med 
"ygburen spaningsradar senarelades. Handlingsfrihet skapades för utökning av 
antalet jakt"ygdivisioner inför kommande försvarsbeslut genom att modernisera 
ett antal Draken-divisioner.

Sjöförsvarets förbandskvalitet kunde bibehållas för vissa prioriterade förband. 
.FO�EFU�IBS� MJLTPN�GÚS�BSNÏO� JOOFCVSJU�BUU�LWBMJUFUFO�IPT�EFTTB� GÚSCBOE�IBS�
sänkts till nära och i vissa fall under en kvantitativt operativt acceptabel lägsta 
nivå. Ett tydligt exempel på detta var ubåtsjaktsystemets bristande uthållighet, 
som följd av att jagare och fregatter hade avvecklats utan ersättning. Denna 
avveckling i kombination med att antalet förband med förmåga att röja minor 
hade blivit operativt oacceptabelt, medförde att förmågan att skydda nödvändig 
sjöfart begränsades.

Vid en kris- eller krigssituation skulle den svenska självförsörjningsgraden 
komma att få stora brister. Sverige har alltid varit starkt beroende av en fungerande 
sjöfart. Cirka 90 % av landets totala handel transporteras på fartyg. Svensk 
industri och konsumtionen inom landet skulle inte fungera utan ett ostört "öde 
av varor och tjänster till och från andra länder. Lagerhållningen har begränsats, 
eftersom den binder kapital. Detta har varit nödvändigt för att bevara svensk 
industris konkurrenskraft. Importen av livsmedel, läkemedel och delkomponenter 
till industrin har blivit av avgörande betydelse för försörjningen av landet. 
Sjötransporterna har fått större betydelse för landets ekonomiska utveckling i 
fred och för försörjningen i kris och krig. Denna utveckling har inneburit stora 

Han konstaterade, att de kostnadsberäkningar som utgjorde försvarskommittens
underlag var orealistiska. Både driftskostnader och kostnader för ny materiel hade
underskattats.

Inom vissa områden blev det kvalitetsökningar. Förmågan att jaga ubåt och
motverka hot under havsytan ökade successivt. Bengt Gustafsson konstaterade
dock torrt om ett av de områden som var högst prioriterade, att antalet enheter
fortfarande begränsade möjligheterna att effektivt och uthålligt hävda vår
integritet i flera operationsområden samtidigt såväl i fred som under neutralitet.

Den planerade utvecklingen av armen accepterades inte. Försvarskommitten
talade varmt om värnpliktsförsvaret. Förbandsutbildningen prioriterades.
Trots kraftig reduktion av repetitionsutbildningen och avveckling av äldre inte
moderniserade brigader, gick det inte att fullfölja den planerade materiella
förnyelsen. Planeringen måste göras om inom tilldelade ramar. Regeringen beslöt
därför att stora delar av den materiella förnyelsen fick anstå till nästa försvarsbeslut
i avvaktan på resultatet från utredningen av armens utveckling. En översyn av
armens förbandsverksamhet Försvarsmaktsutredning 88 (FU 88) påbörjades.

Inom luftförsvaret senarelades anskaffning av jaktflygets moderna robotar
och elektroniska motmedel. Även stridsledningssystemets komplettering med
flygburen spaningsradar senarelades. Handlingsfrihet skapades för utökning av
antalet jaktflygdivisioner inför kommande försvarsbeslut genom att modernisera
ett antal Draken-divisioner.

Sjöförsvarets förbandskvalitet kunde bibehållas för vissa prioriterade förband.
Men det har, liksom för armen, inneburit att kvaliteten hos dessa förband har
sänkts till nära och i vissa fall under en kvantitativt operativt acceptabel lägsta
nivå. Ett tydligt exempel på detta var ubåtsjaktsystemets bristande uthållighet,
som följd av att jagare och fregatter hade avvecklats utan ersättning. Denna
avveckling i kombination med att antalet förband med förmåga att röja minor
hade blivit operativt oacceptabelt, medförde att förmågan att skydda nödvändig
sjöfart begränsades.

Vid en kris- eller krigssituation skulle den svenska självförsörjningsgraden
komma att få stora brister. Sverige har alltid varit starkt beroende av en fungerande
sjöfart. Cirka 90 % av landets totala handel transporteras på fartyg. Svensk
industri och konsumtionen inom landet skulle inte fungera utan ett ostört flöde
av varor och tjänster till och från andra länder. Lagerhållningen har begränsats,
eftersom den binder kapital. Detta har varit nödvändigt för att bevara svensk
industris konkurrenskraft. Importen av livsmedel, läkemedel och delkomponenter
till industrin har blivit av avgörande betydelse för försörjningen av landet.
Sjötransporterna har fått större betydelse för landets ekonomiska utveckling i
fred och för försörjningen i kris och krig. Denna utveckling har inneburit stora
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svårigheter att försörja landet under kriser och neutralitet. Samtidigt har antalet 
operativt rörliga förband minskat, vilket ökar en angripares möjligheter att med 
begränsade resurser överraskande angripa Sverige.

Sammantaget blev lärdomarna från 1982 åter tydliga. Krigsorganisationen 
(på papperet) borde ha reducerats med minst 50 % inom ramen för bibehållen 
ekonomi. Som stöd och ram för den förnyade planeringen (FU 88) inför ett 
tidigarelagt försvarsbeslut (1991) utarbetades ett långsiktigt strategidokument 
'ÚSTWBSTNBLUTJEÏ������	'.*�����
��

Reell tillväxt krävs 
I oktober 1988 presenterade överbefälhavaren Bengt Gustafsson förutsättningarna 
för ett helt nytt försvarsbeslut som ersättning för det som inte längre fanns kvar. 
Ett sådant beslut borde ha tillkommit före 1992 och uttryckt i ett långsiktigt 
tidsperspektiv med räckvidd in i nästa sekel.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet recenserar planeringsunderlaget FMI 2000
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svårigheter att försörja landet under kriser och neutralitet. Samtidigt har antalet
operativt rörliga förband minskat, vilket ökar en angripares möjligheter att med
begränsade resurser överraskande angripa Sverige.

Sammantaget blev lärdomarna från 1982 åter tydliga. Krigsorganisationen
(på papperet) borde ha reducerats med minst 50 % inom ramen för bibehållen
ekonomi. Som stöd och ram för den förnyade planeringen (FU 88) inför ett
tidigarelagt försvarsbeslut (1991) utarbetades ett långsiktigt strategidokument
Försvarsmaktside 2000 (FMI 2000).

Reell tillväxt krävs
I oktober 1988 presenterade överbefälhavaren Bengt Gustafsson förutsättningarna
för ett helt nytt försvarsbeslut som ersättning för det som inte längre fanns kvar.
Ett sådant beslut borde ha tillkommit före 1992 och uttryckt i ett långsiktigt
tidsperspektiv med räckvidd in i nästa sekel.

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet recenserar planeringsunderlaget FMI 2000
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DN 1988-10-15 sidan 7

Enligt överbefälhavaren behövde Försvarsmakten ett omorganiserat sjöförsvar, 
bättre anpassat till fred och kris, bestående av 60 övervattensfartyg, 15 ubåtar och 
tunga kustrobotar på Gotland, samt ett trettiotal fasta och rörliga kustartilleriför-
CBOE��"SNÏO�CPSEF�PNGBUUB�NJOTU����CSJHBEFS�PDI�ìZHWBQOFU�����+"4�ìZHQMBO�
för att vara fredsbevarande och i krig kunna försvara landet vid invasion.

För att kunna bibehålla krigsdugligheten, behövde Försvarsmakten snabba 
pengar – en till en och en halv miljard kronor per år. Anslaget därefter måste 
ges en årlig reell tillväxt på 3 % för att kunna realisera den försvarsmakt som 
Riksdagen hade beslutat om. Om denna tillväxt uteblev, skulle Sverige ta större 
risker, försvaret bli alltför omodernt. Som följd härav måste kraven sänkas. Det 
skulle också innebära att Sverige inte skulle kunna vidareutveckla JAS-planet vid 
sekelskiftet, varför Sverige då måste köpa utländska !ygplan.

*�KVOJ������UJMMTBUUF�EFO�TPDJBMEFNPLSBUJTLB�SFHFSJOHFO�FO�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�
med Carl Johan Åberg176�TPN�PSEGÚSBOEF��%JSFLUJWFO�UJMM�LPNNJUUÏO�WBS�NZDLFU�
snäva. Ekonomin skulle ligga fast. Anslagsökningar utöver försvarsbeslutet 1987 
uteslöts. Den svenska utrikes- och försvarspolitikens trovärdighet var hotad. Den 
borgerliga oppositionen var både försvagad och splittrad. Folkpartiet, som gjorde 
upp med socialdemokraterna 1987, bytte allt som oftast fot och tog avstånd 
från en ny försvarsutredning. Samtidigt kritiserades de ekonomiska direktiv 
TPN�GPMLQBSUJFU�BDDFQUFSBEF�OÊS�EF�HJDL�JO�J�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO��.FO�CPSEF�JOUF�
svenska nationella säkerhetsintressen sättas i första rummet? Inte någon gång 
under 1900-talet har den svenska försvarspolitiken prövats prestigelöst utan 
politiska ekonomiska prutningar. Möjligen kan beslut under andra världskriget 
undantas, men den gången var det alltför sent.

176 Statssekreterare på Utrikesdepartementet sedermera landshövding. Svensk nationalekonom, 
docent, ämbetsman och politiker (s). Åberg disputerade 1971 med en avhandling om en studie 
i de svenska långtidsutredningarnas metodik. Han invaldes 1988 som ledamot av Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien.
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Enligt överbefälhavaren behövde Försvarsmakten ett omorganiserat sjöförsvar,
bättre anpassat till fred och kris, bestående av 60 övervattensfartyg, 15 ubåtar och
tunga kustrobotar på Gotland, samt ett trettiotal fasta och rörliga kustartilleriför-
band. Armen borde omfatta minst 21 brigader och flygvapnet 300 JAS-flygplan
för att vara fredsbevarande och i krig kunna försvara landet vid invasion.

För att kunna bibehålla krigsdugligheten, behövde Försvarsmakten snabba
pengar — en till en och en halv miljard kronor per år. Anslaget därefter måste
ges en årlig reell tillväxt på 3 % för att kunna realisera den försvarsmakt som
Riksdagen hade beslutat om. Om denna tillväxt uteblev, skulle Sverige ta större
risker, försvaret bli alltför omodernt. Som följd härav måste kraven sänkas. Det
skulle också innebära att Sverige inte skulle kunna vidareutveckla JAS-planet vid
sekelskiftet, varför Sverige då måste köpa utländska flygplan.

I juni 1988 tillsatte den socialdemokratiska regeringen en försvarskommitte
med Carl Johan Åberg" 6 som ordförande. Direktiven till kommitten var mycket
snäva. Ekonomin skulle ligga fast. Anslagsökningar utöver försvarsbeslutet 1987
uteslöts. Den svenska utrikes- och försvarspolitikens trovärdighet var hotad. Den
borgerliga oppositionen var både försvagad och splittrad. Folkpartiet, som gjorde
upp med socialdemokraterna 1987, bytte allt som oftast fot och tog avstånd
från en ny försvarsutredning. Samtidigt kritiserades de ekonomiska direktiv
som folkpartiet accepterade när de gick in i försvarskommitten. Men borde inte
svenska nationella säkerhetsintressen sättas i första rummet? Inte någon gång
under 1900-talet har den svenska försvarspolitiken prövats prestigelöst utan
politiska ekonomiska prutningar. Möjligen kan beslut under andra världskriget
undantas, men den gången var det alltför sent.
176 Statssekreterare på Utrikesdepartementet sedermera landshövding. Svensk nationalekonom,
docent, ämbetsman och politiker (s). Åberg disputerade 1971 med en avhandling om en studie
i de svenska långtidsutredningarnas metodik. Han invaldes 1988 som ledamot av Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien.
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Ridån går upp – sista akten av Europas tudelning
Den 9 november 1989 klockan 23.30 öppnades gränsövergången på 
Bornholmerstraße i Berlin. Gränserna mellan västra och östra Europa öppnades 
successivt. Men det förelåg fortfarande stora osäkerheter i hur Europa skulle 
LPNNB� BUU� VUWFDLMBT� VOEFS� TMVUFU� BW� �����UBMFU�� ����� ÌST� GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�
GÚSPSEBEF�FO�BWWBLUBOEF�IÌMMOJOH�J�TJUU�TÊLFSIFUTQPMJUJTLB�CFUÊOLBOEF��,PNNJUUÏO�
konstaterade att betydande militära resurser alltjämt fanns kvar i Sveriges 
närområde. 

Skandinaviska halvön ligger geopolitiskt i ett potentiellt kon!iktområde 
mellan en stor sjömakt och en stor kontinentalmakt. Detta läge kommer att kvarstå 
oberoende av hur nuvarande militära allianser utvecklas. Sveriges erfarenheter 
under 1900-talet visade tydligt på, att ett litet land i närheten av stormakter alltid 
måste hålla garden uppe. Med ett havererat försvarsbeslut hade det varit naturligt 
att säkerställa den operativa handlingsfriheten för sjöförsvaret. Detta förutsatte att 
ubåtsjaktsystemens uthållighet kunde förbättras och att minröjningsförbanden 
kunde nå upp till en operativt acceptabel nivå. Kustkorvetterna och de nya 
korvetterna kombinerade förmågan att jaga ubåt med e"ekt i invasionsförsvaret. 
#FIPWFU� BW� NJOFSJOHTLBQBDJUFU� TPN� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� QSJPSJUFSBEF� MJLTPN�
en ökad uthållighet att jaga ubåt, skulle ha krävt !era ytstridsförband. Inte 
IFMMFS� CFBLUBEF� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� CFIPWFU� BW� TKÚUSBOTQPSUFS� TÌWÊM� J� GSFE� PDI�
OFVUSBMJUFU� TPN� J� LSJH�� &OMJHU�NJO�NFOJOH� IBS� GÚSTWBSTLPNNJUUÏO� ÊWFO� EFOOB�
gång inte förstått vad dessa prioriteringar skulle kräva trots att överbefälhavarens 
perspektivplan177 funnits tillgänglig.

När järnridån föll, bestod svenskt sjöförsvar av rustade ytattackfartyg, ubåtar, 
attack!yg och ett modernt kustförsvar, som utgjorde ett starkt försvar för att 
avhålla från att överraskande påbörja en kustinvasion. Vi hade ett sjöförsvar, 
som Sverige under överskådlig tid i en orolig värld inte skulle behöva vara 
utan. Förbandens uthållighet i fred och under neutralitet, förmåga att skydda 
sjöfart och #ske mot undervattenshot samt operativa rörlighet begränsades dock 
av antalet tillgängliga förband. Cheferna för marinen har alltsedan 1960-talet 
anmält att denna utveckling skulle bli verklighet på grund av gjorda prioriteringar 
av invasionsförsvaret i förhållande till det behov av förband, som sjöförsvaret 
hade för att vara fredsbevarande och som kunde uppfylla det behov som Sveriges 
alliansfrihet krävde. Dessutom innebar den militärtekniska utvecklingen att 
mindre fartyg (jagare istället för pansarskepp eller kryssare) kunde utrustas med 
e"ektivare vapen för insatser i invasionsförsvaret än det tidigare svåra artilleriet.

177�'ÚSTWBSTNBLUTJEÏ������	'.*�����
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177 Försvarsmaktside 2000 (FMI 2000).
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Omvälvningens år
Nästan femtio år efter andra världskrigets slut har Europa pånyttfötts. Detta 
innebär att Europas karta än en gång har ritats om. Alla europeiska stormakter 
eller imperier från 1914 är nu i spillror. Det sovjetiska sammanbrottet innebär att 
det ryska imperiet har fallit samman för andra gången detta sekel. Autonoma stater 
har uppstått. Östersjöns karta ser nästan ut som på 1500-talet. De nationalstater 
som uppstod efter första världskriget har återskapats. Konserverade kon!ikter 
har ånyo blossat upp på Balkan. Problemen i samband med dubbelmonarkins 
upplösning har således ännu inte försvunnit. 

Omvälvningens år började 1989. Gränserna i Europa – Churchills järnridå 
– öppnades. Flerpartisystem etablerades i de socialistiska folkrepublikerna. De 
båda tyska staterna återförenades den 3 oktober 1990. Warszawapakten upplöstes 
och Sovjetunionen upphörde som politisk struktur 1991. En bipolär, någorlunda 
förutsägbar värld försvann. Sammantaget borde det ha lett till höjda försvarsanslag 
inte minst till sjöförsvaret.

Världsekonomin hade kommit i obalans. Sovjetunionen kastade in handduken 
genom att det blev omöjligt att isolera sig från resten av världen. Rådsrepublikens 
ledning mäktade samtidigt inte hänga med i västvärldens (USA:s) utveckling. 
Detta var i och för sig bra. Västvärlden hade förmodligen inte heller orkat 
mycket längre. Nedrustningsförhandlingar har genomförts med icke tidigare 
skådad framgång. Murar hade rivits. En ny ordning, i samförstånd, var på väg 
att formas. Det gamla tvåpartsförhållandet var borta. Strävan var att gemensamt 
lösa kon!ikter.

Den ökade kommunikationsmöjligheten över länders gränser bröt de totalitära 
staternas möjligheter att isolera sig och undanhålla invånarna intryck från den 
fria världen. Paneuroparörelsen återuppstod i slutet av 1980 och Ungern sökte 
kontakter med Europarådet. Ungern beslutade att inte genom mord förhindra 
gränspassage västerut. Det symboliska öppnandet av järnridån som innebar 
att DDR rasade tillkom på initiativ av ärkehertig Otto von Habsburg (son 
till den siste kejsaren i Österrike-Ungern) och en ungersk reformkommunist. 
Därefter har Östeuropas omvandling gått snabbt. Ryssland har svårt att ta 
Ukrainas självständighet på allvar. I ett slag förlorades kornboden. Ryssland 
ser denna frigörelse som en parentes under sitt dåvarande svaghetstillstånd. 
Tjeckoslovakiens delning verkade vara förutbestämd. Under trycket av vad som 
hänt i Jugoslavien fanns det till slut bara en väg om inbördeskrig skulle kunna 
undvikas, en separation.

Norra Europa karaktäriseras av de nya staternas inmarsch i mellersta Europa samt 
ett oroligt, av inbördeskrig skövlat sydligt Europa. Situationen i Norden och norra 
delen av Ryssland var i detta sammanhang densamma som tidigare. Kärnvapnen 
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fanns kvar. Norra Ishavet hade samma vitala betydelse för Ryssland som det tidigare 
var för Sovjetunionen. Det har märkts inte minst på Rysslands agerande.

Det mellersta området karaktäriserades av utvecklingen i baltiska staterna, 
Belarus (Vitryssland), Ukraina samt i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och 
Litauen som självständiga stater. Dessa och huvuddelen av de tidigare socialistiska 
folkrepublikerna har anslutit sig till Nato som en garanti för dessa länder säkerhet. 
Tjeckien och Slovakien har separerats. Av dessa har enbart Tjeckien erfarenheter 
som självständig nation. Slovakien har utvecklat en slovakisk nationalstat med 
tendenser som påminner om det som skett i Jugoslavien.

Inget av dessa länder, vare sig ensamma eller tillsammans, har varit tillräckligt 
starka för att stå emot påtryckningar utifrån. Om sådana påtryckningar skulle 
ske kommer det att ställas än högre krav på Sveriges beredskap både vad gäller 
utrikes- och säkerhetspolitik som på svensk förmåga att bedriva powerprojection 
inom området. Det gäller att inte bara tala om det utan Sverige ska även vara 
berett att ingripa med militär styrka och maktmedel även i fredstid.

I gränsområdet mellan mellersta och norra Europa upplevde Ryssland ett 
växande säkerhetspolitiskt hot. Detta har bland annat medfört ett ökat samarbete 
mellan Ryssland och Vitryssland. Jag kan konstatera hur OSSE har accepterat 
att Ryssland får behålla större styrkor i !ankområdena än vad den ursprungliga 
överenskommelsen angav. Denna utveckling och dess framtida gestaltning har 
haft en otvetydig betydelse för Europas utveckling efter andra världskriget.

När staterna i Europa hade befriats från såväl den nazistiska som kommunistiska 
enkelriktningen och påtvingad samverkan återupptogs olika former av samarbete 
som söker efter den historiska bakgrunden från förrförra seklet. Denna positiva 
utveckling måste få kosta. Det "nns en ödesgemenskap som inget land kan 
avskärma sig från. Lärdomarna av Chamberlains eftergiftspolitik borde erinra 
dagens statsmän att diktatorns aggression ej ska belönas utan, om nödvändigt, 
mötas med maktmedel. En kronologisk sammanställning över utvecklingen i 
omvärlden redovisas i bilaga 6.
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Försvarsbesluten efter det kalla kriget
Den geopolitiska omvälvningen 1989 i Europa

Sovjetunionen upphör som statsbildning
Fackföreningsrörelsen Solidaritet bildades i Polen 1980. Polen valde general 
Wojciech Jaruzelski till förste partisekreterare 1981. En statskupp genomfördes 
och Jaruzelski tog även över rollerna som premiärminister och ordförande för 
WRONA.178 Samtidigt införde han undantagstillstånd i landet.

I Sovjetunionen blev Michail Gorbatjov 1985 generalsekreterare i 
kommunistpartiet. Han lanserade en reformistisk politik, där förändring och 
öppenhet var ledord. I ett toppmöte på Island 1987 undertecknade Michail 
Gorbatjov och Ronald Reagan ett avtal om stora nedskärningar av kärnvapen i 
Europa. 

Under mitt arbete med Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslutet 1992, 
avfärdades en tysk återförening. Däremot drog vi slutsatsen att utvecklingen i 
Europa hade gått så långt, att en återgång till den hårda tiden då information 
och inte minst kommunikation mellan människor över järnridån var förbjuden. 
Vad vi såg framför oss, var en demokratisk utveckling i Europa med två tyska 
stater. Många företrädare för de europeiska länderna var dessutom motståndare 
till en återförening. Den 19 augusti 1989 genomfördes en fredsdemonstration 
– Paneuropeiska picknicken – vid den österrikisk-ungerska gränsen. 
Gränsövergången hölls symboliskt öppen under tre timmar. Många östtyskar 
UPH�UJMMGÊMMFU�J�BLU�BUU�ìZ�UJMM�WÊTU��#ÌEF�'ÚSTWBSTNBLUFOT�PDI�GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�
underlag liksom regeringens proposition tillkom under dessa händelser, som blev 
startskottet för omvälvningen i Europa.

Inledningsvis slogs demokratidemonstrationer ned inom Östblocket. 
Ganska snart blev dessa manifestationer accepterade och utvecklingen spred 
sig över Östeuropa. Partier !ck verka fritt och val genomfördes, där även icke 
kommunistiska partier deltog. Berlinmuren revs. Gränserna mellan Öst- och 
Västeuropa öppnades. Medborgarna tilläts att fritt resa över de gamla gränserna. 

I Två plus fyra-fördraget, som undertecknades i Moskva den 12 september 
1990, avsade sig de fyra segrarmakterna efter andra världskriget (Sovjetunionen, 
USA, Frankrike och Storbritannien) sina rättigheter i Tyskland. Tyskland erkände 
Oder-Neisse-linjen som sin östgräns. Den 3 oktober återförenades Tyskland 
genom att Tyska Demokratiska Republiken uppdelades i delstater, vilka då uppgick 
i Förbundsrepubliken Tyskland. Samtidigt blev Berlin Förbundsrepubliken 
Tysklands huvudstad.

178 Militärt råd för nationellt försvar; styrande junta.
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WRONA.178 Samtidigt införde han undantagstillstånd i landet.

I Sovjetunionen blev Michail Gorbatjov 1985 generalsekreterare i
kommunistpartiet. Han lanserade en reformistisk politik, där förändring och
öppenhet var ledord. I  ett toppmöte på Island 1987 undertecknade Michail
Gorbatjov och Ronald Reagan ett avtal om stora nedskärningar av kärnvapen i
Europa.

Under mitt arbete med Försvarsmaktens underlag till försvarsbeslutet 1992,
avfärdades en tysk återförening. Däremot drog vi slutsatsen att utvecklingen i
Europa hade gått så långt, att en återgång till den hårda tiden då information
och inte minst kommunikation mellan människor över järnridån var förbjuden.
Vad vi såg framför oss, var en demokratisk utveckling i Europa med två tyska
stater. Många företrädare för de europeiska länderna var dessutom motståndare
till en återförening. Den 19 augusti 1989 genomfördes en fredsdemonstration
— Paneuropeiska picknicken — v id  den österrikisk-ungerska gränsen.
Gränsövergången hölls symboliskt öppen under tre timmar. Många östtyskar
tog tillfället i akt att fly till väst. Både Försvarsmaktens och försvarskommittens
underlag liksom regeringens proposition tillkom under dessa händelser, som blev
startskottet för omvälvningen i Europa.

Inledningsvis slogs demokratidemonstrationer ned inom Östblocket.
Ganska snart blev dessa manifestationer accepterade och utvecklingen spred
sig över Östeuropa. Partier fick verka fritt och val genomfördes, där även icke
kommunistiska partier deltog. Berlinmuren revs. Gränserna mellan Öst- och
Västeuropa öppnades. Medborgarna tilläts att fritt resa över de gamla gränserna.

I Två plus fyra-fördraget, som undertecknades i Moskva den 12 september
1990, avsade sig de fyra segrarmakterna efter andra världskriget (Sovjetunionen,
USA, Frankrike och Storbritannien) sina rättigheter i Tyskland. Tyskland erkände
Oder-Neisse-linjen som sin östgräns. Den 3 oktober återförenades Tyskland
genom att Tyska Demokratiska Republiken uppdelades i delstater, vilka då uppgick
i Förbundsrepubliken Tyskland. Samtidigt blev Berlin Förbundsrepubliken
Tysklands huvudstad.

178 Militärt råd för nationellt försvar; styrande junta.
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Michail Gorbatjov tilldelades Nobels fredspris 1990 och fortsatte sin 
reformpolitik. Sovjetiska förband drog sig tillbaka från Östeuropa. Tidigare 
sovjetiska folkrepubliker blev fria. Warszawapakten upplöstes 1991. Försöken att 
avsätta Michail Gorbatjov misslyckades, inte minst på grund av att Rysslands 
president Boris Jeltsin lyckades samla ett massivt folkligt stöd för reformpolitiken. 
Inte heller ville Sovjetunionens försvarsmakt ansluta sig till kuppmakarna. 
Sovjetunionen upphörde som statsbildning. Michail Gorbatjov avgick och 1991 
bildades Ryska Federationen. 

Svensk säkerhetspolitik inför 2000-talet
Försvarsmaktens grundläggande uppgift är att vara fredsbevarande. Detta 
innebär att sjöförsvaret ska kunna hålla en i förhållande till omvärlden anpassad 
beredskap, övervaka omgivande havsområden och sjöterritoriet över, på och 
under havsytan, motverka undervattenshot, skydda sjöfart och !ske samt hävda 
4WFSJHFT�UFSSJUPSJFMMB�JOUFHSJUFU��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�LPOTUBUFSBEF�

/…/ [att] det är [vidare] väsentligt att vi såväl i fred och kris som under 
neutralitet kan möta varje form av kränkning. Vi måste redan i fredstid med 
fasthet visa att vi inte accepterar någon form av intrång på vårt territorium.179

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�LPOTUBUFSBEF�BUU�4LBOEJOBWJTLB�IBMWÚOT�TUSBUFHJTLB�CFUZEFMTF�
påverkades av ett antal olika faktorer. En faktor utgjordes av hur sammanhållningen 
inom militärallianserna utvecklades. En annan faktor utgjordes av hur de militära 
styrkereduktioner som ställts i utsikt, genomfördes. En tredje faktor utgjordes 
av om och hur militära operationer kunde genomföras, om en politisk kon"ikt 
skulle uppstå. Även om det fanns förhoppningar om en positiv utveckling, 
konstaterades att omfattande militära resurser skulle komma att kvarstå i vårt 
närområde under många år.

Försvarsmaktens fredsbevarande uppgift krävde att omvärlden hade respekt för 
det svenska försvarets förmåga att hävda landets integritet. Försvaret måste därför 

/…/ vid varje tidpunkt upprätthålla en erforderlig styrka i förhållande till 
omvärldens militära resurser och deras möjliga användning vid en kon!ikt.180

Statsministern inledde försvarspropositionen, där han konstaterade att 

/…/ den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik fortfarande är den militära alli-
ansfriheten med dess skyldighet att upprätthålla en betryggande försvarsförmå-
ga för att vi ska kunna vara neutrala i händelse av ett krig i vårt närområde.181

179 SOU 1990:5, Betänkande av 1988 års försvarskommitté, Stockholm 1990, sidan 67.
180 SOU 1990:5, Betänkande av 1988 års försvarskommitté.
181 Regeringens proposition 1991/92:102, Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 
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Warszawapakten
Den under föregående period inom Warszawapakten pågående utvecklingen 
fortsatte. Förbanden anpassades successivt till tänkta operationsområden. 
Bandgående fordon tillfördes och artilleriet blev bandgående. Strävan var att 
reducera förbandens vägberoende. Huvuddelen av underhållsförbanden var 
fortfarande bundna till be!ntliga vägar. Förbandens luftförsvar inom Leningrads 
milo baserades i huvudsak på eldrörsluftvärn. Med början på 1980-talet hade 
luftvärnsrobotförband i begränsad omfattning börjat att tillföras. I kombination 
med detta och underhållsförbandens vägberoende samt jakt"ygets begränsade 
räckvidder, försvårades möjligheterna att skydda en o#ensiv. Moderniseringen 
av jakt"yget under senare delen av 1970-talet förbättrade inte denna situation. 
Framryckningshastigheten på Nordkalotten var fortfarande begränsad.

Östersjömarinen var fortsatt defensivt inriktad. Antalet fartyg för minröjning 
förblev konstant. Tillförsel av nya metoder och materiel förverkligades i 
begränsad omfattning. Svävare och helikoptrar kompletterade fartygsbeståndet. 
Förutsättningarna för o#ensiv ubåtsjakt förändrades i början av 1970-talet genom 
tillförsel av nya fregatter. Bekämpningsavståndet mot ubåtar ökade från cirka sex 
till 50 kilometer. Samtidigt utgick huvuddelen av kryssarna och jagarna med 
artilleri för kustbeskjutning. Artillerisystemen ersattes av robotbeväpning.

I Polen utvecklades marininfanteriet, genom att en motoriserad skyttedivision 
gavs am!bieutbildning. Landstigningstonnage utvecklades ytterligare i takt 
med detta och förbandens volymmässiga transportbehov ökade med 30 %. 
Transportkapaciteten möjliggjorde transport av två marininfanteribrigader i en 
omgång på landstigningsfartyg. Den snabba utvecklingen av roro-fartyg medförde 
att cirka fem motoriserade skyttedivisioner kunde transporteras i en omgång. 
Det uppmärksammades att fartygen hade blivit snabbare och roro-fartygen hade 
fått näst intill samma last- och lossningskapacitet som landstigningstonnaget. 
Den successivt ökande mekaniseringsgraden innebar att det volymmässiga 
transportbehovet ökade med 60 %.

Nato
För USA och Nato var försvaret av Europa en primär målsättning. Denna krävde 
att strategiska förstärkningar kunde överföras till Europa från Nordamerika. Det 
innebar att USA:s agerande formades kring säkerheten för sjötransporterna över 
Atlanten.

Det var därför nödvändigt att kunna hejda WP:s inledande anfallskraft av två 
skäl. Det ena var att avståndet från gränsen mellan de två tyska staterna till Nordsjö- 
och Atlantkusterna, där lossning av strategiska förstärkningsförband avsågs äga 

1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93, sidan 8.
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rum, är mycket kort. Det andra var att ett tidigt framträngande av WP på djupet i 
västra Europa snabbt begränsade USA:s och Natos !ygstridskrafters överlägsenhet. 
Samma problem skulle uppstå, om Sovjetunionen snabbt kunde ta kontroll över 
Skandinaviska halvön inklusive Finland. I så fall skulle Sovjetunionen komma att 
behärska Norska havet. För att WP skulle kunna lyckas med detta bedömde USA, 
att operationen måste genomföras inom en tidsrymd av cirka tre månader.

Den kvalitativa, men kanske främst den kvantitativa ökningen av 
Sovjetunionens och övriga WP:s markstridskrafter skapade förbättrade 
förutsättningar för Sovjetunionen att omfördela förband från Centraleuropa 
till Skandinaviska halvön. Detta krävde dock att Finland och Sverige efter 
förhandlingar tillät, eller efter ett militärt angrepp möjliggjorde, att respektive 
territorier snabbt kunde utnyttjas av Sovjetunionen. Om det förelåg risk för att 
Sverige kunde utnyttjas av Sovjetunionen, kunde främst USA begära rätt till eller 
ställa krav på att få tillgång till svenskt territorium.

Försvarsbesluten under 1990-talet
Brytningstid
Det går inte att undvika att översiktligt belysa de beslut om Försvarsmaktens 
utveckling, som fattades efter den geopolitiska förändringen, vilken ägde rum 
under åren 1989 till 1992. Den kan jämföras med tysk-romerska rikets fall 1806 
liksom då Preussen stötte ut Österrike ur Tyska förbundet 1867. (Preussen kunde 
därmed ta ledningen vid bildandet av Tyskland.)

Underlaget inför 1992 års försvarsbeslut var tydligt. Överbefälhavaren Bengt 
Gustafsson hade i sitt underlag tydliggjort att reduceringen av Försvarsmakten 
innebar att endast en försvarsoperation skulle kunna föras. För att dessutom 
kunna bryta angriparens anfallskraft och förhindra denne från att få fast fot i 
Sverige förutsattes i underlaget att angriparen var begränsad i sin styrkeinsats. 
Bengt Gustafsson konstaterade också, att målet för försvarsbeslutsperioden måste 
sättas lägre och skulle komma att ta längre tid att uppnå. Å andra sidan stämde 
önskad inriktning och tilldelad ekonomi bättre överens med varandra, än vad de 
tidigare försvarsbesluten under 1980-talet hade gjort. 

/…/ den ekonomiska ramen skulle räknas upp med ett belopp motsvarande  
1,5 % av materielanska!ningskostnaderna.182

Tyvärr gjordes vissa förändringar, som försämrade planeringssäkerheten. 
Bland annat beslöts att gardera för förväntade kostnadsökning inom 

182 Regeringens proposition 1991/92:102, Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 
1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93, sidan 6.
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Av anvisningarna till ÖB 
Bengt Gustafsson framgår 
att regeringen förbereder ett 
ökat anslag på 7,8 miljarder 
fram till 1997.

/…/
Riksdagsmännen Arne 
Andersson och Lars Tobisson 
talade i valrörelsen om minst 
20 miljarder i ökat anslag 
under fem år.

I en partimotion daterad den 
13 mars 1991 protesterar 
moderaterna mot den förra 
regeringens planer att sänka 
brigadantalet från 21 till 
18. Nu har Anders björk 
föreslagit 16 brigader.

/…/
"SNÏDIFGFO� ¯LF� 4BHSÏO�
föreslår att sju regementen 
läggs ner trots ökningen 
med 7,8 miljarder.

försvarsmaterielområdet genom att Riksdagens beslut innebar ett resurstillskott 
samtidigt som försvaret omorganiserades till en myndighet – Försvarsmakten – 
från och med den 1 juli 1994. Tyngdpunkten lades på kvaliteten. Sjömännens 
och soldaternas utrustning prioriterades. Beslutet fattades under stor politisk 
enighet. Vissa röster talade dock fortfarande om nedrustning, nu när det kalla 
kriget var slut.

Försvarsminister Anders Björck framhöll att omvärlden anpassar sig från en 
hög rustningsnivå, medan Sverige anpassar sig efter en lång period av ensidig 
nedrustning. Att förstärka det svenska försvaret, när den relativa stabiliteten har 
ersatts av instabilitet var nödvändigt. Det bör dock noteras, att den nytillträdda 
regeringen satsade något mindre, på försvaret i jämförelse med Björcks företrädare 
Roine Carlsson. Återigen visade det sig att det är enkelt att i opposition argumentera 
för ökade försvarssatsningar, men när man väl har bildat regering, fanns det mycket 
annat än försvaret som måste !nansieras.

/PUFSBU�J�4WFOTLB�%BHCMBEFU�t�'SFEBHFO�EFO����OPWFNCFS������t�4VOF�0MPGTPO 
Debatten i Riksdagen dominerades inte av försvarspolitiken. I stället debatterades 
vilka regementen och "yg"ottiljer, som skulle läggas ner. Den bild som på det här 
sättet gavs av den blivande Försvarsmakten, var olycklig. Många politiker betonade 
försvarets verksamhet enbart för att tillfredsställa regionala arbetstillfällen. Detta 
kunde leda till att många frågar sig om Sverige behövde ett försvar. Hans Lindblad 
(fp) anklagade militära myndigheter för att manipulera de politiska partierna. De 
beslut som ogillades, genomfördes inte. Riksdagen kan besluta på ett sätt, men så 
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Av anvisningarna t i l l  ÖB
Bengt Gustafsson framgår
att regeringen förbereder ett
ökat anslag på 7,8 miljarder
fram till 1997.

/.../
Riksdagsmännen A r n e
Andersson och Lars Tobisson
talade i valrörelsen om minst
20 miljarder i  ökat anslag
under fem år.

I en partimotion daterad den
13 mars 1991 protesterar
moderaterna mot den förra
regeringens planer att sänka
brigadantalet från 21 t i l l
18. N u  har Anders björk
föreslagit 16 brigader.

/.../
Armschefen Å k e  Sagren
föreslår att sju regementen
läggs ner  trots ökningen
med 7,8 miljarder.

Noterat i Svenska Dagbladet • Fredagen den 29 november 1991 • Sune Olofson

Debatten i Riksdagen dominerades inte av försvarspolitiken. I stället debatterades
vilka regementen och flygflottiljer, som skulle läggas ner. Den bild som på det här
sättet gavs av den blivande Försvarsmakten, var olycklig. Många politiker betonade
försvarets verksamhet enbart för att tillfredsställa regionala arbetstillfällen. Detta
kunde leda till att många frågar sig om Sverige behövde ett försvar. Hans Lindblad
(fp) anklagade militära myndigheter för att manipulera de politiska partierna. De
beslut som ogillades, genomfördes inte. Riksdagen kan besluta på ett sätt, men så
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blir det inte och försvarsutskottet följer inte upp riksdagsbesluten. Han ifrågasatte 
också den allmänna värnplikten och brister i svensk försvarsförmåga.

Den ekonomi som anvisades låg återigen lägre än den nivå som möjliggjorde 
en balanserad utveckling av Försvarsmakten. Där angavs att utvecklingen leder 
till obalanser av kvalitativ art, som inte överensstämmer med de politiska priori-
teringarna. Detta blev ännu tydligare genom politiskt ålagda restriktioner i fråga 
om tillämpningen av den allmänna värnplikten. Samtliga berörda, inklusive 
Bengt Gustafsson, avvisade angiven inriktning. Försvarsbeslutet 1992 innebar en 
minskning av organisationen, men denna gång fattades beslut om en välbehövlig 
modernisering av försvarets materiel. Till skillnad från tidigare var medveten-
heten om den långsiktiga under!nansieringen tydlig och o"entligt redovisad. Det 
konstaterades att statsmakterna i nästa till 1997 planerade försvarsbeslut antingen 
var tvungen att ytterligare reducera organisationen eller att öka anslagen.

/PUFSBU�J�4WFOTLB�%BHCMBEFU�t�5PSTEBHFO�EFO����GFCSVBSJ������t�.JLBFM�)PMNTUSÚN

#Ubåtskränkningarna fortsätter och har 
till och med ökat något under 1990. Det 
framgår av den hemliga rapport om förra årets 
ubåtskränkningar som ÖB kommer att föredra 
för regeringen.

I den årliga sammanställningen som 
Överbefälhavaren lämnar till regeringen !nns 
förutom redovisade kränkningar under 1990 
också en värdering av tidigare års.# 

#I samband med 1989 års incidentrapport 
höjdes beviskraven ännu en gång. För att vara 
en säker kränkning krävs numera att marinen 
inte bara kan ange var och när en ubåt kränkt, 
utan också ange vilken typ det rör sig om.

Säkra kränkningar är enligt dessa 
de!nitioner den sovjetiska 137 på grund 1981, 
undervattensoperationen i Hårs#ärden 1982 
samt den i Hävringe bukten 1988.#

#CM, Dick Börjesson, sa i onsdagens SvD att 
det !nns klart konstaterade kränkningar, medan 
ÖB i sin rapport talar om kränkningar med 
hög sannolikhet. Men skillnaden i språkbruk 
behöver inte betyda något i sak.

ÖB utformar sin rapport i en dialog med 
regeringskansliet och detta har resulterat i att 
formuleringarna ändrats så att beviskraven 
genom åren höjts i $era omgångar.# 

#De som arbetar med ubåtsskyddet inom 
försvaret uppfattar de olika nyanserna i 
formuleringarna i dessa rapporter som 
hårklyverier gjorda av diplomatiska skäl. 
Denna militära personal uppfattar de fortsatta 
kränkningarna som något som pågår år efter 
år och följer samma mönster som då Sverige 
utpekade Sovjet som den kränkande makten.#

blir det inte och försvarsutskottet följer inte upp riksdagsbesluten. Han ifrågasatte
också den allmänna värnplikten och brister i svensk försvarsförmåga.

Den ekonomi som anvisades låg återigen lägre än den nivå som möjliggjorde
en balanserad utveckling av Försvarsmakten. Där angavs att utvecklingen leder
till obalanser av kvalitativ art, som inte överensstämmer med de politiska priori-
teringarna. Detta blev ännu tydligare genom politiskt ålagda restriktioner i fråga
om tillämpningen av den allmänna värnplikten. Samtliga berörda, inklusive
Bengt Gustafsson, avvisade angiven inriktning. Försvarsbeslutet 1992 innebar en
minskning av organisationen, men denna gång fattades beslut om en välbehövlig
modernisering av försvarets materiel. Till skillnad från tidigare var medveten-
heten om den långsiktiga underfinansieringen tydlig och offentligt redovisad. Det
konstaterades att statsmakterna i nästa till 1997 planerade försvarsbeslut antingen
var tvungen att ytterligare reducera organisationen eller att öka anslagen.
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Inge tocken på evepinning i befalls' rapport till regeringen
#Ubåtskränkningarna fortsätter och  ha r
till och med ökat något under 1990. Det
framgår av den hemliga rapport om förra årets
ubåtskränkningar som ÖB kommer att föredra
för regeringen.

I den årliga sammanställningen som
Överbefälhavaren lämnar till regeringen finns
förutom redovisade kränkningar under 1990
också en värdering av tidigare års.#

#I samband med 1989 års incidentrapport
höjdes beviskraven ännu en gång. För att vara
en säker kränkning krävs numera att marinen
inte bara kan ange var och när en ubåt kränkt,
utan också ange vilken typ det rör sig om.

Säkra kränkningar ä r  enl igt  dessa
definitioner den sovjetiska 137 på grund 1981,
undervattensoperationen i  Hårsfiärden 1982
samt den i Hävringe bukten 1988.#

#CM, Dick Börjesson, sa i onsdagens SvD att
det finns klart konstaterade kränkningar, medan
ÖB i sin rapport talar om kränkningar med
hög sannolikhet. Men skillnaden i  språkbruk
behöver inte betyda något i sak.

ÖB utformar sin rapport i  en dialog med
regeringskansliet och detta har resulterat i att
formuleringarna ändrats så att beviskraven
genom åren höjts i flera omgångar.#

#De som arbetar med ubåtsskyddet inom
försvaret uppfattar de olika nyanserna i
formuleringarna i  dessa rapporter som
hårklyverier gjorda av diplomatiska skäl.
Denna militära personal uppfattar de fortsatta
kränkningarna som något som pågår år efter
år och följer samma mönster som då Sverige
utpekade Sovjet som den kränkande makten.#

Noterat i Svenska Dagbladet • Torsdagen den 28 februari 1991 • Mikael Holmström
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Prioriteringen av kvaliteten innebar emellertid att den kvantitativa utvecklingen 
inom ubåtsskyddsområdet avstannade och därmed prioriterades lägre. De fasta 
kustartilleriförbanden skulle successivt utgå, varför moderniseringen avbröts, trots 
att de till del var en komponent i ubåtsskyddet. Mot bakgrund av förändringar i 
omvärlden, fortsatta inträngande ubåtar, undervattensfarkoster och främmande 
undervattensverksamhet samt osäkerheter i överbefälhavarens plan, vidhöll 
dåvarande Chefen för marinen Dick Börjesson att de operativa bristerna av 
ekonomiska skäl borde åtgärdas i två steg. 

/.../ under försvarsbeslutsperioden, då risken för ett stort upplagt angrepp mot 
Sverige bedöms som liten, begränsas målet till att skapa en trovärdig förmåga 
att hävda territoriets integritet och att möta strategiskt överfall. Nästa steg 
tas under perioden 1997–2002, då planeringen inriktas mot att förstärka 
försvarsförmågan i övrigt, så att planeringsmålen kan nås.183

Riksdagens beslut om försvarets framtida inriktning höll inte. Planeringsramen 
reducerades genom krisuppgörelsen hösten 1992.184 Till detta ska fogas att 
Riksdagen inte accepterade alla de förändringar i försvaret, som föreslogs i 
samband med försvarsbeslutet 1992. Ramen sänktes från och med 1996/97 med 
1 200 miljoner kronor per år. Att !nansiera marinens driftkostnader genom 
en omfördelning inom försvarets ekonomiska ram, utan att måluppfyllelsen 
äventyrades i andra program, var inte möjlig. Detta gjorde det nödvändigt att 
förändra avvägningen inom marinen mellan investeringar och drift, som låg till 
grund för försvarsbeslutet. Dick Börjesson konstaterade att han ställde sig bakom 

/…/ överbefälhavarens planering endast om intentionerna i FB 92 i rimlig 
grad kan innehållas. 

Överbefälhavarens bedömning var att den 

/…/ uteblivna kostnadssänkningen utgör det största hindret för att uppnå de 
långsiktiga målen för marinprogrammen. 

Sänkningen av försvarsramen med 1 200 miljoner drabbade försvaret och därmed 
även uppbyggnaden av det svenska ubåtsskyddet.

Försvarsdepartementet konstaterade att marinens ekonomiska kris innebar 
att de ekonomiska ramarna för ubåtsskyddet hade spruckit. Dick Börjesson 
påpekade att marinen endast genomför den verksamhet som överbefälhavaren 
och den operativa ledningen ålägger oss. Försvarsminister Anders Björck krävde, 

183 Programplan för det militära försvarets utveckling 1993–1998, Huvuddokument, Chefens för 
marinen särskilda yttrande avseende överbefälhavarens programplan 93–97 (ÖB 93).
184 Detta berörde inte bara marinen utan även övriga försvarsgrenar.

Prioriteringen av kvaliteten innebar emellertid att den kvantitativa utvecklingen
inom ubåtsskyddsområdet avstannade och därmed prioriterades lägre. De fasta
kustartilleriförbanden skulle successivt utgå, varför moderniseringen avbröts, trots
att de till del var en komponent i ubåtsskyddet. Mot bakgrund av förändringar i
omvärlden, fortsatta inträngande ubåtar, undervattensfarkoster och främmande
undervattensverksamhet samt osäkerheter i  överbefälhavarens plan, vidhöll
dåvarande Chefen för marinen Dick Börjesson att de operativa bristerna av
ekonomiska skäl borde åtgärdas i två steg.

.../ under försvarsbeslutsperioden, då risken för ett stort upplagt angrepp mot
Sverige bedöms som liten, begränsas målet till att skapa en trovärdig förmåga
att hävda territoriets integritet och att möta strategiskt överfall. Nästa steg
tas under perioden 1997-2002, då planeringen inriktas mot att förstärka
försvarsförmågan i övrigt, så att planeringsmålen kan nås.183

Riksdagens beslut om försvarets framtida inriktning höll inte. Planeringsramen
reducerades genom krisuppgörelsen hösten 1992.184 Till detta ska fogas att
Riksdagen inte accepterade alla de förändringar i  försvaret, som föreslogs i
samband med försvarsbeslutet 1992. Ramen sänktes från och med 1996/97 med
1 200 miljoner kronor per år. Att finansiera marinens driftkostnader genom
en omfördelning inom försvarets ekonomiska ram, utan att måluppfyllelsen
äventyrades i andra program, var inte möjlig. Detta gjorde det nödvändigt att
förändra avvägningen inom marinen mellan investeringar och drift, som låg till
grund för försvarsbeslutet. Dick Börjesson konstaterade att han ställde sig bakom

/.../ överbefälhavarens planering endast om intentionerna i FB 92 i rimlig
grad kan innehållas.

Överbefälhavarens bedömning var att den
/.../ uteblivna kostnadssänkningen utgör det största hindret för att uppnå de
långsiktiga målen för marinprogrammen.

Sänkningen av försvarsramen med 1 200 miljoner drabbade försvaret och därmed
även uppbyggnaden av det svenska ubåtsskyddet.

Försvarsdepartementet konstaterade att marinens ekonomiska kris innebar
att de ekonomiska ramarna för ubåtsskyddet hade spruckit. Dick Börjesson
påpekade att marinen endast genomför den verksamhet som överbefälhavaren
och den operativa ledningen ålägger oss. Försvarsminister Anders Björck krävde,

183 Programplan för det militära försvarets utveckling 1993-1998, Huvuddokument, Chefens för
marinen särskilda yttrande avseende överbefälhavarens programplan 93-97 (ÖB 93).
184 Detta berörde inte bara marinen utan även övriga försvarsgrenar.
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att marinen ska hålla budgeten och om nödvändigt omdisponera tilldelade 
ekonomiska resurser.

Den fråga som inte belystes var om ubåtsskyddsverksamheten skulle styras av 
gjord planering eller av det behov som främmande inträngande ubåtar och 
undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet krävde. Den 
kan utvidgas till att även omfatta krav på att kunna motverka övrig militär 
verksamhet, som riktades mot Sverige. En verksamhet som är omöjlig att planera 
för. Kostnader för dessa insatser mot främmande verksamhet kan inte få belasta 
den i fredstid planerade kostnaden för förbandsutbildningen.

Planeringen förenklades inte av att folkpartiledaren var beredd, om den 
framtida säkerhetspolitiska situationen så medgav, att sänka försvarssatsningarna 
med 50 000 miljoner under perioden 1997–2002. Det skulle innebära en 
sänkning av den årliga ramen med 30 %. Jag konstaterade att 

/…/ med sådana minskningar går det inte att få en vettig struktur på försvaret. 
Värnplikten försvinner, vi tvingas till en liten yrkesarmé och kan inte försvara 
halva landet. Förmåga att säkra svenskt territorium efter ett strategiskt anfall 
försvinner helt. Vi orkar inte att slå tillbaka, vi kan på sin höjd ta emot en stöt 
om vi står på rätt ställe vid rätt tidpunkt.185 

185 Intervju med Herman Fältström i Svenska Dagbladet 1993-10-28, Westerberg vet inget om 
försvar.

att marinen ska hålla budgeten och om nödvändigt omdisponera tilldelade
ekonomiska resurser.
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Den fråga som inte belystes var om ubåtsskyddsverksamheten skulle styras av
gjord planering eller av det behov som främmande inträngande ubåtar och
undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet krävde. Den
kan utvidgas till att även omfatta krav på att kunna motverka övrig militär
verksamhet, som riktades mot Sverige. En verksamhet som är omöjlig att planera
för. Kostnader för dessa insatser mot främmande verksamhet kan inte få belasta
den i fredstid planerade kostnaden för förbandsutbildningen.

Planeringen förenklades inte av att folkpartiledaren var beredd, om den
framtida säkerhetspolitiska situationen så medgav, att sänka försvarssatsningarna
med 50 000 miljoner under perioden 1997-2002. Det skulle innebära en
sänkning av den årliga ramen med 30 %. Jag konstaterade att

/... / med sådana minskningar går det inte att få en vettig struktur på försvaret.
Värnplikten försvinner, vi tvingas till en liten yrkesarme och kan inte försvara
halva landet. Förmåga att säkra svenskt territorium efter ett strategiskt anfall
försvinner helt. Vi orkar inte att slå tillbaka, vi kan på sin höjd ta emot en stöt
om vi står på rätt ställe vid rätt tidpunkt.185

185 Intervju med Herman Fältström i Svenska Dagbladet 1993-10-28, Westerberg vet inget om
försvar.
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Svenska Dagbladet 1993-10-28

Försvarsbesluten och konsekvenserna av dessa kommer jag att redovisa i kapitlet 
Funderingar efter mina 30 år med försvarsplanering. 

Funderingar
Efter att översiktligt ha gått igenom försvarsbesluten har jag konstaterat att 
skillnaden mellan den verbala inriktningen och de reella resurser som Riksdagen 
har beslutat om, är stor. Det lilla ordet prioriteras har knappast påverkat gjorda 
satsningar. Inte heller har begreppet operativ förmåga fått företräde framför 
regionala arbetstillfällen. Som en följd av detta har jag konstaterat, att den tysta 
världen – den verksamhet som inte har synts – successivt sopades under mattan.186 
Jag återkommer till sjöförsvarets utveckling under det kalla kriget och hur dess 
operativa förmåga förändrades.

När jag i mina anteckningar ser vad jag har noterat om 1948 års försvarsbeslut, 
framgår det mycket tydligt att det beslutet har stor likhet med alla övriga 
försvarsbeslut fram till sekelskiftet. Europa låg i spillror. USA hade liksom Sverige 
en intakt industri. Det som skilde länderna åt, var att USA:s industri hade gått och 

186 Verksamhet under havsytan med ubåtar, dykare och mineringar.

"Westerberg vet
inget om försvar"
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Svenska Dagbladet 1993-10-28

Försvarsbesluten och konsekvenserna av dessa kommer jag att redovisa i kapitlet
Funderingar efter mina 30 år med försvarsplanering.
Funderingar
Efter att översiktligt ha gått igenom försvarsbesluten har jag konstaterat att
skillnaden mellan den verbala inriktningen och de reella resurser som Riksdagen
har beslutat om, är stor. Det lilla ordet prioriteras har knappast påverkat gjorda
satsningar. Inte heller har begreppet operativ förmåga fått företräde framför
regionala arbetstillfällen. Som en följd av detta har jag konstaterat, att den tysta
världen — den verksamhet som inte har synts — successivt sopades under mattan.1"
Jag återkommer till sjöförsvarets utveckling under det kalla kriget och hur dess
operativa förmåga förändrades.

När jag i mina anteckningar ser vad jag har noterat om 1948 års försvarsbeslut,
framgår det mycket tydligt att det beslutet har stor likhet med alla övriga
försvarsbeslut fram till sekelskiftet. Europa låg i spillror. USA hade liksom Sverige
en intakt industri. Det som skilde länderna åt, var att USA:s industri hade gått och
186 Verksamhet under havsytan med ubåtar, dykare och mineringar.
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fortsatte att gå på högvarv, medan den svenska industrins produktion begränsades 
av svenska statens svaga ekonomi, knappheten på arbetskraft och bristen på råvaror. 
Detta berodde på avspärrningen under andra världskriget samt de av valutaskäl 
framtvungna importbegränsningarna. USA insåg, till skillnad från 1919, att 
Europa behövde allt möjligt stöd inför återuppbyggnaden av samhällsstrukturen. 
Men USA var också egoistiskt. Det gällde att kunna ställa om den inhemska 
produktionen till fredstida förhållanden utan att få en massarbetslöshet. Det gällde 
också att motverka kommunismens terrängvinster i Europa. 

Marshallhjälpen erbjöds till hela Europa; även till Sovjetunionen och länderna 
inom Sovjetunionens intresseområde, vilket Stalin motsatte sig. En övervägande 
del av hjälpen skänktes till Europa utan krav på återbetalning. Även Sverige tog 
emot hjälpen i form av lån och bidrag. Resultatet blev en snabb återuppbyggnad i 
Europa, och i den intakta svenska industrin började hjulen att rulla allt snabbare. 
Ekonomin växte, den svenska välfärden kunde utvecklas. Det fanns även utrymme 
för att utveckla och modernisera krigsmakten.

Den förväntade utvecklingen, långvarig fred istället för krig, uteblev. Den 
politiska uppdelningen i Europa blev en realitet. Genom ickedemokratiska 
kupper tog kommunisterna makten i östra Europa. Regeringen insåg att 1948 
års försvarsproposition måste omfatta en förstärkning av krigsmakten. Det var 
också möjligt att politiskt motivera en något högre ekonomisk nivå än den, 
som direktiven ursprungligen angav. Förutom omvärldens hårdnande attityder 
innebar den ekonomiska utvecklingen möjligheter till satsning såväl på välfärd 
som krigsmakt. Bägge satsningarna innebar också ökad sysselsättning. Den 
allmänna värnplikten, även om grundutbildningen minskades till nio månader, 
JOOFCBS� ÚLBE� WFSLTBNIFU� WJE� BSNÏOT� SFHFNFOUFO��6UWFDLMJOHFO� BW� ìZHWBQOFU�
innebar uppbyggnad av svensk högteknologisk industri. Det var politiskt lätt att 
motivera dessa satsningar. Genom att sjöförsvaret demobiliserades, !ck "ottan 
leva på arvet och bidrog därmed till !nansieringen.

Från mitten av 1960-talet och 20 år framåt vidmakthölls den stora 
krigsorganisationen på bekostnad av materiell förnyelse. Det blev uppenbart 
att livslängden på krigsmateriel hade tänjts ut mer än vad som var försvarbart. 
Det var den onaturligt långa livslängden, som efter 1987 års försvarsbeslut !ck 
Försvarsmakten att påbörja en verklig analys av möjliga uppgifter och mot dessa 
uppgifter svarande förmågor, som olika utvecklingsvägar kunde leda till.

Överbefälhavaren blev tillfälligt ägare av problemformuleringen. Därmed 
kunde han ta initiativet och skapa reella frågeställningar utgående från militär 
sakkunskap. Detta initiativ fullföljdes tyvärr inte. De problem som tidigare 
kunde hänskjutas till statsmakterna för beslut genom att likviditeten avgjorde hur 
försvarsgrenen skulle kunna återinvestera, blev nu tydliga inom Försvarsmakten. 

fortsatte att gå på högvarv, medan den svenska industrins produktion begränsades
av svenska statens svaga ekonomi, knappheten på arbetskraft och bristen på råvaror.
Detta berodde på avspärrningen under andra världskriget samt de av valutaskäl
framtvungna importbegränsningarna. USA insåg, till skillnad från 1919, att
Europa behövde allt möjligt stöd inför återuppbyggnaden av samhällsstrukturen.
Men USA var också egoistiskt. Det gällde att kunna ställa om den inhemska
produktionen till fredstida förhållanden utan att få en massarbetslöshet. Det gällde
också att motverka kommunismens terrängvinster i Europa.

Marshallhjälpen erbjöds till hela Europa; även till Sovjetunionen och länderna
inom Sovjetunionens intresseområde, vilket Stalin motsatte sig. En övervägande
del av hjälpen skänktes till Europa utan krav på återbetalning. Även Sverige tog
emot hjälpen i form av lån och bidrag. Resultatet blev en snabb återuppbyggnad i
Europa, och i den intakta svenska industrin började hjulen att rulla allt snabbare.
Ekonomin växte, den svenska välfärden kunde utvecklas. Det fanns även utrymme
för att utveckla och modernisera krigsmakten.

Den förväntade utvecklingen, långvarig fred istället för krig, uteblev. Den
politiska uppdelningen i  Europa blev en realitet. Genom ickedemokratiska
kupper tog kommunisterna makten i östra Europa. Regeringen insåg att 1948
års försvarsproposition måste omfatta en förstärkning av krigsmakten. Det var
också möjligt att politiskt motivera en något högre ekonomisk nivå än den,
som direktiven ursprungligen angav. Förutom omvärldens hårdnande attityder
innebar den ekonomiska utvecklingen möjligheter till satsning såväl på välfärd
som krigsmakt. Bägge satsningarna innebar också ökad sysselsättning. Den
allmänna värnplikten, även om grundutbildningen minskades till nio månader,
innebar ökad verksamhet vid armens regementen. Utvecklingen av flygvapnet
innebar uppbyggnad av svensk högteknologisk industri. Det var politiskt lätt att
motivera dessa satsningar. Genom att sjöförsvaret demobiliserades, fick flottan
leva på arvet och bidrog därmed till finansieringen.

Från mitten av 1960-talet och 20 år framåt vidmakthölls den stora
krigsorganisationen på bekostnad av materiell förnyelse. Det blev uppenbart
att livslängden på krigsmateriel hade tänjts ut mer än vad som var försvarbart.
Det var den onaturligt långa livslängden, som efter 1987 års försvarsbeslut fick
Försvarsmakten att påbörja en verklig analys av möjliga uppgifter och mot dessa
uppgifter svarande förmågor, som olika utvecklingsvägar kunde leda till.

Överbefälhavaren blev tillfälligt ägare av problemformuleringen. Därmed
kunde han ta initiativet och skapa reella frågeställningar utgående från militär
sakkunskap. Detta initiativ fullföljdes tyvärr inte. De problem som tidigare
kunde hänskjutas till statsmakterna för beslut genom att likviditeten avgjorde hur
försvarsgrenen skulle kunna återinvestera, blev nu tydliga inom Försvarsmakten.
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Det blev överbefälhavaren, som för sin trovärdighets skull, tvingades till 
prioritering genom att välja bort. Detta blev uppenbarligen för svårt, inte minst 
av det skälet att utvecklingen i omvärlden sprungit förbi den traditionella svenska 
GÚSTWBSTTUSVLUVSFO�NFE�FO�TUPS�NPCJMJTFSBOEF�JOGBOUFSJBSNÏ�

Nedan följer några minnesbilder från det arbete som föregick och var 
grundläggande för försvarsbeslutens utformning. Jag har valt att lyfta fram de 
krav på det svensa försvaret som är knutna till vår nationella integritet och därmed 
även till begrepp som alliansfrihet och neutralitet vid kon!ikter i vårt närområde. 
Jag ansåg också att en sådan sammanställning kunde utgöra en bra bakgrund till 
den fortlöpande diskussionen om försvaret inför 21:a århundradet. Jag hoppades 
också att mina minnesanteckningar kunde ge upphov till en vidgad diskussion 
kring vad som varit och därmed bidra till att tidigare misstag inte upprepas lika 
ofta i framtiden.

En grundläggande slutsats under 1960-talet var att de militärt svaga staterna, 
som låg i gränsområdet mellan stormakternas intressen, löpte stora risker att 
förlora sin självständighet. Överbefälhavaren betonade särskilt de områden som 
omfattades av en växande nationalism. Sverige placerades som en bu"ertstat 
mellan stormaktsblocken.187

De svenska försvarsbetingelserna bedömdes som goda. Omgivande 
havsområden gav god förmåga till övervakning och förvarning. Nackdelarna 
med stor geogra#sk valfrihet för en angripare uppvägdes mer än väl av detta. 
Mera allvarligt ansågs svenskt beroende av havet vara för import av för samhällets 
överlevnad nödvändiga resurser.188

Den svenska militära alliansfriheten innebar att Sverige inte kunde räkna med 
att få militärt stöd utifrån. Ett stöd som var nödvändigt för att i längden stå emot 
en stormakt som angripit landet.

Mot bakgrund av den kritik som restes mot överbefälhavaren inför 1992 års 
försvarsbeslut, kan det vara intressant att notera, hur den västtyska marinens 
möjligheter att ingripa i södra Östersjön då värderades. Dessa möjligheter 
ansågs vara klart begränsade. Inför 1992 års försvarsbeslut hävdades från SSLP 
att Sveriges förmåga att uppträda i detta område var mycket liten, medan den 
västtyska marinen ansågs vara så stor, att Sverige inte behövde några resurser för 
detta område.189 En värdering som var tvärt emot den tidigare gjorda värderingen.

I 1972 års försvarsbeslut uttalade statsmakterna att vår alliansfrihet ledande 
till neutralitet vid kon!ikter i vårt närområde, krävde att hela landet skulle 
kunna försvaras. Detta föranledde emellertid inte någon särskild värdering av 

187 ÖB 62 sida 11.
188 ÖB 62 sida 14.
189 ÖB 62 sida 13.

Det blev överbefälhavaren, som för sin trovärdighets skull, tvingades ti l l
prioritering genom att välja bort. Detta blev uppenbarligen för svårt, inte minst
av det skälet att utvecklingen i omvärlden sprungit förbi den traditionella svenska
försvarsstrukturen med en stor mobiliserande infanteriarme.

Nedan följer några minnesbilder från det arbete som föregick och var
grundläggande för försvarsbeslutens utformning. Jag har valt att lyfta fram de
krav på det svensa försvaret som är knutna till vår nationella integritet och därmed
även till begrepp som alliansfrihet och neutralitet vid konflikter i vårt närområde.
Jag ansåg också att en sådan sammanställning kunde utgöra en bra bakgrund till
den fortlöpande diskussionen om försvaret inför 21:a århundradet. Jag hoppades
också att mina minnesanteckningar kunde ge upphov till en vidgad diskussion
kring vad som varit och därmed bidra till att tidigare misstag inte upprepas lika
ofta i framtiden.

En grundläggande slutsats under 1960-talet var att de militärt svaga staterna,
som låg i gränsområdet mellan stormakternas intressen, löpte stora risker att
förlora sin självständighet. Överbefälhavaren betonade särskilt de områden som
omfattades av en växande nationalism. Sverige placerades som en buffertstat
mellan stormaktsblocken."'

De svenska försvarsbetingelserna bedömdes som goda. Omgivande
havsområden gav god förmåga till övervakning och förvarning. Nackdelarna
med stor geografisk valfrihet för en angripare uppvägdes mer än väl av detta.
Mera allvarligt ansågs svenskt beroende av havet vara för import av för samhällets
överlevnad nödvändiga resurser.'"

Den svenska militära alliansfriheten innebar att Sverige inte kunde räkna med
att få militärt stöd utifrån. Ett stöd som var nödvändigt för att i längden stå emot
en stormakt som angripit landet.

Mot bakgrund av den kritik som restes mot överbefälhavaren inför 1992 års
försvarsbeslut, kan det vara intressant att notera, hur den västtyska marinens
möjligheter att ingripa i  södra Östersjön då värderades. Dessa möjligheter
ansågs vara klart begränsade. Inför 1992 års försvarsbeslut hävdades från SSLP
att Sveriges förmåga att uppträda i detta område var mycket liten, medan den
västtyska marinen ansågs vara så stor, att Sverige inte behövde några resurser för
detta område.189 En värdering som var tvärt emot den tidigare gjorda värderingen.

I 1972 års försvarsbeslut uttalade statsmakterna att vår alliansfrihet ledande
till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, krävde att hela landet skulle
kunna försvaras. Detta föranledde emellertid inte någon särskild värdering av
187 ÖB 62 sida 11.
188 ÖB 62 sida 14.
189 ÖB 62 sida 13.
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Försvarsmaktens förmåga att hävda svensk integritet. En re!ektion är att Sverige 
såväl under första som andra världskriget tvingades att ge upp territorium. Detta 
skedde genom att som territorialhavsgräns enbart hävda tre (3) nautiska mil. 
Omedelbart efter krigssluten återtogs den tidigare gränsen på fyra (4) nautiska 
mil. Denna då bedömda oförmågan var inte mindre vid 1972 års försvarsbeslut 
än 1914 respektive 1939.

Det hade inte skett någon förändring i prioriteringarna av olika geogra"ska 
områden. Däremot noterades en något annorlunda motivering.  Det bedömdes 
som väsentligt att skapa handlingsfrihet och skydda egna samt försvåra 
motståndarens marina aktiviteter i området.190

Det var också under denna period, som styrande angreppsfall (nio stycken) 
utarbetades. Dessa skulle leda till storanfall mot Sverige efter kortare eller 
längre förvarning. Angreppsfallen, vilkas uppbyggnad och utveckling skulle 
ge styrinformation för arbetet med alternativa anfallsutspel. Det styrande 
miljöunderlaget kunde sammanfattas i följande fyra punkter:

t�� 4WFSJHF�NÌTUF�LVOOB�IÊWEB�TJO�UFSSJUPSJFMMB�JOUFHSJUFU�
t�� &UU� BOHSFQQ�NPU�4WFSJHF�CMJS� FOEBTU� BLUVFMMU� J� TBNCBOE�NFE�FO�LPOìJLU� J�
 Europa mellan stormakterna.
t�� &O�BOHSJQBSF�NÌTUF�UB�IÊOTZO�UJMM�TJO�IVWVENPUTUÌOEBSF�
t�� 4WFSJHF�IBS�TJO�GSÊNTUB�TUSBUFHJTLB�CFUZEFMTF�TPN�HFOPNHÌOHTPNSÌEF�

De slutsatser som detta ledde till, återspeglades emellertid inte i planeringen. 
Begreppet neutralitet hade enbart använts som ett begrepp utan den djupare 
innebörd som detta egentligen borde leda till. Hade Sverige verkligen en trovärdig 
förmåga att kunna deklarera neutralitet vid oro i vår omvärld eller var det som 
under de två världskrigen?

Inte heller återtagning eller tillväxt var främmande för försvarsplaneringen. 
Det konstaterades att Sverige inte skulle bli först med att påbörja en upprustning. 
Vi skulle således alltid vara i efterhand och vi skulle inte kunna bygga upp vår 
försvarsförmåga fortare än omvärlden.191

I ÖB 80 kunde för första gången en prioriteringstendens spåras. Som primärt 
målområde lyftes norra Sverige fram som en del i en operation kring Norra 
ishavet. Vidare konstaterades att kryssningsrobotar utgjorde ett hot mot Sverige, 
genom att de kunde !yga över svenskt territorium. Genom att Sovjetunionen 
vid den här tidpunkten baserade ett antal Golfubåtar i Östersjön, minskade inte 
intresset för området. Fortfarande var det nödvändigt att anse Östersjöutloppen 
vara av betydelse. Jag minns själv dessa långa diskussioner i stabsarbetet.192

190 ÖB 71 sid 12.
191 ÖB 75 sid 110.
192 Utblick mot sekelskiftet, ÖB perspektivplan del sid 39.

Försvarsmaktens förmåga att hävda svensk integritet. En reflektion är att Sverige
såväl under första som andra världskriget tvingades att ge upp territorium. Detta
skedde genom att som territorialhavsgräns enbart hävda tre (3) nautiska mil.
Omedelbart efter krigssluten återtogs den tidigare gränsen på fyra (4) nautiska
mil. Denna då bedömda oförmågan var inte mindre vid 1972 års försvarsbeslut
än 1914 respektive 1939.

Det hade inte skett någon förändring i prioriteringarna av olika geografiska
områden. Däremot noterades en något annorlunda motivering. Det bedömdes
som väsentligt att skapa handlingsfrihet och skydda egna samt försvåra
motståndarens marina aktiviteter i området.'"

Det var också under denna period, som styrande angreppsfall (nio stycken)
utarbetades. Dessa skulle leda till storanfall mot Sverige efter kortare eller
längre förvarning. Angreppsfallen, vilkas uppbyggnad och utveckling skulle
ge styrinformation för arbetet med alternativa anfallsutspel. Det styrande
miljöunderlaget kunde sammanfattas i följande fyra punkter:
• Sverige måste kunna hävda sin territoriella integritet.
• E t t  angrepp mot Sverige blir endast aktuellt i samband med en konflikt i

Europa mellan stormakterna.
• E n  angripare måste ta hänsyn till sin huvudmotståndare.
• Sverige har sin främsta strategiska betydelse som genomgångsområde.
De slutsatser som detta ledde till, återspeglades emellertid inte i planeringen.
Begreppet neutralitet hade enbart använts som ett begrepp utan den djupare
innebörd som detta egentligen borde leda till. Hade Sverige verkligen en trovärdig
förmåga att kunna deklarera neutralitet vid oro i vår omvärld eller var det som
under de två världskrigen?

Inte heller återtagning eller tillväxt var främmande för försvarsplaneringen.
Det konstaterades att Sverige inte skulle bli först med att påbörja en upprustning.
Vi skulle således alltid vara i efterhand och vi skulle inte kunna bygga upp vår
försvarsförmåga fortare än omvärlden.'"

I ÖB 80 kunde för första gången en prioriteringstendens spåras. Som primärt
målområde lyftes norra Sverige fram som en del i en operation kring Norra
ishavet. Vidare konstaterades att kryssningsrobotar utgjorde ett hot mot Sverige,
genom att de kunde flyga över svenskt territorium. Genom att Sovjetunionen
vid den här tidpunkten baserade ett antal Golfubåtar i Östersjön, minskade inte
intresset för området. Fortfarande var det nödvändigt att anse Östersjöutloppen
vara av betydelse. Jag minns själv dessa långa diskussioner i stabsarbetet.'92
190 ÖB 71 sid 12.
191 ÖB 75 sid 110.
192 Utblick mot sekelskiftet, ÖB perspektivplan del sid 39.
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Denna nedtoning av mellersta Sveriges betydelse, som blev skönjbar, var 
olycklig. Den tydliggjorde Sveriges begränsade försvarskapacitet. Det var som om 
historien nu skulle upprepas. Var det dags att dra oss tillbaka till Karlsborg? Inte 
förstärkte detta förtroendet för svensk militär förmåga och våra säkerhetspolitiska 
mål, alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Över hav kan militära förband tillföras ett kon!iktområde eller ett 
säkerhetspolitiskt skärningsområde utan att blanda in andra stater. Därmed 
är det lätt att på kort tid !ytta militär kapacitet från en plats till en annan. 
Maktbalansen i det aktuella området blir förändrad. Att med sjömakt på detta 
sätt förändra förutsättningarna är historiskt sett inte en sällsynt händelse. Sverige 
hävdade (som vi fortfarande gör) dessutom att Östersjön skall vara öppet för 
alla nationer. Alliansfriheten och neutralitetspolitiken berörde därmed i första 
hand vårt territorialhav och vår ekonomiska zon. Att då inte beröra detta och 
samtidigt nedprioritera mellersta Sverige kan inte ha ökat omvärldens förtroende 
för att Sverige kommer att kunna hävda de rättigheter som vi talar om i fred 
eller kommer vi, som under krigen, att frivilligt avstå från den rätt och respekt vi 
hävdar i fred?

Nato:s principbeslut att avsätta en verklig ökning med 3 % på försvaret och 
den därav följande kvalitetsförbättringen lyftes fram. Vidare konstaterades att 
Sovjetunionen satsade på en ökad sjö- och !ygtransportkapacitet.193 En kapacitet 
som Nato av geogra"ska skäl redan hade tillgång till.

Den överraskande situationen blev tydlig och hade kommit för att stanna. 
Angriparens handlingsfrihet att välja invasionsriktning ansågs vara stor. Samma 
grundläggande analyser som i ÖB 62 återkom. Det konstaterades att angriparen 
hade stor handlingsfrihet att välja angreppsriktning, med tillägget utan att röjas 
av tidiga förberedelser. Enbart luftlandsättningar räckte inte, utan sjötransporter 
var en förutsättning för ett angrepp. Samtidigt ansågs Sverige ha gynnsamma 
förutsättningar att bekämpa erforderliga tilltransporter.194

Det, som saknades i ÖB 80, var en stringent prioritering, genom de olika 
handlingsvägarna, av skilda operativa funktioner. Detta skall ses mot bakgrunden 
av genomförda värderingar och regeringens direktiv att ökad uppmärksamhet 
skulle läggas på sådana angreppsfall (-former), som skulle leda till överraskande 
anfall (angrepp innan vi hunnit mobilisera).

Under analysen inför ÖB 80 konstaterade jag att det var ytterst väsentligt 
att utvecklingen av Försvarsmakten skulle vara klart belyst även efter 1992. Vad 
jag avsåg med detta, var den oönskade, tvångsvisa utvecklingen (likviditet och 
driftkostnader). En utveckling som vi inte kommer att kunna styra, såvida inte de 

193 ÖB 80 sid 31.
194 ÖB 80 sid 35.

Denna nedtoning av mellersta Sveriges betydelse, som blev skönjbar, var
olycklig. Den tydliggjorde Sveriges begränsade försvarskapacitet. Det var som om
historien nu skulle upprepas. Var det dags att dra oss tillbaka till Karlsborg? Inte
förstärkte detta förtroendet för svensk militär förmåga och våra säkerhetspolitiska
mål, alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig.

Över hav kan militära förband tillföras ett konfliktområde eller ett
säkerhetspolitiskt skärningsområde utan att blanda in andra stater. Därmed
är det lätt att på kort tid flytta militär kapacitet från en plats till en annan.
Maktbalansen i det aktuella området blir förändrad. Att med sjömakt på detta
sätt förändra förutsättningarna är historiskt sett inte en sällsynt händelse. Sverige
hävdade (som vi fortfarande gör) dessutom att Östersjön skall vara öppet för
alla nationer. Alliansfriheten och neutralitetspolitiken berörde därmed i första
hand vårt territorialhav och vår ekonomiska zon. Att då inte beröra detta och
samtidigt nedprioritera mellersta Sverige kan inte ha ökat omvärldens förtroende
för att Sverige kommer att kunna hävda de rättigheter som vi talar om i fred
eller kommer vi, som under krigen, att frivilligt avstå från den rätt och respekt vi
hävdar i fred?

Nato:s principbeslut att avsätta en verklig ökning med 3 % på försvaret och
den därav följande kvalitetsförbättringen lyftes fram. Vidare konstaterades att
Sovjetunionen satsade på en ökad sjö- och flygtransportkapacitet.'" En kapacitet
som Nato av geografiska skäl redan hade tillgång till.

Den överraskande situationen blev tydlig och hade kommit för att stanna.
Angriparens handlingsfrihet att välja invasionsriktning ansågs vara stor. Samma
grundläggande analyser som i ÖB 62 återkom. Det konstaterades att angriparen
hade stor handlingsfrihet att välja angreppsriktning, med tillägget utan att röjas
av tidiga förberedelser. Enbart luftlandsättningar räckte inte, utan sjötransporter
var en förutsättning för ett angrepp. Samtidigt ansågs Sverige ha gynnsamma
förutsättningar att bekämpa erforderliga tilltransporter.194

Det, som saknades i ÖB 80, var en stringent prioritering, genom de olika
handlingsvägarna, av skilda operativa funktioner. Detta skall ses mot bakgrunden
av genomförda värderingar och regeringens direktiv att ökad uppmärksamhet
skulle läggas på sådana angreppsfall (-former), som skulle leda till överraskande
anfall (angrepp innan vi hunnit mobilisera).

Under analysen inför ÖB 80 konstaterade jag att det var ytterst väsentligt
att utvecklingen av Försvarsmakten skulle vara klart belyst även efter 1992. Vad
jag avsåg med detta, var den oönskade, tvångsvisa utvecklingen (likviditet och
driftkostnader). En utveckling som vi inte kommer att kunna styra, såvida inte de

193 ÖB 80 sid 31.
194 ÖB 80 sid 35.
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nödvändiga kraftiga ingreppen i fredsorganisationen genomfördes redan under 
perioden 1982–1987 istället för hela tioårsperioden. Ett annat skäl till detta var 
bedömningen att vår dåvarande krigsorganisation icke skulle kunna vidmakthållas 
ens i det högsta ekonomiska alternativet.

Dessutom konstaterade överbefälhavaren att våra kvali!cerade förband 
successivt skulle minska och därmed öka gapet mellan vår försvarse"ekt och den 
styrka som en angripare skulle tvingas att avdela mot oss. I första hand är det de 
operativt rörliga förbanden som tidigt kunde ingripa mot ett överraskande inlett 
anfall, som under perioden 1966 till 1982 hade reducerats med ca 40 %. Utveck-
lingen hade med andra ord gått mot en försvarsmakt som i ökad utsträckning 
än tidigare krävde mobilisering och förberedelsetid för att kunna leverera full 
försvarse"ekt.

Sattes sedan denna utveckling i relation till utvecklingen i omvärlden, kunde vi 
bara konstatera, att förutsättningarna för en angripare, redan ur fredsgruppering 
med där tillgängliga stående styrkor, skulle kunna genomföra ett angrepp mot oss 
innan vår mobilisering i huvudsak hade genomförst. Det vore inte möjligt för oss 
att kunna erhålla förvarning genom en angripares militära förberedelser. Vi skulle 
komma i efterhand och måste redan i utgångsläget planlägga att tidigt överge 
gräns- och kustområden, för att i det längsta förhindra att hela landet tidigt blir 
ockuperat. 

����� ÌST� GÚSTWBSTLPNNJUUÏ� LPOTUBUFSBEF� CFIPWFU� BW� ÚLBE� SÚSMJHIFU� PDI�
att särskilda åtgärder erfordrades, för att skapa tillräcklig styrketillväxt i övre 
Norrland.195 En skönjbar nedtoning av försvaret av mellersta Sverige kunde 
uppmärksammas. Det anmärkningsvärda med detta var att först när hotet uppstått, 
skulle vi kunna motverka att det utlöses. Men hur var det med den svenska 
neutraliteten? Var det underförstått att svenskt luftförsvar och sjömakt skulle vara 
så starka att erforderliga mobiliseringsåtgärder och koncentreringstransporter till 
de utsatta områdena kunde genomföras? Det är svårt att !nna bevis för detta i 
den genomförda planeringen.

Den pågående utvecklingen, som har redovisats ovan, stred således mot 
regeringens anvisningar samt de genomförda värderingarna. Utvecklingen borde 
således ha förändrats för att vi på ett trovärdigt sätt skulle kunna hävda att hela 
landet skall försvaras. Så blev nu inte fallet.

Planeringen koncentrerades istället till två områden, JAS-beslutet och en 
omfattande e"ektivisering, det vill säga minskning av driftkostnaderna inom 
Försvarsmakten. Besluten genomdrevs trots att den första delen av perspektivplanen 
tydligt markerade det omöjliga i att på lång sikt både bibehålla den dåvarande 
formen av allmän värnplikt och vidmakthålla en svensk #ygindustri.

195�4MVUCFUÊOLBOEF������ÌST�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�TJE����

nödvändiga kraftiga ingreppen i fredsorganisationen genomfördes redan under
perioden 1982-1987 istället för hela tioårsperioden. Ett annat skäl till detta var
bedömningen att vår dåvarande krigsorganisation icke skulle kunna vidmakthållas
ens i det högsta ekonomiska alternativet.

Dessutom konstaterade överbefälhavaren att våra kvalificerade förband
successivt skulle minska och därmed öka gapet mellan vår försvarseffekt och den
styrka som en angripare skulle tvingas att avdela mot oss. I första hand är det de
operativt rörliga förbanden som tidigt kunde ingripa mot ett överraskande inlett
anfall, som under perioden 1966 till 1982 hade reducerats med ca 40 %. Utveck-
lingen hade med andra ord gått mot en försvarsmakt som i ökad utsträckning
än tidigare krävde mobilisering och förberedelsetid för att kunna leverera full
försvarseffekt.

Sattes sedan denna utveckling i relation till utvecklingen i omvärlden, kunde vi
bara konstatera, att förutsättningarna för en angripare, redan ur fredsgruppering
med där tillgängliga stående styrkor, skulle kunna genomföra ett angrepp mot oss
innan vår mobilisering i huvudsak hade genomförst. Det vore inte möjligt för oss
att kunna erhålla förvarning genom en angripares militära förberedelser. Vi skulle
komma i efterhand och måste redan i utgångsläget planlägga att tidigt överge
gräns- och kustområden, för att i det längsta förhindra att hela landet tidigt blir
ockuperat.

1978 års försvarskommitte konstaterade behovet av ökad rörlighet och
att särskilda åtgärder erfordrades, för att skapa tillräcklig styrketillväxt i övre
Norrland.195 En skönjbar nedtoning av försvaret av mellersta Sverige kunde
uppmärksammas. Det anmärkningsvärda med detta var att först när hotet uppstått,
skulle vi kunna motverka att det utlöses. Men hur var det med den svenska
neutraliteten? Var det underförstått att svenskt luftförsvar och sjömakt skulle vara
så starka att erforderliga mobiliseringsåtgärder och koncentreringstransporter till
de utsatta områdena kunde genomföras? Det är svårt att finna bevis för detta i
den genomförda planeringen.

Den pågående utvecklingen, som har redovisats ovan, stred således mot
regeringens anvisningar samt de genomförda värderingarna. Utvecklingen borde
således ha förändrats för att vi på ett trovärdigt sätt skulle kunna hävda att hela
landet skall försvaras. Så blev nu inte fallet.

Planeringen koncentrerades istället till två områden, JAS-beslutet och en
omfattande effektivisering, det vill säga minskning av driftkostnaderna inom
Försvarsmakten. Besluten genomdrevs trots att den första delen av perspektivplanen
tydligt markerade det omöjliga i att på lång sikt både bibehålla den dåvarande
formen av allmän värnplikt och vidmakthålla en svensk flygindustri.
195 Slutbetänkande, 1978 års försvarskommitte sid 37.
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Inför 1987 års försvarsbeslut fortsatte den i ÖB 80 angivna nedtoningen av 
mellersta Sverige. Trots detta konstaterades att även icke prioriterade delar av det 
nordiska området var av betydelse.196

Jag vill minnas att denna komplettering kom till efter långa och ibland mycket 
svåra diskussioner. Hela arbetet bakom ÖB 85 var en uppvisning i retorik istället 
för att vara en seriös analys av de behov som försvaret hade då och i framtiden. Man 
värderade inte Försvarsmaktens uppgifter i fred – kris, neutralitet, beredskap mot 
överraskande angrepp respektive invasionsförsvar. Endast analys av bristtäckning 
i stridssituationer för enskilda förband genomfördes. Motivet var att ÖB 80 
(och ÖB 82–87) var ett så omfattande arbete att det kunde vara giltigt i 10 
år. Rationaliseringen och utvecklingen av fredsorganisationen var dessutom en 
tioårig plan under genomförande. Den skulle fullföljas. En remarkabel synpunkt 
i underlaget inför försvarsbeslutet var att 

/…/ styrande för beslut i ett sådant alternativ [kvalitetssänkning inom andra 
sjömålsbekämpande system än inom marinen för att betala ökad satsning 
på ubåtar och tung kustrobot, min kommentar] bör vara försvarsindustriella 
eller andra här icke analyserade faktorer.

Inte heller i detta fall gjordes någon prövning av erhållen e!ekt i situationer som 
omspänner en utveckling från fred till neutralitet, trots att en sådan analys utgör 
grunden för vår säkerhets- och försvarspolitik. Intrång med ubåtar, undervattens-
farkoster och främmande undervattensverksamhet pågick och det konstaterades 
lakoniskt att marinen inte inom egen ram kunde tillgodose de krav som ställs på 
Försvarsmaktens förmåga att jaga ubåtar. Det accepterades inte att inträngande 
ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet var 
av en annan karaktär än oavsiktliga kränkningar av luftrummet.197 Inte heller "ck 
de slutsatser som redovisades i texten genomslag i planeringen.198

De ekonomiska problemen togs inte på allvar. Detta stra!ade sig senare! 
Resultatet lät inte vänta på sig. Särskilda resurser tilldelades Försvarsmakten som 
helhet under tre budgetår med viss prioritet mot att återta ubåtsjaktförmågan. 
Dessutom erhöll ubåtsjaktsystemen en särskild förstärkning med ett engångs-
belopp under perioden.

I vad mån de krav199 som omvärlden ställde på det svenska försvaret 
förverkligats i planering är svårt att konstatera. En av orsakerna till detta är 
att omstruktureringen av Försvarsmakten genom FMI 2000 och FU 88 är 
omfattande.

196 ÖB 85 sid 21 samt 25, 26.
197 ÖB 85, sidorna 28 och 29.
198 ÖB 85, sida 29.
199 ÖB 85, sidorna 37 och 39.

Inför 1987 års försvarsbeslut fortsatte den i ÖB 80 angivna nedtoningen av
mellersta Sverige. Trots detta konstaterades att även icke prioriterade delar av det
nordiska området var av betydelse.196

Jag vill minnas att denna komplettering kom till efter långa och ibland mycket
svåra diskussioner. Hela arbetet bakom ÖB 85 var en uppvisning i retorik istället
för att vara en seriös analys av de behov som försvaret hade då och i framtiden. Man
värderade inte Försvarsmaktens uppgifter i fred — kris, neutralitet, beredskap mot
överraskande angrepp respektive invasionsförsvar. Endast analys av bristtäckning
i stridssituationer för enskilda förband genomfördes. Motivet var att ÖB 80
(och ÖB 82-87) var ett så omfattande arbete att det kunde vara giltigt i 10
år. Rationaliseringen och utvecklingen av fredsorganisationen var dessutom en
tioårig plan under genomförande. Den skulle fullföljas. En remarkabel synpunkt
i underlaget inför försvarsbeslutet var att

/.../ styrande for beslut i ett sådant alternativ [kvalitetssänkning inom andra
sjömålsbekämpande system än inom marinen för att betala ökad satsning
på ubåtar och tung kustrobot, min kommentar] bör vara försvarsindustriella
eller andra här icke analyserade faktorer.

Inte heller i detta fall gjordes någon prövning av erhållen effekt i situationer som
omspänner en utveckling från fred till neutralitet, trots att en sådan analys utgör
grunden för vår säkerhets- och försvarspolitik. Intrång med ubåtar, undervattens-
farkoster och främmande undervattensverksamhet pågick och det konstaterades
lakoniskt att marinen inte inom egen ram kunde tillgodose de krav som ställs på
Försvarsmaktens förmåga att jaga ubåtar. Det accepterades inte att inträngande
ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet var
av en annan karaktär än oavsiktliga kränkningar av luftrummet.' Inte heller fick
de slutsatser som redovisades i texten genomslag i planeringen.198

De ekonomiska problemen togs inte på allvar. Detta straffade sig senare!
Resultatet lät inte vänta på sig. Särskilda resurser tilldelades Försvarsmakten som
helhet under tre budgetår med viss prioritet mot att återta ubåtsjaktförmågan.
Dessutom erhöll ubåtsjaktsystemen en särskild förstärkning med ett engångs-
belopp under perioden.

I vad mån de krav'" som omvärlden ställde på det svenska försvaret
förverkligats i  planering är svårt att konstatera. En av orsakerna till detta är
att omstruktureringen av Försvarsmakten genom FMI 2000 och FU 88 är
omfattande.
196 ÖB 85 sid 21 samt 25, 26.
197 ÖB 85, sidorna 28 och 29.
198 ÖB 85, sida 29.
199 ÖB 85, sidorna 37 och 39.
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De tidigare tankegångarna om att det i första hand är norra och södra delen 
av Sverige som är av intresse och hotat utkristalliseras. Detta maskerades dock 
genom ett tillägg, krissituationer, vilket ansågs vara nödvändigt för att den gjorda 
analysen skulle accepteras. Detta räckte emellertid inte. Avvikande meningar 
lämnades av samtliga försvarsgrenschefer:

$IFGFO�GÚS�BSNÏO�&SJL�(�#FOHUTTPO
/.../ den säkerhetspolitiska utvecklingen visar att det nordiska området måste 
ses i ett sammanhang. Någon särskild del av vårt land kan därför inte 
nedprioriteras. Stor betydelse måste alltså tillmätas såväl södra, mellersta som 
norra Sverige.200

Chefen för marinen, Bengt Schuback
/.../ Försvarsmakten har brister. De som har påvisats av faktiska händelser 
måste enligt min mening i första hand åtgärdas.201

Chefen för !ygvapnet, Sven-Olof Olson
/.../ behovet av ett starkt luftförsvar kan även härledas till vår militärgeogra!ska 
situation. Sverige ligger inklämt mellan stormaktsblocken och tar därvid 
upp nära halva gränslinjen i nordsydlig riktning mellan dem i Europa. Av 
detta förhållande följer en stor risk för säkerhetspolitiskt mycket besvärande 
situationer om vi inte i olika lägen alltifrån fredstillstånd till kriser, neutralitet 
och krig, med kraft kan hävda vårt luftrum.202

Det skulle kunna sägas att ÖB 85 och det efterföljande arbetet inför 1987 års 
försvarsbeslut innebar en avslutning av den planering som grundlades i och 
med ÖB 62, ÖB 65, ÖB svaret 67 samt försvarsbesluten 1968 och 1972. En 
avslutning i kaos.  

Försvarsgrenschefernas slutsatser negligerades av statsmakterna och 
politikerna. Överbefälhavarens jämkningar gav ett bättre svar på jungfruns bön. 
Samtidigt slapp statsmakterna ta i de svåra besluten att prioritera genom att välja 
bort. Detta säkerställdes genom att krigs- och fredsorganisationen upprätthölls. 
Därmed försvårades kraftigt den modernisering av Försvarsmakten som hade 
varit nödvändiga från början av 1970-talet. Vare sig planeringsmodeller, metoder 
eller de slutsatser som drogs, satte några djupare spår i Försvarsmakten. I 1984 års 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏT�TMVUCFUÊOLBOEF�LPOTUBUFSBT

/…/ särskild uppmärksamhet ägnas förmågan att möta operationer riktade 
mot svenskt territorium i norra Norrland, östra Mellansverige inklusive 

200 ÖB 85, sida 170.
201 ÖB 85, sida 174.
202 ÖB 85, sida 176.

De tidigare tankegångarna om att det i första hand är norra och södra delen
av Sverige som är av intresse och hotat utkristalliseras. Detta maskerades dock
genom ett tillägg, krissituationer, vilket ansågs vara nödvändigt för att den gjorda
analysen skulle accepteras. Detta räckte emellertid inte. Avvikande meningar
lämnades av samtliga försvarsgrenschefer:
Chefen för armen, Erik G Bengtsson

...1 den säkerhetspolitiska utvecklingen visar att det nordiska området måste
ses i  ett sammanhang. Någon särskild del av vårt land kan därför inte
nedprioriteras. Stor betydelse måste alltså tillmätas såväl södra, mellersta som
norra Sven* ge."°

Chefen för marinen, Bengt Schuback
.../ Försvarsmakten har brister. De som har på visats av faktiska händelser
måste enligt min mening i första hand åtgärdas."'

Chefen för flygvapnet, Sven-Olof Olson
/../ behovet av ett starkt luftförsvar kan även härledas till vår militärgeografiska
situation. Sverige ligger inklämt mellan stormaktsblocken och tar därvid
upp nära halva gränslinjen i nordsydlig riktning mellan dem i Europa. Av
detta förhållande följer en stor risk för säkerhetspolitiskt mycket besvärande
situationer om vi inte i olika lägen alltifrån fredstillstånd till kriser, neutralitet
och krig, med kraft kan hävda vårt luftrum.202

Det skulle kunna sägas att ÖB 85 och det efterföljande arbetet inför 1987 års
försvarsbeslut innebar en avslutning av den planering som grundlades i och
med ÖB 62, ÖB 65, ÖB svaret 67 samt försvarsbesluten 1968 och 1972. En
avslutning i kaos.

Försvarsgrenschefernas slutsatser negligerades a v  statsmakterna och
politikerna. Överbefälhavarens jämkningar gav ett bättre svar på jungfruns bön.
Samtidigt slapp statsmakterna ta i de svåra besluten att prioritera genom att välja
bort. Detta säkerställdes genom att krigs- och fredsorganisationen upprätthölls.
Därmed försvårades kraftigt den modernisering av Försvarsmakten som hade
varit nödvändiga från början av 1970-talet. Vare sig planeringsmodeller, metoder
eller de slutsatser som drogs, satte några djupare spår i Försvarsmakten. 11984 års
försvarskommittes slutbetänkande konstateras

/.../ särskild uppmärksamhet ägnas förmågan att möta operationer riktade
mot svenskt territorium i  norra Norrland, östra Mellansverige inklusive

200 ÖB 85, sida 170.
201 ÖB 85, sida 174.
202 ÖB 85, sida 176.
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Gotland och de södra delarna av Sverige. Även hotet mot vårt luftrum i dess 
helhet skall särskilt uppmärksammas.203

1990-talet
I FU88 gjordes ett tappert försök att råda bot på obalansen mellan organisation 
PDI�NBUFSJFM��%FU� WBS� J� GÚSTUB�IBOE� BSNÏO� TPN�CFIBOEMBEFT��5ZWÊSS� MFEEF�EFU�
till ett misslyckande. Trots ideliga varningar undervärderades kostnader för 
VUSVTUOJOH�QFSTPOBM�PDI�VUCJMEOJOHTQMBUTFS��,PTUOBEFSOB�GÚS�BSNÏOT�VUWFDLMJOH�
underskattades med ca 15 till 20 miljarder över en 15 årsperiod. Politikerna 
ställdes inför en svår situation. Det var nödvändigt att lägga ner regementen.

En bidragande orsak till denna planeringssituation var ledningens oförmåga 
att vilja ta till sig den information som trots allt fanns. Politikerna missuppskattade 
kostnaderna, eller så ville man inte tro på dem. När de organisationsstrukturer 
som föreslogs skulle prövas tog det stopp. Försvarsmakten !ck resurstillskott 
inför, i och efter 1987 års försvarsbeslut. Att då föreslå en kraftig minskning av 
organisationen ansågs vara omöjlig. Det bedömdes som rimligt att Försvarsmaktens 
krigsorganisation skulle omfatta 23–25 brigader, 20–21 "ygdivisioner och en 
marin med en i stort bibehållen krigsorganisation. 

Denna inställning har på ett drastiskt sätt lett till att många medarbetare har 
blivit försiktiga i att framföra oönskad information. Konsekvensen för den egna 
karriären sätts i första hand. Det är bättre att ge ett svar som är förväntat än att 
beskriva möjligheter och sakförhållanden som de är. Åtminstone som jag själv 
uppfattar dem, inte det jag tror att chefen vill höra!

Efter hand som tiden gick blev uppfattningen mer och mer realistisk. Den 
person som först uppfattade detta var den dåvarande överbefälhavaren.204 Det var 
också en av anledningarna till att han beslutade att genomföra perspektivstudien 
FMI 2000 som en bakgrund till FU 88.

Utgående från analysen i FMI 2000 konstaterade överbefälhavaren att 
Försvarsmakten fört en övervintringspolitik.205 Samtidigt slogs det fast att även om 
förhandlingarna om rustningsbegränsningar skulle fortsätta och försvarssatsningar 
minskar, skulle det ta tid innan denna trend skulle ge påtagliga resultat.206 Det är lätt 
att avska#a försvarsförmåga. Uppbyggnaden däremot är mödosam och tar lång tid.

Vidare återfördes diskussionen om försvarse#ekt till hela landet och de behov 
detta innebar. Om de faktiska förstärkningar som erfordrades inte erhölls måste 
ett resonemang kring minskade uppgifter föras. I ett första steg förordades en 
reduktion av den tidiga e#ekten samt förmågan vid en utveckling från fred till 

203 Slutbetänkandet sida 28.
204 General Bengt Gustafsson.
205 FMI 2000 sid 10.
206 FMI 2000 sid 12 samt 13.

Gotland och de södra delarna av Sverige. Även hotet mot vårt luftrum i dess
helhet skall särskilt uppmärksammas.2°3

1990-talet
I FU88 gjordes ett tappert försök att råda bot på obalansen mellan organisation
och materiel. Det var i första hand armen som behandlades. Tyvärr ledde det
till ett misslyckande. Trots ideliga varningar undervärderades kostnader för
utrustning, personal och utbildningsplatser. Kostnaderna för armens utveckling
underskattades med ca 15 till 20 miljarder över en 15 årsperiod. Politikerna
ställdes inför en svår situation. Det var nödvändigt att lägga ner regementen.

En bidragande orsak till denna planeringssituation var ledningens oförmåga
att vilja ta till sig den information som trots allt fanns. Politikerna missuppskattade
kostnaderna, eller så ville man inte tro på dem. När de organisationsstrukturer
som föreslogs skulle prövas tog det stopp. Försvarsmakten fick resurstillskott
inför, i och efter 1987 års försvarsbeslut. Att då föreslå en kraftig minskning av
organisationen ansågs vara omöjlig. Det bedömdes som rimligt att Försvarsmaktens
krigsorganisation skulle omfatta 23-25 brigader, 20-21 flygdivisioner och en
main med en i stort bibehållen krigsorganisation.

Denna inställning har på ett drastiskt sätt lett till att många medarbetare har
blivit försiktiga i att framföra oönskad information. Konsekvensen för den egna
karriären sätts i första hand. Det är bättre att ge ett svar som är förväntat än att
beskriva möjligheter och sakförhållanden som de är. Åtminstone som jag själv
uppfattar dem, inte det jag tror att chefen vill höra!

Efter hand som tiden gick blev uppfattningen mer och mer realistisk. Den
person som först uppfattade detta var den dåvarande överbefälhavaren.204 Det var
också en av anledningarna till att han beslutade att genomföra perspektivstudien
FMI 2000 som en bakgrund till FU 88.

Utgående från analysen i  FMI 2000 konstaterade överbefälhavaren att
Försvarsmakten fört en övervintringspolitik.2°5 Samtidigt slogs det fast att även om
förhandlingarna om rustningsbegränsningar skulle fortsätta och försvarssatsningar
minskar, skulle det ta tid innan denna trend skulle ge påtagliga resultat.206 Det är lätt
att avskaffa försvarsförmåga. Uppbyggnaden däremot är mödosam och tar lång tid.

Vidare återfördes diskussionen om försvarseffekt till hela landet och de behov
detta innebar. Om de faktiska förstärkningar som erfordrades inte erhölls måste
ett resonemang kring minskade uppgifter föras. I ett första steg förordades en
reduktion av den tidiga effekten samt förmågan vid en utveckling från fred till

203 Slutbetänkandet sida 28.
204 General Bengt Gustafsson.
205 FMI 2000 sid 10.
206 FMI 2000 sid 12 samt 13.
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neutralitet till förmån för ett bibehållet invasionsförsvar där uthålligheten (fortsatt 
strid) eftersattes. I ett andra steg gavs tre exempel på reduktioner i uppgifter utan 
att överbefälhavaren tog ställning till någon av dem.

FM 90 utgjorde fortsättningen på FMI 2000. För att tidigt mota Olle i 
grind formulerade regeringskansliet ett stort antal frågor. Dessa analyserades 
av överbefälhavaren och fördelades till de områden som studerades. Detta 
innebar att överbefälhavaren inte i första hand explicit svarade på frågorna utan 
gjorde detta indirekt. En frågeställning hade många gånger påverkan inom !era 
olika områden. I slutet på FM 90 redovisades var man kunde "nna svar på de 
frågeställningar som hade formulerats. Dessutom, förutom i huvuddokumentet, 
redovisades det fullständiga planeringsunderlaget i 15 delrapporter.

Samma teknik som i FMI 2000 tillämpades för att i FM 90 redovisa förmågor 
och försvarse#ekter. Detta vållade inte samma problem som i FMI 2000. En 
av anledningarna till detta var att försvarsledningen hade insett fördelarna med 
den genomgående, likformiga och relativa konsekvensbeskrivning som detta gav 
upphov till. Det fanns således ett brett underlag för politiker och statsmakt att ta 
ställning till.

Trots detta tog statsmakterna inte chansen att utnyttja underlaget utan ansåg 
att svar inte hade lämnats på ställda frågor. Framför allt hängde det nog samman 
med att överbefälhavaren tagit initiativet och därmed ska#at sig privilegiet att 
göra problemformuleringarna. Mest störda av detta var medarbetarna inom SSLP 
i försvarsdepartementet. Där hade man misslyckats med att styra överbefälhavaren 
genom att ställa ett stort antal frågor där huvuddelen av svaren berörde ett 
!ertal områden inom Försvarsmakten. Tidigare hade enskilda frågor till stor del 
styrt avvägningen av den enskilda funktionen (suboptimering). På så sätt "ck 
departementets prioriterade problem försteg. Försvarsmaktens möjligheter till 
helhetsgrepp kunde därmed undertryckas.

Trätan mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet återfördes till mera 
eteriska funderingar som krigsavhållande, trovärdighet med mera. Därtill odlades 
myten att överbefälhavaren inte svarat på regeringens frågor. Dessutom ansågs att 
överbefälhavaren hade beskrivit omvärldshotet alldeles för starkt. Han hade inte 
insett att det nu var nedrustning och fred som gällde. Dessutom kunde Sveriges 
stridskrafter inte ingripa i södra Östersjön. De hade inte tillräcklig kapacitet. 
Däremot kunde de västtyska göra detta. Därmed var det påstådda hotet i södra 
delen av vårt territorium inte relevant. Dessutom besvarades inte frågorna på det 
sätt (och med rätta svar), som SSLP krävde! Således betraktades hela underlaget 
som suspekt.

Det tråkiga i situationen var inte själva diskussionen utan bristen på en 
önskan att nå ett gemensamt mål. Äpplen och päron blandades innebärande 
att operativ planläggning blandades med långsiktsutveckling och bästa möjliga 

neutralitet till förmån för ett bibehållet invasionsförsvar där uthålligheten (fortsatt
strid) eftersattes. I ett andra steg gavs tre exempel på reduktioner i uppgifter utan
att överbefälhavaren tog ställning till någon av dem.
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Samma teknik som i FMI 2000 tillämpades för att i FM 90 redovisa förmågor
och försvarseffekter. Detta vållade inte samma problem som i FMI 2000. En
av anledningarna till detta var att försvarsledningen hade insett fördelarna med
den genomgående, likformiga och relativa konsekvensbeskrivning som detta gav
upphov till. Det fanns således ett brett underlag för politiker och statsmakt att ta
ställning till.

Trots detta tog statsmakterna inte chansen att utnyttja underlaget utan ansåg
att svar inte hade lämnats på ställda frågor. Framför allt hängde det nog samman
med att överbefälhavaren tagit initiativet och därmed skaffat sig privilegiet att
göra problemformuleringarna. Mest störda av detta var medarbetarna inom SSLP
i försvarsdepartementet. Där hade man misslyckats med att styra överbefälhavaren
genom att ställa ett stort antal frågor där huvuddelen av svaren berörde ett
flertal områden inom Försvarsmakten. Tidigare hade enskilda frågor till stor del
styrt avvägningen av den enskilda funktionen (suboptimering). På så sätt fick
departementets prioriterade problem försteg. Försvarsmaktens möjligheter till
helhetsgrepp kunde därmed undertryckas.

Trätan mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet återfördes till mera
eteriska funderingar som krigsavhållande, trovärdighet med mera. Därtill odlades
myten att överbefälhavaren inte svarat på regeringens frågor. Dessutom ansågs att
överbefälhavaren hade beskrivit omvärldshotet alldeles för starkt. Han hade inte
insett att det nu var nedrustning och fred som gällde. Dessutom kunde Sveriges
stridskrafter inte ingripa i södra Östersjön. De hade inte tillräcklig kapacitet.
Däremot kunde de västtyska göra detta. Därmed var det påstådda hotet i södra
delen av vårt territorium inte relevant. Dessutom besvarades inte frågorna på det
sätt (och med rätta svar), som SSLP krävde! Således betraktades hela underlaget
som suspekt.

Det tråkiga i situationen var inte själva diskussionen utan bristen på en
önskan att nå ett gemensamt mål. Äpplen och päron blandades innebärande
att operativ planläggning blandades med långsiktsutveckling och bästa möjliga
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utformning av Försvarsmakten. Inslagen från försvarsbesluten 1968 och 1972 
var märkbara. Genom styrkereduceringar i omvärlden, ner till så låg förmåga 
att militärt angrepp ur professionell synvinkel inte vore möjlig, sökte man det 
förutbestämda svaret. Försvarsmakten skall få plats med en för stor fot i en för 
liten sko eller också göra foten mindre utan att politikerna tvingas till att hålla 
i kniven. Försvarsmakten hade fortfarande att lösa alla tidigare ställda uppgifter 
trots krav på minskat anslag. 

Det kan också konstateras att Försvarsmakten inte gjorde någon militär/
strategisk prioritering av olika delar av Sverige, om det med detta inte avsågs att 
kunna föra fortsatt strid över landets yta.207

Det är bara att beklaga att det fortsatta arbetet inte fullföljdes med det 
framtagna underlaget som grund. I stället konstaterade statsmakterna och 
Försvarsmaktens ledning (helt inkonsekvent) att nu gällde andra förutsättningar. 
Vi var tvungna att börja om från början, såväl i det fortsatta arbetet som vid 
uppstarten av förberedelserna inför nästkommande försvarsbeslut.

Inför 1992 års försvarsbeslut gav regeringen följande operativa inriktning: 

Försvarsmakten ska 
t�� LVOOB�NÚUB�WÊQOBU�BOHSFQQ�WBSJGSÌO�EFU�ÊO�LPNNFS
t�� QÌ�CFUSZHHBOEF�TÊUU�LVOOB�GÚSTWBSB�MBOEFU�WJE�TUSBUFHJTLU�ÚWFSGBMM
t�� WJE�JOWBTJPO�ÚWFS�MBOEHSÊOTFO�	TPN�GÚSVU
�TVDDFTTJWU�LVOOB�CSZUB�BOGBMMTLSBGUFO
t�� WJE�JOWBTJPO�ÚWFS�IBWFU�LVOOB�GÚSIJOESB�BOHSJQBSFO�GSÌO�BUU�GÌ�GPUGÊTUF�J�WÌSU�
 land samt
t�� LVOOB�CFESJWB�GSJB�LSJHFU�PN�WÌSU�PSHBOJTFSBEF�NPUTUÌOE�CSZUT�

Försvarsmakten skulle därmed inte längre ha förmågan att föra en uthållig 
försvarsoperation i organiserade former. Under neutralitet, med krig i vår omvärld, 
skall Försvarsmakten e!ektivt kunna motverka försök av främmande makter att 
nå väsentliga operativa fördelar via svenskt territorium. Vårt luftrums integritet 
ska då särskilt skulle uppmärksammas. I fredstid skulle Försvarsmakten kunna 
ingripa mot varje form av kränkning, varvid skyddet mot undervattenskränkningar 
särskilt skulle uppmärksammas.208 En naturlig slutsats av regeringens anvisningar 
är följande:

t�� 'ÚSTWBSTNBLUFO�TLBMM�LVOOB�MÚTB�TBNNB�VQQHJGUFS�TPN�UJEJHBSF�
t�� 7JE�PGÚSÊOESBEF�GÚSTWBSTLPTUOBEFS�TLBMM�'ÚSTWBSTNBLUFO�JOOFIÌMMB�NJOTU���
� BSNÏCSJHBEFS�NFE� FUU� TUPSU� BOUBM� QSJPSJUFSBEF� WBQFOTZTUFN� TBNUJEJHU� TPN�
 luftförsvaret skall prioriteras.

207 FM 90 sid 7 och 9 samt 68, 69.
208 ÖB 91, sid 6.

utformning av Försvarsmakten. Inslagen från försvarsbesluten 1968 och 1972
var märkbara. Genom styrkereduceringar i omvärlden, ner till så låg förmåga
att militärt angrepp ur professionell synvinkel inte vore möjlig, sökte man det
förutbestämda svaret. Försvarsmakten skall få plats med en för stor fot i en för
liten sko eller också göra foten mindre utan att politikerna tvingas till att hålla
i kniven. Försvarsmakten hade fortfarande att lösa alla tidigare ställda uppgifter
trots krav på minskat anslag.

Det kan också konstateras att Försvarsmakten inte gjorde någon militär/
strategisk prioritering av olika delar av Sverige, om det med detta inte avsågs att
kunna föra fortsatt strid över landets yta.207

Det är bara att beklaga att det fortsatta arbetet inte fullföljdes med det
framtagna underlaget som grund. I  stället konstaterade statsmakterna och
Försvarsmaktens ledning (helt inkonsekvent) att nu gällde andra förutsättningar.
Vi var tvungna att börja om från början, såväl i det fortsatta arbetet som vid
uppstarten av förberedelserna inför nästkommande försvarsbeslut.
Inför 1992 års försvarsbeslut gav regeringen följande operativa inriktning:
Försvarsmakten ska
• kunna möta väpnat angrepp varifrån det än kommer,
• p å  betryggande sätt kunna försvara landet vid strategiskt överfall,
• v i d  invasion över landgränsen (som förut) successivt kunna bryta anfallskraften,
• v i d  invasion över havet kunna förhindra angriparen från att få fotfäste i vårt

land samt
• kunna bedriva fria kriget om vårt organiserade motstånd bryts.
Försvarsmakten skulle därmed inte längre ha förmågan att föra en uthållig
försvarsoperation i organiserade former. Under neutralitet, med krig i vår omvärld,
skall Försvarsmakten effektivt kunna motverka försök av främmande makter att
nå väsentliga operativa fördelar via svenskt territorium. Vårt luftrums integritet
ska då särskilt skulle uppmärksammas. I fredstid skulle Försvarsmakten kunna
ingripa mot varje form av kränkning, varvid skyddet mot undervattenskränkningar
särskilt skulle uppmärksammas.2" En naturlig slutsats av regeringens anvisningar
är följande:
• Försvarsmakten skall kunna lösa samma uppgifter som tidigare.
• V i d  oförändrade försvarskostnader skall Försvarsmakten innehålla minst 17

armsbrigader med ett stort antal prioriterade vapensystem samtidigt som
luftförsvaret skall prioriteras.

207 FM 90 sid 7 och 9 samt 68, 69.
208 ÖB 91, sid 6.
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t�� 3FHFSJOHFO�IBS�SFEBO�CFTUÊMMU�EFMBS�BW�EF�QSJPSJUFSBEF�WBQFOTZTUFNFO�
t�� #FSFETLBQFO�TLBMM�VQQSÊUUIÌMMBT�QÌ�IJUUJMMTWBSBOEF�OJWÌ�ÊWFO�PN�EJêFSFOUJ�
 eringar tillåts, men förbanden skall ha full krigsduglighet efter mobilisering.
t�� %FO�BMMNÊOOB�WÊSOQMJLUFO�TLBMM�PNGBUUB�NJOTU�GFN�NÌOBEFS�
t�� 'SFETPSHBOJTBUJPOFO� TLBMM� VUWFDLMBT� FOMJHU� 3JLTEBHFOT� CFTMVU� J� EFDFNCFS
 1989. 
t�� 1MBOFSJOHFO�TLBMM�JOOFIÌMMB�IBOEMJOHTGSJIFU�NPU�CBLHSVOE�BW�EFO�PTÊLFSIFU�J�
 omvärldsutvecklingen som nu råder.

Att sedan de faktiska konsekvenserna vid utformningen av Försvarsmakten blev 
annorlunda och inte heller förankrades i de givna utgångsvärdena blev därmed 
GÚSTUÌFMJHU��½WFSCFGÊMIBWBSFO�LPOTUBUFSBEF�BUU�LPNNJUUÏO�JOUF�IBEF�UBHJU�UJMM�TJH�
det inlämnade underlaget.209

Försvarsgrenscheferna lämnade skiljaktiga meningar. Överbefälhavaren delade 
deras uppfattningar avseende planeringen på de låga nivåerna [fr.o.m. nivå 5 
PDI�OFEÌU�TPN�KBH�VQQGBUUBU�EFU>��%ÊSFNPU�EFMBEF�IBO�JOUF�$IFGFOT�GÚS�BSNÏO�
respektive Chefens för !ygvapnet uppfattning om planeringsreserver. De båda 
försvarsgrenscheferna hävdade att planeringsreserverna ledde till alltför tidiga 
organisationsreduceringar än vad som var nödvändigt. De erfarenheter som 
Försvarsmakten hade dragit sedan 1970-talets början hade således ännu inte 
observerats av de båda försvarsgrenscheferna (?!).

Överbefälhavaren ansåg också att de nuvarande uppgifterna innebar 
att Försvarsmakten skulle ha förmåga att i varje del av landet kunna 
förhindra inträngande ubåtar samt undervattensfarkoster och främmande 
undervattensverksamhet samt vara beredd att möta angrepp samt att genomföra 
en försvarsoperation i organiserade former i åtminstone en del av landet.

Regeringen konstaterade i sin proposition att de säkerhetspolitiska 
förhållandena i vårt närområde endast i ringa grad påverkades av den pågående 
nedrustningsprocessen. Rysslands ovilja att acceptera en utvidgning av Nato 
österut, inte minst till Baltikum och Polen, underströk denna tes. Östersjön har 
alltid varit och kommer allt framgent att vara en säkerhetspolitisk skärningsgräns 
mellan olika intressen i Europa.210

Inte heller i underlaget inför totalförsvarsbeslutet 1996211 kan vi återse någon 
geogra"sk prioritering (utom vad gäller den inre delen av landet då angriparen 
kanske har fått fast fot) vid försvar av svenska intressen. Det var istället den 
inledande förmågan, trovärdigheten att försvara våra rättigheter som fri nation, 
även om krig pågår, som var regeringens inriktning.

209 ÖB 91 sid III.
210 Regeringens proposition 1991/92;102 sida 26.
211 Underlag inför totalförsvarsbeslutet 1996 sidorna 7 och 11.

• Regeringen har redan beställt delar av de prioriterade vapensystemen.
• Beredskapen skall upprätthållas på hittillsvarande nivå, även om differenti-

eringar tillåts, men förbanden skall ha full krigsduglighet efter mobilisering.
• D e n  allmänna värnplikten skall omfatta minst fem månader.
• Fredsorganisationen skall utvecklas enligt Riksdagens beslut i  december

1989.
• Planeringen skall innehålla handlingsfrihet mot bakgrund av den osäkerhet i

omvärldsutvecklingen som nu råder.
Att sedan de faktiska konsekvenserna vid utformningen av Försvarsmakten blev
annorlunda och inte heller förankrades i de givna utgångsvärdena blev därmed
förståeligt. Överbefälhavaren konstaterade att kommitten inte hade tagit till sig
det inlämnade underlaget.2"

Försvarsgrenscheferna lämnade skiljaktiga meningar. Överbefälhavaren delade
deras uppfattningar avseende planeringen på de låga nivåerna [fr.o.m. nivå 5
och nedåt, som jag uppfattat det]. Däremot delade han inte Chefens för armen
respektive Chefens för flygvapnet uppfattning om planeringsreserver. De båda
försvarsgrenscheferna hävdade att planeringsreserverna ledde till alltför tidiga
organisationsreduceringar än vad som var nödvändigt. De erfarenheter som
Försvarsmakten hade dragit sedan 1970-talets början hade således ännu inte
observerats av de båda försvarsgrenscheferna (?!).

Överbefälhavaren ansåg också att de nuvarande uppgifterna innebar
att Försvarsmakten skulle ha förmåga att i  varje del av landet kunna
förhindra inträngande ubåtar samt undervattensfarkoster och främmande
undervattensverksamhet samt vara beredd att möta angrepp samt att genomföra
en försvarsoperation i organiserade former i åtminstone en del av landet.

Regeringen konstaterade i  sin proposition att de säkerhetspolitiska
förhållandena i vårt närområde endast i ringa grad påverkades av den pågående
nedrustningsprocessen. Rysslands ovilja att acceptera en utvidgning av Nato
österut, inte minst till Baltikum och Polen, underströk denna tes. Östersjön har
alltid varit och kommer allt framgent att vara en säkerhetspolitisk skärningsgräns
mellan olika intressen i Europa.21°

Inte heller i underlaget inför totalförsvarsbeslutet 19962" kan vi återse någon
geografisk prioritering (utom vad gäller den inre delen av landet då angriparen
kanske har fått fast fot) vid försvar av svenska intressen. Det var istället den
inledande förmågan, trovärdigheten att försvara våra rättigheter som fri nation,
även om krig pågår, som var regeringens inriktning.

209 ÖB 91 sid III.
210 Regeringens proposition 1991/92;102 sida 26.
211 Underlag inför totalförsvarsbeslutet 1996 sidorna 7 och 11.
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Debatten om uppgifter för Försvarsmakten och prioriteringar av dessa hör 
snarare hemma i analyser av politisk art. Är det ett politiskt intresse att invadera 
Sverige? Har något land lämpliga och tillräckliga militära resurser? Om inte, när 
kan detta !nnas? För mig är detta en riskanalys av vad som kanske kan ske i dag 
och i en kommande framtid. Den har inget med försvarets utformning att göra, 
utom på en punkt:

Kan vi i framtiden bortse från att militära eller andra tvångsmedel kommer 
att utnyttjas mot vårt land eller via vårt land mot andra länder? [Min fråga.]

Om svaret är ja på denna fråga, kan vi lägga ner det svenska försvaret. Om svaret 
däremot är nej, måste vi ha det kvar. Och i det senare fallet måste Försvarsmakten 
optimeras på ett professionellt sätt. Att göra det senare, förebärandes en fredlig 
utveckling och därmed reducera en eventuell motparts militära förmåga till 
en obetydlighet, för att tillfredsställa en nedrustnings- och besparingsrörelse, 
framstår som ett självbedrägeri.

Det är inte utan att jag !ck uppfattningen att Försvarsmakten, som så många 
gånger förut, återföll i tendensen att det som var den lägsta nivå i föregående 
försvarsbeslut nu är den enda (högsta) nivån, som ger försvaret möjlighet att 
klara ut alla de uppgifter som statsmakterna ställer. Och inte har man ändrat 
uppgifterna något nämnvärt sedan 1968. Det är egentligen endast att den då 
omhuldade kvarvarande motståndsförmågan eller som man säger nu försvar i 
ordnade former på djupet av vårt territorium har fått stå tillbaka till förmån för 
skydd av vår ekonomiska zon, vårt sjö- och markterritorium samt luftrum. Någon 
ökning av faktiska resurser till förmån för det senare har i egentlig mening inte 
förverkligats. Det är i första hand de ökade kostnaderna, som har framtvingat en 
reduktion av markstridskrafterna.

Debatten om prioriteringar av uppgifter och geogra!ska områden läggs i 
munnen på politikerna, utan att för den skull ha hört dem eller fått dem att säga 
detta i o"entliga sammanhang. Om vi skulle bli ställda inför faktum, att det blir 
ökad oro i omvärlden med kriser, som kanske kan komma att utvecklas till krig, 
så faller alla dessa argument. Det är därför förvånande att ansvariga personer 
vågar utnyttja detta till den egna organisationens fördel. Till syvende och sist 
handlar det om politik.

Debatten om uppgifter för Försvarsmakten och prioriteringar av dessa hör
snarare hemma i analyser av politisk art. Är det ett politiskt intresse att invadera
Sverige? Har något land lämpliga och tillräckliga militära resurser? Om inte, när
kan detta finnas? För mig är detta en riskanalys av vad som kanske kan ske i dag
och i en kommande framtid. Den har inget med försvarets utformning att göra,
utom på en punkt:

Kan vi i framtiden bortse från att militära eller andra tvångsmedel kommer
att utnyttjas mot vårt land eller via vårt land mot andra länder? [Min frågal

Om svaret är ja på denna fråga, kan vi lägga ner det svenska försvaret. Om svaret
däremot är nej, måste vi ha det kvar. Och i det senare fallet måste Försvarsmakten
optimeras på ett professionellt sätt. Att göra det senare, förebärandes en fredlig
utveckling och därmed reducera en eventuell motparts militära förmåga till
en obetydlighet, för att tillfredsställa en nedrustnings- och besparingsrörelse,
framstår som ett självbedrägeri.

Det är inte utan att jag fick uppfattningen att Försvarsmakten, som så många
gånger förut, återföll i tendensen att det som var den lägsta nivå i föregående
försvarsbeslut nu är den enda (högsta) nivån, som ger försvaret möjlighet att
klara ut alla de uppgifter som statsmakterna ställer. Och inte har man ändrat
uppgifterna något nämnvärt sedan 1968. Det är egentligen endast att den då
omhuldade kvarvarande motståndsförmågan eller som man säger nu försvar i
ordnade former på djupet av vårt territorium har fått stå tillbaka till förmån för
skydd av vår ekonomiska zon, vårt sjö- och markterritorium samt luftrum. Någon
ökning av faktiska resurser till förmån för det senare har i egentlig mening inte
förverkligats. Det är i första hand de ökade kostnaderna, som har framtvingat en
reduktion av markstridskrafterna.

Debatten om prioriteringar av uppgifter och geografiska områden läggs i
munnen på politikerna, utan att för den skull ha hört dem eller fått dem att säga
detta i offentliga sammanhang. Om vi skulle bli ställda inför faktum, att det blir
ökad oro i omvärlden med kriser, som kanske kan komma att utvecklas till krig,
så faller alla dessa argument. Det är därför förvånande att ansvariga personer
vågar utnyttja detta till den egna organisationens fördel. Till syvende och sist
handlar det om politik.
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De två tyska staterna återförenades den 3 oktober 1990. Warszawapakten 
upplöses den 1 juli 1991 och Sovjetunionen upphör som politisk struktur 
den 25 december 1991.

Svenska Dagbladet kommenterar den 4 juni 1992 den pågående debatten
mellan Anders Björck och Sture Ericson inför det kommande försvarsbeslut.

De två tyska staterna återförenades den 3 oktober 1990. Warszawapakten
upplöses den 1 juli 1991 och Sovjetunionen upphör som politisk struktur
den 25 december 1991.

Hetsig träta i försvarsdebatt I
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Svenska Dagbladet kommenterar den 4 juni 1992 den pågående debatten
mellan Anders Björck och Sture Ericson inför det kommande försvarsbeslut.
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Slagsida

Sjöförsvaret efter andra världskriget : 1948–2000
Krigsorganisationen

Flottan bestod vid krigsslutet av åtta pansarskepp (alla från tiden före 1920), 
fem kryssare (varav fyra från tiden före 1920), 27 jagare (varav tio från tiden före 
1920), 20 motortorpedbåtar, 26 ubåtar (varav fem från tiden före 1920) och 148 
minsvepare (varav 5 var före 1920 och 103 var hjälpminsvepare212). Av totalt 
cirka 200 fartyg var cirka 30 från tiden före 1920 och cirka 70 hjälpminsvepare. 
Endast ett fåtal av jagarna var utrustade med perifoner.

Kust!ottan bestod vid krigsslutet bland annat av två pansarskeppsdivisioner, 
en kryssardivision, fem jagardivisioner, en ubåtsavdelning, en torpedbåtsdivision 
och en minsvepardivision samt en spanings!ygdivision ur !ygvapnet.

Lokala styrkor var tilldelade respektive marindistrikt. I samtliga lokala styrkor 
ingick jagare, minsvepare och vedettbåtar. I Göteborgs- och Stockholmseskadrarna 
samt Malmö- och Karlskronaavdelningarna ingick även pansarskepp. En 
ubåtsdivision ingick i vardera Göteborgseskadern och Karlskronaavdelningen.

Kustbefästningarna hade utökats och omorganiserats till kustartilleriförsvar. 
Spärrarna hade !yttats ut till havsbandslinjen. I kustartilleriets krigsorganisation 
ingick 21 pjäser svårt artilleri, 83 pjäser medelsvårt artilleri och 194 pjäser 
lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt artilleri och 24 pjäser 
rörligt medelsvårt artilleri. Många av batterierna utgjordes av eldrör från äldre 
fartygsartilleri. Skyddsnivån vid de fasta förbanden var låg. Genom att rekvirera 
de artilleripjäser som beställts från utlandet hade dock ett tillskott av moderna 
batterier erhållits. 

Sjöförsvarets framtida organisation213

Före krigsslutet hade den 1944 utnämnde överbefälhavaren Helge Jung fått 
regeringens uppdrag att ta fram förslag till försvarets utformning sedan kriget 
hade avslutats. Jungs slutsats beträ"ande sjöförsvaret innebar principiellt att 
försvaret av ostkusten skulle förstärkas. Sjöstridskrafterna skulle i första hand 
operera kustnära i Östersjön. Modernisering av Sverigeskeppen och nybyggnad 
av en tredje kryssare avfördes liksom omgruppering eller nyanska"ning av 

212 Erfarenheterna från Första världskriget pekade entydigt på att civila fartyg (bogserbåtar och 
#skebåtar) måste tas ut som hjälpminsvepare. Först i slutet av 1930-talet anska"ades fartyg speci#kt 
avsedda för minsvepning; Arholma- och M-klasserna.
213 Utformningen av sjöförsvarets krigsorganisation under det kalla kriget framgår av bilaga 4.
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Kustflottan bestod vid krigsslutet bland annat av två pansarskeppsdivisioner,
en kryssardivision, fem jagardivisioner, en ubåtsavdelning, en torpedbåtsdivision
och en minsvepardivision samt en spaningsflygdivision ur flygvapnet.

Lokala styrkor var tilldelade respektive marindistrikt. I samtliga lokala styrkor
ingick jagare, minsvepare och vedettbåtar. I Göteborgs- och Stockholmseskadrarna
samt Malmö- och Karlskronaavdelningarna ingick även pansarskepp. En
ubåtsdivision ingick i vardera Göteborgseskadern och Karlskronaavdelningen.

Kustbefästningarna hade utökats och omorganiserats till kustartilleriförsvar.
Spärrarna hade flyttats ut till havsbandslinjen. I kustartilleriets krigsorganisation
ingick 21 pjäser svårt artilleri, 83 pjäser medelsvårt artilleri och 194 pjäser
lätt artilleri. Till detta kom sex pjäser rörligt svårt artilleri och 24 pjäser
rörligt medelsvårt artilleri. Många av batterierna utgjordes av eldrör från äldre
fartygsartilleri. Skyddsnivån vid de fasta förbanden var låg. Genom att rekvirera
de artilleripjäser som beställts från utlandet hade dock ett tillskott av moderna
batterier erhållits.

Sjöförsvarets framtida organisation213
Före krigsslutet hade den 1944 utnämnde överbefälhavaren Helge Jung fått
regeringens uppdrag att ta fram förslag till försvarets utformning sedan kriget
hade avslutats. Jungs slutsats beträffande sjöförsvaret innebar principiellt att
försvaret av ostkusten skulle förstärkas. Sjöstridskrafterna skulle i första hand
operera kustnära i Östersjön. Modernisering av Sverigeskeppen och nybyggnad
av en tredje kryssare avfördes liksom omgruppering eller nyanskaffning av

212 Erfarenheterna från Första världskriget pekade entydigt på att civila fartyg (bogserbåtar och
fiskebåtar) måste tas ut som hjälpminsvepare. Först i slutet av 1930-talet anskaffades fartyg specifikt
avsedda för minsvepning; Arholma- och M-klasserna.
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kustartillerianläggningar.214 Helge Jungs slutsats som en följd av satsningarna på 
nybyggnation under andra världskriget innebar att !ottan tillsvidare skulle kunna 
leva på arvet.

)FMHF�+VOH�MBEF�UZOHEQVOLUFO�QÌ�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU��)BOT�NPUJW�GÚS�EFUUB�
WBS�BUU�CÌEF�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�LVOEF�WFSLB�NPU�BMMB�GPSNFS�BW�JOWBTJPO�PDI�
!yganfall, medan marinstridskrafternas möjligheter inskränktes till att medverka i 
försvaret mot kustinvasion. Det hade varit mycket intressant om överbefälhavaren 
PDLTÌ� IBEF� UBMBU� PN� WJMLB�NÚKMJHIFUFS� BSNÏO� PDI� ìZHWBQOFU� IBEF� BUU� LVOOB�
medverka i t ex minröjning, ubåtsjakt och sjöfartsskydd.215

Det hade också varit intressant om överbefälhavaren och regeringen hade 
beaktat de tydliga erfarenheterna av att förstärka försvaret som förelåg, när 
andra världskriget bröt ut. Det borde ha framgått att det inte bara handlar om 
soldater. Det var lika mycket fråga om att organisera, utbilda och inte minst 
anska"a moderna vapen till förbanden. Under de sex år som kriget varade borde 
krigsmakten fått många erfarenheter från de insatser som var nödvändiga. Det 
går heller inte att bortse från de krigförande ländernas erhållna erfarenheter. Ånyo 
visade det sig att en förstärkning av försvaret tar lång tid att förverkliga. Per Albin 
Hanssons uttalande i beredskapstalet 27 augusti 1939

/.../ regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd, som 
nu kan anses påkallade. Dessa komma att utvidgas och stärkas i den mån så 
be!nnes nödvändigt. Vår beredskap är god. 

– skramlade lika tomt som Neville Chamberlains – Peace in our time – ett år 
tidigare.

I stället för att dra nytta av vunna erfarenheter, innebar överbefälhavarens 
PDI� EFO� PFOJHB� GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� UJMM� VQQHÚSFMTF� FO� UJMMCBLBHÌOH� UJMM�
försvarsbesluten från början av 1920-talet. Det fanns därför all anledning att, 
som jag tidigare gjort, re!ektera över en utveckling som bättre stämde överens 
med erhållna erfarenheter.

I den fortsatta beskrivningen av sjöförsvarets uppbyggnad har jag utgått från 
tiden, då andra världskriget pågick. Då begränsades utvecklingen av militär 
materiel, inte minst för sjöförsvaret, till den inom landet be#ntliga kompetensen 
och teknikutvecklingen från tiden mellan de två världskrigen. De största bristerna 

214 Detta var slutet för nya artillerifartyg, !ottans stödstyrka bestående av de tre Sverige-skeppen 
liksom den tredje eskadern. Sverige-skeppen levde kvar under några år efter krigsslutet avsedda att 
ingå i lokal sjöstyrka. De föll slutligen för åldersstrecket i mitten av 1950-talet. Samtidigt var det ett 
dråpslag för !ottans framtid trots alla vackra ord om betydelsen av !ottans verksamhet för svensk 
beredskap och insatser under de två världskrigen. Sedan dröjde det inte länge innan kryssarna och 
jagarna också betraktades för stora och därför inte ersattes.
215 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199.

kustartillerianläggningar.214 Helge Jungs slutsats som en följd av satsningarna på
nybyggnation under andra världskriget innebar att flottan tillsvidare skulle kunna
leva på arvet.

Helge Jung lade tyngdpunkten på armen och flygvapnet. Hans motiv för detta
var att både armen och flygvapnet kunde verka mot alla former av invasion och
flyganfall, medan marinstridskrafternas möjligheter inskränktes till att medverka i
försvaret mot kustinvasion. Det hade varit mycket intressant om överbefälhavaren
också hade talat om vilka möjligheter armen och flygvapnet hade, att kunna
medverka i t ex minröjning, ubåtsjakt och sjöfartsskydd.215

Det hade också varit intressant om överbefälhavaren och regeringen hade
beaktat de tydliga erfarenheterna av att förstärka försvaret som förelåg, när
andra världskriget bröt ut. Det borde ha framgått att det inte bara handlar om
soldater. Det var lika mycket fråga om att organisera, utbilda och inte minst
anskaffa moderna vapen till förbanden. Under de sex år som kriget varade borde
krigsmakten fått många erfarenheter från de insatser som var nödvändiga. Det
går heller inte att bortse från de krigförande ländernas erhållna erfarenheter. Ånyo
visade det sig att en förstärkning av försvaret tar lång tid att förverkliga. Per Albin
Hanssons uttalande i beredskapstalet 27 augusti 1939

X../ regeringen har vidtagit alla anstalter for vakthållning och skydd, som
nu kan anses påkallade. Dessa komma att utvidgas och stärkas i den mån så
befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god.

— skramlade lika tomt som Neville Chamberlains — Peace in our time — ett år
tidigare.
I stället för att dra nytta av vunna erfarenheter, innebar överbefälhavarens
och den oeniga försvarskommittens förslag till uppgörelse en tillbakagång till
försvarsbesluten från början av 1920-talet. Det fanns därför all anledning att,
som jag tidigare gjort, reflektera över en utveckling som bättre stämde överens
med erhållna erfarenheter.

I den fortsatta beskrivningen av sjöförsvarets uppbyggnad har jag utgått från
tiden, då andra världskriget pågick. Då begränsades utvecklingen av militär
materiel, inte minst för sjöförsvaret, till den inom landet befintliga kompetensen
och teknikutvecklingen från tiden mellan de två världskrigen. De största bristerna
214 Detta var slutet för nya artillerifartyg, flottans stödstyrka bestående av de tre Sverige-skeppen
liksom den tredje eskadern. Sverige-skeppen levde kvar under några år efter krigsslutet avsedda att
ingå i lokal sjöstyrka. De föll slutligen för åldersstrecket i mitten av 1950-talet. Samtidigt var det ett
dråpslag för flottans framtid trots alla vackra ord om betydelsen av flottans verksamhet för svensk
beredskap och insatser under de två världskrigen. Sedan dröjde det inte länge innan kryssarna och
jagarna också betraktades för stora och därför inte ersattes.
215 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199.
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Sjöförsvarets förbandsutveckling

utgjordes av förmågan att strida i dålig sikt och mörker, att kunna lokalisera ubåtar 
i undervattensläge samt att sjunkbomber var ett oprecist vapen. Efter kriget !ck 
Sverige tillgång till såväl radar som hydrofoner och dessutom förbättrade (kast)
vapen som komplement till sjunkbomberna.

Ubåtar

Under och efter Första världskriget !ck användningen av ubåtar en allt större 
betydelse i den marina krigföringen. Det tyska oinskränkta ubåtskriget från 1917 
föranledde USA att gå med i kriget i Europa. Genom USA:s deltagande avgjordes 
kriget till de allierades fördel. Under andra världskriget tog det lång tid innan de 
allierade utvecklade förmågan att e"ektivt motverka ubåtarnas verksamhet.

Ursprungligen anföll ubåtarna i övervattensläge. Såväl torpeder som artilleri 
användes vid bekämpning av fartyg. Det var först när de blev upptäckta som de 
dök för att komma undan. Samtidigt var ubåtsjaktfartygen beroende av att optiskt 
upptäcka ubåtarna antingen när de sökte efter konvojer, anföll i övervattensläge, 
använde periskop vid torpedskjutning och upptäckt av torpedbana. Även när 
ubåtarna utrustats med snorkel var ubåtarna tvungna att gå i övervattensläge eller 
använda snorkel för att ladda batterierna. Dessa erfarenheter togs tillvara vid den 
fortsatta utvecklingen av ubåtssystemet.

Vid krigsutbrottet bestod den svenska ubåtsavdelningen av fem ubåtsdivisioner 
om vardera tre ubåtar. Behovet av besättningar till ubåtarna var ansträngt, ett stort 
antal nya ubåtar (18 stycken) tillfördes under kriget. Under andra världskriget 

utgjordes av förmågan att strida i dålig sikt och mörker, att kunna lokalisera ubåtar
i undervattensläge samt att sjunkbomber var ett oprecist vapen. Efter kriget fick
Sverige tillgång till såväl radar som hydrofoner och dessutom förbättrade (kast)
vapen som komplement till sjunkbomberna.
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Under och efter Första världskriget fick användningen av ubåtar en allt större
betydelse i den marina krigföringen. Det tyska oinskränkta ubåtskriget från 1917
föranledde USA att gå med i kriget i Europa. Genom USA:s deltagande avgjordes
kriget till de allierades fördel. Under andra världskriget tog det lång tid innan de
allierade utvecklade förmågan att effektivt motverka ubåtarnas verksamhet.

Ursprungligen anföll ubåtarna i övervattensläge. Såväl torpeder som artilleri
användes vid bekämpning av fartyg. Det var först när de blev upptäckta som de
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använde periskop vid torpedskjutning och upptäckt av torpedbana. Även när
ubåtarna utrustats med snorkel var ubåtarna tvungna att gå i övervattensläge eller
använda snorkel för att ladda batterierna. Dessa erfarenheter togs tillvara vid den
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om vardera tre ubåtar. Behovet av besättningar till ubåtarna var ansträngt, ett stort
antal nya ubåtar (18 stycken) tillfördes under kriget. Under andra världskriget
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sjönk HMS Illern efter en kollision i Kalmarsund den 13 augusti 1943. HMS 
Ulven förolyckades genom minsprängning den 15 april samma år utanför ön     
St. Pölsan i Kattegatt utanför Rörö.

Efter kriget fram till och med Draken-klassen (1960–1962) byggdes i Sverige 
nya ubåtar i serier om sex. Den tyska ubåten U3503 utgjorde förebild för 
kommande svenska ubåtar. U3503 skadades 1945 av allierat !yganfall. För att 
undkomma tog ubåten sig in på svenskt vatten vid Vinga. Där sänktes den av den 
egna besättningen. Sverige bärgade och studerade ubåtens konstruktion innan 
den skrotades. Utgående från ubåten U3503 byggdes (1954–1960) den första 
serien av svenska ubåtar (Hajen-klassen) efter kriget.216

De svenska ubåtarna var helt inriktade på att bekämpa övervattensfartyg. Försök 
gjordes för att även kunna bedriva ubåtsjakt med ubåtarna. Sex av kustubåtarna 
(U4 – U9) byggdes om för att öka förmågan att bedriva ubåtsjakt – nu även 
med ubåtar. Ombyggnaden gjordes mellan 1963 och 1964. Ubåtarna utrustades 
med en bra hydrofon och ett revolvermagasin för ubåtsjakttorpeder akterut 
utanför tryckskrovet. Till torpederna överfördes eldledningsinformation via en 
sänkbar kolv. Konstruktionen orsakade kontaktproblem, då det var svårt att få 
torr anslutning. Magasinet kunde roteras och utskjutningen skedde från två fasta 
lägen, ett på styrbordssidan och ett på babordssidan. Eldledningsutrustningen 
var i princip helt mekanisk. Försöksskjutningar gjordes, men Abborren-klassen 
utrustades aldrig med operativa torpeder. De tidiga lätta torpederna hade 
enbart passiv målsökare. Det var först med Västergötland-klassen, som ubåtarna 
utrustades med en torped med aktiv-/passiv målsökare anpassad för svenska 
farvatten.

Abborren-klassens ubåtar var synnerligen obekväma jämfört med övriga ubåtar 
i tjänst på 1960-talet. Det fanns endast en toalett för en besättning om 28 man. 
Till yttermera visso var den placerad i dieselrum mittemot kockens öppna byssa! 
All mat hade en smak av diesel. Kocken var även första hjälpen vid problem med 
att spola på toaletten som var av förkrigskonstruktion. Hydrofonanläggningen 
fungerade tillfyllest. Men framför allt blev torpedsystemet aldrig funktionsdugligt 
och underhållskostnaderna höga. Ubåtarna nådde inte upp till ställda krav för att 
lösa sina uppgifter. Det blev dock en bra ubåt för grundutbildning av besättningar 
inför vidareutbildning på övriga ubåtar. Tio år efter ombyggnationen utgick 
Abborren-klassen ur krigsorganisationen.

Tidigare ubåtars hydrofonsystem var mediokra. Med Draken-klassen 
"ck ubåtarna bra passiva och aktiva hydrofoner. Ubåtarna kunde skjuta på 
övervattensfartyg utan att använda periskop. Det gick också bra att skjuta de 

216 Lagvall, Bertil, Flottans neutralitetsvakt 1939–1945, Marinlitterturföreningen, Arbrahamsons 
Tryckeri AB, Karlskrona 1991, sidorna 118 till 119. För mer information se även Lindberg, 
Lennart, U 3503: Dokumentation – Danzig 1944, Göteborg 1946, Marinlitterturföreningen 2001.
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trådstyrda torpederna i salva för att därmed öka trä!sannolikheten. E!ektiviteten 
förbättrades markant i och med tillkomsten av nyutvecklad torped.

Efter Draken-klassen planerades det att åstadkomma en ubåt som inte var 
en dykbåt utan en undervattensbåt i reell betydelse. I Sverige strävade vi efter 
att utveckla ett maskineri som under en längre tid kunde vara oberoende 
av lufttillförsel. Projekteringen av Sjöormen-klassen omfattade även att den 
konventionella batteridriften i undervattensläge skulle ersättas av luftoberoende 
maskineri och skrovformen skulle anpassas för maximala manöveregenskaper i 
undervattensläge. Den amerikanska försöksubåtens USS Albacore utformning 
av skrovet och kryssroder utgjorde en förebild i konstruktionsarbetet, vilket gav 
Sjöormen-klassens ubåtar mycket goda manöveregenskaper. Det övervägdes även 
möjligheten att beväpna dessa ubåtar med taktiska kärnvapen. Som tidigare 
skulle det byggas sex ubåtar, men utvecklingen av bränsleceller tog längre tid 
än beräknat, blev dyrare och havererade slutligen då prototypen gick sönder på 
ASEA. Det misslyckade utvecklingsarbetet blev mycket kostsamt. Som följd av de 
ökade kostnaderna byggdes bara fem ubåtar av Sjöormen-klassen.

Den ursprungliga tanken var att nästa ubåtsklass skulle utrustas med 
CSÊOTMFDFMMFS� GSÌO�"4&"��%FOOB� JEÏ� ëDL� FNFMMFSUJE� HF� WJLB� UJMM� GÚSNÌO� GÚS� FUU�
stirlingmaskineri. Åter ställde ekonomin hinder i vägen. Näcken-klassen utformades 
på ett konventionellt sätt med dieselmotorer och eldrift. De förbereddes dock för 
att kunna förlängas med en sektion, för att ge utrymme för en stirlingmotor. 
Ubåten försågs med ett digitaliserat styrsystem, som förutom styrning av ubåten 
även kunde hantera vapeninsatser. Ubåtstypen hade åtta torpedtuber och kunde 
hantera tio mål samtidigt. Näcken-klassen skulle ersätta sex ubåtar av Hajen-
klassen. Endast tre ubåtar beställdes och antalet svenska ubåtar reducerades från 
femton till tolv.

HMS Näcken förlängdes 1988 och försågs med ett stirlingmaskineri. Syrgasen, 
som behövdes för förbränningen, medfördes i "ytande form. Aktionstiden i 
undervattensläge ökade från några dagar till "era veckor. Dessutom blev ubåtens 
maskineri mycket tystgående.

Vid projekteringen av Västergötland-klassens fyra ubåtar beslöts att dela upp 
projektet i två delar. En del blev själva ubåten medan stirlingmaskineriet blev 
ett eget projekt – TILLMA. Uppdelningen innebar att kontroll och uppföljning 
av de två projekten därmed blev mycket bra. Tyvärr blev inte TILLMA klart i 
tid för installation på Västergötland-klassen. Vid sekelskiftet genomgick ubåtarna 
HMS Östergötland och HMS Södermanland större modi#eringar och försågs 
med stirlingmaskineri. Efter moderniseringsåtgärderna klassades de om till 
Södermanland-klass. De två övriga ubåtarna i Västergötland-klassen såldes till 
Singapore 2005.
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Ubåtarna av Gotland-klass försågs redan från början med TILLMA. De 
har liksom ubåtarna av Södermanland-klass, visat sig vara mycket tysta och 
svåra att upptäcka med aktiv hydrofon. HMS Gotland hyrdes ut till USA i 
utvecklingssyfte. Resultat av genomförda övningar visade på stora svårigheter för 
US Navy att lokalisera ubåten och då framför allt på grund av stirlingmaskineriet, 
skrovutformningen och manöveregenskaperna. De nya svenska ubåtarna blev 
internationellt erkända för sin förmåga att lyckas attackera väl skyddade fartyg. 
Konstruktionen är unik och har visat på de möjligheter som !nns att utforma 
konventionella ubåtar med egenskaper liknande atomubåtarnas.

Antalet ubåtar i de nya klasserna styrdes som vanligt mera av de ekonomiska 
ramarna än av några operativa överväganden. En serie om sex ubåtar skulle ha 
varit ekonomiskt fördelaktig, men med bristande ekonomi uppfyllde även en 
serie av fyra ubåtar rimliga ekonomiska och operativa krav. Detta skulle även 
möjliggöra att över tiden upprätthålla tolv ubåtar. Att över tiden upprätthålla tolv 
ubåtar blev omöjligt då försvarsbeslutet 2004 reducerade antalet ubåtar till fyra.

Från pansarskepp till jagare

Typutredningen
Under 1900-talet fram till andra världskrigets utbrott pågick en långdragen 
diskussion kring de fartyg som skulle bilda kärnan i den svenska örlogs"ottan. 
Kustförsvarsfartyg avfördes från tankegångarna under senare delen av 1939. 
Därefter påbörjades nya typdiskussioner, som pågick fram till mitten av juni 
1940. Vid krigsutbrottet konstaterades att tiden var knapp att konstruera och 
bygga nya fartyg. Prins Bertil reste i december 1939 till USA som ledare för 
en inköpskommission med uppdrag att bland annat förhandla om anska#ning 
av en kryssare. Detta lyckades inte, eftersom senaten satte sig emot en sådan 
uppgörelse. Inte heller Hägglöfs besök i Berlin gav något resultat.217 Däremot 
hade den delegation som besökte Italien i samma syfte, bättre lycka. Italien visade 
sig vara berett att leverera ritningar till pansarskepp och kryssare (förebild till Tre 
Kronor) samt att sälja jagare. Sverige !ck köpa, förutom fartygsritningar, fyra 
jagare och fyra motortorpedbåtar. Sverige !ck också köpa annan krigsmateriel för 
250 miljoner kronor (i dåtidens penningvärde), bland annat licenser, ritningar, 
minor och torpeder.218

217 Överbefälhavaren, Olof $örnell, skickade Gunnar Hägglöf till Berlin för att köpa artilleri, 
stridsvagnar och "yg. $örnell trodde att Göring skulle tillmötesgå önskemålen för att stärka vårt 
försvar gentemot Sovjetunionen. Besöket blev resultatlöst. Rüstungsamt konstaterade att Tyskland 
behövde alla vapnen själva.
218 Hammargren, Henning, Vapenköp i krig, Marinlitteraturföreningen, Malmö 1981, sidan 5. 
Parallellt med dessa köp till sjöförsvaret inköptes 200 "ygplan till det svenska "ygvapnet.
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217 Överbefälhavaren, Olof Thörnell, skickade Gunnar Hägglöf till Berlin för att köpa artilleri,
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Chefen för marinen anordnade i augusti 1940 ett möte i marinstaben för att 
diskutera !ottans sammansättning. Tankarna på att anska"a nya artillerifartyg 
hade återigen lidit nederlag. Tanken på förnyelse i form av en kryssar- och 
jagar!otta med stöd av större torpedbåtar hade rotat sig bland de yngre o#cerana. 
En eventuell ersättning av pansarskeppen förhalades av politikerna till krigsslutet, 
då beslut fattades att förorda en övergång från en pansarskepps!otta till en 
kryssar!otta. Försvarsutredningen föreslog att

/…/ !ottan borde bestå av kryssare och andra lätta fartyg, kompletterade med 
en stödstyrka, som tillsvidare skulle bestå av de tre Sverige-skeppen. 

Inga nya pansarskepp skulle alltså byggas inom den femårsperiod som 
försvarsbeslutet omfattade. 

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO� BOHBW� FNFMMFSUJE� JOUF� IVS� EFOOB� TBNNBOTÊUUOJOH� CPSEF�
utformas. Uppdraget gick till kommendör Helge Strömbäck att göra en taktisk-
teknisk utredning. Regeringens försvarsproposition överlämnades till 1942 
års riksdag. Riksdagen uttalade att inga tunga fartyg borde byggas och att det 
var angeläget att kryssarbyggena fullföljdes samt att den blivande lätta !ottan 
borde bestå av tre kryssare, 12 jagare och 18 stora motortorpedbåtar. Trots stort 
motstånd godtog Riksdagen den 17 juni 1942 regeringens och utskottets förslag till ny 
försvarsordning.219 Därmed lades grunden till Marinplan 60 och den lätta !ottan.

Pansarskeppen
Under andra världskriget utgjorde åtta pansarskepp220 kärnan i !ottans 
stödstyrka och de lokala sjöstyrkorna. Efter andra världskriget planerades ingen 
modernisering eller förnyelse av denna fartygstyp.221 Samtliga pansarskepp utom 
HMS Gustav V avrustade 1947. HMS Gustav V avrustade 1948. Sverige-klassen 
stod kvar i några år avsedda för att ingå i en lokalsjöstyrka vid mobilisering. 
Samtliga utgick ur krigsorganisationen 1953–1957. Därmed avvecklades 
kust!ottans stödstyrka vars ersättning varit aktuell sedan slutet av 1920-talet.

Kryssarna
Under andra världskriget tjänstgjorde fem kryssare och fem hjälpkryssare. HMS 
Örnen tillsammans med tre hjälpkryssare ingick i Norrköpingsavdelningen och 
utnyttjades i eskorttjänst. Två hjälpkryssare byggdes om till minfartyg. Samtliga 
hjälpkryssare återlämnades efter krigsslutet.

219 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Åhlund, Bertil, Kryssare, Med svenska !ottans kryssare 
under 75 år, C B Marinlitteratur, Värnamo 1993, sidorna 128 till 129.
220 Pansarskeppen var: HMS Tapperheten, HMS Äran, HMS Dristigheten, HMS Manligheten, 
HMS Oscar II, HMS Sverige, HMS Drottning Victoria och HMS Gustaf V.
221 HMS Svea var det första och HMS Gustav V det sista av !ottans femton pansarskepp från 1886 
till 1957.
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hade återigen lidit nederlag. Tanken på förnyelse i form av en kryssar- och
jagarflotta med stöd av större torpedbåtar hade rotat sig bland de yngre officerana.
En eventuell ersättning av pansarskeppen förhalades av politikerna till krigsslutet,
då beslut fattades att förorda en övergång från en pansarskeppsflotta till en
kryssarflotta. Försvarsutredningen föreslog att

/.../flottan borde bestå av kryssare och andra lätta fartyg, kompletterade med
en stödstyrka, som tillsvidare skulle bestå av de tre Sverige-skeppen.

Inga nya pansarskepp skulle alltså byggas inom den femårsperiod som
försvarsbeslutet omfattade.
Försvarskommitten angav emellertid inte hur denna sammansättning borde
utformas. Uppdraget gick till kommendör Helge Strömbäck att göra en taktisk-
teknisk utredning. Regeringens försvarsproposition överlämnades ti l l  1942
års riksdag. Riksdagen uttalade att inga tunga fartyg borde byggas och att det
var angeläget att kryssarbyggena fullföljdes samt att den blivande lätta flottan
borde bestå av tre kryssare, 12 jagare och 18 stora motortorpedbåtar. Trots stort
motstånd godtog Riksdagen den 17 juni 1942 regeringens och utskottets förslag till ny
försvarsordning.219 Därmed lades grunden till Marinplan 60 och den lätta flottan.

Pansarskeppen
Under andra världskriget utgjorde åtta pansarskepp220 kärnan i  flottans
stödstyrka och de lokala sjöstyrkorna. Efter andra världskriget planerades ingen
modernisering eller förnyelse av denna fartygstyp.221 Samtliga pansarskepp utom
HMS Gustav V avrustade 1947. HMS Gustav V avrustade 1948. Sverige-klassen
stod kvar i några år avsedda för att ingå i en lokalsjöstyrka vid mobilisering.
Samtliga utgick ur  krigsorganisationen 1953-1957. Därmed avvecklades
kustflottans stödstyrka vars ersättning varit aktuell sedan slutet av 1920-talet.
Kryssarna
Under andra världskriget tjänstgjorde fem kryssare och fem hjälpkryssare. HMS
Örnen tillsammans med tre hjälpkryssare ingick i Norrköpingsavdelningen och
utnyttjades i eskorttjänst. Två hjälpkryssare byggdes om till minfartyg. Samtliga
hjälpkryssare återlämnades efter krigsslutet.

219 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Åhlund, Bertil, Kryssare, Med svenska flottans kryssare
under 75 år, C B Marinlitteratur, Värnamo 1993, sidorna 128 till 129.
220 Pansarskeppen var: HMS Tapperheten, HMS Äran, HMS Dristigheten, HMS Manligheten,
HMS Oscar II, HMS Sverige, HMS Drottning Victoria och HMS Gustaf V.
221 HMS Svea var det första och HMS Gustav Vdet sista av flottans femton pansarskepp från 1886
till 1957.
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HMS Clas Fleming och HMS Gotland tjänstgjorde i kust!ottan under andra 
världskriget. Maskineriet och artilleriet moderniserades på HMS Claes Fleming 
vid krigsutbrottet 1939. Hon avmönstrades efter krigsslutet och utrangerades 
1959. Flygets utveckling innebar att en modernisering av HMS Gotland som 
!ygplanskryssare av kostnadsskäl inte var möjlig. Hon byggdes om i början av 
andra världskriget till luftvärnskryssare. Efter krigsslutet "ck HMS Gotland göra 
tjänst som långresefartyg. Fartyget avrustades 1956 och utrangerades 1960. HMS 
Fylgias artilleri moderniserade i början av andra världskriget, varefter hon ingick i 
Göteborgsavdelningen. Efter kriget användes hon under några år som långresefartyg 
och utrangerades 1952. HMS Jacob Bagge tjänstgjorde som skolfartyg.

När !ygplanskryssaren HMS Gotland byggdes var det ett steg i rätt riktning. 
Det som tidigare varit begränsande – upptäcktsavståndet – kunde överbryggas 
genom att resurser för !ygspaning medföljde fartygsförbanden. Utnyttjandet 
begränsades av de små möjligheterna att landa och därefter ta ombord !ygplanen 
efter uppdrag. Flygplanutvecklingen innebar att modernare !ygplan krävde 
kraftigare katapulter för att kunna starta. Att ska#a nya katapulter visade sig bli 
mycket dyrt. Istället byggdes HMS Gotland om till luftvärnskryssare.

Det är dock värt att notera att redan 1939 hade Igor Sikorsky utvecklat 
en helikopter, som kom i operativ drift under början av 1940-talet. 1946 
kom den första helikoptern till Sverige i en civil version, som opererades av 
GÚSFUBHFU� 0TUFSNBOT� "FSP� "#�� %FO� VSTQSVOHMJHB� JEÏO� BUU� BOWÊOEB� IFMJLPQUFS�
för spaningsinhämtning och möjligheter till vapeninsats hade kunnat utvecklas. 
Trots detta fortsatte Sverige att bygga artillerifartyg. Det bör dock påpekas att 
beslutet att bygga kryssarna togs när andra världskriget hade inletts och några 
erfarenheter från kriget kunde dras först efter krigsslutet.

Försvarsminister Per Edvin Sköld föreslog att två kryssare skulle byggas, vilket 
1940 års urtima riksdag också beslöt.222 En bärande orsak till beslutet var att 
utnyttja de fartygspjäser som Nederländerna hade beställt före kriget. I och med 
den tyska ockupationen kunde inte kontraktet fullföljas, varför Nederländerna 
ville annullera detsamma. Då det dessutom förelåg risk att Tyskland skulle göra 
anspråk på artilleripjäserna, ansåg Sköld att fartygspjäserna skulle tas i beslag av 
svenska staten. Han visade därmed intresse för och pläderade indirekt för kryssare 
som kunde utrustas med dessa fartygspjäser.

Hösten 1943 konstaterades att kostnadsökningarna för kryssarna hade blivit 
större än vad som hade kunnat förutses. I Riksdagen uppstod något av ett eko 
från den förra kryssardebatten. I Första hammaren motionerade ledamöterna 
Erik von Heland (bondeförbundet) och Sven Linderot (kommunisterna) och i 

222 Kryssarna skulle bestyckas med ett trippeltorn och två dubbeltorn som Bofors hade fått 
beställning på från Nederländerna.

HMS Clas Fleming och HMS Gotland tjänstgjorde i kustflottan under andra
världskriget. Maskineriet och artilleriet moderniserades på HMS Claes Fleming
vid krigsutbrottet 1939. Hon avmönstrades efter krigsslutet och utrangerades
1959. Flygets utveckling innebar att en modernisering av HMS Gotland som
flygplanskryssare av kostnadsskäl inte var möjlig. Hon byggdes om i början av
andra världskriget till luftvärnskryssare. Efter krigsslutet fick HMS Gotland göra
tjänst som långresefartyg. Fartyget avrustades 1956 och utrangerades 1960. HMS
Fylgias artilleri moderniserade i början av andra världskriget, varefter hon ingick i
Göteborgsavdelningen. Efter kriget användes hon under några år som långresefartyg
och utrangerades 1952. HMS Jacob Bagge tjänstgjorde som skolfartyg.

När flygplanskryssaren HMS Gotland byggdes var det ett steg i rätt riktning.
Det som tidigare varit begränsande — upptäcktsavståndet — kunde överbryggas
genom att resurser för flygspaning medföljde fartygsförbanden. Utnyttjandet
begränsades av de små möjligheterna att landa och därefter ta ombord flygplanen
efter uppdrag. Flygplanutvecklingen innebar att modernare flygplan krävde
kraftigare katapulter för att kunna starta. Att skaffa nya katapulter visade sig bli
mycket dyrt. Istället byggdes HMS Gotland om till luftvärnskryssare.

Det är dock värt att notera att redan 1939 hade Igor Sikorsky utvecklat
en helikopter, som kom i  operativ drift under början av 1940-talet. 1946
kom den första helikoptern till Sverige i en civil version, som opererades av
företaget Ostermans Aero AB. Den ursprungliga iden att använda helikopter
för spaningsinhämtning och möjligheter till vapeninsats hade kunnat utvecklas.
Trots detta fortsatte Sverige att bygga artillerifartyg. Det bör dock påpekas att
beslutet att bygga kryssarna togs när andra världskriget hade inletts och några
erfarenheter från kriget kunde dras först efter krigsslutet.

Försvarsminister Per Edvin Sköld föreslog att två kryssare skulle byggas, vilket
1940 års urtima riksdag också beslöt.222 En bärande orsak till beslutet var att
utnyttja de fartygspjäser som Nederländerna hade beställt före kriget. I och med
den tyska ockupationen kunde inte kontraktet fullföljas, varför Nederländerna
ville annullera detsamma. Då det dessutom förelåg risk att Tyskland skulle göra
anspråk på artilleripjäserna, ansåg Sköld att fartygspjäserna skulle tas i beslag av
svenska staten. Han visade därmed intresse för och pläderade indirekt för kryssare
som kunde utrustas med dessa fartygspjäser.

Hösten 1943 konstaterades att kostnadsökningarna för kryssarna hade blivit
större än vad som hade kunnat förutses. I Riksdagen uppstod något av ett eko
från den förra kryssardebatten. I  Första hammaren motionerade ledamöterna
Erik von Heland (bondeförbundet) och Sven Linderot (kommunisterna) och i

222 Kryssarna skulle bestyckas med ett trippeltorn och två dubbeltorn som Bofors hade fått
beställning på från Nederländerna.
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andra kammaren ledamoten Hilding Hagberg med !era (kommunisterna) att 
bygget av kryssarna skulle avbrytas. Ledamoten Bertil Ohlin (folkpartiet) tog upp 
sin tidigare motion, där han konstaterade 

/…/ starka skäl tala utan tvivel för uppfattningen, att liksom hittills 
tyngdpunkten borde läggas på försvarets omedelbara stärkande med hänsyn till 
de av kriget framkallade riskerna för vårt land.223

Hans negativa inställning till kryssarna var att de förmodligen inte skulle bli 
färdiga innan krigsslutet. Därmed hade Riksdagen också bundit sig för en för stor 
försvarsorganisation efter krigets slut. Sköld hänvisade till debatten om F-båten

/…/ jag tror att vi kan säga, att denna opinion var felaktig. F-båtarna 
medförde, att den svenska !ottan under femton års tid fortfarande var en 
maktfaktor i Östersjön och att den vid detta krigs utbrott hade en mycket stark 
ställning. 224

Trots alla negativa inställningar var F-båtarna och de äldre pansarskeppen en 
maktfaktor i Östersjön under andra världskriget och bidrog i hög grad till Sveriges 
neutralitetsförsvar som a !eet in being.

Kryssarna HMS Tre Kronor och HMS Göta Lejon blev operativa 1947 och i 
krigsorganisationen bildade de varsin eskader tillsammans med två jagardivisioner 
och en motortorpedbåtsdivision vardera. Kryssaren utgjorde ledningsfartyg i 
eskadern och gav artilleriunderstöd för de övriga fartygsförbanden i eskadern. En 
tredje kryssare var planerad att byggas under den andra femårsperioden, men anslag 
till henne beviljades inte. HMS Tre Kronor utrangerades 1964 medan HMS Göta 
Lejon utgick ur krigsorganisationen 1970, när hon såldes till Chile. Eskaderbegreppet 
försvann därmed från krigsorganisationen och ersattes av tre jagar!ottiljer.

Jagare – fregatter
Anska"ning av fartyg lämpade att bekämpa sjökrigets nya vapensystem – ubåten 
– gjordes i Sverige, när tillfälle gavs och pengarna räckte. Fokus låg på de stora 
(artilleri-)fartygen. Denna syn höll i sig i Sverige fram till andra världskrigets slut 
trots att första världskriget och det oinskränkta ubåtskriget blev en maktfaktor.225 
Sänkningen av det brittiska passagerarfartyget Lusitania den 7 maj 1915 och 

223 Ohlin, Bertil, Motion i Första kammaren i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående 
den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter, Riksdagen nr 247/1942.
224 Åhlund, Bertil, Från "örnellskepp till Sköldkryssare, TiS 1996 sidorna 216 och 217.
225 I enlighet med Haagkonventionerna av 1899 och 1907 förmodades ubåtar ge handelsfartyg 
förvarning om att ubåten avsåg att angripa dem, för att ge fartygens besättning möjlighet att 
undsätta sig. Detta innebar att ubåtarna måste gå upp i ytläge och avvakta tills fartygets besättning 
gått i livbåtarna. Därmed riskerade ubåtarna själva att bli sänkta. Sänkningen av Lusitania 1915 och 
Tysklands återupptagande av det oinskränkta ubåtskriget 1917 medförde att USA gick med i kriget.

andra kammaren ledamoten Hilding Hagberg med flera (kommunisterna) att
bygget av kryssarna skulle avbrytas. Ledamoten Bertil Ohlin (folkpartiet) tog upp
sin tidigare motion, där han konstaterade

/.../ starka skäl tala utan tvivel for uppfattningen, att liksom hittills
tyngdpunkten borde läggas på försvarets omedelbara stärkande med hänsyn till
de av kriget framkallade riskerna för vårt land.223

Hans negativa inställning till kryssarna var att de förmodligen inte skulle bli
färdiga innan krigsslutet. Därmed hade Riksdagen också bundit sig för en för stor
försvarsorganisation efter krigets slut. Sköld hänvisade till debatten om F-båten

/.../ jag tror att vi kan säga, att denna opinion var felaktig. F-båtarna
medförde, att den svenska flottan under femton års tid fortfarande var en
maktfaktor i Östersjön och att den vid detta krigs utbrott hade en mycket stark
ställning. 224

Trots alla negativa inställningar var F-båtarna och de äldre pansarskeppen en
maktfaktor i Östersjön under andra världskriget och bidrog i hög grad till Sveriges
neutralitetsförsvar som a fleet in being.

Kryssarna HMS Tre Kronor och HMS Göta Lejon blev operativa 1947 och i
krigsorganisationen bildade de varsin eskader tillsammans med två jagardivisioner
och en motortorpedbåtsdivision vardera. Kryssaren utgjorde ledningsfartyg i
eskadern och gav artilleriunderstöd för de övriga fartygsförbanden i eskadern. En
tredje kryssare var planerad att byggas under den andra femårsperioden, men anslag
till henne beviljades inte. HMS Tre Kronor utrangerades 1964 medan HMS Göta
Lejon utgick ur krigsorganisationen 1970, när hon såldes till Chile. Eskaderbegreppet
försvann därmed från krigsorganisationen och ersattes av tre jagarflottiljer.
Jagare — fregatter
Anskaffning av fartyg lämpade att bekämpa sjökrigets nya vapensystem — ubåten
— gjordes i Sverige, när tillfälle gavs och pengarna räckte. Fokus låg på de stora
(artilleri-)fartygen. Denna syn höll i sig i Sverige fram till andra världskrigets slut
trots att första världskriget och det oinskränkta ubåtskriget blev en maktfaktor.225
Sänkningen av det brittiska passagerarfartyget Lusitania den 7 maj 1915 och

223 Ohlin, Bertil, Motion i Första kammaren i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående
den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter, Riksdagen nr 247/1942.
224 Åhlund, Bertil, Från Thörnellskepp till Sköldkryssare, TiS 1996 sidorna 216 och 217.
225 I enlighet med Haagkonventionerna av 1899 och 1907 förmodades ubåtar ge handelsfartyg
förvarning om att ubåten avsåg att angripa dem, för att ge fartygens besättning möjlighet att
undsätta sig. Detta innebar att ubåtarna måste gå upp i ytläge och avvakta tills fartygets besättning
gått i livbåtarna. Därmed riskerade ubåtarna själva att bli sänkta. Sänkningen av Lusitania 1915 och
Tysklands återupptagande av det oinskränkta ubåtskriget 1917 medförde att USA gick med i kriget.
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Tysklands återupptagande av det oinskränkta ubåtskriget 1917 medförde 
att USA gick med i kriget. Fram till slutet av andra världskriget var ubåtarna 
dykbåtar som i huvudsak sökte efter och anföll sina mål i ytläge under mörker. 
Ubåtarna dök och drog sig undan, när de blev jagade. Ubåtarna bekämpades 
med artilleri och rätt ofta genom att de rammades. När ubåten väl hade dykt och 
försökte undkomma lyssnade jagaren efter ubåten med passiv hydrofon. Med 
lite tur skadades ubåten av eller sänktes genom sjunkbombanfall. Visst fanns det 
brister i ubåtsjaktförfarandet. För att jagaren skulle lyckas höra ubåten, måste 
hon gå med låg fart så att egenbullret inte skulle störa lyssningen. Vid insats 
var jagaren tvunget att passera och fälla sjunkbomberna framför ubåten. Ubåten 
kunde lyssna hur jagaren närmade sig och !ck då tid att manövrera undan, innan 
sjunkbomberna kreverade. Det säger sig självt att vapeninsatsen ofta missade 
sitt mål. Från mitten av andra världskriget kompenserades dessa brister genom 
samverkan mellan fartygsförband och marin"yget.

Även storleken var styrande vid utformningen av fartygen. Erfarenheterna 
från främst första världskriget pekade på att fartyget med besättning skulle vara 
uthålligt. Detta krävde sjövärdighet och stor aktionsradie. Fartygen skulle kunna 
vara till sjöss kontinuerligt under åtminstone ett par veckor. Besättningen måste 
vara så stor att del av denna kunde vila utan att fartygets förmågor begränsades.

Utdrag ur Flottans neutralitetsvakt under Första världskriget, Kungl Sjöförsvarsdepartementet 1919.

Tysklands återupptagande av det oinskränkta ubåtskriget 1917 medförde
att USA gick med i kriget. Fram till slutet av andra världskriget var ubåtarna
dykbåtar som i huvudsak sökte efter och anföll sina mål i ytläge under mörker.
Ubåtarna dök och drog sig undan, när de blev jagade. Ubåtarna bekämpades
med artilleri och rätt ofta genom att de rammades. När ubåten väl hade dykt och
försökte undkomma lyssnade jagaren efter ubåten med passiv hydrofon. Med
lite tur skadades ubåten av eller sänktes genom sjunkbombanfall. Visst fanns det
brister i ubåtsjaktförfarandet. För att jagaren skulle lyckas höra ubåten, måste
hon gå med låg fart så att egenbullret inte skulle störa lyssningen. Vid insats
var jagaren tvunget att passera och fälla sjunkbomberna framför ubåten. Ubåten
kunde lyssna hur jagaren närmade sig och fick då tid att manövrera undan, innan
sjunkbomberna kreverade. Det säger sig självt att vapeninsatsen ofta missade
sitt mål. Från mitten av andra världskriget kompenserades dessa brister genom
samverkan mellan fartygsförband och marinflyget.

Även storleken var styrande vid utformningen av fartygen. Erfarenheterna
från främst första världskriget pekade på att fartyget med besättning skulle vara
uthålligt. Detta krävde sjövärdighet och stor aktionsradie. Fartygen skulle kunna
vara till sjöss kontinuerligt under åtminstone ett par veckor. Besättningen måste
vara så stor att del av denna kunde vila utan att fartygets förmågor begränsades.

De for det lirekta neutralitetsskyddet använda fartygen hava städ-e 41141 i
hamn som till sjöss måst hållas i ea hög grad av beredskap, och stora krav ha
ställts på fartygschefernas omdöme och taktkänsla samt på besättningarnas ut-
hållighet och påpasslighet.

För bevakningsfartygen utfärdade order hava i allmänhet för fartyg i hamn
innehållit bestämmelser om en mycket hög grad av gångberedskap, under dager
anda ned till 15 minuters frist från erhållen order till avgång, vilken frist nat-
tetid utstrilekte till å  1 timme. Under gång till sjöss hava bevakningsfarty-
gen alltid innehaft hog stridsberedskap för motande av alla eventualiteter.

De små fartygens häftiga rörelser i sjö har jämväl emellanåt förorsakat, att
personal gått överbord. I  de flesta fall hava väl de överbordgångna kunnat
bärgas, men i några fall, då do ej varit tillräckligt simkunniga eller förhållan-
dena i  övrigt varit ogynnsamma, hava dylika olyekshändelser tyvärr krävt
människoliv.

Den haga gångberedskapen och det trägna patrulleringsarbetet har gjort tjän-
sten för bevakningsfartygens besättningar synnerligen enformig. Tillåtelse att
gå i land från fartygen har kunnat beviljas endast i inskränkt omfattning och
inom mycket begränsade områden på grund av nödvändigheten för permitterade
delar av besättningarna att vid återkallelsesignal hastigt kunna infinna sig om-
bord.

Utdrag ur Flottans neutralitetsvakt under Första världskriget, Kungl Sjöförsvarsdepartementet 1919.
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Under andra världskriget tjänstgjorde inledningsvis nio jagare varav sex var från 
1920-talet och tre nybyggda i Sverige samt tre vedettbåtar som eskortfartyg. 
Jagarna saknade hydrofon och vedettbåtarna var utrustade med perifon.226 Under 
kriget tillkom åtta jagare och 4 kustjagare byggda i Sverige samt från Italien 
inköpta två jagare och två kustjagare. Bygget av Göteborg-klassen fullföljdes. 
Visby-klassen tillkom 1943 samtidigt med Magne-klassen227. Italienjagarna ingick 
i krigsorganisationen från 1940. Ingen av jagarna var utrustade med hydrofoner. 
Trots denna brist gick det någorlunda att hålla tillbaka ubåtarna. Anledningen till 
detta var att ubåten fortfarande tvingades att skjuta torped från ytläge eller med 
hjälp av periskop, vilket kunde upptäckas optiskt liksom torpedens tydliga bana, 
när den väl hade avfyrats.

De jagare som tillfördes sjöförsvaret strax före och under andra världskriget 
byggde i stort på förkrigskonstruktioner. Inte heller hade Sverige möjligheter att 
inköpa den nya materiel som successivt utvecklades utomlands. Efter krigsslutet 
släpptes sekretessen och Sverige tog kontakt med Royal Navy om inköp av radar 
och ubåtsjaktutrustning. Genom köp främst från Storbritannien utrustades 
svenska jagare med radar, hydrofoner och som komplement till sjunkbomber 
vapen som ökade jagarens handlingsfrihet vid vapeninsats.

Internationellt hade jagarnas storlek ökat till 1 500 upp till 2 000 ton. 
De ingick i förband som leddes av en större jagare om 3 000 till 4 000 ton. 
Riksdagens beslut 1942 innebar att den svenska !ottan i princip skulle utformas 
på samma sätt. Fyra större jagare (Öland-klassen) skulle beställas och skulle ingå i 
en eskader med en kryssare som eskaderledare. Av ekonomiska skäl kunde endast 
två beställas och jagarna levererades 1947. HMS Uppland "ck en helt annan 
brygga än systerfartyget HMS Öland. Bryggan utformades på liknande sätt som 
bryggorna på samtida jagare i Royal Navy. För att nå upp till samma standard 
på vapeninstallationen som på omvärldens jagare erfordrades att bägge jagarna 
moderniserades efter krigsslutet. Stridslednings-, radar- och ubåtsjaktutrustning 
installerades redan från början på HMS Uppland. Samma installation gjordes 
på HMS Öland i samband med att jagarens brygga byggdes om. I slutet av 
1950-talet ersattes det lätta artilleriet med moderna 40 mm artilleripjäser som 
#ärrstyrdes från en eldledning. Att två alldeles nybyggda jagare var tvungna att 
nästan omgående moderniseras var en följd av att fartygsförnyelsen ideligen hade 
skjutits upp eller senarelagts. Först när kriget hade brutit ut insåg politikerna 
bristerna i den försvarspolitik som hade bedrivits. Men då saknades möjligheter 
att från utlandet köpa den materiel som Sverige inte kunde tillverka.

226 Perifonen var en ultrasonar underljudsanläggning som användes för ljudpejling och avstånds-
bestämning. Vid lyssning vreds svängaren tills ljudstyrkan uppfattades som starkast.
227 Förebild för de svenskbyggda kustjagarna var de från Italien köpta eskortjagare av Spica-klass.

Under andra världskriget tjänstgjorde inledningsvis nio jagare varav sex var från
1920-talet och tre nybyggda i Sverige samt tre vedettbåtar som eskortfartyg.
Jagarna saknade hydrofon och vedettbåtarna var utrustade med perifon.226 Under
kriget tillkom åtta jagare och 4 kustjagare byggda i Sverige samt från Italien
inköpta två jagare och två kustjagare. Bygget av Göteborg-klassen fullföljdes.
Visby-klassen tillkom 1943 samtidigt med Magne-klassen227. Italienjagarna ingick
i krigsorganisationen från 1940. Ingen av jagarna var utrustade med hydrofoner.
Trots denna brist gick det någorlunda att hålla tillbaka ubåtarna. Anledningen till
detta var att ubåten fortfarande tvingades att skjuta torped från ytläge eller med
hjälp av periskop, vilket kunde upptäckas optiskt liksom torpedens tydliga bana,
när den väl hade avfyrats.

De jagare som tillfördes sjöförsvaret strax före och under andra världskriget
byggde i stort på förkrigskonstruktioner. Inte heller hade Sverige möjligheter att
inköpa den nya materiel som successivt utvecklades utomlands. Efter krigsslutet
släpptes sekretessen och Sverige tog kontakt med Royal Navy om inköp av radar
och ubåtsjaktutrustning. Genom köp främst från Storbritannien utrustades
svenska jagare med radar, hydrofoner och som komplement till sjunkbomber
vapen som ökade jagarens handlingsfrihet vid vapeninsats.

Internationellt hade jagarnas storlek ökat till 1 500 upp till 2 000 ton.
De ingick i förband som leddes av en större jagare om 3 000 till 4 000 ton.
Riksdagens beslut 1942 innebar att den svenska flottan i princip skulle utformas
på samma sätt. Fyra större jagare (Öland-klassen) skulle beställas och skulle ingå i
en eskader med en kryssare som eskaderledare. Av ekonomiska skäl kunde endast
två beställas och jagarna levererades 1947. HMS Uppland fick en helt annan
brygga än systerfartyget HMS Öland. Bryggan utformades på liknande sätt som
bryggorna på samtida jagare i Royal Navy. För att nå upp till samma standard
på vapeninstallationen som på omvärldens jagare erfordrades att bägge jagarna
moderniserades efter krigsslutet. Stridslednings-, radar- och ubåtsjaktutrustning
installerades redan från början på HMS Uppland. Samma installation gjordes
på HMS Öland i samband med att jagarens brygga byggdes om. I  slutet av
1950-talet ersattes det lätta artilleriet med moderna 40 mm artilleripjäser som
fjärrstyrdes från en eldledning. Att två alldeles nybyggda jagare var tvungna att
nästan omgående moderniseras var en följd av att fartygsförnyelsen ideligen hade
skjutits upp eller senarelagts. Först när kriget hade brutit ut insåg politikerna
bristerna i den försvarspolitik som hade bedrivits. Men då saknades möjligheter
att från utlandet köpa den materiel som Sverige inte kunde tillverka.
226 Perifonen var en ultrasonar underljudsanläggning som användes för ljudpejling och avstånds-
bestämning. Vid lyssning vreds svängaren tills ljudstyrkan uppfattades som starkast.
227 Förebild för de svenskbyggda kustjagarna var de från Italien köpta eskortjagare av Spica-klass.
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I samband med HMS Ölands sjösättning hölls många tal. Försvarsminister Per 
Edvin Sköld berörde sjöförsvarets beredskapstjänst och sade bland annat 

/…/ Det står fullt klart för mig att vår neutralitetspolitik under det andra 
världskriget icke varit möjlig utan vår !otta, och lika klart är det, att vårt folks 
motståndsvilja skulle lida ett allvarligt avbräck om vi i framtiden utan vidare 
skulle upplåta våra omgivande vatten till tummelplats för stormaktsintressen. 
Ej heller skulle vårt folk tåla en försvarspolitik, som icke inriktade sig på att 
möta en "ende innan han fått fast fot på våra kuster. Därför är en !otta en 
nödvändig del i vårt riksförsvar, både för att vår motståndsvilja skall kunna 
leva vidare och för att vi även i framtiden skall kunna fortsätta vår sedan 
långa tider upprätthållna neutralitetspolitik.228

Utgående från de erfarenheter som redovisades efter andra världskriget måste 
jag ta upp ett antal faktorer som internationellt påverkade och borde i Sverige 
ha påverkat den konstruktionen av de jagare som skulle byggas. Det svåra 
fartygsartilleriet betydelse övertogs till stor del av !yget främst beroende på 
räckvidden och inte på fartygens storlek. Fortfarande var dock (det svåra) artilleriet 
överlägset som understöd åt markstridskrafter vid precisionsbekämpning av 
utpekade mål.229

Successivt avklingade under 1950- och 1960-talen det svåra artilleriets 
betydelse som !ottornas huvudvapen. Även det medelsvåra artilleriet började 
avvecklas. Det bärande skälet till detta var utvecklingen av sjömålsrobotar. Ett 
e"ektivt sjömålsbekämpande system som enkelt kunde tillföras de fartyg vilka 
hade till huvuduppgift att hävda utnyttjandet av det fria havet och i förlängningen 
det egna landets sjöterritorium. Även antalet eldrör minskades. Verkan hölls 
uppe genom automatisering och förbättrade eldledningar med högre precision 
och möjligheter att skjuta i mörker och dålig sikt. Torpedsystemen utvecklades 
och gjordes styrbara samt försågs med målsökare. Sammantaget medförde 
detta att den frigjorda belastningen på jagarna utnyttjades för att öka spanings- 
och vapenräckvidder genom att basera helikoptrar ombord med bibehållen 
fartygsstorlek, ca 1 000 till 2 000 ton. Det som blev gränssättande var inte längre 
fartygets beväpning utan dess uthållighet.

Nästa jagarprojekt innebar att två större jagare beställdes 1949. Huvuddelen av 
de erfarenheter som jag har pekat på ovan togs tillvara inklusive sjörobotsystemet230 
dock utan att också integrera ett ubåtsjakthelikoptersystem i jagaren. De två 

228 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Kaudern, Gösta, Jagare, Med svenska !ottans jagare 
under 100 år, CB Marinlitteratur, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1989.
229 Det var det bärande skälet till att USA använde slagskepp under Vietnamkriget.
230 Sjörobotsystemet uppfattades omedelbart som en konkurrent till attack!yget. Detta förorsakade 
nya utredningar och nedlagda projekt.

I samband med HMS Ölands sjösättning hölls många tal. Försvarsminister Per
Edvin Sköld berörde sjöförsvarets beredskapstjänst och sade bland annat

/.../ Det står fullt klart för mig att vår neutralitetspolitik under det andra
världskriget icke varit möjlig utan vår flotta, och lika klart är det, att vårt folks
motståndsvilja skulle lida ett allvarligt avbräck om vi i framtiden utan vidare
skulle upplåta våra omgivande vatten till tummelplats for stormaktsintressen.
Ej heller skulle vårt folk tåla en försvarspolitik, som icke inriktade sig på att
möta en fiende innan han fatt fast fot på våra kuster. Därför är en flotta en
nödvändig del i vårt riksförsvar, både för att vår motståndsvilja skall kunna
leva vidare och för att vi även i framtiden skall kunna fortsätta vår sedan
långa tider upprätthållna neutralitetspolitik.228

Utgående från de erfarenheter som redovisades efter andra världskriget måste
jag ta upp ett antal faktorer som internationellt påverkade och borde i Sverige
ha påverkat den konstruktionen av de jagare som skulle byggas. Det svåra
fartygsartilleriet betydelse övertogs till stor del av flyget främst beroende på
räckvidden och inte på fartygens storlek. Fortfarande var dock (det svåra) artilleriet
överlägset som understöd åt markstridskrafter vid precisionsbekämpning av
utpekade mål.229

Successivt avklingade under 1950- och 1960-talen det svåra artilleriets
betydelse som flottornas huvudvapen. Även det medelsvåra artilleriet började
avvecklas. Det bärande skälet till detta var utvecklingen av sjömålsrobotar. Ett
effektivt sjömålsbekämpande system som enkelt kunde tillföras de fartyg vilka
hade till huvuduppgift att hävda utnyttjandet av det fria havet och i förlängningen
det egna landets sjöterritorium. Även antalet eldrör minskades. Verkan hölls
uppe genom automatisering och förbättrade eldledningar med högre precision
och möjligheter att skjuta i mörker och dålig sikt. Torpedsystemen utvecklades
och gjordes styrbara samt försågs med målsökare. Sammantaget medförde
detta att den frigjorda belastningen på jagarna utnyttjades för att öka spanings-
och vapenräckvidder genom att basera helikoptrar ombord med bibehållen
fartygsstorlek, ca 1 000 till 2 000 ton. Det som blev gränssättande var inte längre
fartygets beväpning utan dess uthållighet.

Nästa jagarprojekt innebar att två större jagare beställdes 1949. Huvuddelen av
de erfarenheter som jag har pekat på ovan togs tillvara inklusive sjörobotsystemet23°
dock utan att också integrera ett ubåtsjakthelikoptersystem i jagaren. De två
228 Borgenstam, Curt & Insulander, Per & Kaudern, Gösta, Jagare, Med svenska flottans jagare
under 100 år, CB Marinlitteratur, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1989.
229 Det var det bärande skälet till att USA använde slagskepp under Vietnamkriget.
230 Sjörobotsystemet uppfattades omedelbart som en konkurrent till attackflyget. Detta förorsakade
nya utredningar och nedlagda projekt.
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Försvarsbeslutet 1948 Beslutad Sjösatt Levererad Utrangerad
Halland 1jagare2

1949 1952 1956 1984
1952 års sjuårsplan
Östergötland (jagare) 1953 1956 1958 1982
Södermanland (jagare) 1953 1956 1958 1982
Gästrikland (jagare) 1953 1956 1959 1982
Hälsingland (jagare) 1953 1957 1959 1982
Lappland (jagare) 1956
Värmland (jagare) 1956
Älvsborg (minftg) 1956

Avbeställd 1958
Avbeställd 1958
Avbeställd 1958

jagarna av Halland-klassen blev i övrigt mycket lyckade. Det resulterade också i 
att två jagare konstruerades och byggdes i Sverige för den columbianska !ottan 
baserade på Halland-klassens konstruktion.

I en ny utredning om !ottans fartygsbyggnader, som omfattade åren 1952–
1958, konstaterades att HMS Clas Fleming och HMS Gotland och två stadsjagare 
skulle utgå ur krigsorganisationen. Att bygga en ny kryssare var inte aktuellt då den 
tredje kryssaren redan tidigare hade avförts från anska"ningsplanerna. Däremot 
var det angeläget att bygga !er landskapsjagare. Byggnadsplanen omfattade bland 
annat följande fartyg:

Det var naturligt att fortsätta med Halland-klassen och låta bygga ytterligare fyra 
jagare. Den ekonomiska ramen tillät att endast tre nya jagare av Halland-klassens 
konstruktion. Jag hade i slutet av 1970-talet möjlighet att i ett samtal med amiral 
Bengt Lundvall ifrågasätta det val som gjordes och undrade vilka som hade med-
verkat i detta val. Bengt Lundvall, som vid beslutstillfället var planeringschef på 
försvarsstaben, höll en längre utveckling om antalets betydelse. Då #ck jag klart 
för mig att jag inte begrep vad jag talade om. Han konstaterade också, att Chefen 
för marinen ansåg att kvantiteten var viktigare än kvaliteten.

De fyra nya jagarna blev mindre än Halland-klassen. Detta kom att gå ut över 
förmågan att jaga ubåt. Spaningshydrofonen utgick och AU-raketerna ersattes av 
det brittiska kastsystemet Squid. Något utrymme för att åtminstone kunna landa 
och starta med helikopter från jagarna fanns inte. Det helautomatiska artilleriet 
utgick genom att samma torn, som fanns på Öland-klassen, anska"ades. Dessutom 
blev det nödvändigt att avstå från sjömålsroboten. Arvet från artillerifartygens 
tid dominerade ännu tänkandet. Det var sjöartilleriet, som skulle vara jagarnas 
huvudvapen och inget annat. Det blev, liksom för Halland-klassen, ubåtsjakt 
utan helikopter, men också en återgång till ett jagarsystem från andra världskriget. 
Under 1960-talet kompletterades luftvärnet med luftvärnsroboten SeaCat.

jagarna av Halland-klassen blev i övrigt mycket lyckade. Det resulterade också i
att två jagare konstruerades och byggdes i Sverige för den columbianska flottan
baserade på Halland-klassens konstruktion.

I en ny utredning om flottans fartygsbyggnader, som omfattade åren 1952-
1958, konstaterades att HMS Clas Fleming och HMS Gotland och två stadsjagare
skulle utgå ur krigsorganisationen. Att bygga en ny kryssare var inte aktuellt då den
tredje kryssaren redan tidigare hade avförts från anskaffningsplanerna. Däremot
var det angeläget att bygga fler landskapsjagare. Byggnadsplanen omfattade bland
annat följande fartyg:

Försvarsbeslutet 1948 Beslutad Sjösatt Levererad Utrangerad
Halland (jagare) 1949 1952 1 9 5 5 1987
Småland (jagare) 1949 1952 1 9 5 6 1984
1952 års sjuårsplan
Östergötland (jagare) 1953 1956 1 9 5 8 1982
Södermanland (jagare) 1953 1956 1 9 5 8 1982
Gästrikland (jagare) 1953 1956 1 9 5 9 1982
Hälsingland (jagare) 1953 1957 1 9 5 9 1982
Lappland (jagare) 1956 Avbeställd 1958
Värmland (jagare) 1956 Avbeställd 1958
Älvsborg (minftg) 1956 Avbeställd 1958

Det var naturligt att fortsätta med Halland-klassen och låta bygga ytterligare fyra
jagare. Den ekonomiska ramen tillät att endast tre nya jagare av Halland-klassens
konstruktion. Jag hade i slutet av 1970-talet möjlighet att i ett samtal med amiral
Bengt Lundvall ifrågasätta det val som gjordes och undrade vilka som hade med-
verkat i detta val. Bengt Lundvall, som vid beslutstillfället var planeringschef på
försvarsstaben, höll en längre utveckling om antalets betydelse. Då fick jag klart
för mig att jag inte begrep vad jag talade om. Han konstaterade också, att Chefen
för marinen ansåg att kvantiteten var viktigare än kvaliteten.

De fyra nya jagarna blev mindre än Halland-klassen. Detta kom att gå ut över
förmågan att jaga ubåt. Spaningshydrofonen utgick och AU-raketerna ersattes av
det brittiska kastsystemet Squid. Något utrymme för att åtminstone kunna landa
och starta med helikopter från jagarna fanns inte. Det helautomatiska artilleriet
utgick genom att samma torn, som fanns på Öland-klassen, anskaffades. Dessutom
blev det nödvändigt att avstå från sjömålsroboten. Arvet från artillerifartygens
tid dominerade ännu tänkandet. Det var sjöartilleriet, som skulle vara jagarnas
huvudvapen och inget annat. Det blev, liksom för Halland-klassen, ubåtsjakt
utan helikopter, men också en återgång till ett jagarsystem från andra världskriget.
Under 1960-talet kompletterades luftvärnet med luftvärnsroboten SeaCat.
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Enligt nybyggnadsplanen beslöt Riksdagen såväl 1954 som 1956 att ytterli-
gare två jagare av Halland-klass skulle byggas. Marinförvaltningen avtalade med 
Götaverken om konstruktion av jagarna. Artilleripjäser, ångpannor och turbiner 
beställdes. Beställningen omfattade även det planerade minfartyget. Försvarsbe-
slutet 1958, som utgjorde en del av en överenskommelse om statsbudgeten mellan 
socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna, innebar kraftiga minskningar 
av antalet jagare.231 Riksdagen ansåg att attack!yget skulle kunna överta !ot-
tans uppgifter. Nybyggnadsplanen kunde inte fullföljas. Jagarna och minfartyget 
avbeställdes.232 Avbeställningarna, framtvingade av 1958 års försvarsbeslut, blev 
en dyr a"är. Inte minst för att inte kunna skydda och försörja befolkningen vid 
krig i omvärlden. Men också att inte kunna förhindra att våra omgivande vatten 
i framtiden blir tummelplats för stormaktsintressen, enligt Per Edvin Skölds utta-
lande vid HMS Ölands sjösättning.

Under perioden 1947–1951 moderniserades femton jagare och försågs 
med kvali#cerad ubåtsjaktutrustning. Utöver dessa erhöll även några av de 
stora minsveparna av Arholma-klassen hydrofonutrustning. Såväl jagarna som 
de stora minsveparna var utrustade med ångturbiner. Detta vållade en hel del 
personalproblem då ångmaskinisterna började begära avsked för att ta anställning 
i den framväxande kärnkraftsindustrin. När Visby-klassen i början av 1960-talet 
byggdes om till fregatter, räckte anslaget endast till två av de fyra jagarna. HMS 
Visby och HMS Sundsvall moderniserades och erhöll samma ubåtsjaktutrustning 
som Halland-klassen och 12 cm artilleriet utbyttes mot 57 mm automatkanon. 
Som jag tidigare har redovisat, begärde Chefen för marinen inför 1972 års 
försvarsbeslut att få bygga om de två övriga jagarna i Visby-klassen samt alla 
landskapsjagarna i Östergötland-klassen till moderna fregatter. Regeringen Palme 
avvisade förslaget.

Från motortorpedbåtar till kustkorvetter

Motortorpedbåtar
När självgående minan successivt utvecklades till den moderna torpeden, hade 
sjökriget fått ett nytt och med sin verkan ett komplement till det svåra sjöartilleriet. 
Inledningsvis hade systemet en nackdel, då skjutavståndet var kort. Under första 
världskriget utvecklades därför små snabba motorbåtar, som oupptäckta kunde 
smyga sig på större och pansrade fartyg.233 Efter Första världskrigets slut köpte 

231 Sjövägar ansågs inte kunna skyddas vid ett angrepp. Eskort- och ubåtsjaktuppgifter 
nedprioriteradessamtidigt som invasionsförsvarsuppgifter prioriterades.
232 Jagarna HMS Lappland och HMS Värmland samt minfartyget HMS Älvsborg.
233 Frankrike, Italien och Storbritannien utvecklade denna typ av torpedbåt som framdrevs med 
bensinmotorer i farter över 30 knop.

Enligt nybyggnadsplanen beslöt Riksdagen såväl 1954 som 1956 att ytterli-
gare två jagare av Halland-klass skulle byggas. Marinförvaltningen avtalade med
Götaverken om konstruktion av jagarna. Artilleripjäser, ångpannor och turbiner
beställdes. Beställningen omfattade även det planerade minfartyget. Försvarsbe-
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krig i omvärlden. Men också att inte kunna förhindra att våra omgivande vatten
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lande vid HMS Ölands sjösättning.
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med kvalificerad ubåtsjaktutrustning. Utöver dessa erhöll även några av de
stora minsveparna av Arholma-klassen hydrofonutrustning. Såväl jagarna som
de stora minsveparna var utrustade med ångturbiner. Detta vållade en hel del
personalproblem då ångmaskinisterna började begära avsked för att ta anställning
i den framväxande kärnkraftsindustrin. När Visby-klassen i början av 1960-talet
byggdes om till fregatter, räckte anslaget endast till två av de fyra jagarna. HMS
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försvarsbeslut att få bygga om de två övriga jagarna i Visby-klassen samt alla
landskapsjagarna i Östergötland-klassen till moderna fregatter. Regeringen Palme
avvisade förslaget.

Från motortorpedbåtar till kustkorvetter

Motortorpedbåtar
När självgående minan successivt utvecklades till den moderna torpeden, hade
sjökriget fått ett nytt och med sin verkan ett komplement till det svåra sjöartilleriet.
Inledningsvis hade systemet en nackdel, då skjutavståndet var kort. Under första
världskriget utvecklades därför små snabba motorbåtar, som oupptäckta kunde
smyga sig på större och pansrade fartyg.233 Efter Första världskrigets slut köpte
231 Sjövägar ansågs inte kunna skyddas vid ett angrepp. Eskort- och ubåtsjaktuppgifter
nedprioriteradessamtidigt som invasionsförsvarsuppgifter prioriterades.
232 Jagarna HMS Lappland och HMS Värmland samt minfartyget HMS Älvsborg.
233 Frankrike, Italien och Storbritannien utvecklade denna typ av torpedbåt som framdrevs med
bensinmotorer i farter över 30 knop.
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Sverige fyra av dessa torpedbåtar från Italien och Storbritannien. Gjorda försök 
med torpedbåtarna blev inte särskilt lyckade. Problem fanns bland annat i fråga 
om bensinmotorerna och motortorpedbåtarnas sjöduglighet. Proven avslutades 
utan något försök till svensk utveckling.

Under mellankrigstiden utvecklades dessa torpedbåtar och Sverige kunde få 
köpa fyra från vardera Italien234 och Storbritannien. Endast två av torpedbåtarna 
från Storbritannien hann levereras, innan parlamentet beslöt om exportförbud 
av krigsmateriel. De sex båtarna kom att utgöra förebilder för den svenska 
tillverkningen, som påbörjades i samband med krigsutbrottet. Från 1941 till 
1943 levererades 15 svensktillverkade motortorpedbåtar. Tillverkningen av 
motortorpedbåtar återupptogs 1951 och pågick mer eller mindre kontinuerligt fram 
till 1957,  då Sverige som mest hade 34 motortorpedbåtar i krigsorganisationen. 
Motortorpedbåtarna blev successivt större, ökade från cirka 15 till 40 ton vilket 
innebar att antalet motorer måste ökas från två till tre. Beväpningen bestod av två 
torpeder, lysraketpjäs och en handriktad automatkanon av modell 40/36. Under 
1970- och 1980-talen byggdes sju av motortorpedbåtarna om till vedettbåtar.

Torpedbåtar
Erfarenheter från Första världskriget och under andra världskrigets inledning 
visade på att motortorpedbåtarna hade stora begränsningar. Dålig uthållighet, 
begränsad aktionsradie samt väderberoende medförde att mitt under pågående 
krig påbörjades projektering av en större torpedbåt. Efter krigsslutet byggdes en 
större torpedbåt, HMS Perseus, som under början av 1950-talet utnyttjades för 
prov och försök. Hon utgjorde därmed en del i övergången till den så kallade lätta 
!ottan. Erhållna erfarenheter från dessa försök användes vid konstruktionen av 
de elva torpedbåtarna i Plejad-klassen.235

Till skillnad från motortorpedbåtarna, som bildade självständiga divisioner,236 
ingick torpedbåtarna först i de två eskadrarna och därefter i jagar!ottiljerna. 
Torpedbåtarna var inledningsvis enkelt utrustade och var fortfarande 
väderberoende med en öppen manöverbrygga, vilket begränsade uthålligheten. 
Torpedens vidareutveckling med trådstyrning innebar att systemet kompletterades 
med modern eldledning, vilket innebar en kraftig e"ektökning; dock inom ramen 
för det stöd som jagar!ottiljen lämnade.

Ytterligare en torpedbåtsdivision anska"ades under 1960-talet. Det blev 
en nyutvecklad och större gasturbindriven torpedbåt. De sex torpedbåtarna av 

234 Köpet gjordes i samband med köpet av jagarna från Italien.
235 För att skilja mellan torpedbåtarna kallades de ursprungligen för mtbm respektive mtbs. 
När Spica-klassen levererades övergick man till benämningen motortorpedbåt (mtb) respektive 
torpedbåt (tb).
236 Fyra divisioner grundtilldelade till respektive marindistrikt/örlogsbas.

Sverige fyra av dessa torpedbåtar från Italien och Storbritannien. Gjorda försök
med torpedbåtarna blev inte särskilt lyckade. Problem fanns bland annat i fråga
om bensinmotorerna och motortorpedbåtarnas sjöduglighet. Proven avslutades
utan något försök till svensk utveckling.

Under mellankrigstiden utvecklades dessa torpedbåtar och Sverige kunde få
köpa fyra från vardera Italien234 och Storbritannien. Endast två av torpedbåtarna
från Storbritannien hann levereras, innan parlamentet beslöt om exportförbud
av krigsmateriel. De sex båtarna kom att utgöra förebilder för den svenska
tillverkningen, som påbörjades i samband med krigsutbrottet. Från 1941 till
1943 levererades 15 svensktillverkade motortorpedbåtar. Tillverkningen av
motortorpedbåtar återupptogs 1951 och pågick mer eller mindre kontinuerligt fram
till 1957, då Sverige som mest hade 34 motortorpedbåtar i krigsorganisationen.
Motortorpedbåtarna blev successivt större, ökade från cirka 15 till 40 ton vilket
innebar att antalet motorer måste ökas från två till tre. Beväpningen bestod av två
torpeder, lysraketpjäs och en handriktad automatkanon av modell 40/36. Under
1970- och 1980-talen byggdes sju av motortorpedbåtarna om till vedettbåtar.
Torpedbåtar
Erfarenheter från Första världskriget och under andra världskrigets inledning
visade på att motortorpedbåtarna hade stora begränsningar. Dålig uthållighet,
begränsad aktionsradie samt väderberoende medförde att mitt under pågående
krig påbörjades projektering av en större torpedbåt. Efter krigsslutet byggdes en
större torpedbåt, HMS Perseus, som under början av 1950-talet utnyttjades för
prov och försök. Hon utgjorde därmed en del i övergången till den så kallade lätta
flottan. Erhållna erfarenheter från dessa försök användes vid konstruktionen av
de elva torpedbåtarna i Plejad-klassen.235

Till skillnad från motortorpedbåtarna, som bildade självständiga divisioner,236
ingick torpedbåtarna först i de två eskadrarna och därefter i jagarflottiljerna.
Torpedbåtarna var inledningsvis enkelt utrustade och var fortfarande
väderberoende med en öppen manöverbrygga, vilket begränsade uthålligheten.
Torpedens vidareutveckling med trådstyrning innebar att systemet kompletterades
med modern eldledning, vilket innebar en kraftig effektökning; dock inom ramen
för det stöd som jagarflottiljen lämnade.

Ytterligare en torpedbåtsdivision anskaffades under 1960-talet. Det blev
en nyutvecklad och större gasturbindriven torpedbåt. De sex torpedbåtarna av

234 Köpet gjordes i samband med köpet av jagarna från Italien.
235 För att skilja mellan torpedbåtarna kallades de ursprungligen för mtbm respektive mtbs.
När Spica-klassen levererades övergick man till benämningen motortorpedbåt (mtb) respektive
torpedbåt (tb).
236 Fyra divisioner grundtilldelade till respektive marindistrikt/örlogsbas.
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Spica-klass var också de första som hade täckt brygga, vilket möjliggjorde att 
tillsluta torpedbåten gastätt. Det var dessutom ett villkor, för att kunna existera 
i en kärnvapenmiljö. Torpedbåtarna utrustades med ett komplett strids- och 
eldledningssystem, med vilket såväl torped- som luftvärnssystemen styrdes. 
Torpedbåtarna organiseras i tre divisioner, en vardera för de tre jagar!ottiljerna.  
Fortfarande var stridsavståndet, frånsett sjömålsrobotar från Halland-klassen, 
mindre än 20 kilometer. Detta ska jämföras med utvecklingen av sjömålsrobotar 
med minst den dubbla räckvidden och som internationellt installerades på fartyg 
i storlek motsvarande de svenska torpedbåtarna. Det har talats om att det av 
ekonomiska skäl inte var möjligt att utrusta torpedbåtarna med sjömålsrobotar. 
Jag har i tidigare avsnitt i denna bok konstaterat att detta påstående är helt fel. 
En sådan utveckling skulle ifrågasätta det politiska beslutet att attack!yget skulle 
kunna överta !ottans uppgifter och därmed få företrädesrätt att verka vid en 
kustinvasion. Beslutet grundades på dåvarande överbefälhavaren Helge Jungs 
QSJPSJUFSJOH�BW�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�

/…/ vilkas stridskrafter kunna verka mot alla former av invasion samt mot 
!yganfall, medan marinstridskrafternas möjligheter av naturliga skäl i stort 
inskränks till att medverka i försvaret mot invasion över öppet vatten.237

Detta synsätt fullföljs i ÖB-utredningarna 1957. Detta tas särskilt upp bland 
annat under rubriken Begränsningar av !ottans uppgifter.238

/…/ !ottans uppgift måste begränsas till försvar av området närmast kusten 
och skärgårdarna samt till minsvepning och kustbevakning

Det bör uppmärksammas att attack!ygets roboträckvidd var jämbördig med 
torpedbåtarnas torpedräckvidd men kortare än robotluftvärnet på jagare och 
kryssare.

Motortorpedbåtar blev patrullbåtar och kustkorvetter
Av åldersskäl men också som en följd av den vapentekniska utvecklingen och 
behovet av ökad uthållighet i det taktiska uppträdandet, var det dags att ersätta 
motortorpedbåtarna i krigsorganisationen. Det fanns också ett stort behov 
att upprätthålla attackfartygens numerär och till viss del överta jagarnas roll 
(om än med begränsad uthållighet och förmåga under vattenytan) med att 
övervaka sjöterritoriet, avvisa inträngande ubåtar och undervattensfarkoster 
samt främmande undervattensverksamhet, utföra eskorttjänst och lägga ut 
mineringar. Under slutet av 1970-talet ersattes resterande motortorpedbåtar 
av 16 patrullbåtar. Målsättningen för dessa var bland annat att hävda svenskt 

237 Jung, Helge, Vårt framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199.
238 ÖB-utredningarna 1957, sidan 309 och sidorna 326 till 328.

Spica-klass var också de första som hade täckt brygga, vilket möjliggjorde att
tillsluta torpedbåten gastätt. Det var dessutom ett villkor, för att kunna existera
i en kärnvapenmiljö. Torpedbåtarna utrustades med ett komplett strids- och
eldledningssystem, med vilket såväl torped- som luftvärnssystemen styrdes.
Torpedbåtarna organiseras i tre divisioner, en vardera för de tre jagarflottiljerna.
Fortfarande var stridsavståndet, frånsett sjömålsrobotar från Halland-klassen,
mindre än 20 kilometer. Detta ska jämföras med utvecklingen av sjömålsrobotar
med minst den dubbla räckvidden och som internationellt installerades på fartyg
i storlek motsvarande de svenska torpedbåtarna. Det har talats om att det av
ekonomiska skäl inte var möjligt att utrusta torpedbåtarna med sjömålsrobotar.
Jag har i tidigare avsnitt i denna bok konstaterat att detta påstående är helt fel.
En sådan utveckling skulle ifrågasätta det politiska beslutet att attackflyget skulle
kunna överta flottans uppgifter och därmed få företrädesrätt att verka vid en
kustinvasion. Beslutet grundades på dåvarande överbefälhavaren Helge Jungs
prioritering av armen och flygvapnet

/.../ vilkas stridskrafter kunna verka mot alla former av invasion samt mot
flyganfall, medan marinstridskrafternas möjligheter av naturliga skäl i stort
inskränks till att medverka i försvaret mot invasion över öppet vatten.237

Detta synsätt fullföljs i ÖB-utredningarna 1957. Detta tas särskilt upp bland
annat under rubriken Begränsningar av flottans uppgifter.238

/.../ flottans uppgift måste begränsas till försvar av området närmast kusten
och skärgårdarna samt till minsvepning och kustbevakning

Det bör uppmärksammas att attackflygets roboträckvidd var jämbördig med
torpedbåtarnas torpedräckvidd men kortare än robotluftvärnet på jagare och
kryssare.

Motortorpedbåtar blev patrullbåtar och kustkorvetter
Av åldersskäl men också som en följd av den vapentekniska utvecklingen och
behovet av ökad uthållighet i det taktiska uppträdandet, var det dags att ersätta
motortorpedbåtarna i  krigsorganisationen. Det fanns också ett stort behov
att upprätthålla attackfartygens numerär och till viss del överta jagarnas roll
(om än med begränsad uthållighet och förmåga under vattenytan) med att
övervaka sjöterritoriet, avvisa inträngande ubåtar och undervattensfarkoster
samt främmande undervattensverksamhet, utföra eskorttjänst och lägga ut
mineringar. Under slutet av 1970-talet ersattes resterande motortorpedbåtar
av 16 patrullbåtar. Målsättningen för dessa var bland annat att hävda svenskt
237 Jung, Helge, Vart framtida försvar, Malmö 1947, sidan 199.
238 ÖB-utredningarna 1957, sidan 309 och sidorna 326 till 328.
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sjöterritorium, övervaka på och under havsytan, skydda sjötransporter längs den 
svenska kusten samt att försvara aktuella delar av landet mot kustinvasion.

Valet föll på den norska kanonbåten av Storm-klassen och torpedbåten av 
Snögg-klassen. Först anska!ades ett testfartyg för att ge underbyggnad och viss 
erfarenhet för den kommande fartygsserien. Under åren 1973 till 1974 gjordes 
omfattande prov. Patrullbåtarna beväpnades med 57 mm luftvärnspjäs och 
sjömålsrobot samt sjunkbomber. Patrullbåtarna erhöll en digitaliserad strids- 
och eldledningsutrustning samt en skrovfast hydrofon. Patrullbåtarna byggdes i 
Norge.239 

Sjömålsroboten240 medgav stridsavstånd på cirka 30 kilometer, hade kort 
bantid och efter skott var den helt autonom. Genom sjörobotbeväpningen ökades 
stridsavståndet och blev därmed längre än torpedsystemets och lika långt som för 
attack"ygets sjömålsrobot (RBS04). Dessutom kunde roboten programmeras för 
en slutmanöver före trä! i målet, för att reducera det bekämpande luftvärnets 
trä!sannolikhet. Fortfarande saknades ett modernt vapensystem för ubåtsjakt 
bestående av hydrofon med kastvapen och en uthållighet, som var en förutsättning 
för att fullt ut kunna lösa förelagda uppgifter förutom insatser i invasionsförsvaret. 

Som ersättning för Plejad-klassen projekterades en ny torpedbåtsserie. Den 
blev en vidareutveckling av Spica-klassen, vars skrov förlängdes och förbereddes 
för installation av sjömålsrobotar. Norrköping-klassen omfattade 12 fartyg. När 
jagarna (och fregatterna) utgick ur krigsorganisationen i början av 1980-talet 
bestod sjöförsvarets insatsmöjligheter vid en kustinvasion av tre divisioner 
torpedbåtar med torped som huvudvapen och fyra divisioner patrullbåtar med 
sjömålsrobot som huvudvapen samt kustartilleri och minor.

Jag har tidigare konstaterat att det var dags att ersätta Spica-klassen med 
en ny serie torpedbåtar. Denna ersättning var tidigare inplanerad i slutet av 
försvarsbeslutsperioden 1982–1987. Som framgått tidigare var marinens 
ekonomi hårt pressad. Tack vare ett tillskott (varvsstöd) kunde två kustkorvetter 
av Stockholm-klassen (och signalspaningsfartyget HMS Orion) beställas. De båda 
kustkorvetterna levererades 1985 utrustade med den svenska sjömålsroboten 
(RBS15) samt släphydrofon och ubåtsjaktvapen.

Samtidigt strävade Chefen för marinen Per Rudberg efter att även de resterande 
fyra kustkorvetterna skulle beställas. Motståndet var stort trots de påfrestningar 
som de pågående ubåtsintrången utgjorde. Behovet var stort att på nytt få 
påbörja uppbyggnaden av den fartygsburna förmågan till ubåtsjakt, som trots allt 
utgjorde det grundläggande ubåtsjaktsystemet och som sedermera kompletterades 
med ubåtsjakthelikoptrar. Det handlade om ytterligare fyra kustkorvetter. Då 

239 Beställningen av patrullbåtarna vid norska varv blev en belastning för den politiska ledningen. 
Som kompensation beviljades nybyggnad av ett minfartyg vid Karlskronavarvet, HMS Älvsborg.
240 Norsktillverkad sjömålsrobot Pingvin (RBS12).

sjöterritorium, övervaka på och under havsytan, skydda sjötransporter längs den
svenska kusten samt att försvara aktuella delar av landet mot kustinvasion.

Valet föll på den norska kanonbåten av Storm-klassen och torpedbåten av
Snögg-klassen. Först anskaffades ett testfartyg för att ge underbyggnad och viss
erfarenhet för den kommande fartygsserien. Under åren 1973 till 1974 gjordes
omfattande prov. Patrullbåtarna beväpnades med 57 mm luftvärnspjäs och
sjömålsrobot samt sjunkbomber. Patrullbåtarna erhöll en digitaliserad strids-
och eldledningsutrustning samt en skrovfast hydrofon. Patrullbåtarna byggdes i
Norge.239

Sjömålsroboten24° medgav stridsavstånd på cirka 30 kilometer, hade kort
bantid och efter skott var den helt autonom. Genom sjörobotbeväpningen ökades
stridsavståndet och blev därmed längre än torpedsystemets och lika långt som för
attackflygets sjömålsrobot (RBSO4). Dessutom kunde roboten programmeras för
en slutmanöver före träff i målet, för att reducera det bekämpande luftvärnets
träffsannolikhet. Fortfarande saknades ett modernt vapensystem för ubåtsjakt
bestående av hydrofon med kastvapen och en uthållighet, som var en förutsättning
för att fullt ut kunna lösa förelagda uppgifter förutom insatser i invasionsförsvaret.

Som ersättning för Plejad-klassen projekterades en ny torpedbåtsserie. Den
blev en vidareutveckling av Spica-klassen, vars skrov förlängdes och förbereddes
för installation av sjömålsrobotar. Norrköping-klassen omfattade 12 fartyg. När
jagarna (och fregatterna) utgick ur krigsorganisationen i början av 1980-talet
bestod sjöförsvarets insatsmöjligheter vid en kustinvasion av tre divisioner
torpedbåtar med torped som huvudvapen och fyra divisioner patrullbåtar med
sjömålsrobot som huvudvapen samt kustartilleri och minor.

Jag har tidigare konstaterat att det var dags att ersätta Spica-klassen med
en ny serie torpedbåtar. Denna ersättning var tidigare inplanerad i slutet av
försvarsbeslutsperioden 1982-1987. Som framgått tidigare var marinens
ekonomi hårt pressad. Tack vare ett tillskott (varvsstöd) kunde två kustkorvetter
av Stockholm-klassen (och signalspaningsfartyget HMS Orion) beställas. De båda
kustkorvetterna levererades 1985 utrustade med den svenska sjömålsroboten
(RBS15) samt släphydrofon och ubåtsjaktvapen.

Samtidigt strävade Chefen för marinen Per Rudberg efter att även de resterande
fyra kustkorvetterna skulle beställas. Motståndet var stort trots de påfrestningar
som de pågående ubåtsintrången utgjorde. Behovet var stort att på nytt få
påbörja uppbyggnaden av den fartygsburna förmågan till ubåtsjakt, som trots allt
utgjorde det grundläggande ubåtsjaktsystemet och som sedermera kompletterades
med ubåtsjakthelikoptrar. Det handlade om ytterligare fyra kustkorvetter. Då
239 Beställningen av patrullbåtarna vid norska varv blev en belastning för den politiska ledningen.
Som kompensation beviljades nybyggnad av ett minfartyg vid Karlskronavarvet, HMS jilvsborg.
240 Norsktillverkad sjömålsrobot Pingvin (RBS12).
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Stockholmsklassen inte från början var projekterad med ubåtsjaktutrustning 
genomfördes vissa kompletterande ändringar i den kommande Göteborg-klassen. 
Genom att förlänga den ursprungliga konstruktionen och införa vattenjetdrift 
skapades ett större utrymme ombord. Dessutom erhölls också en höjning av 
maximal kontinuerlig fart. Såväl Stockholm-klassen som Göteborg-klassen 
betecknades som kustkorvetter.

Anska!ning av sjömålsrobot
Under 1970-talet var det svenska sjöförsvarets stridsavstånd till sjöss fortfarande 
det samma som under pansarskeppstiden, cirka 20 kilometer bortsett från 
Halland-klassens (RB08) sjörobotsystem. Genom ökad precision och eldhastighet 
var eldkraften ändå densamma. Trots allt motstånd, såväl politiskt som militärt, 
uppnådde marinen ett trendbrott i och med att Norrköping-klassen och 
kustrobotbatteriet under andra hälften av 1980-talet utrustades med den i Sverige 
utvecklade sjömålsroboten (RBS15). I samordnade insatser från robotbåtar, 
patrullbåtar och kustrobotbatteri kunde, som ett exempel, hela Gotska sjön 
täckas in. Fartygen kunde göra sina insatser baserade från södra Öland till Finska 
Utö mot samma mål. Det område som en angripare vid en kustinvasion måste 
kunna kontrollera, skulle bli stort och därmed kräva stora resurser.

Under 1970-talet drev Chefen för marinen hårt frågan om anska!ning av 
en sjömålsrobot till ytattacksystemet. Planeringen siktade på en anska!ning 
i slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet. Om dessa tider inte kunde 
hållas för en gemensam utveckling inom landet, avsåg Chefen för marinen 
att ska!a sjömålsrobotar till marinen genom köp från utlandet. Dåvarande 
överbefälhavaren Stig Synnergren tog ställning till utveckling och anska!ning 
av en för "ygvapnet och marinen gemensam sjömålsrobot (SKA-robot). Trots 
en enig militärledning valde försvarsdepartementet 1975 att istället satsa på 
jaktrobot (RB72) till "ygvapnet. (Chefen för "ygvapnet prioriterade "ygplan 
före vapen.) I en hård ekonomisk situation saknades utrymme för "ygvapnet 
att i närtid säkerställa svensk robotutveckling. Ånyo blev marinen åsidosatt. Det 
var enligt min mening helt uppenbart att "ygvapnet, liksom när sjömålsroboten 
(RB04) anska!ades, inte ville ha någon konkurrens från ytattacksystemet. Våren 
1976 ändrade "ygvapnet även i målsättningen för sjömålsroboten, som hade 
formulerats gemensamt av staberna. Flygvapnet framförde dessutom att roboten 
skulle kunna användas mot markmål. Marinen valde då att inrikta anska!ningen 
mot köp från utlandet. Valet föll på den amerikanska sjömålsroboten Harpoon. 241 

Den nye Chefen för marinen, Per Rudberg, ställde sig bakom beslutet och 
tydliggjorde detta såväl i tidningsartiklar som i intervjuer. För försvarsministern 
poängterade han sin inställning att det var nödvändigt att få tillgång till ett 

241 Sjömålsrobotsystem för marinen, Tidskrift i Sjöväsendet 2007, s. 170–178.

Stockholmsklassen inte från början var projekterad med ubåtsjaktutrustning
genomfördes vissa kompletterande ändringar i den kommande Göteborg-klassen.
Genom att förlänga den ursprungliga konstruktionen och införa vattenjetdrift
skapades ett större utrymme ombord. Dessutom erhölls också en höjning av
maximal kontinuerlig fart. Såväl Stockholm-klassen som Göteborg-klassen
betecknades som kustkorvetter.
Anskaffning av sjömålsrobot
Under 1970-talet var det svenska sjöförsvarets stridsavstånd till sjöss fortfarande
det samma som under pansarskeppstiden, cirka 20 kilometer bortsett från
Halland-klassens (RB08) sjörobotsystem. Genom ökad precision och eldhastighet
var eldkraften ändå densamma. Trots allt motstånd, såväl politiskt som militärt,
uppnådde marinen ett trendbrott i  och med att Norrköping-klassen och
kustrobotbatteriet under andra hälften av 1980-talet utrustades med den i Sverige
utvecklade sjömålsroboten (RBS15). I  samordnade insatser från robotbåtar,
patrullbåtar och kustrobotbatteri kunde, som ett exempel, hela Gotska sjön
täckas in. Fartygen kunde göra sina insatser baserade från södra Öland till Finska
Utö mot samma mål. Det område som en angripare vid en kustinvasion måste
kunna kontrollera, skulle bli stort och därmed kräva stora resurser.

Under 1970-talet drev Chefen för marinen hårt frågan om anskaffning av
en sjömålsrobot till ytattacksystemet. Planeringen siktade på en anskaffning
i slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet. Om dessa tider inte kunde
hållas för en gemensam utveckling inom landet, avsåg Chefen för marinen
att skaffa sjömålsrobotar till marinen genom köp från utlandet. Dåvarande
överbefälhavaren Stig Synnergren tog ställning till utveckling och anskaffning
av en för flygvapnet och marinen gemensam sjömålsrobot (SKA-robot). Trots
en enig militärledning valde försvarsdepartementet 1975 att istället satsa på
jaktrobot (RB72) till flygvapnet. (Chefen för flygvapnet prioriterade flygplan
före vapen.) I  en hård ekonomisk situation saknades utrymme för flygvapnet
att i närtid säkerställa svensk robotutveckling. Ånyo blev marinen åsidosatt. Det
var enligt min mening helt uppenbart att flygvapnet, liksom när sjömålsroboten
(RB04) anskaffades, inte ville ha någon konkurrens från ytattacksystemet. Våren
1976 ändrade flygvapnet även i målsättningen för sjömålsroboten, som hade
formulerats gemensamt av staberna. Flygvapnet framförde dessutom att roboten
skulle kunna användas mot markmål. Marinen valde då att inrikta anskaffningen
mot köp från utlandet. Valet föll på den amerikanska sjömålsroboten Harpoon. 241

Den nye Chefen för marinen, Per Rudberg, ställde sig bakom beslutet och
tydliggjorde detta såväl i tidningsartiklar som i intervjuer. För försvarsministern
poängterade han sin inställning att det var nödvändigt att få tillgång till ett

241 Sjömålsrobotsystem för marinen, Tidskrift i Sjöväsendet 2007, s. 170-178.
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system med stora utvecklingsmöjligheter för såväl ubåtar och ytfartyg som 
!ygplan. Han konstaterade att marinen hade väntat på denna robot i åratal och 
pekade på risken för förtroendekris i !ottan om statsmakterna inte fullföljde 
försvarsbeslutet; sjömålsroboten skulle anska"as från utlandet. En modi#ering av 
!ygvapnets sjömålsrobot, om den över huvud taget kunde bli verklighet, skulle 
komma att bygga på gårdagens robotteknik. Därmed skulle den vara utan intresse 
för svensk industri och utan spin-o"-e"ekt för kommande robotgenerationer. 
Internt i marinen konstaterade Rudberg att robotanska"ningen krävde att 
marinens fredsekonomi bringades i balans. 

Per Rudberg orienterade generalmajor Rolf Wigur om sin inställning till 
Harpoon. Rolf Wigur, som då var chef för planerings- och budgetsekretariatet 
vid försvarsdepartementet, delade hans uppfattning men han var bekymrad och 
befarade en sammankoppling mellan strids!ygplanet B3LA242 och Harpoon i 
samband med att B3LA troligen skulle avföras från dagordningen. 

Dåvarande överbefälhavaren Stig Synnergren lät genomföra en studie av 
sjömålsrobotars sårbarhet i aktuell miljö. Även i studien blev det helt uppenbart 
att !ygvapnet inte var intresserat av en sjörobot i närtid. Robotavdelningen i 
Försvarets materielverk ställde höga framtidsinriktade krav på roboten. Som 
medverkande i studien upplevde jag att kraven var sådana, att de knappast kunde 
ha realiserats till början av 1980-talet, då ytattackförbanden skulle ombeväpnas. 
Det var också helt uppenbart att de ställda kraven var ett led i strävandet att 
smygavveckla ytattacken.

Studien mynnade ut i ett antal krav, som sjömålsroboten måste uppfylla för 
att kunna anska"as. Ett antal olika robotar granskades av studiegruppen.243 Tack 
vare stort tillmötesgående från US Navy erhöll gruppen detaljerad information 
om Harpoons tekniska och taktiska funktion. Gruppens bedömning blev att 
Harpoon var det bästa alternativet tätt följd av Saabs projekt RB04 Turbo. 
Skillnaden utgjordes av robotens uppträdande vid insats mot fartygsmål. I 
september 1978 begärde Försvarets materielverk och Chefen för marinen att få 
anska"a sjömålsroboten Harpoon från USA.

Regeringens fall i oktober 1978 medförde att beslut om anska"ning måste 
dröja, tills en ny regering hade bildats. Den nye försvarsministern, Lars De 
Geer (FP), #ck samma redovisning från Chefen för marinen, som den tidigare 
försvarsminister hade fått. Per Rudberg noterade dock att försvarsministern lutade 
mot en anska"ning av en modi#erad RB04. Per Rudberg kritiserade Saab, då han 

242 B3LA var ett av de alternativa strids!ygplan, som studerades som ersättare av Viggensystemet.
243 Förutom Harpoon studerades RBS04, RBS15, RB12, Exocet med !era såväl av 
överbefälhavarens sårbarhetsstudie som i marinens utvärdering. Marinen konstaterade att Harpoon, 
RBS15 och Exocet i stort var likvärdiga. Även denna gång förordade marinen Harpoon beroende på 
att systemet var färdigutvecklat.
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ansåg att dess agerande motarbetade marinen genom att företaget oombett hade 
påbörjat ett utvecklingsprojekt med en turbojetdriven RB04. Enligt Per Rudberg 
kunde det leda till ytterligare förseningar i anska!ningen av sjömålsrobotar till 
ytattackförbanden.

Parallellt med sjömålsrobotanska!ningen pågick anska!ning av ett framtida 
strids"ygplansystem. Per Rudberg ansåg att det förelåg en konspiration mellan 
Saab och huvudavdelningen för "ygmateriel vid Försvarets materielverk med 
syfte att rädda B3LA med hjälp av planerade medel för marinens robotsystem och 
BSNÏOT�CBOEWBHOTBOTLBêOJOH��-FOOBSU�-KVOH�GSBNGÚSEF�WJE�FUU�TBNNBOUSÊEF�EFU�
som han och Per Rudberg hade kommit överens om – inriktningen att anska!a 
Harpoon låg fast – men på ett sådant sätt att det kanske uppfattades som om det 
var av stort intresse att en robotutveckling på Saab kunde komma till stånd.

I augusti 1978 hölls en stor genomgång på Försvarets materielverk. Vid det 
tillfället presenterade Saab ett tillägg till sin o!ert. Tillägget innebar att RBS15M 
gavs liknande egenskaper som Harpoon vid insats mot ett fartygsmål. Dessutom 
rymdes åtgärderna inom o!ertens angivna ekonomisk ram. Trots hög sekretess 
hade denna information på något sätt överförts till Saab. Detta ledde till att 
förbindelserna med US Navy nu blev något frostiga.

Regeringen uppdrog i april 1979 åt Försvarets materielverk att beställa 
utveckling och serietillverkning av en modi#erad RB04, som nu hade erhållit den 
nya beteckningen RBS15M. Per Rudberg #ck vid samtal med försvarsminister 
Lars De Geer och statssekreterare Gunnar Petri absoluta löften om att inga medel 
skulle tas från marinen utöver dem, som fanns angivna i marinens ekonomiska 
plan för anska!ning av Harpoon.

Per Rudberg hade senare ett samtal på Enskilda bankens huvudkontor med 
Marcus Wallenberg om sjörobotutvecklingen. Denne hade (felaktigt) uppfattat 
att Per Rudbergs uttalande var, att Saab befanns opålitligt och att han inte ville 
ha något med Saab att göra. Rudberg förklarade marinens robotsituation och 
framförde att roboten var nödvändig för marinens fredsbevarande förmåga och 
att det brådskade. Han lovade också att om Saab tog de första 150 miljonerna 
som egen risk, skulle han se till att marinen helhjärtat gick in för att göra RBS15 
till ett bra system. Wallenberg lovade att försöka få med bankens styrelse på ett 
sådant kontrakt. Han konstaterade också att han inte gjorde a!ärer av detta slag 

/…/ utan att känna mannen som är min motpart. Nu gör jag det. Om några 
besvärligheter skulle uppstå ta då direkt kontakt med mig så ska vi ordna upp 
sakerna.

Från kustbefästningar till kustartilleriförsvar
Vid krigsutbrottet befann sig artillerimaterielen och befästningarna huvudsak-
ligen i dålig kondition. Sedan försvarsbeslutet 1925 hade endast ett fåtal nya artil-
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leribatterier anlagts. De eldrör som användes, kom företrädesvis från utrangerade 
örlogsfartyg. Befästningarnas skydd skulle enligt Riksdagens beslut vara enkla. 
Målinmätningen gjordes med optiska avståndsmätare och eldledningsmaterielen 
var enkel. Artillerisystemen krävde mycket manuellt arbete. Strid i mörker förut-
satte belysning av målet med lysgranater, lysraketer eller strålkastare och var näst 
intill omöjlig vid nedsatt sikt och dimma. 

Efter 1936 års försvarsbeslut skapades en ny försvarsområdesorganisation, som 
omfattade de marina försvarsområdena i Göteborgs, Blekinge och Stockholms 
skärgårdar. Kustbefästningarna blev kustartilleriförsvar. På Gotland organiserades 
1939 det första kustartilleriförsvaret. Denna omorganisation följdes 1942 av 
Göteborgs, Blekinge, Stockholms och Hemsö kustartilleriförsvar.

Samtidigt uttrycktes önskemål från såväl kustartilleriet som från !ottan att 
be"ntliga spärrar, främst i Stockholmsområdet men även på Västkusten, skulle 
!yttas ut till en så kallad havsbandslinje. Det ansågs också nödvändigt att förstärka 
sjöförsvaret i Blekinge. På Gotland anlades fasta batterier kring Fårö, medan 
övriga Gotland försågs med rörliga långskjutande förband. Även områdena kring 
Öresund, Karlskrona och Öregrund tillfördes rörliga förband.

Utbyggnaden från 1936, och med ökad hastighet från krigsutbrottet, som 
trots allt kunde göras, hade sin grund i två förhållanden. Det ena var att det 
fanns tillgång till många eldrör allt från svårt till lätt artilleri. Det andra var att 
Bofors hade beställningar från utlandet på moderna kanoner, vilka kunde tas 
i beslag av svenska staten. Översten 1.gr Jean-Carlos Danckwardt redovisar i 
sin bok nedanstående tabell utvecklingen av det fasta kustartilleriet under åren 
1937–1945.244

Kalibergrupp Antal pjäser och årtal
1937 1939 1942 1945

Svårt artilleri (21 cm och över) 32 15 21 21

Medelsvårt artilleri (12 och 15 cm) 46 57 79 83

Lätt artilleri (8 cm och 57 mm) 44 70 141 194

Antal batterier 24 40 90 109

Utöver det fasta artilleriet fanns det rörligt artilleri och luftvärn. Luftvärnet 
bestod huvudsakligen av 40/36 mm luftvärnspjäser organiserade i ca 50 batterier. 
Det bör i detta sammanhang också noteras att utbyggnaden från 1936 och under 
kriget gick snabbare än vad som från början hade planerats.

244 Danckwardt, J-C, Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget, Marinlitteraturföreningen 
nr 73, Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1992.
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Fasta spärrförband
Dåvarande majoren Bo Westin ansåg att batteriernas eldkraft genom 
automatisering skulle kunna ökas. Ett modernt batteri skulle kunna ges en 
eldkraft, som motsvarade äldre dubbelt så grova pjäser. Artillerimaterielen borde 
standardiseras och kalibern vara 12 eller 15 cm. Batterier med automatiska kanoner 
borde bestå av två pjäser. Det grövsta artilleriet borde ersättas med sjömålsrobotar. 
Samtidigt konstaterade Westin att om större delen av de lätta, fasta batterierna 
skulle kunna ersättas, måste även enklare och billigare system utvecklas.245 Jag kan 
konstatera att denna !loso!, redovisad i Tidskrift i Kustartilleriet (TiKA) nr 3/51, 
måste indirekt ha utgjort grunden för utvecklingen av det som sedan blev 7,5 cm/
modell 57 och 12 cm/modell 70 fasta artilleribatterier.

Efter andra världskriget påbörjades förnyelse av de fasta spärrförbanden. Såväl 
lätt som tungt artilleri skulle moderniseras. Utgångspunkten var att vid förnyelse 
och utbyggnad av tungt artilleri skulle sådana områden prioriteras, som inte 
medgav gruppering av rörligt artilleri. När det gällde grupperingen av ERSTA 
(ERSättning Tungt Artilleri, 12/70) ville dåvarande överbefälhavaren Torsten 
Rapp liksom Chefen för marinen Åke Lindemalm prioritera mellersta Sverige 
(Södra Kvarken) och försvaret av Stockholm.

Efter Stig Synnergrens tillträde som överbefälhavare prioriterades de norra 
och södra delarna av landet. Därmed kom såväl tunga som lätta batterier att 
grupperas i anslutning till den skånska kusten (Malmö, Trelleborg, Ystad och 
Simrishamn) och ett tungt batteri grupperades på Holmögadd (Norra kvarken). 
Trots det fackmässiga förordet att områden, som inte medgav gruppering av 
rörligt artilleri skulle prioriteras för fasta batterier, frångick Synnergren denna 
inriktning. Konsekvensen blev att i Stockholms skärgård grupperades moderna 
tunga batterier endast i anslutning till norra respektive södra inloppen i skärgården 
och inget i Göteborg – vår största importhamn. Det går också att ifrågasätta valet 
av Holmögadd. Det operativa motivet för valda grupperingar hängde samman 
med förmåga att skydda okontrollerbara mineringar.

Moderniseringen inleddes med anska"ning av tre batterier 10,5 cm/modell 
50 (Bodskär 1957/58, Nåttarö 1959/60 och Arholma 1961/65). Dessa batterier 
CZHHEFT�J�QSJODJQ�FGUFS�8FTUJOT�JEÏ��7BSKF�CBUUFSJ�CFTUPE�BW�UWÌ�BVUPOPNB�QKÊTFS�
PDI�WBS�IFMBVUPNBUJTLB��#BUUFSJFU�QÌ�"SIPMNB�BOTMÚU� JEÏNÊTTJHU�NZDLFU�UZEMJHU�
UJMM�8FTUJOT� JEÏFS� EÌ� EFU� WBS� FUU� UWÌQKÊTCBUUFSJ� IFMBVUPNBUJTLU� PDI� HSVQQFSBU�
på två skilda öar. Dåvarande inspektören för kustartilleriet, generalmajor 
Rudolf Kolmodin, var negativ till denna utveckling och ville istället att 7,5 cm 

245 Major (sedermera generallöjtnant) Bo Westins artikel i TiKA 3/51 i utdrag kan läsas i Hansson, 
Lars, Ersta, Från svarvspån till byggnadsminne, En historik över fast 12 cm kustartilleribatteri m/70, 
Estland 2008.
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grupperas i anslutning till den skånska kusten (Malmö, Trelleborg, Ystad och
Simrishamn) och ett tungt batteri grupperades på Holmögadd (Norra kvarken).
Trots det fackmässiga förordet att områden, som inte medgav gruppering av
rörligt artilleri skulle prioriteras för fasta batterier, frångick Synnergren denna
inriktning. Konsekvensen blev att i Stockholms skärgård grupperades moderna
tunga batterier endast i anslutning till norra respektive södra inloppen i skärgården
och inget i Göteborg — vår största importhamn. Det går också att ifrågasätta valet
av Holmögadd. Det operativa motivet för valda grupperingar hängde samman
med förmåga att skydda okontrollerbara mineringar.

Moderniseringen inleddes med anskaffning av tre batterier 10,5 cm/modell
50 (Bodskär 1957/58, Nåttarö 1959/60 och Arholma 1961/65). Dessa batterier
byggdes i princip efter Westins ide. Varje batteri bestod av två autonoma pjäser
och var helautomatiska. Batteriet på Arholma anslöt idemässigt mycket tydligt
till Westins ideer, då det var ett tvåpjäsbatteri, helautomatiskt och grupperat
på två skilda öar. Dåvarande inspektören för kustartilleriet, generalmajor
Rudolf Kolmodin, var negativ till denna utveckling och ville istället att 7,5 cm

245 Major (sedermera generallöjtnant) Bo Westins artikel i TiKA 3/51 i utdrag kan läsas i Hansson,
Lars, Ersta, Från svarvspån ti l l  byggnadsminne, En historik över fast 12 cm kustartilleribatteri m/70,
Estland 2008.
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halvautomatiska pjäser skulle ersätta de lätta fasta batterierna. Detta slutade med 
att endast tre 10,5 cm batterier byggdes. Samtidigt utgjorde Kolmodins inställning 
en brytpunkt i fråga om inriktningen av förnyelsen av de fasta batterierna. De 
lätta 57 mm batterierna ersattes med 7,5 cm halvautomatiska batterier med tre 
pjäser vardera samt de tunga batterierna med 12 cm eller 15,2 cm batterier.

Utbyggnaden av de fast, lätta batterierna påbörjades 1962. Tre serier, totalt 
30 batterier (7,5 cm/modell 57) byggdes under perioden 1962 till 1975. De 
första åtta batterierna byggdes med en centraltunnel, som innehöll eldledning, 
kraftförsörjning och förläggning och med tunnlar till varje pjäsplats.246 Nästa serie 
bestod av tio batterier och gavs ökat kärnvapenskydd genom ökad självständighet 
och större spridning av pjäserna. När den tredje serien om tolv batterier byggdes, 
prioriterades kärnvapenskyddet. Pjäsluckorna ökades ytterligare och varje pjäs 
gjordes autonom. Inredningen utgjordes av byggnader i stål som placerades på 
stötdämpare och försågs med skydd mot elektromagnetiska pulser. Utbyggnaden 
genomfördes tidsmässigt enligt nedanstående tabell: 

t�� .JMP� 4�� ,BSMTIBNO� ����� 4JNSJTIBNO� ����� .BMNÚ� ����� :TUBE� �����
 Järnavik 1971, Ellenabben 1972 och Trelleborg 1973.
t�� .JMP�7��(BMUFSÚ������-ZTFLJM������PDI�.BSTUSBOE������
t�� .JMP�½��0YFMÚTVOE������.ÚSUÚ�#VOTÚ������,PMHVTLÊS������3ÌTUFOTVEEF�
 1967, Arkösund 1967, Långskär 1969, Gisslingö 1971, Roten 1972, Söder-
 arm 1973, Mellsten 1973, Bråviken 1974 och Korsö 1975.
t�� .JMP�½�	.,(
��-KVHBSO������4MJUF������'ÌSÚ������PDI�,BQQFMIBNO������
t�� .JMP�//��)FNTÚ�	)BWTUÚVEE
������4VOETWBMM������PDI�)FNTÚ�	)ÊSOÚO
�
 1970.
t�� .JMP�½/��)PMNTVOE�	#SFETLÊS
�����
�

Mot bakgrund av erfarenheterna från anska!ningen av 10,5 cm/modell 50 ansågs 
det nödvändigt att på nytt ta upp kaliberdiskussionen. Då kalibern 10,5 cm av 
olika skäl uteslöts, handlade det om 12 cm eller traditionella 15,2 cm. Genomförd 
analys pekade på att båda kalibrarna var likvärdiga, men försteg gavs för den 
helautomatiska 12 cm kanonen vid bekämpning av mindre transportfartyg. 
Kalibervalet blev 12 cm. Under perioden 1977 till 1982 byggdes sex batterier 
12 cm/modell 70 (Söderarm 1977, Landsort 1978, Slite 1979, Ystad 1980, 
Trelleborg 1982 och Holmögadd 1983). 

Ersta-batteriet hade tre helautomatiska pjäser med möjlighet till att utnyttja 
strids- och eldledning pjäsvis. Batteriet hade ett närförsvar bestående av luftvärn, 
granatkastare och skyddsrum för markförsvaret. Anläggningen bestod av i berget 
byggda hus. Husen innehöll pjäs, reservkraft, förläggning och kök. Anläggningen 
klarade en månads drift utan förbindelse med yttervärlden. Byggnaden i 

246 Det första batteriet, Ljugarn, undantaget.
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246 Det första batteriet, Ljugarn, undantaget.
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stålstomme var byggd i tre våningar. Byggnaden var placerad på gummikuddar 
och alla anslutningar var elastiska som skydd mot skakningar, vilka kunde 
orsakas av kärnvapen. De olika delarna i anläggningen var självförsörjande med 
elektricitet och vatten.

Det planerade skyddet mot elektromagnetiska pulser anska!ades inte. 
Besparingen var felräkningspengar i jämförelse med reduktionen från tio till sex 
batterier. Trots detta togs beslutet förmodligen av politiska skäl. Dessa hängde 
enligt min mening samman med det politiska beslutet 1968 att inte anska!a 
svenska kärnvapen och en strävan att öka andelen rörliga batterier. 

Det fasta kustartilleriet hade vid slutet av det kalla kriget moderniserats, fått 
ökad eldkraft och erhållit ett klart förbättrat skydd, som utgjordes av befästningar, 
luft- och närförsvar. Detta till trots saknades enligt min mening förband, som 
kunde föra en aktiv strid i skärgårdsterräng. Under 1970-talet påbörjades en 
organisationsförändring, som innebar att kustjägare och rörliga spärrförband 
utvecklades till am"biebataljoner. 

Vid det kalla krigets slut bestod det fasta artilleriet av 30 st 7,5 cm batterier 
grupperade längs kusten från Luleå i norr över Gotland till Lysekil i väster. En del 
av dessa batterier ingick i fasta spärrbataljoner tillsammans med 10,5 cm/modell 
50, äldre 15,2 cm batterier samt 12 cm/modell 70.

t�� .JMP�½/�PNGBUUBEF� 4QÊSSCBUBMKPOFSOB�-VMFÌ� PDI�)PMNTVOE�� *OPN�.JMP�
 ÖN fanns 4 kontrollerbara mineringar.
t�� .JMP�//�PNGBUUBEF�4QÊSSCBUBMKPOFSOB�)FNTÚ�4VOETWBMM�PDI�(ÊWMF��*OPN�
 Milo NN fanns 11 kontrollerbara mineringar.
t�� .JMP� ½� PNGBUUBEF� ,"#� �� 	4QÊSSCBUBMKPOFSOB� "SIPMNB� PDI� 4ÚEFSBSN
�
 KAB 2 (Spärrbataljon Korsö), KAB 3 (Spärrbataljonerna Ornö, Mellsten, 
 Askö), Spärrbataljon Bråviken och Spärrkompani Arkösund. Inom MiloÖ 
 fanns 18 kontrollerbara mineringar (utom Gotland).
t�� .,(� 	6OEFSTUÊMMU� .JMP½
� PNGBUUBEF� 4QÊSSCBUBMKPOFSOB� #VOHFOÊT� 4MJUF�
 och Trelge (utgick som spärrbataljon under 1970-talet). Inom MKG fanns 
 19 kontrollerbara mineringar.
t�� .JMP�4�PNGBUUBEF�,"#��� 	,VTUBSUJMMFSJCSJHBE�4QÊSSCBUBMKPOFSOB�5PSIBNO�
 och Kungsholmen) och 11. KA-gruppen – omorganiserades till KAB 4 
 varvid KAB 4 blev Karlskronagruppen –, Spärrkompani Simrishamn, Spärr-
 bataljonerna Ystad och Trelleborg samt Spärrkompani Malmö. Inom Milo S  
 fanns 35 kontrollerbara mineringar.
t�� .JMP�7�PNGBUUBEF�,"#��� 	4QÊSSCBUBMKPOFSOB�(ÚUFCPSH�#KÚSLÚ�PDI�.BS�
 strand) och 12. KA-gruppen (fo-grupp och Spärrbataljon Lysekil). Som 
 fo-grupp benämndes den Bohusgruppen. Inom MiloV fanns 15 
 kontrollerbara mineringar.
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luft- och närförsvar. Detta till trots saknades enligt min mening förband, som
kunde föra en aktiv strid i skärgårdsterräng. Under 1970-talet påbörjades en
organisationsförändring, som innebar att kustjägare och rörliga spärrförband
utvecklades till amfibiebataljoner.

Vid det kalla krigets slut bestod det fasta artilleriet av 30 st 7,5 cm batterier
grupperade längs kusten från Luleå i norr över Gotland till Lysekil i väster. En del
av dessa batterier ingick i fasta spärrbataljoner tillsammans med 10,5 cm/modell
50, äldre 15,2 cm batterier samt 12 cm/modell 70.
• M i l o  ÖN omfattade Spärrbataljonerna Luleå och Holmsund. Inom Milo

ÖN fanns 4 kontrollerbara mineringar.
• M i l o  NN omfattade Spärrbataljonerna Hemsö, Sundsvall och Gävle. Inom

Milo NN fanns 11 kontrollerbara mineringar.
• M i l o  Ö omfattade KAB 1 (Spärrbataljonerna, Arholma och Söderarm),

KAB 2 (Spärrbataljon Korsö), KAB 3 (Spärrbataljonerna Ornö, Mellsten,
Askö), Spärrbataljon Bråviken och Spärrkompani Arkösund. Inom MiloÖ
fanns 18 kontrollerbara mineringar (utom Gotland).

• M K G  (Underställt MiloÖ) omfattade Spärrbataljonerna Bungenäs, Slite
och Trelge (utgick som spärrbataljon under 1970-talet). Inom MKG fanns
19 kontrollerbara mineringar.

• M i l o  S omfattade KAB 4 (Kustartilleribrigad, Spärrbataljonerna Torhamn
och Kungsholmen) och 11. KA-gruppen — omorganiserades till KAB 4
varvid KAB 4 blev Karlskronagruppen —, Spärrkompani Simrishamn, Spärr-
bataljonerna Ystad och Trelleborg samt Spärrkompani Malmö. Inom Milo S
fanns 35 kontrollerbara mineringar.

• M i l o  V omfattade KAB 5 (Spärrbataljonerna Göteborg, Björkö och Mar-
strand) och 12. KA-gruppen (fo-grupp och Spärrbataljon Lysekil). Som
fo-grupp benämndes den Bohusgruppen. Inom Mi loV fanns 15
kontrollerbara mineringar.
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Rörliga artilleriförband
Så sent som vid krigsutbrottet insågs inte behovet av och möjligheter att taktiskt 
utnyttja reellt rörliga förband. Samtidigt konstaterades att det fanns områden i 
Skåne och Halland samt i S:t Annas och Gryts skärgårdar, Gävlebukten med !era 
områden, där kustförsvarsförband borde vara grupperade. Sveriges långa kust 
omöjliggjorde detta. Inledningsvis rekognoserades därför lämpliga förberedda 
grupperingsplatser, som byggdes ut och tillfördes forti"katoriskt skydd. Därmed 
kunde de !yttbara förbandens gruppering enklare anpassas till utvecklingen i 
omvärlden.

Efter krigsslutet fanns det stort behov av att förnya det rörliga sjöfrontsartilleriet. 
De rörliga 15,2 cm/modell 37 batterierna, tillverkade i Bofors, skulle inte kunna 
svara upp mot den förväntade framtida stridsmiljön. Av de sju batterierna var ett 
med tre pjäser grupperat på Gotland. De övriga sex batterierna med fyra pjäser 
vardera organiserades i tre KA-bataljoner vardera bestående av två batterier. De 
från Tjeckoslovakien under kriget inköpta tunga batterierna, som sköt med 
hög precision, hade begränsad rörlighet, vilket negativt påverkade batteriernas 
utnyttjande. De tre batterierna 21 cm/modell 42 var fram till 1956 grupperade 
inom Göteborgs kustartilleriförsvar, för att därefter överföras till Skåne. I början 
av 1970-talet grupperades batterierna som två fasta förband i varsitt hörn på 
Skåne sydkust. Batterierna avvecklades 1982.

Utöver KA-bataljonerna organiserades sex rörliga spärrbataljoner och fem 
rörliga spärrkompanier. De rörliga spärrbataljonerna bestod av ett rörligt KA-
batteri med tre pjäser 7,5 cm/modell 65, ett robotbatteri med RBS52 (trådstyrd, 
fransktillverkad med ursprunglig beteckning SS-11) och en rörlig minspärrtropp. 
Spärrbataljonerna var fordonsburna men kunde även tilldelas sjötransportmedel 
för gruppering i skärgårdsmiljö. De rörliga spärrbataljonerna kunde bekämpa 
sjömål i en eller två farleder.

De rörliga spärrkompanierna bestod av robotbatteri med RBS52 samt 
rörlig minspärrtropp och kunde bekämpa sjömål i ett inlopp framför hamnar 
eller i trånga farleder. Kompanierna hade egna båttransportmedel. Rörliga 
spärrkompanier hade kompetens och en ledningsfunktion som gav utrymme 
för att kunna leda ytterligare förband, till exempel markstridsplutoner, luftvärn, 
be"ntligt fast kustartilleri, med !era. Det fanns också fristående robotbatterier 
(RBS52). Dessa hade inga egna transportmedel, utan tilldelades transportmedel 
när de skulle omgrupperas. Fristående robotbatterier användes som förstärkning 
av försvaret i trånga farleder.

Möjligheter fanns att utveckla och påbörja serietillverkning av ett nytt rörligt 
sjöfrontssystem i början av 1970-talet som ersättning för de rörliga 15,2 cm/modell 
37 batterierna. Samtidigt skulle ersättningen av de fasta systemen fortfarande 
pågå. Rörliga artillerisystem prioriterades och antalet 12 cm/modell 70-batterier 
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begränsades till sex. I verkligheten innebar det att de fasta systemen prioriterades 
och först när 12 cm/modell 70-batterierna var beställda, kunde utveckling och 
anska!ning av ett nytt rörligt sjöfrontssystem påbörjas. Trots den utveckling som 
skett av sjörobotsystem i omvärlden, och att det fanns begränsningar att gruppera 
artilleribatterier kustnära, valdes ett artillerisystem. 

Under utvecklingsfasen kallades projektet för KARIN (KustArtilleriet Rörligt 
*OWBTJPOTGÚSTWBS
��"SUJMMFSJQKÊTFO�CZHHEF�QÌ�EFO�UJMM�BSNÏO�MFWFSFSBEF�)BVCJUT�����
Pjäsen var försedd med automatiskt laddningssystem och liksom Ersta användes 
enhetshylsor. Skottvidden var ca 30 kilometer och eldhastigheten 16 skott per 
minut. Det anska!ades sex batterier med vardera fyra pjäser, som organiserades i 
tre KA-bataljoner. Bataljonerna ersatte de rörliga 15,2 cm/modell 37-batterierna 
och blev operativa 1983. Batterierna hade hög precision och i förhållande till 
haubits 77 större eldkraft. Även rörliga mål kunde bekämpas. Trots detta 
avvecklades batterierna 2003 "era år före haubits 77-batterierna. En av KA-
bataljonerna var utgångsgrupperad i östra Skåne och hade alternativgruppering 
inom Milo ÖN. En KA-bataljon var utgångsgrupperad i Blekinge och den tredje 
KA-bataljonen i Milo Ö (Bråviken).

Från kustjägare och spärrförband till am!bieförband
Under slutet av 1970-talet konstaterades att de rörliga spärrförbanden inte fullt 
ut uppfyllde det behov av rörlighet, som var eftersträvat. Det var nödvändigt att 
utveckla förbandens rörlighet inte minst i skärgårdar. Under förberedelsearbetet 
inför 1982 års försvarsbeslut konstaterades att förband för skärgårdsstrid måste 
besitta bättre förmåga än kustjägarna att genomföra skärgårdsstrid, att kunna 
bekämpa en angripares transporttonnage och att vara rörligare än de rörliga spärr-
förbanden. Överbefälhavaren drog slutsatsen att det fanns ett tydligt behov av 
nya förband med god förmåga 

/…/ att försvåra en angripares utnyttjande av skärgårdsleder.247

Detta ledde till att försök genomfördes med am#biebataljon, som bland 
annat innehöll attackdykare, lätta robotgrupper, kontrollerbara mineringar 
och kustjägarförband. För understöd av kustjägarna tillfördes granatkastare. 
Am#biebataljonen organiserades på sådant sätt, att förstärkning skulle kunna 
UJMMGÚSBT�NFE� BNëCJFGÚSCBOE� PDI� GÚSCBOE� VS� BSNÏO� GÚS� BUU� ÚLB� GÚSNÌHBO� BUU�
bekämpa sjömål och återta skärgårdsterräng. Den första am#biebataljonen 
organiserades 1990 och därefter omorganiserades samtliga rörliga spärrförband 
och kustjägarkompanier till sex am#biebataljoner under perioden 1990–1997. 
Då den lägre regionala marina organisationen samordnades i marinkommandon 

247 ÖB Perspektivplan del 1, Försvarsmakten i den svenska säkerhetspolitiken, Utblick mot sekelskiftet, 
Fst sekt 4 082, 1979-02-21 sidan 66.

begränsades till sex. I verkligheten innebar det att de fasta systemen prioriterades
och först när 12 cm/modell 70-batterierna var beställda, kunde utveckling och
anskaffning av ett nytt rörligt sjöfrontssystem påbörjas. Trots den utveckling som
skett av sjörobotsystem i omvärlden, och att det fanns begränsningar att gruppera
artilleribatterier kustnära, valdes ett artillerisystem.

Under utvecklingsfasen kallades projektet för KARIN (KustArtilleriet Rörligt
Invasionsförsvar). Artilleripjäsen byggde på den till armen levererade Haubits 77.
Pjäsen var försedd med automatiskt laddningssystem och liksom Ersta användes
enhetshylsor. Skottvidden var ca 30 kilometer och eldhastigheten 16 skott per
minut. Det anskaffades sex batterier med vardera fyra pjäser, som organiserades i
tre KA-bataljoner. Bataljonerna ersatte de rörliga 15,2 cm/modell 37-batterierna
och blev operativa 1983. Batterierna hade hög precision och i förhållande till
haubits 77 större eldkraft. Även rörliga mål kunde bekämpas. Trots detta
avvecklades batterierna 2003 flera år före haubits 77-batterierna. En av KA-
bataljonerna var utgångsgrupperad i östra Skåne och hade alternativgruppering
inom Milo ÖN. En KA-bataljon var utgångsgrupperad i Blekinge och den tredje
KA-bataljonen i Milo Ö (Bråviken).

Från kustjägare och spärrförband till amfibieförband
Under slutet av 1970-talet konstaterades att de rörliga spärrförbanden inte fullt
ut uppfyllde det behov av rörlighet, som var eftersträvat. Det var nödvändigt att
utveckla förbandens rörlighet inte minst i skärgårdar. Under förberedelsearbetet
inför 1982 års försvarsbeslut konstaterades att förband för skärgårdsstrid måste
besitta bättre förmåga än kustjägarna att genomföra skärgårdsstrid, att kunna
bekämpa en angripares transporttonnage och att vara rörligare än de rörliga spärr-
förbanden. Överbefälhavaren drog slutsatsen att det fanns ett tydligt behov av
nya förband med god förmåga

/.../ att försvåra en angripares utnyttjande av skärgårdsleder.247
Detta ledde ti l l  att försök genomfördes med amfibiebataljon, som bland
annat innehöll attackdykare, lätta robotgrupper, kontrollerbara mineringar
och kustjägarförband. För understöd av kustjägarna tillfördes granatkastare.
Amfibiebataljonen organiserades på sådant sätt, att förstärkning skulle kunna
tillföras med amfibieförband och förband ur armen, för att öka förmågan att
bekämpa sjömål och återta skärgårdsterräng. Den första amfibiebataljonen
organiserades 1990 och därefter omorganiserades samtliga rörliga spärrförband
och kustjägarkompanier till sex amfibiebataljoner under perioden 1990-1997.
Då den lägre regionala marina organisationen samordnades i marinkommandon

247 ÖB Perspektivplan del 1, Försvarsmakten i den svenska säkerhetspolitiken, Utblick mot sekelskiftet,
Fst sekt 4 082, 1979-02-21 sidan 66.
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under 1990-talet, avvecklades tre av bataljonerna och kvarvarande tre infogades 
år 2000 i Am!biebrigaden. KAB 2 organiserades till en rörlig brigadledning och 
KAB 1 och KAB 3 omorganiserades till marinbrigader.

Sjöminsystemet

Under två världskrig har Sverige fått erfara betydelsen av fri sjöfart för landets 
försörjning. Slutsatsen blev att sjöminan var den fattiges vapen och kommer så 
att förbli i framtida kon"ikter. 

Inledningen till boken Sjöminan under kalla kriget.248

Flottans minförsvar med dess fasta kontrollerbara mineringar överfördes 1902 
till kustartilleriet, som nu hade uppdraget att försvara "ottans baser. Kvar under 
"ottans ansvar blev de rörliga okontrollerbara systemen. Den grundläggande 
principen blev att alla fartyg i sjöförsvaret skulle så långt möjligt ges förutsättningar 
att kunna minera. Sjöförsvarets minsystem har beskrivits i böckerna Sjöminan 
under kalla kriget (FoKK nr 34) och Rökdykarna i vått och torrt (FoKK nr 22).

Minutläggning
Alla fartyg i "ottan skulle ha möjlighet att fälla minor. Äldre fartyg utrustads med 
minräls liksom alla nya fartyg. Kryssare och jagare hade stor kapacitet att fälla 

248 Fältström, Herman (projektledare) & Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget, 
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidan 11.

under 1990-talet, avvecklades tre av bataljonerna och kvarvarande tre infogades
år 2000 i Amfibiebrigaden. KAB 2 organiserades till en rörlig brigadledning och
KAB 1 och KAB 3 omorganiserades till marinbrigader.

Sjöminsystemet
Under två världskrig har Sverige fått erfara betydelsen av fri sjöfart för landets
försörjning. Slutsatsen blev att sjöminan var den fattiges vapen och kommer så
att förbli i framtida konflikter.

Amiral Otto Lyheck inleder i sin bok Allmän skikrigshistoria en sam-
manfattning av minvapnets insatser under första världskriget pa föl-
jande sätt:

Minan har under världskriget använts i en utsträckning som
man förut icke kunde ana. Den har utlagts hänsynslöst och
oberoende av gällande internationella bestämmelser och den
har blivit en fara lika mycket för de neutrala som för de krig-
förande. Den har cmellertid visat sig vara av den allra största
betydelse för den moderna sjökrigföringen och minan kommer
säkerligen att jämte ubåten utöva stort inflytande operatio-
nerna under ett framtida sjökrig, oaktat att ~del tillkommit
för deras oskadliggörande.

Hur rätt skulle han inte få. Under andra världskriget fälldes när-
mare en trekvarts miljon sjöminor och minans tekniska utveckling
var enorm.

Inledningen till boken Sjöminan under kalla kriget."'

Flottans minförsvar med dess fasta kontrollerbara mineringar överfördes 1902
till kustartilleriet, som nu hade uppdraget att försvara flottans baser. Kvar under
flottans ansvar blev de rörliga okontrollerbara systemen. Den grundläggande
principen blev att alla fartyg i sjöförsvaret skulle så långt möjligt ges förutsättningar
att kunna minera. Sjöförsvarets minsystem har beskrivits i böckerna Sjöminan
under kalla kriget (FoKK nr 34) och Rökdykarna i vått och torrt (FoKK nr 22).
Minutläggning
Alla fartyg i flottan skulle ha möjlighet att fålla minor. Äldre fartyg utrustads med
minräls liksom alla nya fartyg. Kryssare och jagare hade stor kapacitet att fålla

248 Fältström, Herman (projektledare) &  Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget,
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidan 11.
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minor. Detta kompletterades med minfartyg och civila fartyg, främst färjor, som 
förbereddes så att minräls kunde monteras om och när de togs i anspråk. 

Fram till mitten av 1950-talet var kapaciteten stor att fälla minor enbart 
med stamstridsfartyg. När de stora fartygen, kryssarna och jagarna, utgick ur 
organisationen utan ersättning minskades denna kapacitet påtagligt såvida beslut 
om utläggning av okontrollerbara minor inte fattades före mobilisering och 
krigsutbrott.

I marinplan 60 och ÖB 62 tillmättes minkrigföringen stor betydelse. Trots 
detta beslöt politiker och överbefälhavaren att kraftigt minska kapaciteten att fälla 
minor. Civila fartyg, främst färjor, togs ut för att vid behov kunna inkallas och 
utrustas till hjälpminfartyg. Även isbrytarna togs ut som hjälpminfartyg. Minräls 
anska!ades till isbrytarna och de utrustades med luftvärn. Men huvuddelen av 
fällningskapaciteten utgjordes av relativt långsamma och oförsvarade fartyg. Som 
följd av detta krävdes att den politiska ledningen mycket tidigt skulle kunna 
besluta om tillstånd för utläggning av okontrollerbara mineringar. Jag är mycket 
tveksam att regeringen skulle fatta ett sådant beslut. Övergången till en lätt !otta 
hade blivit kontraproduktivt. Avvecklingen av den fartygsburna ubåtsjakten 
innebar också att det svenska defensiva försvaret blev svagare.

Efter andra världskrigets slut innehöll det fasta och kontrollerbara minsystemet 
cirka 2 000 minor. Av dessa tilläts att knappt hälften "ck vara utlagda i fred. 
Det innebar att spärrförbanden efter mobilisering skulle lägga ut resterande 
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minor. Detta kompletterades med minfartyg och civila fartyg, främst färjor, som
förbereddes så att minräls kunde monteras om och när de togs i anspråk.
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Fram till mitten av 1950-talet var kapaciteten stor att fälla minor enbart
med stamstridsfartyg. När de stora fartygen, kryssarna och jagarna, utgick ur
organisationen utan ersättning minskades denna kapacitet påtagligt såvida beslut
om utläggning av okontrollerbara minor inte fattades före mobilisering och
krigsutbrott.

I marinplan 60 och ÖB 62 tillmättes minkrigföringen stor betydelse. Trots
detta beslöt politiker och överbefälhavaren att kraftigt minska kapaciteten att fålla
minor. Civila fartyg, främst färjor, togs ut för att vid behov kunna inkallas och
utrustas till hjälpminfartyg. Även isbrytarna togs ut som hjälpminfartyg. Minräls
anskaffades till isbrytarna och de utrustades med luftvärn. Men huvuddelen av
fållningskapaciteten utgjordes av relativt långsamma och oförsvarade fartyg. Som
följd av detta krävdes att den politiska ledningen mycket tidigt skulle kunna
besluta om tillstånd för utläggning av okontrollerbara mineringar. Jag är mycket
tveksam att regeringen skulle fatta ett sådant beslut. Övergången till en lätt flotta
hade blivit kontraproduktivt. Avvecklingen av den fartygsburna ubåtsjakten
innebar också att det svenska defensiva försvaret blev svagare.

Efter andra världskrigets slut innehöll det fasta och kontrollerbara minsystemet
cirka 2 000 minor. Av dessa tilläts att knappt hälften fick vara utlagda i fred.
Det innebar att spärrförbanden efter mobilisering skulle lägga ut resterande
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minspärrar. Det var föga troligt, kanske en helt omöjlig uppgift, då beslut att 
tillåta utläggning av resterande minlinjer skulle komma sent och utan förvarning. 

Från 1942 till mitten av 1950-talet var det med all sannolikhet svårt att få 
minorna utlagda i tid på grund av svårhanterbar materiel och låg kapacitet hos 
fällningsresurserna. Möjligheterna att lägga ut minlinjerna förbättrades påtagligt 
från 1950-talet när nya minutläggare tillfördes krigsorganisationen. Sammantaget 
disponerades nio minutläggare fördelade på de fem kustartilleriförsvaren.249 
Under andra hälften av det kalla kriget hade den tekniska utvecklingen förenklat 
uppkoppling av minor och styrsystem i minlinjerna och därmed kortat tiden 
för utläggning. I slutet av 1970-talet ökades antalet planlagda mineringar. Detta 
innebar att minlinjerna omfattade totalt 3 800 minor. För att vid kort förvarning 
klara av utläggningen beslöts att minst 75 % av minorna skulle vara utlagda i fred.

Okontrollerbara sjöminsystem250

Utvecklingen av de okontrollerbara sjöminorna var under andra världskriget 
mycket snabb. Förankrade kontaktminor utrustades för ökad räckvidd i djupled 
och bättre förmåga att verka mot ubåtar. Avståndsverkande sensorer utvecklades, 
som möjliggjorde att lägga minorna på havsbottnen och därmed försvåra den då 
konventionella svepmetoden med vajer. Även tekniken i minorna utvecklades för 
att försvåra minröjningen.

Bottenavståndsminor utrustades med magnetiska, akustiska och 
tryckavkännande sensorer. Genom att kombinera dessa sensorer på olika sätt och 
att fördröja armeringen av minan, försvårades minsvepningen och mineringens 
e!ektivitet ökade. Medel födde motmedel, men hela tiden låg mintekniken före 
motmedlen.

Kontrollerbara minsystem251

Den kontrollerbara minan blev tillsammans med sjöfrontskanonen det nybildade 
kustartilleriets huvudvapen. De första mineringarna skulle spärra inloppen till 
sjöstridskrafternas baser i Stockholm och Karlskrona. De var utlagda redan i fred 
och tidvis även bemannade. Under första världskriget "yttades minförsvaret till 
mer framskjutna inlopp och de så kallade fasta spärrarna organiserades med ut-
lagda mineringar och artilleri. En översikt över kustartilleriets minsystem åter-
#nns i boken Sjöminan under kalla kriget.252

249 NK 1, SK 3 (f o m 1983 4), GK 1, BK 2 och GbK 2 minutläggare.
250 Fältström, Herman (projektledare) & Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget, 
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidorna 294 till 299.
251 Fältström, Herman (projektledare) & Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget, 
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidorna 306.
252 Fältström, Herman (projektledare) & Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget, 
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidan 131 !.

minspärrar. Det var föga troligt, kanske en helt omöjlig uppgift, då beslut att
tillåta utläggning av resterande minlinjer skulle komma sent och utan förvarning.

Från 1942 till mitten av 1950-talet var det med all sannolikhet svårt att få
minorna utlagda i tid på grund av svårhanterbar materiel och låg kapacitet hos
fållningsresurserna. Möjligheterna att lägga ut minlinjerna förbättrades påtagligt
från 1950-talet när nya minutläggare tillfördes krigsorganisationen. Sammantaget
disponerades nio minutläggare fördelade på de fem kustartilleriförsvaren.249
Under andra hälften av det kalla kriget hade den tekniska utvecklingen förenklat
uppkoppling av minor och styrsystem i minlinjerna och därmed kortat tiden
för utläggning. I slutet av 1970-talet ökades antalet planlagda mineringar. Detta
innebar att minlinjerna omfattade totalt 3 800 minor. För att vid kort förvarning
klara av utläggningen beslöts att minst 75 % av minorna skulle vara utlagda i fred.

Okontrollerbara sjöminsystem25°
Utvecklingen av de okontrollerbara sjöminorna var under andra världskriget
mycket snabb. Förankrade kontaktminor utrustades för ökad räckvidd i djupled
och bättre förmåga att verka mot ubåtar. Avståndsverkande sensorer utvecklades,
som möjliggjorde att lägga minorna på havsbottnen och därmed försvåra den då
konventionella svepmetoden med vajer. Även tekniken i minorna utvecklades för
att försvåra minröjningen.

Bottenavståndsminor utrustades m e d  magnetiska, akustiska o c h
tryckavkännande sensorer. Genom att kombinera dessa sensorer på olika sätt och
att fördröja armeringen av minan, försvårades minsvepningen och mineringens
effektivitet ökade. Medel födde motmedel, men hela tiden låg mintekniken före
motmedlen.
Kontrollerbara minsystem25'
Den kontrollerbara minan blev tillsammans med sjöfrontskanonen det nybildade
kustartilleriets huvudvapen. De första mineringarna skulle spärra inloppen till
sjöstridskrafternas baser i Stockholm och Karlskrona. De var utlagda redan i fred
och tidvis även bemannade. Under första världskriget flyttades minförsvaret till
mer framskjutna inlopp och de så kallade fasta spärrarna organiserades med ut-
lagda mineringar och artilleri. En översikt över kustartilleriets minsystem åter-
finns i boken Sjöminan under kalla kriget.252
249 NK 1, SK 3 (f o m 1983 4), GK 1, BK 2 och GbK 2 minutläggare.
250 Fältström, Herman (projektledare) &  Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget,
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidorna 294 till 299.
251 Fältström, Herman (projektledare) &  Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget,
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidorna 306.
252 Fältström, Herman (projektledare) &  Wigert, Lars (redaktör), Sjöminan under kalla kriget,
FoKK nr 34, Printfabriken AB, Karlskrona 2012, sidan 131 ff.
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Mötet mellan gammal och modern minteknik skapade under kalla 
krigets inledning en del problem. Åsknedslag, vatteninträngning i kablar 
samt kombinationen av information från periskop och sensor försvårade 
ledningen. Detta blev tydligt under 1980-talet med inträngande ubåtar och 
undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet. Problemen 
löstes successivt men inte fullt ut förrän efter det kalla krigets slut. Omfattningen 
av de fasta kontrollerbara mineringarna under kalla kriget speglar den operativa 
planeringen och var koncentrerad vid hamnar, större inlopp i skärgårdar och som 
skydd för basområden.

Den nya tekniken gjorde det möjligt att lägga ut alla kontrollerbara mineringar. 
Det var emellertid nödvändigt att ta hänsyn till ankringsområden för sjötra!ken 
och hamnområden, men även till att underhållsresurserna var begränsade. 
Omkring tre "ärdedelar av de fasta mineringarna blev fredsutlagda.

Behovet av ett rörligt kontrollerbart minsystem blev tydligt och mot slutet 
av 1960-talet utvecklades och organiserades rörliga minspärrtroppar. De rörliga 
minspärrtropparna med tillhörande minsystem utgjorde ett betydelsefullt 
komplement till de fasta mineringarna och hade en klar operativ fördel, då 
deras geogra!ska lägen inte behövde tillkännages. Dessutom kunde de läggas 
ut snabbt. Intrången med ubåtar, undervattensfarkoster och främmande 
undervattensverksamhet visade att undervattensverksamheten hade (har?) en 
spridning längs hela kusten. Intrången tydliggjorde att de rörliga minsystemen 
behövde utvecklas och därmed kunna komplettera de fasta mineringarna.

Minröjning
Internationella överenskommelser har trä#ats, som innebär att varje kuststat är 
skyldig att hålla sjövägarna öppna och säkra för legitim sjötra!k. Som ett led i att 
hålla sjövägarna trygga, var alla vid kusten grupperade förband skyldiga att optiskt 
och med radar aktivt spana efter samt rapportera verksamhet till havs, som kunde 
tänkas vara utläggning av sjöminor. Denna rapportering utgjorde underlag för 
såväl prioritering och inriktning av minröjningen som sjötra!kledningen. 

Minröjningsförbanden, som förutom att röja för att  säkra sjötra!kleder, beva-
kade och vid behov märkte ut minfarliga områden. Minröjningsavdelningarna253  
dirigerade sjöfarten till leder med ringa eller inget minhot. De ansvarade också 
för underrättelser av teknisk och taktisk natur samt utveckling och anpassning av 
åtgärder, för att utveckla minröjningsmetoder och därmed öka säkerheten för den 
legitima sjötra!ken.

Under och efter andra världskriget genomfördes minröjningen i huvudsak 
med mekaniska metoder genom att ankarkättingen skars av, varvid minan $öt 

253 Det fanns fyra minröjningsavdelningar. De var tilldelade en vardera till Västra, Södra och Östra 
militärområdena samt en avdelning gemensamt till Nedre- och Övre Norrlands militärområden.

Mötet mellan gammal och modern minteknik skapade under kalla
krigets inledning en del problem. Åsknedslag, vatteninträngning i  kablar
samt kombinationen av information från periskop och sensor försvårade
ledningen. Detta blev tydligt under 1980-talet med inträngande ubåtar och
undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet. Problemen
löstes successivt men inte fullt ut förrän efter det kalla krigets slut. Omfattningen
av de fasta kontrollerbara mineringarna under kalla kriget speglar den operativa
planeringen och var koncentrerad vid hamnar, större inlopp i skärgårdar och som
skydd för basområden.

Den nya tekniken gjorde det möjligt att lägga ut alla kontrollerbara mineringar.
Det var emellertid nödvändigt att ta hänsyn till ankringsområden för sjötrafiken
och hamnområden, men även till att underhållsresurserna var begränsade.
Omkring tre fjärdedelar av de fasta mineringarna blev fredsutlagda.

Behovet av ett rörligt kontrollerbart minsystem blev tydligt och mot slutet
av 1960-talet utvecklades och organiserades rörliga minspärrtroppar. De rörliga
minspärrtropparna med tillhörande minsystem utgjorde ett betydelsefullt
komplement till de fasta mineringarna och hade en klar operativ fördel, då
deras geografiska lägen inte behövde tillkännages. Dessutom kunde de läggas
ut snabbt. Intrången med ubåtar, undervattensfarkoster och främmande
undervattensverksamhet visade att undervattensverksamheten hade (har?) en
spridning längs hela kusten. Intrången tydliggjorde att de rörliga minsystemen
behövde utvecklas och därmed kunna komplettera de fasta mineringarna.
Minröjning
Internationella överenskommelser har träffats, som innebär att varje kuststat är
skyldig att hålla sjövägarna öppna och säkra för legitim sjötrafik. Som ett led i att
hålla sjövägarna trygga, var alla vid kusten grupperade förband skyldiga att optiskt
och med radar aktivt spana efter samt rapportera verksamhet till havs, som kunde
tänkas vara utläggning av sjöminor. Denna rapportering utgjorde underlag för
såväl prioritering och inriktning av minröjningen som sjötrafikledningen.

Minröjningsförbanden, som förutom att röja för att säkra sjötrafikleder, beva-
kade och vid behov märkte ut minfarliga områden. Minröjningsavdelningarna253
dirigerade sjöfarten till leder med ringa eller inget minhot. De ansvarade också
för underrättelser av teknisk och taktisk natur samt utveckling och anpassning av
åtgärder, för att utveckla minröjningsmetoder och därmed öka säkerheten för den
legitima sjötrafiken.

Under och efter andra världskriget genomfördes minröjningen i huvudsak
med mekaniska metoder genom att ankarkättingen skars av, varvid minan flöt
253 Det fanns fyra minröjningsavdelningar. De var tilldelade en vardera till Västra, Södra och Östra
militärområdena samt en avdelning gemensamt till Nedre- och Övre Norrlands militärområden.
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upp till ytan, där den sprängdes. Svårare var det att röja bottenliggande minor, 
som var avsedda att utlösas genom fartygens genererade buller, magnetism, 
tryckvåg eller en kombination av dessa sensorer. Utvecklingen av sensor- och 
databehandlingstekniken i minorna framtvingade en ständig utveckling av 
metoder, liksom motmedel för att upprätthålla kompetensen att röja minor. 
Minröjningen inriktades successivt till att simulera signaler, vilka så långt som 
möjligt blev identiska med speci!ka fartyg. De "esta metoder, som användes 
i början av det kalla kriget, innebar att minröjningsfartyget bogserade svepet. 
Detta ställde stora krav på att minsveparna var omagnetiska och tysta. Denna 
utveckling påverkade därmed i allra högsta grad utvecklingen av de fartyg som 
skulle ingå i minröjningsförbanden. 

Minsvepning var bara ett sätt. Andra alternativ bestod i att upprätta alternativa 
leder eller att använda kringgångsleder. Även minsvepens utformning och fartygens 
manöverförmåga satte sin prägel på navigeringen. För att uppnå så hög e#ekt som 
möjligt i minsvepningen, erfordrades att ett "ertal löpor genomfördes i samma 
farledsavsnitt. Detta krävde hög noggrannhet, vilket innebar att navigeringen helst 
borde genomföras optiskt i enslinjer med de begränsningar som sikten medgav. 
När sedan minsveparen av sveptekniska skäl inte längre kunde framföras i mitten 
av farleden, ökade osäkerheten och därmed det geogra!ska felet i aktuell löpa.

Strävan blev att åstadkomma en e#ektivare minröjning (taktisk) istället för 
den tidigare statistiska minröjningen. Detta ledde till att ett system, som liknande 
det av sjömätarna nyttjade, utvecklades. Genom att veta var svepet hade gått fram, 
kunde beslut tas baserat på verklig information istället för på riskbedömning 
baserat på statistiska beräkningar. Utvecklingen av ett sådant system initierades 
av dåvarande kommendören Dick Börjesson, planeringschef på marinstaben. 
Systemet implementerades av Patrik Fältström, marinstabens ADB-avdelning. 
Det utvecklades under hösten 1986, testades och driftsattes under våren 1987 vid 
dåvarande 6.minröjningsavdelningen genom samarbete mellan HMS Blidö och 
marinstaben. Systemet utnyttjades även vid styrning av de självgående akustiskt-
magnetiska minsvepen. Utvecklingen resulterade i att antalet sveplöpor kunde 
minskas med 50 % eller mer. Bedömning av resultatet baserades på fakta och om 
svept område på grund av yttre påverkan (vind, strömmar mm) låg vid sidan av 
farleden, kunde information om detta förmedlas till de fartyg som skulle passera 
genom farleden. Systemet användes fram till mitten av 1990-talet, då den nya 
minjakttekniken tog över.

De tolv stora minsveparna av Arholma-klass byggdes under andra världskriget 
på sex olika varv mellan 1937 och 1941. Genomsnittstiden från stapelsättning 
till leverans var ca 10 månader. Skrovet byggdes av stål. De var små kustjagare 
beväpnade med 10,5 cm kanon, men hade inga torpeder och var primärt utrustade 

upp till ytan, där den sprängdes. Svårare var det att röja bottenliggande minor,
som var avsedda att utlösas genom fartygens genererade buller, magnetism,
tryckvåg eller en kombination av dessa sensorer. Utvecklingen av sensor- och
databehandlingstekniken i  minorna framtvingade en ständig utveckling av
metoder, liksom motmedel för att upprätthålla kompetensen att röja minor.
Minröjningen inriktades successivt till att simulera signaler, vilka så långt som
möjligt blev identiska med specifika fartyg. De flesta metoder, som användes
i början av det kalla kriget, innebar att minröjningsfartyget bogserade svepet.
Detta ställde stora krav på att minsveparna var omagnetiska och tysta. Denna
utveckling påverkade därmed i allra högsta grad utvecklingen av de fartyg som
skulle ingå i minröjningsförbanden.

Minsvepning var bara ett sätt. Andra alternativ bestod i att upprätta alternativa
leder eller att använda kringgångsleder. Även minsvepens utformning och fartygens
manöverförmåga satte sin prägel på navigeringen. För att uppnå så hög effekt som
möjligt i minsvepningen, erfordrades att ett flertal löpor genomfördes i samma
farledsavsnitt. Detta krävde hög noggrannhet, vilket innebar att navigeringen helst
borde genomföras optiskt i enslinjer med de begränsningar som sikten medgav.
När sedan minsveparen av sveptekniska skäl inte längre kunde framföras i mitten
av farleden, ökade osäkerheten och därmed det geografiska felet i aktuell löpa.

Strävan blev att åstadkomma en effektivare minröjning (taktisk) istället för
den tidigare statistiska minröjningen. Detta ledde till att ett system, som liknande
det av sjömätarna nyttjade, utvecklades. Genom att veta var svepet hade gått fram,
kunde beslut tas baserat på verklig information istället för på riskbedömning
baserat på statistiska beräkningar. Utvecklingen av ett sådant system initierades
av dåvarande kommendören Dick Börjesson, planeringschef på marinstaben.
Systemet implementerades av Patrik Fältström, marinstabens ADB-avdelning.
Det utvecklades under hösten 1986, testades och driftsattes under våren 1987 vid
dåvarande 6.minröjningsavdelningen genom samarbete mellan HMS Blidö och
marinstaben. Systemet utnyttjades även vid styrning av de självgående akustiskt-
magnetiska minsvepen. Utvecklingen resulterade i att antalet sveplöpor kunde
minskas med 50 % eller mer. Bedömning av resultatet baserades på fakta och om
svept område på grund av yttre påverkan (vind, strömmar mm) låg vid sidan av
farleden, kunde information om detta förmedlas till de fartyg som skulle passera
genom farleden. Systemet användes fram till mitten av 1990-talet, då den nya
minjakttekniken tog över.

De tolv stora minsveparna av Arholma-klass byggdes under andra världskriget
på sex olika varv mellan 1937 och 1941. Genomsnittstiden från stapelsättning
till leverans var ca 10 månader. Skrovet byggdes av stål. De var små kustjagare
beväpnade med 10,5 cm kanon, men hade inga torpeder och var primärt utrustade
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för minsvepning. Successivt utrustades de med hydrofoner. Genom sin breda 
förmåga utnyttjades fartygen hårt under hela kriget och i efterkrigsminröjningen. 
Fartygen användes efter kriget bland annat som stödfartyg för Nordsjö- och 
Islands!sket samt som utbildningsfartyg.

Under samma period i början av andra världskriget byggdes en serie av 26 små 
minsvepare. Skroven byggdes av mahogny. Liksom Arholma-klassen blev dessa 
minsvepare även arbetsbåtar vid destruktion av svepta minor. Efter att i mitten och 
slutet av 1950-talet ha utrangerats som minsvepare, utnyttjades de som sjömätare, 
utbildnings- och bevakningsbåtar, tulljakter och miljöfartyg under många år. 

De större minsveparna föll för åldersstrecket i början av 1960-talet. Samtidigt 
började ångmaskinisterna begära avsked och ta anställning i den framväxande 
kärnkraftsindustrin. En serie kustminsvepare om tolv fartyg planerades. Från 
början var tanken att de skulle byggas i trä. Detta visade sig bli för tungt och 
kapacitet att bygga så stora fartyg i trä saknades, varför skrovet byggdes i stål 
med de nackdelar som det innebar med beaktande av sjöminsystemets tekniska 
utveckling. Omvärlden var osäker bland annat beroende på Koreakriget, vilket 
medförde att krav ställdes på att minsveparna skull byggas så fort som möjligt. 
Detta ledde till att Kalmar varv !ck bygga tre av skroven. Den tilltänkta serien 
begränsades och enbart sex minsvepare av Hanö-klassen byggdes.

Fem år senare hade byggtekniken i trä utvecklats och tolv kustminsvepare 
med skrov i trä beställdes. Arkö-klassen levererades under åren 1958–1964. 
Successivt uppstod problem med den limmade träkonstruktionen och fartygen 
utrangerades under 1980-talet.

Under kriget rekvirerades ett stort antal hjälpminsvepare. Som mest handlade 
det om ett 100-tal och då främst !skebåtar i trä. Hälften av dessa utnyttjades under 
efterkrigsminsvepningen. Under 1960- och 1970-talen utvecklades !skeindustrin 
mot större trålare byggda i stål. Detta reducerades påtagligt sjöförsvarets tillgång 
till hjälpfartyg för minröjning. Samtidigt var det nödvändigt att kunna disponera 
!skebåtar för fredstida utbildning av besättningar. Under åren 1948–1974 
byggdes tolv så kallade !skeminsvepare, varav tio var i tjänst fram till mitten av 
1990-talet. I samband med att röjdykarverksamheten utvecklades, utnyttjades de 
i huvudsak som röjdykarfartyg.

I början av 1990-talet utvecklades minröjningsmetoderna från minsvep i olika 
former till system, där enskilda minor lokaliserades av hydrofoner, "ärrstyrda 
undervattensfarkoster och röjdykare. Kustminsveparnas utrangering skapade 
behov att bygga nya fartyg. Behovet accentuerades dessutom av den pågående 
främmande undervattensverksamhet som karakteriserade 1980- och 1990-talen. 
En helt ny typ av minröjningsfartyg – benämnda minjaktfartyg – projekterades. 
Målsättningen för Landsort-klassen var lokalisering av och oskadliggörande 
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minsvepare. Skroven byggdes av mahogny. Liksom Arholma-klassen blev dessa
minsvepare även arbetsbåtar vid destruktion av svepta minor. Efter att i mitten och
slutet av 1950-talet ha utrangerats som minsvepare, utnyttjades de som sjömätare,
utbildnings- och bevakningsbåtar, tulljakter och miljöfartyg under många år.

De större minsveparna föll för åldersstrecket i början av 1960-talet. Samtidigt
började ångmaskinisterna begära avsked och ta anställning i den framväxande
kärnkraftsindustrin. En serie kustminsvepare om tolv fartyg planerades. Från
början var tanken att de skulle byggas i trä. Detta visade sig bli för tungt och
kapacitet att bygga så stora fartyg i trä saknades, varför skrovet byggdes i stål
med de nackdelar som det innebar med beaktande av sjöminsystemets tekniska
utveckling. Omvärlden var osäker bland annat beroende på Koreakriget, vilket
medförde att krav ställdes på att minsveparna skull byggas så fort som möjligt.
Detta ledde till att Kalmar varv fick bygga tre av skroven. Den tilltänkta serien
begränsades och enbart sex minsvepare av Hanö-klassen byggdes.

Fem år senare hade byggtekniken i trä utvecklats och tolv kustminsvepare
med skrov i trä beställdes. Arkö-klassen levererades under åren 1958-1964.
Successivt uppstod problem med den limmade träkonstruktionen och fartygen
utrangerades under 1980-talet.

Under kriget rekvirerades ett stort antal hjälpminsvepare. Som mest handlade
det om ett 100-tal och då främst fiskebåtar i trä. Hälften av dessa utnyttjades under
efterkrigsminsvepningen. Under 1960- och 1970-talen utvecklades fiskeindustrin
mot större trålare byggda i stål. Detta reducerades påtagligt sjöförsvarets tillgång
till hjälpfartyg för minröjning. Samtidigt var det nödvändigt att kunna disponera
fiskebåtar för fredstida utbildning av besättningar. Under åren 1948-1974
byggdes tolv så kallade fiskeminsvepare, varav tio var i tjänst fram till mitten av
1990-talet. I samband med att röjdykarverksamheten utvecklades, utnyttjades de
i huvudsak som röjdykarfartyg.

I början av 1990-talet utvecklades minröjningsmetoderna från minsvep i olika
former till system, där enskilda minor lokaliserades av hydrofoner, fjärrstyrda
undervattensfarkoster och röjdykare. Kustminsveparnas utrangering skapade
behov att bygga nya fartyg. Behovet accentuerades dessutom av den pågående
främmande undervattensverksamhet som karakteriserade 1980- och 1990-talen.
En helt ny typ av minröjningsfartyg — benämnda minjaktfartyg — projekterades.
Målsättningen för Landsort-klassen var lokalisering av och oskadliggörande

218



219

av minor, traditionell minsvepning samt att kunna jaga ubåt kustnära och 
inomskärs. Sju större minröjningsfartyg av Landsorts-klassen och fyra mindre av 
Styrsö-klassen anska!ades. Skroven byggdes av glas"berarmerad plast. Flera av 
minröjningsfartygen deltog i de minröjningsoperationer som genomfördes vid 
den baltiska kusten under mitten och slutet av 1990-talet.

Marin!yget

Marinens !ygväsende 254

Marinen ansökte 1912 hos regeringen om att få inköpa #ygmateriel för försök. 
Dessa syftade till att anska!a #ygbåtar som skulle baseras i Göteborg, Karlskrona, 
Stockholm och Umeå. Regeringen avslog framställningen. Pansarbåtsinsamlingen 
hade pengar tillgängliga i fonden, även kallad Björkquistska fonden. Marinen 
FSIÚMM��������LSPOPS�PDI�BSNÏO��������������GÚS�JOLÚQ�PDI�QSPW�BW�ìZHNBUFSJFM��
Tre #ygbåtar levererades till det ino$ciellt benämnda Marinens #ygväsende. 
Samma dag som världskriget bröt ut kom #era erbjudanden om att få köpa och 
disponera ny #ygmateriel, vilket också accepterades.255

Den 30 juli 1915 utfärdades ett kungligt brev som fastställde organisationen 
och därmed också benämningen Marinens #ygväsende. I augusti samma år 
upprättades fyra spaningsgrupper, två i Stockholm, en i Karlskrona och en i 
Göteborg. Vid första världskrigets slut bestod marin#yget av nio #ygplan med 
begränsad användbarhet.

Flygvapnet bildades
Försvarsrevisionen 1919 föreslog i mars 1923 fortsatt uppdelning av #yget i 
NBSJOFOT�SFTQFLUJWF�BSNÏOT�ìZHWÊTFOEF��1PMJUJLFSOBT�CFTQBSJOHTJWFS�FGUFS�GÚSTUB�
världskriget, hungerkravaller 1917, konstitutionell kris och rösträttsreform, ledde 
till att regeringen 1924 föreslog Riksdagen som beslöt 1925 att organisationerna 
skulle slås samman. Flygvapnet etablerades som en ny försvarsgren 1926. Detta 
skedde utan direkt stöd från de militärt sakkunniga. Den nya försvarsgrenen 
skulle utveckla insatsförmåga såväl inom luftförsvaret som för mark- och 
sjösjöstridskrafterna. Erfarenheterna från #ygverksamheten var dessutom liten, 
varför #ygvapnets insatsförmåga under lång tid var mycket begränsad.

För samverkan med marinen organiserades en #ygkår i Hägernäs och 
ett detachement för samverkan med kust#ottan. Flygplanskryssaren HMS 
Gotland var unik inte bara i Sverige utan även internationellt. Det visades sig 
emellertid att #ygplanens tekniska utveckling medförde att en modernisering av 
#ygplanskryssaren blev för dyr. Hon byggdes därför senare om till luftvärnskryssare.

254 Liander, Peter & Norberg, Ingemar, Marinhelikoptern, sidorna 28 till 32, Falköping 1997.
255 Bland annat Södertelge Werkstäder o!ererade för omedelbar leverans två Farman HF 23 och 
chefspiloten vid Södertelge Werkstäder erbjöd sitt privata Faman-plan.

av minor, traditionell minsvepning samt att kunna jaga ubåt kustnära och
inomskärs. Sju större minröjningsfartyg av Landsorts-klassen och fyra mindre av
Styrsö-klassen anskaffades. Skroven byggdes av glasfiberarmerad plast. Flera av
minröjningsfartygen deltog i de minröjningsoperationer som genomfördes vid
den baltiska kusten under mitten och slutet av 1990-talet.

Marinflyget

Marinens flygväsende 254
Marinen ansökte 1912 hos regeringen om att få inköpa flygmateriel för försök.
Dessa syftade till att anskaffa flygbåtar som skulle baseras i Göteborg, Karlskrona,
Stockholm och Umeå. Regeringen avslog framställningen. Pansarbåtsinsamlingen
hade pengar tillgängliga i fonden, även kallad Björkquistska fonden. Marinen
erhöll 94 400 kronor och armen 5 1  300 för inköp och prov av flygmateriel.
Tre flygbåtar levererades till det inofficiellt benämnda Marinens flygväsende.
Samma dag som världskriget bröt ut kom flera erbjudanden om att få köpa och
disponera ny flygmateriel, vilket också accepterades.255

Den 30 juli 1915 utfärdades ett kungligt brev som fastställde organisationen
och därmed också benämningen Marinens flygväsende. I augusti samma år
upprättades fyra spaningsgrupper, två i Stockholm, en i Karlskrona och en i
Göteborg. Vid första världskrigets slut bestod marinflyget av nio flygplan med
begränsad användbarhet.
Flygvapnet bildades
Försvarsrevisionen 1919 föreslog i mars 1923 fortsatt uppdelning av flyget i
marinens respektive armens flygväsende. Politikernas besparingsiver efter första
världskriget, hungerkravaller 1917, konstitutionell kris och rösträttsreform, ledde
till att regeringen 1924 föreslog Riksdagen som beslöt 1925 att organisationerna
skulle slås samman. Flygvapnet etablerades som en ny försvarsgren 1926. Detta
skedde utan direkt stöd från de militärt sakkunniga. Den nya försvarsgrenen
skulle utveckla insatsförmåga såväl inom luftförsvaret som för mark- och
sjösjöstridskrafterna. Erfarenheterna från flygverksamheten var dessutom liten,
varför flygvapnets insatsförmåga under lång tid var mycket begränsad.

För samverkan med marinen organiserades en flygkår i  Hägernäs och
ett detachement för samverkan med kustflottan. Flygplanskryssaren HMS
Gotland var unik inte bara i Sverige utan även internationellt. Det visades sig
emellertid att flygplanens tekniska utveckling medförde att en modernisering av
flygplanskryssaren blev för dyr. Hon byggdes därför senare om till luftvärnskryssare.
254 Liander, Peter & Norberg, Ingemar, Marinhelikoptern, sidorna 28 till 32, Falköping 1997.
255 Bland annat Södertelge Werkstäder offererade för omedelbar leverans två Farman HF 23 och
chefspiloten vid Södertelge Werkstäder erbjöd sitt privata Faman-plan.
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Flygvapnets marina uppgifter koncentrerades i första hand till havsövervakning 
och spaningsinsatser. För vapeninsats fanns såväl torped-, störtbombare som 
bomb!ygplan. Under andra världskriget bestod F 2 av sex divisioner. Efter 
krigsslutet utgick tre divisioner ur F 2 organisation.

Erfarenheterna från beredskapstiden och från de krigförande ländernas 
!ygkrig pekade på att ett stort behov att tidigt få information om motpartens 
läge, förbandssammansättning och rörelser. Vapnens tekniska utveckling 
medförde också möjligheter till insatser mot mål som låg bortom horisonten. 
Samtidigt var dåtidens ubåtar mer eller mindre tvungna att i ytläge eller under 
TOPSLFMESJGU� OÌ� GSBN� UJMM� BOGBMMTQPTJUJPO�� *EÏO� CBLPN�HMS Gotland fullföljdes 
genom fortsatt spanings- och attacksamverkan mellan !ottan och !ygvapnet. 
Därmed tillgodosågs behovet för den taktiske ledaren att se över horisonten 
och tillsammans med attack!yget genomföra samordnade anfall. Samtidigt 
minskades möjligheterna för den taktiske ledaren att spana efter ubåtar under 
deras väg till anfallsposition dels genom att möjligheterna till egen !ygspaning 
minskades, dels genom att ubåtarna utrustades med snorkel och att ubåtarnas 
drifttid i undervattensläge förlängdes.

Som följd av erfarenheterna från andra världskriget började marinen söka 
nya vägar att öka e"ektiviteten framförallt för de egna vapensystemen. Det 
handlade om målinmätning för artilleriet och sjömålsrobotar256 samt ubåtsjakt- 
och eskortinsatser. Med denna förutskickade utveckling utgjorde helikoptern en 
intressant lösning.

Marinens helikopterförband
Redan tidigare har jag konstaterat att erfarenheterna från främst andra världskriget 
innebar att artilleriets position som stridsfartygens huvudvapen under 1950- och 
1960-talen hade avklingat i stora delar av världen och ersatts av sjömåls- och 
luftvärnsrobotar.257 Antalet eldrör minskades, men artilleriets verkningsgrad 
kunde bibehållas genom automatisering och förbättrade eldledningar med högre 
precision. Dessutom ökade möjligheterna att med nya spaningsmedel skjuta i 
mörker och dålig sikt. Torpedsystemen utvecklades och gjordes styrbara samt 
försågs med målsökare. Som jag tidigare konstaterat kunde frigjorda utrymmen 
och vikt utnyttjats för att integrera ett helikoptersystem ombord. Möjligheterna 
togs dock inte tillvara.

Från början planerades att etablera fyra helikopterdivisioner. Två 
divisioner avsågs baseras inom Ostkustens marindistrikt och en vardera inom 
Sydkustens och Västkustens marindistrikt. Divisionerna skulle innehålla såväl 

256 Jagarna av Halland-klassen beväpnades med sjörobot redan 1956.
257 Sjörobotsystemet uppfattades omedelbart som en konkurrent till attack!yget. Detta förorsa-
kade nya utredningar och nedlagda projekt.

Flygvapnets marina uppgifter koncentrerades i första hand till havsövervakning
och spaningsinsatser. För vapeninsats fanns såväl torped-, störtbombare som
bombflygplan. Under andra världskriget bestod F 2 av sex divisioner. Efter
krigsslutet utgick tre divisioner ur F 2 organisation.

Erfarenheterna från beredskapstiden och från de krigförande ländernas
flygkrig pekade på att ett stort behov att tidigt få information om motpartens
läge, förbandssammansättning och rörelser. Vapnens tekniska utveckling
medförde också möjligheter till insatser mot mål som låg bortom horisonten.
Samtidigt var dåtidens ubåtar mer eller mindre tvungna att i ytläge eller under
snorkeldrift nå fram till anfallsposition. Iden bakom HMS Gotland fullföljdes
genom fortsatt spanings- och attacksamverkan mellan flottan och flygvapnet.
Därmed tillgodosågs behovet för den taktiske ledaren att se över horisonten
och tillsammans med attackflyget genomföra samordnade anfall. Samtidigt
minskades möjligheterna för den taktiske ledaren att spana efter ubåtar under
deras väg till anfallsposition dels genom att möjligheterna till egen flygspaning
minskades, dels genom att ubåtarna utrustades med snorkel och att ubåtarnas
drifttid i undervattensläge förlängdes.

Som följd av erfarenheterna från andra världskriget började marinen söka
nya vägar att öka effektiviteten framförallt för de egna vapensystemen. Det
handlade om målinmätning för artilleriet och sjömålsrobotar256 samt ubåtsjakt-
och eskortinsatser. Med denna förutskickade utveckling utgjorde helikoptern en
intressant lösning.

Marinens helikopterförband
Redan tidigare har jag konstaterat att erfarenheterna från främst andra världskriget
innebar att artilleriets position som stridsfartygens huvudvapen under 1950- och
1960-talen hade avklingat i stora delar av världen och ersatts av sjömåls- och
luftvärnsrobotar.257 Antalet eldrör minskades, men artilleriets verkningsgrad
kunde bibehållas genom automatisering och förbättrade eldledningar med högre
precision. Dessutom ökade möjligheterna att med nya spaningsmedel skjuta i
mörker och dålig sikt. Torpedsystemen utvecklades och gjordes styrbara samt
försågs med målsökare. Som jag tidigare konstaterat kunde frigjorda utrymmen
och vikt utnyttjats för att integrera ett helikoptersystem ombord. Möjligheterna
togs dock inte tillvara.

Från början planerades at t  etablera fyra helikopterdivisioner. Två
divisioner avsågs baseras inom Ostkustens marindistrikt och en vardera inom
Sydkustens och Västkustens marindistrikt. Divisionerna skulle innehålla såväl

256 Jagarna av Halland-klassen beväpnades med sjörobot redan 1956.
257 Sjörobotsystemet uppfattades omedelbart som en konkurrent till attackflyget. Detta förorsa-
kade nya utredningar och nedlagda projekt.
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tunga som lätta helikoptrar. En femte helikopterdivision med enbart lätta 
helikoptrar skulle baseras i Norrlandskustens marindistrikt. Det visade sig vara 
alltför hög ambitionsnivå, som inte kunde fullföljas. I stället organiserades 
1. helikopterdivisionen 1957 på Ostkusten.258 Med sviktande ekonomi 
begränsades utbyggnaden och 2. helikopterdivisionen, som var avsedd för 
ostkusten, baserades 1959 tillfälligt på västkusten i form av ett detachement 
till 1. helikopterdivisionen. Detta gällde fram till 1982, då detachementet 
ombildades till en självständig division. Övriga två divisioner organiserades som 
mobiliseringsdivisioner avsedda att baseras i Karlskrona och Härnösand. Dessa 
divisioner skulle vid mobilisering förses med inmönstrade helikoptrar.

Marinens helikopterorganisation bestod egentligen endast av en division på 
Berga med ett detachement i Göteborg med totalt tio ubåtsjakthelikoptrar. Detta 
ställde till stora problem, när helikoptrarna och personalen skulle optimeras för 
gemensamma insatser. Insatserna samordnades inom ramen för den så kallade 
12. helikoptergruppen, som hade bildats för att utgöra en rörlig taktisk ledning, 
vilket var en nödvändighet, för att under längre tid kunna genomföra en samlad 
taktisk insats.259 Att åstadkomma denna samordning mötte stora hinder. Rätten 
att få disponera ett av de få operativa marina förband, som militärbefälhavaren 
för Västra militärområdet hade tillgängligt sedan !ottan nästan helt hade lämnat 
Västkusten, vägde tungt. Många gånger vägrade den regionala ledningen att ställa 
begärda helikopterresurser till helikoptergruppens förfogande.

Verksamheten vid helikopterdivisionerna har inte heller undgått att på 
sedvanligt sätt drabbas av organisationsutredningar. I helikopterutredningen 
1970 föreslog överbefälhavaren att en sammanslagning av försvarets tunga 
helikoptrar skulle prövas baserade på prov och försök. Huvuduppgiften skulle 
vara !ygräddning.260 Överbefälhavaren avsåg att återkomma efter försvarsbeslutet 
1977. Regeringen accepterade inte överbefälhavarens förslag utan uppdrog istället 
åt honom att genomföra ett försök med sammanslagning av marinens tunga och 
lätta helikoptrar med !ygvapnets tunga helikoptrar. Helikopterförsöksförbandet 
organiserades 1975. Även om ubåtsjakt, sjöräddning och !era marina uppdrag 
skulle kunna genomföras prioriterades !ygräddningen. Programansvaret i sin 
helhet förutsattes åvila Chefen för marinen.

Efter många olika turer skapades helikopterförsöksförbandet (HkpF) för att 
"nna en form för förbandets organisation och verksamhet. Förbandet var en 

258 Inledningsvis var divisionen lokaliserad på Bromma. Vid övningar användes bland annat 
Stabbo som framskjuten bas. Därefter baserades divisionen på Berga.
259 12. helikoptergruppen var en taktisk enhet med helikoptrar och underhållsresurser. Vid själv-
ständiga operationer var äldste spnaren taktisk ledare. Vid operationer tillsammans med fartyg 
lydde gruppen under fartygsförbandets taktiske ledare.
260 Denna inriktning var förmodligen ett resultat av brist på marina experter i utredningen.
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helikoptrar skulle baseras i Norrlandskustens marindistrikt. Det visade sig vara
alltför hög ambitionsnivå, som inte kunde fullföljas. I  stället organiserades
1. helikopterdivisionen 1957 på Ostkusten.258 Med sviktande ekonomi
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Berga med ett detachement i Göteborg med totalt tio ubåtsjakthelikoptrar. Detta
ställde till stora problem, när helikoptrarna och personalen skulle optimeras för
gemensamma insatser. Insatserna samordnades inom ramen för den så kallade
12. helikoptergruppen, som hade bildats för att utgöra en rörlig taktisk ledning,
vilket var en nödvändighet, för att under längre tid kunna genomföra en samlad
taktisk insats.259 Att åstadkomma denna samordning mötte stora hinder. Rätten
att få disponera ett av de få operativa marina förband, som militärbefälhavaren
för Västra militärområdet hade tillgängligt sedan flottan nästan helt hade lämnat
Västkusten, vägde tungt. Många gånger vägrade den regionala ledningen att ställa
begärda helikopterresurser till helikoptergruppens förfogande.

Verksamheten vid helikopterdivisionerna har inte heller undgått att på
sedvanligt sätt drabbas av organisationsutredningar. I  helikopterutredningen
1970 föreslog överbefälhavaren att en sammanslagning av försvarets tunga
helikoptrar skulle prövas baserade på prov och försök. Huvuduppgiften skulle
vara flygräddning.26° Överbefälhavaren avsåg att återkomma efter försvarsbeslutet
1977. Regeringen accepterade inte överbefälhavarens förslag utan uppdrog istället
åt honom att genomföra ett försök med sammanslagning av marinens tunga och
lätta helikoptrar med flygvapnets tunga helikoptrar. Helikopterförsöksförbandet
organiserades 1975. Även om ubåtsjakt, sjöräddning och flera marina uppdrag
skulle kunna genomföras prioriterades flygräddningen. Programansvaret i sin
helhet förutsattes åvila Chefen för marinen.

Efter många olika turer skapades helikopterförsöksförbandet (HkpF) för att
finna en form för förbandets organisation och verksamhet. Förbandet var en

258 Inledningsvis var divisionen lokaliserad på Bromma. Vid övningar användes bland annat
Stabbo som framskjuten bas. Därefter baserades divisionen på Berga.
259 12. helikoptergruppen var en taktisk enhet med helikoptrar och underhållsresurser. Vid själv-
ständiga operationer var äldste spnaren taktisk ledare. Vid operationer tillsammans med fartyg
lydde gruppen under fartygsförbandets taktiske ledare.
260 Denna inriktning var förmodligen ett resultat av brist på marina experter i utredningen.
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paraplyorganisation för utredningen. Chef för denna var dåvarande översten 
Bert Stenfeldt vid !ygvapnet. Den nye chefen hade ingen befälsrätt över 
marinens och !ygvapnets helikopterförband. Problemen var stora, eftersom 
varken marinen eller !ygvapnet ville ha en sammanslagen organisation. 
Motståndet var kraftigt på lokala nivåer. Dessutom hade !ygräddningen en 
emotionell betydelse i !ygvapnet medan marinen såg denna verksamhet 
som en, trots prioriterad, verksamhet bland många andra. Marinen värnade 
framförallt om ubåtsjaktfunktionen och fruktade att den skulle prioriteras 
ned om !ygvapnet även "ck kontroll över ubåtsjakthelikoptrarna. I mitten av 
1980-talet hade dåvarande Chefen för 1. helikopterdivisionen, kommendör 
Lars #omasson, tagit fram ett förslag till en marin helikopter!ottilj. Även här 
prioriterade försvarsledningen det regionala in!ytandet och kontrollen över 
helikopterdivisionerna. Förslaget genomfördes inte.

Marin!ygets tredje helikopterdivision organiserades i januari 1987. Den 
baserades på Kallinge och benämndes 13. helikopterdivisionen. Samtidigt 
döptes de två övriga divisionerna om till 11. helikopterdivisionen respektive 
12. helikopterdivisionen. Den nya divisionen tilldelades de fyra HKP4 från 
!ygvapnet som hade modi"erats till ubåtsjakthelikoptrar.

Trots tolv utredningar hade den starka kulturskillnaden visat sig vara omöjlig 
att överbrygga för att skapa en gemensam organisation. Först i mitten av 
1990-talet fattades det beslut om att avveckla marin!ygledningen och organisera 
Försvarsmaktens helikopter!ottilj under marinledningen.261 Som chef utsågs 
kommendör Håkan Neckman. Förutom att leda och utveckla helikoptrarnas 
operativa och taktiska kunnande utgjorde helikopter!ottiljen ett projekt som 
skulle ligga till grund för kommande organisationsintegreringar.

Helikoptrarna och deras utnyttjande
I slutet av 1950- och början av 1960-talet tillfördes marin!yget tio Vertol 44 
(HKP1) och tolv Alouette II (HKP2). I början av 1970-talet ersattes dessa 
helikoptrar av tio Boeing Vertol 107 (HKP4) och elva Agusta-Bell 206 (HKP6). 
I mitten av 1980-talet överfördes fyra HKP4 från !ygvapnet.

Under 1960- och 1970-talen utnyttjade marin!yget små propellerplan för 
havsövervakning. Flygplanen hyrdes in vid behov och !ögs av marinens !ygförare. 
Därmed upprätthölls även kompetensen att !yga !xedwing. Efter intrånget och 
grundstötningen av U137 och Hårs$ärdenincidenten genomfördes prov med 
olika typer av !ygplan för att kunna utöka spaningsområdet. Försöken var 

261 Efter sekelskiftet överfördes helikopter!ottiljen till !ygvapnet. De farhågor som fanns att 
ubåtsjaktfunktionen skulle bli lidande besannades. Funktionen försvann, men började att åter-
skapas i slutet av 2010-talet.

paraplyorganisation för utredningen. Chef för denna var dåvarande översten
Bert Stenfeldt vid flygvapnet. Den nye chefen hade ingen befälsrätt över
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1980-talet hade dåvarande Chefen för 1. helikopterdivisionen, kommendör
Lars Thomasson, tagit fram ett förslag till en marin helikopterflottilj. Även här
prioriterade försvarsledningen det regionala inflytandet och kontrollen över
helikopterdivisionerna. Förslaget genomfördes inte.

Marinflygets tredje helikopterdivision organiserades i  januari 1987. Den
baserades på Kallinge och benämndes 13. helikopterdivisionen. Samtidigt
döptes de två övriga divisionerna om till 11. helikopterdivisionen respektive
12. helikopterdivisionen. Den nya divisionen tilldelades de fyra HKP4 från
flygvapnet som hade modifierats till ubåtsjakthelikoptrar.

Trots tolv utredningar hade den starka kulturskillnaden visat sig vara omöjlig
att överbrygga för att skapa en gemensam organisation. Först i  mitten av
1990-talet fattades det beslut om att avveckla marinflygledningen och organisera
Försvarsmaktens helikopterflottilj under marinledningen.261 Som chef utsågs
kommendör Håkan Neckman. Förutom att leda och utveckla helikoptrarnas
operativa och taktiska kunnande utgjorde helikopterflottiljen ett projekt som
skulle ligga till grund för kommande organisationsintegreringar.

Helikoptrarna och deras utnyttjande
I slutet av 1950- och början av 1960-talet tillfördes marinflyget tio Vertol 44
(HKP1) och tolv Alouette II (HKP2). I  början av 1970-talet ersattes dessa
helikoptrar av tio Boeing Vertol 107 (HKP4) och elva Agusta-Bell 206 (HKP6).
I mitten av 1980-talet överfördes fyra HKP4 från flygvapnet.

Under 1960- och 1970-talen utnyttjade marinflyget små propellerplan för
havsövervakning. Flygplanen hyrdes in vid behov och flögs av marinens flygförare.
Därmed upprätthölls även kompetensen att flyga fixedwing. Efter intrånget och
grundstötningen av U137 och Hårsfiärdenincidenten genomfördes prov med
olika typer av flygplan för att kunna utöka spaningsområdet. Försöken var
261 Efter sekelskiftet överfördes helikopterflottiljen till flygvapnet. De farhågor som fanns att
ubåtsjaktfunktionen skulle bli lidande besannades. Funktionen försvann, men började att åter-
skapas i slutet av 2010-talet.
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positiva och det beslöts att inköpa ett ubåtsjakt!ygplan.262 Anska"ningen gjordes 
i samverkan med kustbevakningen. I mitten av 1980-talet levererades !ygplanet, 
CASA Aviocar (SH89) till marinen. Flygplanet tillhörde 1. helikopterdivisionen 
men baserades på Bromma då Bergabasen inte medgav start och landning med 
!ygplanet. I slutet av 1980-talet, när behovet ökade att träna instrument!ygning 
leasades fyra två motoriga !ygplan (Piper Chieftan). Det var en billigare lösning 
än att träna med HKP4.

De lätta helikoptrarna (HKP2 och HKP6) tillförde i grunden inget 
mervärde vid ubåtsjakt. Ibland kunde de hitta periskop optiskt eller med radar. 
Vid gynnsamma förhållanden kunde de någon gång genom vattnet se ubåt 
i undervattensläge. Möjligen innebar närvaron av de lätta helikoptrarna att 
ubåtarna var mera försiktiga när de utnyttjade periskop och snorkel liksom vid 
för!yttning i övervattensläge. HKP2 hade en enkel radar som var i det närmaste 
oduglig för att upptäcka periskop eller snorkel och HKP6 utnyttjades endast för 
optisk spaning och sjunkbombfällning. De lätta helikoptrarna användes även 
för utbildning av piloter när denna utbildning sköttes av marinen. Dessutom 
användes HKP6 i stor utsträckning för persontransporter och för att följa 
torpedbanor vid övningsskjutning.

Ubåtsjakt var en prioriterad uppgift för de tunga helikoptrarna (HKP1 och 
HKP4). Utöver denna prioriterade funktion utnyttjades helikoptrarna vid anfalls-
företag med jagar!ottiljen för målspaning och måldatarapportering via länk till 
den taktiske ledaren för företaget. De användes även för transport av kustjägare. 
En ständig beredduppgift var sjö- och !ygräddning samt att stödja det civila sam-
hället vid extra ordinära händelser. De tunga helikoptrarna (HKP1 och HKP4) 
var utrustade och besättningarna utbildade för bogsering av minsvep (stavsvep).

Vid ett ubåtsjaktföretag insattes normalt två jagare/fregatter och en rote (två 
helikoptrar) ubåtsjakthelikoptrar. Den taktiske ledaren optimerade utnyttjandet 
av tillgängliga spaningssystem genom att dirigera helikoptrarna till bestämda 
lägen för att därifrån få en första indikation om var ubåten fanns. När väl 
kontakt hade etablerats kunde sökningen koncentreras till en betydligt mindre 
yta. Taktiken fungerade bra och accepterades av helikopteroperatörerna. På 
Halland-klassen kunde de lätta helikoptrarna landa för tankning. Fregatterna 
HMS Visby och HMS Sundsvall kunde lufttanka de tunga helikoptrarna. Att 
kunna tanka helikoptrarna var en förutsättning för att de skulle kunna medverka 
i eskortuppdrag av planerade förbandstransporter till Gotland.

262 Beslutet var kontroversiellt. För det första ansåg företrädare för !ygvapnet att marinen inte 
skulle !yga !xedwing. För det andra ansåg försvarsdepartementet att denna spaning var ett ansvar 
för kustbevakningen, inte försvaret och ännu mindre marinen. För det tredje ansågs det att 
uppgifterna för ubåtsjakt!ygplanet enbart omfattade incidentverksamhet. Åsikterna vittnar om en 
bottelös kunskap om ubåtsjakt.
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i samverkan med kustbevakningen. I mitten av 1980-talet levererades flygplanet,
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men baserades på Bromma då Bergabasen inte medgav start och landning med
flygplanet. I slutet av 1980-talet, när behovet ökade att träna instrumentflygning
leasades fyra två motoriga flygplan (Piper Chieftan). Det var en billigare lösning
än att träna med HKP4.

De lätta helikoptrarna (HKP2 och HKP6) tillförde i  grunden inget
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förflyttning i övervattensläge. HKP2 hade en enkel radar som var i det närmaste
oduglig för att upptäcka periskop eller snorkel och HKP6 utnyttjades endast för
optisk spaning och sjunkbombfållning. De lätta helikoptrarna användes även
för utbildning av piloter när denna utbildning sköttes av marinen. Dessutom
användes HKP6 i  stor utsträckning för persontransporter och för att följa
torpedbanor vid övningsskjutning.

Ubåtsjakt var en prioriterad uppgift för de tunga helikoptrarna (HKP1 och
HKP4). Utöver denna prioriterade funktion utnyttjades helikoptrarna vid anfalls-
företag med jagarflottiljen för målspaning och måldatarapportering via länk till
den taktiske ledaren för företaget. De användes även för transport av kustjägare.
En ständig beredduppgift var sjö- och flygräddning samt att stödja det civila sam-
hället vid extra ordinära händelser. De tunga helikoptrarna (HKP1 och HKP4)
var utrustade och besättningarna utbildade för bogsering av minsvep (stavsvep).

Vid ett ubåtsjaktföretag insattes normalt två jagare/fregatter och en rote (två
helikoptrar) ubåtsjakthelikoptrar. Den taktiske ledaren optimerade utnyttjandet
av tillgängliga spaningssystem genom att dirigera helikoptrarna till bestämda
lägen för att därifrån få en första indikation om var ubåten fanns. När väl
kontakt hade etablerats kunde sökningen koncentreras till en betydligt mindre
yta. Taktiken fungerade bra och accepterades av helikopteroperatörerna. På
Halland-klassen kunde de lätta helikoptrarna landa för tankning. Fregatterna
HMS Visby och HMS Sundsvall kunde lufttanke de tunga helikoptrarna. Att
kunna tanka helikoptrarna var en förutsättning för att de skulle kunna medverka
i eskortuppdrag av planerade förbandstransporter till Gotland.
262 Beslutet var kontroversiellt. För det första ansåg företrädare för flygvapnet att marinen inte
skulle flyga fixedwing. För det andra ansåg försvarsdepartementet att denna spaning var ett ansvar
för kustbevakningen, inte försvaret och ännu mindre marinen. För det tredje ansågs det att
uppgifterna för ubåtsjaktflygplanet enbart omfattade incidentverksamhet. Åsikterna vittnar om en
bottelös kunskap om ubåtsjakt.
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När jagarna och fregatterna avvecklades förändrades förutsättningarna 
radikalt. Eskortering av förbandstransporter till Gotland försvårades påtagligt. 
Vid ubåtsjaktinsatser !ck helikoptrarna uppträda ensamma. Synnerligen 
problematiskt var att det mest uthålliga systemet –  ubåten – hade att möta det 
minst uthålliga systemet – helikoptern. Taktiskt var det svårt att hantera eftersom 
endast tio tunga helikoptrar disponerades. Dessutom var de spridda över hela 
vårt avlånga land. Av detta fåtal helikoptrar var som regel två till tre på planerade 
översyner, medan en till två helikoptrar hade drabbats av något tekniskt fel, 
vilket innebar "ygförbud. I bästa fall fanns således endast sex tunga helikoptrar 
tillgängliga. För att kontinuerligt kunna hålla två tunga helikoptrar i luften under 
ett par dygn krävdes fem till sex tunga helikoptrar och åtta till nio besättningar. 
När fyra HKP4 tillfördes från "ygvapnet förbättrades situationen. Trots detta 
var förutsättningarna att genomföra mer än ett ubåtsjaktföretag inom skilda 
områden en omöjlighet.

Den nya tekniken, som infördes på HKP4C, utökade helikopterns förmåga 
att kunna "yga i mörker och dålig sikt. Dessförinnan kunde ubåtsjakt inte 
genomföras under nämnda förhållanden. Ny styrautomat, ny sonar och radar, 
beväpning med ubåtsjakttorped och tillkomsten av 12. helikoptergruppen innebar 
en klart ökad uthållighet och ubåtsjaktförmåga. Under 1980-talets första år var 
HKP4C-systemet det enda system som kunde spana, lokalisera och genomföra 
en vapeninsats mot ubåt. HKP4C-systemet höll högsta internationella klass. Den 
styrautomat som Sverige hade utvecklat hos Kawasaki, köptes senare in till US 
Marine Corps för dess "otta av Sea Knight-helikoptrar (CH46). 

I början av 1980-talet skulle samverkan mellan fartyg (patrullbåtar) och 
helikoptrar återupptas. Den tidigare taktiken kunde inte tillämpas, varför det 
blev nödvändigt att söka en kompromiss. Patrullbåtarna hade bättre resurser 
för stridsledning och kunde bära större vapenlast än helikoptrarna. HKP4C 
hade bättre spanings- och lokaliseringsförmåga än patrullbåtarna. HKP4C:s 
allvädersförmåga blev av stor betydelse för e#ekten av systemet. Patrullbåtarna 
kunde hålla kontroll över underrättelseläget och helikoptern kunde vara i hög 
beredskap för insats. Resultatet blev acceptabelt i förhållande till de utomordentligt 
begränsade resurser, som totalt disponerades.

Vid sekelskiftet bestod marin"yget av 24 helikoptrar, varav 14 
ubåtsjakthelikoptrar, tio lätta helikoptrar samt ett ubåtsjakt"ygplan.263

263 Enligt erhållen uppgift ansågs de HKP4 som såldes till Columbia Helicopters i Canada 
vara extremt väl underhållna och ha sin halva livstid kvar. Columbia Helicopters opererar dessa 
helikoptrar nu i skogsindustrin.

När jagarna och fregatterna avvecklades förändrades förutsättningarna
radikalt. Eskortering av förbandstransporter till Gotland försvårades påtagligt.
Vid ubåtsjaktinsatser fick helikoptrarna uppträda ensamma. Synnerligen
problematiskt var att det mest uthålliga systemet — ubåten — hade att möta det
minst uthålliga systemet — helikoptern. Taktiskt var det svårt att hantera eftersom
endast tio tunga helikoptrar disponerades. Dessutom var de spridda över hela
vårt avlånga land. Av detta fåtal helikoptrar var som regel två till tre på planerade
översyner, medan en till två helikoptrar hade drabbats av något tekniskt fel,
vilket innebar flygförbud. I bästa fall fanns således endast sex tunga helikoptrar
tillgängliga. För att kontinuerligt kunna hålla två tunga helikoptrar i luften under
ett par dygn krävdes fem till sex tunga helikoptrar och åtta till nio besättningar.
När fyra HKP4 tillfördes från flygvapnet förbättrades situationen. Trots detta
var förutsättningarna att genomföra mer än ett ubåtsjaktföretag inom skilda
områden en omöjlighet.

Den nya tekniken, som infördes på HKP4C, utökade helikopterns förmåga
att kunna flyga i mörker och dålig sikt. Dessförinnan kunde ubåtsjakt inte
genomföras under nämnda förhållanden. Ny styrautomat, ny sonar och radar,
beväpning med ubåtsjakttorped och tillkomsten av 12. helikoptergruppen innebar
en klart ökad uthållighet och ubåtsjaktförmåga. Under 1980-talets första år var
HKP4C-systemet det enda system som kunde spana, lokalisera och genomföra
en vapeninsats mot ubåt. HKP4C-systemet höll högsta internationella klass. Den
styrautomat som Sverige hade utvecklat hos Kawasaki, köptes senare in till US
Marine Corps för dess flotta av Sea Knight-helikoptrar (CH46).

I början av 1980-talet skulle samverkan mellan fartyg (patrullbåtar) och
helikoptrar återupptas. Den tidigare taktiken kunde inte tillämpas, varför det
blev nödvändigt att söka en kompromiss. Patrullbåtarna hade bättre resurser
för stridsledning och kunde bära större vapenlast än helikoptrarna. HKP4C
hade bättre spanings- och lokaliseringsförmåga än patrullbåtarna. HKP4C:s
allvädersförmåga blev av stor betydelse för effekten av systemet. Patrullbåtarna
kunde hålla kontroll över underrättelseläget och helikoptern kunde vara i hög
beredskap för insats. Resultatet blev acceptabelt i förhållande till de utomordentligt
begränsade resurser, som totalt disponerades.

Vid sekelskiftet bestod marinflyget a v  2 4  helikoptrar, varav 1 4
ubåtsjakthelikoptrar, tio lätta helikoptrar samt ett ubåtsjaktflygplan.263

263 Enligt erhållen uppgift ansågs de HKP4 som såldes till Columbia Helicopters i  Canada
vara extremt väl underhållna och ha sin halva livstid kvar. Columbia Helicopters opererar dessa
helikoptrar nu i skogsindustrin.
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Marina basområden
Den moderna !ottans historia brukar i allmänhet ledas tillbaka till Gustav Vasas 
dagar, närmare bestämt den 7 juni 1522, då 750 tyska legoknektar med tio skepp 
anlände till Slätbaken (Mem). Skeppen och legoknektarna hade av köpmän från 
Lübeck ställts till den svenska kungens förfogande för en summa av 42 000 mark, 
motsvarande tio tunnor silver. Svenska beväpnade fartyg deltog emellertid redan 
tidigare i slaget i Öresund 1427 vilket påvisar en marin organisation tidigare än 
den av Gustav Vasa skapade den svenska !ottan.264

Flottans uppdrag är att hävda svenskt sjöterritorium och förhindra otillbörligt 
utnyttjande av havet för transporter samt ytterst förhindra "entliga angrepp 
mot hela kusten. För att möjliggöra detta byggdes det ut förtöjningsområden 
och marina basområden längs hela kusten. Sedan andra världskriget var dessa 
områden följande:

t�� .JMP�4��+ÊSOBWJLTCBTFO�	+W#
� J�+ÊSOBWJL� J�#MFLJOHF�#MFLJOHFCBTFO�	#MF#
� J�
 Karlskrona.
t�� .JMP�7��.BSTUSBOETCBTFO�	.BS#
�J�.BSTUSBOE�J�#PIVTMÊO�(VMMNBSFOCBTFO�
 (GullB) i Skredsvik norr om Uddevalla i Bohuslän, Grebbestadsbasen (GreB) 
 i Grebbestad i Bohuslän.
t�� .JMP�½��0SSɦÊSETCBTFO� 	0SS#
� J�(SZUT� TLÊSHÌSE� J�½TUFSHÚUMBOE� OPSS� PN�
 Västervik, Södertörnsbasen (SörB) delad på Ingarö och Hårs#ärden, Stock-
 holmsbasen (StoB) med Stockholms örlogsvarv (ÖVS) på Skeppsholmen 
 (StoB lades ner 1968 i samband med att örlogsvarvet !yttades till Muskö), 
 Saxar#ärdsbasen (SaxB) på Rindö utanför Vaxholm, Gräddöbasen (GröB) på 
 Gräddö utanför Norrtälje.
t�� .JMP�(�GSÌO������.,(�JOPN�.JMP�½��'ÌSÚTVOETCBTFO�	'ÌS#
�J�'ÌSÚTVOE�
 på Gotland.
t�� .JMP�//��)FNTÚCBTFO�	)FN#
�QÌ�)FNTÚ�VUBOGÚS�)ÊSOÚTBOE�

Invasionsförsvaret prioriterades
Den här redovisade förändringen av de marina förbanden pekar mycket tydligt 
på att det var den långsiktiga beredskapen och invasionsförsvaret som skulle 
prioriteras. Försvarsbesluten 1968 och 1972 innebar att den fartygsburna 
ubåtsjakten avska$ades. Besluten innebar också en kraftigt reducerad kapacitet att 
lägga ut sjömineringar. Kravet på Sverige att hålla säkra farleder för legal sjöfart 
genom svenskt sjöterritorium och sjötra"k till och från Gotland nonchalerades helt.

264 Insulander, Per, Minnesdagar för marinen, Abramsons Tryckeri AB, Karlskrona 1992, sidan 27 
och Daggfeldt, Bertil, Lybska Svan, TiS 1963, sidan 4.
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dagar, närmare bestämt den 7 juni 1522, då 750 tyska legoknektar med tio skepp
anlände till Slätbaken (Mem). Skeppen och legoknektarna hade av köpmän från
Lübeck ställts till den svenska kungens förfogande för en summa av 42 000 mark,
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Flottans uppdrag är att hävda svenskt sjöterritorium och förhindra otillbörligt
utnyttjande av havet för transporter samt ytterst förhindra fientliga angrepp
mot hela kusten. För att möjliggöra detta byggdes det ut förtöjningsområden
och marina basområden längs hela kusten. Sedan andra världskriget var dessa
områden följande:
• M i l o  S: Järnaviksbasen (JvB) i Järnavik i Blekinge, Blekingebasen (BleB) i

Karlskrona.
• M i l o  V: Marstrandsbasen (MarB) i Marstrand i Bohuslän, Gullmarenbasen

(GullB) i Skredsvik norr om Uddevalla i Bohuslän, Grebbestadsbasen (GreB)
i Grebbestad i Bohuslän.

• M i l o  Ö: Orrflärdsbasen (OrrB) i  Gryts skärgård i Östergötland norr om
Västervik, Södertörnsbasen (SörB) delad på Ingarö och Hårsflärden, Stock-
holmsbasen (StoB) med Stockholms örlogsvarv (ÖVS) på Skeppsholmen
(StoB lades ner 1968 i samband med att örlogsvarvet flyttades till Muskö),
Saxarflärdsbasen (SaxB) på Rindö utanför Vaxholm, Gräddöbasen (GröB) på
Gräddö utanför Norrtälje.

• M i l o  G, från 1966 MKG inom Milo Ö: Fårösundsbasen (FårB) i Fårösund
på Gotland.

• M i l o  NN: Hemsöbasen (HemB) på Hemsö utanför Härnösand.

Invasionsförsvaret prioriterades
Den här redovisade förändringen av de marina förbanden pekar mycket tydligt
på att det var den långsiktiga beredskapen och invasionsförsvaret som skulle
prioriteras. Försvarsbesluten 1968 och 1972 innebar att den fartygsburna
ubåtsjakten avskaffades. Besluten innebar också en kraftigt reducerad kapacitet att
lägga ut sjömineringar. Kravet på Sverige att hålla säkra farleder för legal sjöfart
genom svenskt sjöterritorium och sjötrafik till och från Gotland nonchalerades helt.

264 Insulander, Per, Minnesdagar för marinen, Abramsons Tryckeri AB, Karlskrona 1992, sidan 27
och Daggfeldt, Bertil, Lybska Svan, TiS 1963, sidan 4.
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Marinens kapacitet att övervaka och hävda svensk suveränitet över, på och under 
havsytan reducerades drastiskt genom att den fartygsburna ubåtsjakten slutligt 
avvecklades. Endast ett fåtal ubåtsjakthelikoptrar fanns tillgängliga. Helikoptrarna 
kompletterades vid insatser med patrull- och bevakningsbåtar utrustade med enkla 
hydrofoner och sjunkbomber. Den bristande kapaciteten framstod mycket tydligt 
under hela 1980-talets ubåtsintrång på svenskt territorialhav. Besluten togs trots 
vetskap om att intrång med ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande 
undervattensverksamhet hade ägt rum hela tiden från andra världskrigets slut. 
Vid tillfällen, då en kränkning har upptäckts, har det i praktiken skett, då svenska 
förband med kapacitet att upptäcka ubåt(ar), har övat i det område, där den 
främmande undervattensverksamhet har ägt rum. Upptäckten av icke legal 
verksamhet under havsytan har delvis varit en följd av aktiv spaning. Huvuddelen 
har upptäckts utan av en ren slump. Trots denna vetskap har försvarets ledning 
och inte minst politikerna avvisat alla tankar på att utnyttja militära förband i 
fredstid. Genom att sjöförsvaret inte e!ektivt har kunnat spana under havsytan 
på svenskt territorialhav och inre vatten behövdes inga politiska beslut fattas som 
skulle medföra icke önskvärda diplomatiska förvecklingar med främmande stater.

Det har många gånger rapporterats om främmande undervattensverksamhet 
samtidigt som den därpå följande insatsen har uppfattats som resultatlös. 
Begreppet budgetubåtar har myntats. Att upptäcka en kränkande ubåt är svårt. 
Det är inte som vid kränkningar av luftrummet. I det senare fallet har vi normalt 
en heltäckande kontroll av luftrummet och havsytan med hjälp av radar. Under 
havsytan "nns inte motsvarande möjligheter till kontroll. För att kunna indikera 
främmande ubåtsverksamhet krävs rapporter om när och var upptäckten gjorts, 
för att därmed kunna begränsa sökområdet. Dessutom förutsätts att svenska 
ubåtsjaktförband är i samma område. Det senare är inte alltid en garanti för 
upptäckt då de hydrogra"ska förhållandena, som vattentemperatur, salthalt 
och temperaturskikt samt bottendjup och bottenförhållanden utgör starkt 
begränsande faktorer.

Två incidenter, en utanför Blekinge265 och en vid Utö266 samt att U137 gick 
på grund i Gåse#ärden innebar ett bryskt uppvaknande för många. Händelserna 
i Hårs#ärden som började den 1 oktober 1982 blev den utlösande faktorn 
att det inte handlade om budgetubåtar utan såväl tidigare som senare har det 

265 Incidenten rapporterades till militärbefälhavaren i Södra militärområdet. Den föranledde inga 
vidare åtgärder, inte ens rapporter till överbefälhavaren.
266 Dåvarande försvarsminister, Erik Krönmark, blev irriterad över försvarets passivitet och 
beordrade en snabbrustning av jagaren HMS Halland. Jagaren låg för översyn på Muskö inför 
kommande långresa.
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fredstid. Genom att sjöförsvaret inte effektivt har kunnat spana under havsytan
på svenskt territorialhav och inre vatten behövdes inga politiska beslut fattas som
skulle medföra icke önskvärda diplomatiska förvecklingar med främmande stater.

Det har många gånger rapporterats om främmande undervattensverksamhet
samtidigt som den därpå följande insatsen har uppfattats som resultatlös.
Begreppet budgetubåtar har myntats. Att upptäcka en kränkande ubåt är svårt.
Det är inte som vid kränkningar av luftrummet. I det senare fallet har vi normalt
en heltäckande kontroll av luftrummet och havsytan med hjälp av radar. Under
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främmande ubåtsverksamhet krävs rapporter om när och var upptäckten gjorts,
för att därmed kunna begränsa sökområdet. Dessutom förutsätts att svenska
ubåtsjaktförband är i samma område. Det senare är inte alltid en garanti för
upptäckt då de hydrografiska förhållandena, som vattentemperatur, salthalt
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på grund i Gåsefiärden innebar ett bryskt uppvaknande för många. Händelserna
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266 Dåvarande försvarsminister, Erik Krönmark, blev irriterad över försvarets passivitet och
beordrade en snabbrustning av jagaren HMS Halland. Jagaren låg för översyn på Muskö inför
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varit verkliga intrång på svenskt sjöterritorium. Det bör särskilt noteras att den                              
1 oktober 1982 förtöjde den sista svenska jagaren, HMS Halland, vid Muskö och 
avrustade. Sjöförsvarets förband redovisas översiktligt i bilaga 5.

Ubåtsskyddsverksamheten – den lätta !ottans tyngsta uppgift
Bakgrund

Den mot Sverige riktade främmande undervattensverksamheten måste ses som 
ett utslag av stormaktsblockens strävan att öka sitt in!ytande och förbättra sina 
positioner. Generellt sett hade en målmedveten och omfattande militär upprust-
ning sedan lång tid tillbaka ägt rum i vårt närområde. Den skandinaviska halvön 
hade fått ökad strategisk betydelse och berördes alltmer av det säkerhetspolitiska 
och strategiska maktspelet mellan stormaktsblocken. Samtidigt hade den svenska 
Försvarsmakten betydligt försvagats i förhållande till omvärlden. Den militärtek-
niska utvecklingen medförde därutöver ökade förutsättningar, för att från/via/
över svenskt territorium rikta angrepp mot angränsande militärt viktiga områden.

Svårde"nierbara hot och påtryckningar som ingen nation formellt kunde 
anklagas för, skapade oro och förvirring i svensk opinion och bidrog till att 
undergräva tilltron till svensk säkerhets- och försvarspolitik. Intrång med ubåtar 
och undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet medförde 
stora säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser för svenskt vidkommande.267

Sjöförsvarets förmåga att förhindra främmande undervattensverksamhet har 
ifrågasatts och diskuterats sedan den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i 
Gåse#ärden den 27 oktober 1981 och händelserna kring Hårs#ärden med 
början den 1 oktober1982.268 Samtidigt vet vi att under hela det kalla kriget 
har ytterligare ett (stort) antal intrång på svenskt sjöterritorium genomförts. Vid 
Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Karlskrona den 31 januari 2007 
diskuterades ubåtskränkningarna från olika utgångspunkter. Såväl främmande 
undervattensverksamhet i svenska farvatten som minnesbilder från olika 
båtsjakter ventilerades.269 De intrång som togs upp sträckte sig från 1962 till 
1992. Intrången redovisas kortfattat i bilaga 5.

Den fartygsburna ubåtsjakten hade utgått. Kvar som fartygsburen 
ubåtsjakt blev patrullbåtarna med i detta avseende begränsad förmåga. Den 

267 Fältström, Herman & Santesson, Olof (redaktörer), På spaning efter det okända, Axel 
Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010.
268 TiS nr 1/2007, Christian Allerman; Ubåtsincidenter och främmande undervattensverksamhet — 
en tillbakablick och försök till summering.
269 Se Tidskrift i Sjöväsendet nr 1/2007 sida 35 till 54.
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267 Fältström, Herman &  Santesson, O lo f  (redaktörer), På spaning efter det okända, Axel
Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2010.
268 TiS nr 1/2007, Christian Allerman; Ubåtsincidenter och främmande undervattensverksamhet —
en tillbakablick och försök till summering.
269 Se Tidskrift i Sjöväsendet nr 1/2007 sida 35 till 54.
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kvali!cerade ubåtsjaktkapaciteten utgjordes av endast tio270 ubåtsjakthelikoptrar. 
Det var inte heller möjligt att tillgodose behovet av väsentlig operativ och 
taktisk ubåtsjaktkapacitet som följd av urholkningen under 1970-talet. 
Krigsorganisationen uppvisade sålunda brister, som skulle kunna få allvarliga 
operativa konsekvenser.

Först efter den sovjetiska ubåtens U137 grundstötning inom svenskt 
skyddsområde på Gåse"ärden och efterföljande intrång med främmande 
undervattensverksamhet under 1980-talet beslöts, att alla fartyg skulle vara 
rustade och tekniskt helt tillgängliga. De fartyg som inte var fullt bemannade, 
blev depåförlagda. Motståndet mot detta var stort. Inte minst från den tekniska 
sidan och Försvarets materielverk. Enligt min mening var skälen för motståndet 
att det inte gick att använda icke rustade fartyg som reservdelsförråd.

Som följd av den främmande undervattensverksamheten genomfördes studier 
av ubåtsskyddet och vilka förändringar i aktuella planer som var nödvändiga. 
Vid försvarsstabens programavdelning utarbetades inför 1982 års försvarsbeslut 
överbefälhavarens förslag till förstärkning av ubåtsskyddet med ursprung i 
����� ÌST� GÚSTWBSTLPNNJUUÏT� TMVUCFUÊOLBOEF271 och regeringens proposition272. 
Förstärkningarna uppgick till blygsamma 40 miljoner kronor per år.273 Förmågan 
att övervaka och ingripa såväl mot ytfartyg som mot ubåtar inom sjöterritoriet 
skulle förbättras.274 Trots denna prioritering var det svårt att få förstärkningen 
prolongerad till nästkommande försvarsbeslutsperiod. För säkerhets skull 
registrerades överbefälhavarens förslag som kvali!cerat hemligt. Allt för att begränsa 
möjligheterna till en konkret debatt. Ubåtsskyddskommissionen lämnade också 
förslag till förstärkning av ubåtsskyddet.275 Detta kom att utgöra utgångspunkt 
inför de utmaningar och utredningar, som skulle komma under 1980-talet.

Statsminister Olof Palme konstaterade följande i sitt kongresstal om utrikes- 
och säkerhetspolitik den 17 september 1984276

/…/ även i vårt närområde har klimatet blivit kyligare. Det grundläggande 
säkerhetspolitiska mönstret i norra Europa är oförändrat, men det strategiska 
intresset framförallt för den nordligaste delen har ökat. Militära uppbyggnader 
sker i vårt närområde, i öst och i väst. Alltmer närgånget och nervöst har man 

270 Tre HKP4B och sju moderniserade HKP4C (allväderskapacitet).
271 Ds Fö 1981:14.
272 Regeringens proposition 1981/82:102.
273 ÖB 1982-01-22 Prog KH 761:95002.
274 Programplan för det militära försvaret 83–88.
275 Att möta ubåtshotet, SOU 1983:13: Sammantaget innebar åtgärderna att ubåtsskyddet behövde 
tillföras ytterligare 200–250 mkr under innevarande försvarsbeslutsperiod, vilket innebar mer än en 
fördubbling av den förstärkning av ubåtsskyddsresurserna som ingick i 1982 års försvarsbeslut.
276 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

kvalificerade ubåtsjaktkapaciteten utgjordes av endast tio27° ubåtsjakthelikoptrar.
Det var inte heller möjligt att tillgodose behovet av väsentlig operativ och
taktisk ubåtsjaktkapacitet som följd av urholkningen under 1970-talet.
Krigsorganisationen uppvisade sålunda brister, som skulle kunna få allvarliga
operativa konsekvenser.

Först efter den sovjetiska ubåtens U137 grundstötning inom svenskt
skyddsområde på Gåsefiärden och efterföljande intrång med främmande
undervattensverksamhet under 1980-talet beslöts, att alla fartyg skulle vara
rustade och tekniskt helt tillgängliga. De fartyg som inte var fullt bemannade,
blev depåförlagda. Motståndet mot detta var stort. Inte minst från den tekniska
sidan och Försvarets materielverk. Enligt min mening var skälen för motståndet
att det inte gick att använda icke rustade fartyg som reservdelsförråd.

Som följd av den främmande undervattensverksamheten genomfördes studier
av ubåtsskyddet och vilka förändringar i aktuella planer som var nödvändiga.
Vid försvarsstabens programavdelning utarbetades inför 1982 års försvarsbeslut
överbefälhavarens förslag till förstärkning av ubåtsskyddet med ursprung i
1978 års försvarskommittes slutbetänkande271 och regeringens proposition272.
Förstärkningarna uppgick till blygsamma 40 miljoner kronor per år.273 Förmågan
att övervaka och ingripa såväl mot ytfartyg som mot ubåtar inom sjöterritoriet
skulle förbättras.274 Trots denna prioritering var det svårt att få förstärkningen
prolongerad t i l l  nästkommande försvarsbeslutsperiod. För säkerhets skull
registrerades överbefälhavarens förslag som kvalificerat hemligt. Allt för att begränsa
möjligheterna till en konkret debatt. Ubåtsskyddskommissionen lämnade också
förslag till förstärkning av ubåtsskyddet.275 Detta kom att utgöra utgångspunkt
inför de utmaningar och utredningar, som skulle komma under 1980-talet.

Statsminister Olof Palme konstaterade följande i sitt kongresstal om utrikes-
och säkerhetspolitik den 17 september 1984276

/.../ även i vårt närområde har klimatet blivit kyligare. Det grundläggande
säkerhetspolitiska mönstret i norra Europa är oförändrat, men det strategiska
intresset framförallt Pr den nordligaste delen har ökat. Militära uppbyggnader
sker i vårt närområde, i öst och i väst. Alltmer närgånget och nervöst har man

270 Tre HKP4B och sju moderniserade HKP4C (allväderskapacitet).
271 Ds Fö 1981:14.
272 Regeringens proposition 1981/82:102.
273 ÖB 1982-01-22 Prog KH 761:95002.
274 Programplan för det militära försvaret 83-88.
275 Att möta ubåtshotet, SOU 1983:13: Sammantaget innebar åtgärderna att ubåtsskyddet behövde
tillföras ytterligare 200-250 mkr under innevarande försvarsbeslutsperiod, vilket innebar mer än en
fördubbling av den förstärkning av ubåtsskyddsresurserna som ingick i 1982 års försvarsbeslut.
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på båda sidor börjat granska varandras militära förehavanden. I allt snävare 
cirklar studerar de varandra. Vi har själva utsatts för en bristande respekt för 
vårt territoriums okränkbarhet.

/…/ under senare år har det från olika håll brustit i respekten för vårt 
territoriums okränkbarhet. Kränkningarna av vårt luftrum har kunnat 
upptäckas och identi!eras. De allvarliga kränkningarna av våra vatten är mer 
komplicerade. De är svåra att upptäcka, men framför allt svåra att identi!era.

Samtidigt erinrade Olof Palme om vad han hade sagt efter händelserna på Hårs-
!ärden hösten 1982

/…/. jag vill påpeka att den svenska regeringen har möjlighet att beordra 
militären att sänka en främmande ubåt i svenskt vatten. Den som överväger 
en kränkning av svenskt territorium bör ta med i beräkningen att regeringen 
framdeles kommer att begagna sig av den möjligheten.

Efter ett antal utredningar erhölls ekonomiska tillskott till ubåtsskyddsfunktionen.
Chefen för marinen utarbetade CM funktionsplan ubåtsskydd. Planen omarbetades 
i försvarsstaben och redovisades som ÖB plan för ubåtsskyddets inriktning. I maj 
1987 beordrade överbefälhavaren genomförandet av en ny studie avseende 
ubåtsskyddet. Studien slutredovisades i maj 1988. I denna studie föreslogs 
en stor mängd åtgärder, bland annat ökade satsningar inom ubåtsskyddet 
samt förändringar i IKFN och avtalet om arbetstidsregleringen. Med studien 
som grund utarbetades överbefälhavarens förslag till ökad satsning inom 
ubåtsskyddsfunktionen som följd av regeringsbeslut 1988-01-07.277

Överbefälhavaren föreslog i februari 1988 förstärkning av ubåtsskyddet i 
två steg, som sammanlagt uppgick för driften till 300 miljoner kronor per år 
och för investeringar till 2 190 miljoner kronor. Regeringens beslut blev ett 
engångsbelopp på ca 750 miljoner kronor (dåtida prisläge). Någon prioritering 
av önskad kapacitet angavs inte. Samma studie utgjorde också grund till den 
delrapport som utarbetades vid försvarsstabens studieavdelning som underlag 
inför 1992 års försvarsbeslut.

Sjöförsvarets förband kompletterades för insatser mot inträngande ubåtar och 
undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet. Målsättningen 
var att ge statsmakterna ökade möjligheter att med militära medel i fred, hävda 
Sveriges oberoende och territoriella integritet. Uppbyggandet av ubåtsskyddet 
genomfördes målinriktat och så snabbt som möjligt. I första hand utvecklades 

277 CM funktionsplan ubåtsskydd, CM 1984-10-26 Stud H 723:6598; ÖB plan för ubåtsskyddets 
inriktning, ÖB 1984-10-26 Plan 1 KH 723:9695; Redovisning för regeringen: ÖB skr 1988-02-18, 
Stud 082:60585 samt Stud 1988-02-18 H 082:7145; BUS 88, Op 1 1988-05-20 KH 082:641; 
FM 90 Delrapport 4 – Ubåtsskydd, PLANL 1989-09-20 KH 082:659.

på båda sidor börjat granska varandras militära förehavanden. I  allt snävare
cirklar studerar de varandra. Vi har själva utsatts för en bristande respekt för
vårt territoriums okränkbarhet.
/.../ under senare år har det från olika håll brustit i  respekten för vårt
territoriums okränkbarhet. Kränkningarna av vårt luftrum har kunnat
upptäckas och identifieras. De allvarliga kränkningarna av våra vatten är mer
komplicerade. De är svåra att upptäcka, men framför allt svåra att identifiera.

Samtidigt erinrade Olof Palme om vad han hade sagt efter händelserna på Hårs-
fjärden hösten 1982

/.../. jag vill påpeka att den svenska regeringen har möjlighet att beordra
militären att sänka en främmande ubåt i svenskt vatten. Den som överväger
en kränkning av svenskt territorium bör ta med i beräkningen att regeringen
framdeles kommer att begagna sig av den möjligheten.

Efter ett antal utredningar erhölls ekonomiska tillskott till ubåtsskyddsfunktionen.
Chefen för marinen utarbetade CM funktionsplan ubåtsskydd. Planen omarbetades
i försvarsstaben och redovisades som ÖB plan för ubåtsskyddets inriktning. I maj
1987 beordrade överbefälhavaren genomförandet av en ny studie avseende
ubåtsskyddet. Studien slutredovisades i  maj 1988. I  denna studie föreslogs
en stor mängd åtgärder, bland annat ökade satsningar inom ubåtsskyddet
samt förändringar i IKFN och avtalet om arbetstidsregleringen. Med studien
som grund utarbetades överbefälhavarens förslag ti l l  ökad satsning inom
ubåtsskyddsfunktionen som följd av regeringsbeslut 1988-01-07.277

Överbefälhavaren föreslog i februari 1988 förstärkning av ubåtsskyddet i
två steg, som sammanlagt uppgick för driften till 300 miljoner kronor per år
och för investeringar till 2 190 miljoner kronor. Regeringens beslut blev ett
engångsbelopp på ca 750 miljoner kronor (dåtida prisläge). Någon prioritering
av önskad kapacitet angavs inte. Samma studie utgjorde också grund till den
delrapport som utarbetades vid försvarsstabens studieavdelning som underlag
inför 1992 års försvarsbeslut.

Sjöförsvarets förband kompletterades för insatser mot inträngande ubåtar och
undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet. Målsättningen
var att ge statsmakterna ökade möjligheter att med militära medel i fred, hävda
Sveriges oberoende och territoriella integritet. Uppbyggandet av ubåtsskyddet
genomfördes målinriktat och så snabbt som möjligt. I första hand utvecklades

277 CM funktionsplan ubåtsskydd, CM 1984-10-26 Stud H 723:6598; ÖB plan för ubåtsskyddets
inriktning, ÖB 1984-10-26 Plan 1 KH 723:9695; Redovisning för regeringen: ÖB skr 1988-02-18,
Stud 082:60585 samt Stud 1988-02-18 H 082:7145; BUS 88, Op 1 1988-05-20 KH 082:641;
FM 90 Delrapport 4 — Ubåtsskydd, PLANL 1989-09-20 KH 082:659.
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sjöförsvarsförband med uppgifter i integritetsförsvaret. Sjöförsvarsförbandens 
omedelbara beredskapsförmåga kombinerades med förmåga att upptäcka och 
beivra främmande undervattensverksamhet inom hela vårt sjöterritorium.

Skyddet mot främmande undervattensverksamhet skall möjliggöra allmän 
övervakning av svenskt sjöterritorium och angränsande internationellt vatten. 
När främmande undervattensverksamhet har indikerats ska den lokaliseras genom 
insatser med rörliga förband. Dessa förband ska identi!era den verksamhet som 
ska avvisas eller bekämpas. Om nödvändigt ska vapeninsats snabbt kunna sättas 
in med syfte att sänka.

Operativt beslut om insats måste präglas av en viss chanstagning. Inte minst 
vid val av det område, till vilket vi skall koncentrera de begränsade resurser 
som disponeras. Beslutet skall alltid föregås och följas upp av en planläggning. 
Denna måste omfatta tillräcklig tid, grundad på den bedömning som har gjorts 
beträ"ande det främmande ubåtsföretagets varaktighet. Inriktningen av insatsen 
skall balanseras mot bakgrund av de resurser som kan vara tillgängliga i aktuellt 
område och under aktuell tid.

Underrättelser och rapporter om främmande undervattensverksamhet ska 
ständigt kunna sammanställas och bearbetas. Ubåtsskyddsoperationer ska kunna 
påbörjas med kort varsel. Den operativa ledningen ska prioritera och anpassa 
insatsen till tillgängliga resurser. Skillnaden vad gäller resursinsatser för att nå 
målsättningen med underrättelseinhämtning, bevakning eller ubåtsjakt ska 
tydliggöras. Kraftsamlad insats ska alltid avslutas med ubåtsjaktföretag.

Erhållna erfarenheter pekar entydigt på att det var bristande uthållighet samt 
oförmåga att göra kraftsamlade insatser i mer än ett område, som har varit den 
grundläggande orsaken till att det övergripande operativa målet inte kunde nås. 
Orsaken till detta är den långsamma uppbyggnaden av ubåtsskyddsförmågan och 
den kvantitativa bristen på ubåtsjaktförband. Även när förbanden tillfälligtvis 
har kommit i en agerandesituation så har denna snabbt avbrutits av angriparen 
genom den större #exibilitet och uthållighet som hans system besitter. Med den 
uppbyggnadstakt som åstadkommits kom den första kompletta ubåtsjaktstyrkan 
att vara organiserad först under mitten av 1990-talet.

Den mest angelägna åtgärden, förutom att genomföra den av Riksdagen 
beslutade primära uppbyggnaden, var att påbörja uppbyggnaden av den andra 
ubåtsjaktstyrkan. Dessutom gällde det att säkerställa fortsatt handlingsfrihet 
att kunna fortsätta utvecklingen av sjöförsvaret till att kunna organisera fyra 
ubåtsjaktstyrkor i början av 2000-talet. Detta skulle också vidmakthålla den 
svenska invasionsförsvarsförmågan genom att de aktuella bristerna åtgärdades 
samtidigt som förmågan till territoriell integritet förbättrades samt förmågan till 
tröskele"ekt bibehölls. Svenskt bidrag till stabiliteten i Norden skulle stärkas och 
vår trovärdighet säkerställas.

sjöförsvarsförband med uppgifter i  integritetsförsvaret. Sjöförsvarsförbandens
omedelbara beredskapsförmåga kombinerades med förmåga att upptäcka och
beivra främmande undervattensverksamhet inom hela vårt sjöterritorium.

Skyddet mot främmande undervattensverksamhet skall möjliggöra allmän
övervakning av svenskt sjöterritorium och angränsande internationellt vatten.
När främmande undervattensverksamhet har indikerats ska den lokaliseras genom
insatser med rörliga förband. Dessa förband ska identifiera den verksamhet som
ska avvisas eller bekämpas. Om nödvändigt ska vapeninsats snabbt kunna sättas
in med syfte att sänka.

Operativt beslut om insats måste präglas av en viss chanstagning. Inte minst
vid val av det område, till vilket vi skall koncentrera de begränsade resurser
som disponeras. Beslutet skall alltid föregås och följas upp av en planläggning.
Denna måste omfatta tillräcklig tid, grundad på den bedömning som har gjorts
beträffande det främmande ubåtsföretagets varaktighet. Inriktningen av insatsen
skall balanseras mot bakgrund av de resurser som kan vara tillgängliga i aktuellt
område och under aktuell tid.

Underrättelser och rapporter om främmande undervattensverksamhet ska
ständigt kunna sammanställas och bearbetas. Ubåtsskyddsoperationer ska kunna
påbörjas med kort varsel. Den operativa ledningen ska prioritera och anpassa
insatsen till tillgängliga resurser. Skillnaden vad gäller resursinsatser för att nå
målsättningen med underrättelseinhämtning, bevakning eller ubåtsjakt ska
tydliggöras. Kraftsamlad insats ska alltid avslutas med ubåtsjaktföretag.

Erhållna erfarenheter pekar entydigt på att det var bristande uthållighet samt
oförmåga att göra kraftsamlade insatser i mer än ett område, som har varit den
grundläggande orsaken till att det övergripande operativa målet inte kunde nås.
Orsaken till detta är den långsamma uppbyggnaden av ubåtsskyddsförmågan och
den kvantitativa bristen på ubåtsjaktförband. Även när förbanden tillfälligtvis
har kommit i en agerandesituation så har denna snabbt avbrutits av angriparen
genom den större flexibilitet och uthållighet som hans system besitter. Med den
uppbyggnadstakt som åstadkommits kom den första kompletta ubåtsjaktstyrkan
att vara organiserad först under mitten av 1990-talet.

Den mest angelägna åtgärden, förutom att genomföra den av Riksdagen
beslutade primära uppbyggnaden, var att påbörja uppbyggnaden av den andra
ubåtsjaktstyrkan. Dessutom gällde det att säkerställa fortsatt handlingsfrihet
att kunna fortsätta utvecklingen av sjöförsvaret till att kunna organisera fyra
ubåtsjaktstyrkor i början av 2000-talet. Detta skulle också vidmakthålla den
svenska invasionsförsvarsförmågan genom att de aktuella bristerna åtgärdades
samtidigt som förmågan till territoriell integritet förbättrades samt förmågan till
tröskeleffekt bibehölls. Svenskt bidrag till stabiliteten i Norden skulle stärkas och
vår trovärdighet säkerställas.
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För att åstadkomma detta krävdes att ytterligare kustkorvetter i Göteborgsserien 
hade beställts, att projektering och produktion av nästa generations fregatter och 
ubåtar påbörjats och den fasta undervattensbevakningen utvecklades. Med en 
sådan inriktning i 1992 års försvarsbeslut hade förutsättningar skapats för att två 
ubåtsjaktstyrkor skulle ha kunnat organiseras under andra hälften av 1990-talet 
och efter nästkommande försvarsbeslut kunna påbörja uppbyggnaden av den 
tredje styrkan. De prioriterade inloppen till Göteborg, Malmö, Karlskrona, 
Stockholm och Södra Kvarken hade varit utbyggda. Dessutom hade nuvarande 
ytstrids!ottiljer kunnat vidmakthållas samtidigt som möjligheter hade funnits att 
organisera fyra !ottiljer under den kommande försvarsbeslutsperioden.

I slutet av 1980-talet kunde ubåtsjaktstyrka tillsammans med 
ubåtsskyddsförband med begränsad förmåga insättas inom ett område. Resultat av 
och erfarenheter från gjorda insatser visade i allt väsentligt att den valda vägen vid 
uppbyggnaden var rätt. I början av 1990-talet, genom tillkomsten av bland annat 
kustkorvetter, modi"erade patrullbåtar, minjaktfartyg, hydrofonbojgrupper och 
rörligt ubåtsskyddskompani, förbättrades insatsförmågan väsentligt. Äntligen 
kunde ett e#ektivt sammansatt operativt förband sättas in mot främmande 
undervattensverksamhet, men endast vid insats inom ett enda område. Fortfarande 
var antalet förband för litet och den fortsatta uppbyggnaden tog för lång tid.

Genomförda utredningar innebar att omfattande åtgärder såväl vad gäller 
personell kompetens som taktisk utveckling och tillgång till modern materiel 
måste åstadkommas. Ett stort behov av snabbt tillskott av ekonomiska medel, för 
anställning och utbildning av personal samt anska#ning av materiel och fartyg 
förelåg inför 1992 års försvarsbeslut. Delar av uppbyggnaden blev realiserad men 
mycket stannade kvar på papperet.

Berlinmuren revs, Järnridån blev ett minne blott och Sovjetunionen föll 
sönder. För många svenska politiker hade den utopiska freden sett dagens ljus. 
Svenska folkets egendom förskingrades.

Att återskapa ubåtsjaktförmågan till en lägsta rimlig nivå, skulle ha krävt 
minst femton år. Men i praktiken avbröts uppbyggnaden i mitten av 1990-talet. 
Förmågan till försvar mot "entlig invasion kastades över bord till förmån 
för internationella insatser eller som riksdagsledamoten, moderaten Göran 
Lennmarker278 uttryckte det 

/…/ Sverige försvaras i Afghanistan!

Många ansåg dessutom att Sverige inte hade råd att satsa på ubåtsjaktfartyg. 
Som vanligt ansågs det vara budgetubåtar och att sjöförsvaret argumenterade för 
den fartygsburna ubåtsjakten, enbart för att motivera större fartyg. Dessutom 

278 Göran Lennmarker, riksdagsledamot 1991–2010, har varit ordförande i Försvarsberedningen 
2007 samt ordförande eller vice ordförande i UU (1995–2003 & 2006–2010) och i KU (2004–2006).

För att åstadkomma detta krävdes att ytterligare kustkorvetter i Göteborgsserien
hade beställts, att projektering och produktion av nästa generations fregatter och
ubåtar påbörjats och den fasta undervattensbevakningen utvecklades. Med en
sådan inriktning i 1992 års försvarsbeslut hade förutsättningar skapats för att två
ubåtsjaktstyrkor skulle ha kunnat organiseras under andra hälften av 1990-talet
och efter nästkommande försvarsbeslut kunna påbörja uppbyggnaden av den
tredje styrkan. De prioriterade inloppen till Göteborg, Malmö, Karlskrona,
Stockholm och Södra Kvarken hade varit utbyggda. Dessutom hade nuvarande
ytstridsflottiljer kunnat vidmakthållas samtidigt som möjligheter hade funnits att
organisera fyra flottiljer under den kommande försvarsbeslutsperioden.

I slutet a v  1980-talet kunde ubåtsjaktstyrka tillsammans med
ubåtsskyddsförband med begränsad förmåga insättas inom ett område. Resultat av
och erfarenheter från gjorda insatser visade i allt väsentligt att den valda vägen vid
uppbyggnaden var rätt. I början av 1990-talet, genom tillkomsten av bland annat
kustkorvetter, modifierade patrullbåtar, minjaktfartyg, hydrofonbojgrupper och
rörligt ubåtsskyddskompani, förbättrades insatsförmågan väsentligt. Äntligen
kunde ett effektivt sammansatt operativt förband sättas in mot främmande
undervattensverksamhet, men endast vid insats inom ett enda område. Fortfarande
var antalet förband för litet och den fortsatta uppbyggnaden tog för lång tid.

Genomförda utredningar innebar att omfattande åtgärder såväl vad gäller
personell kompetens som taktisk utveckling och tillgång till modern materiel
måste åstadkommas. Ett stort behov av snabbt tillskott av ekonomiska medel, för
anställning och utbildning av personal samt anskaffning av materiel och fartyg
förelåg inför 1992 års försvarsbeslut. Delar av uppbyggnaden blev realiserad men
mycket stannade kvar på papperet.

Berlinmuren revs, Järnridån blev ett minne blott och Sovjetunionen föll
sönder. För många svenska politiker hade den utopiska freden sett dagens ljus.
Svenska folkets egendom förskingrades.

Att återskapa ubåtsjaktförmågan till en lägsta rimlig nivå, skulle ha krävt
minst femton år. Men i praktiken avbröts uppbyggnaden i mitten av 1990-talet.
Förmågan till försvar mot fientlig invasion kastades över bord till förmån
för internationella insatser eller som riksdagsledamoten, moderaten Göran
Lennmarker278 uttryckte det

/.../ Sverige försvaras i Afghanistan!
Många ansåg dessutom att Sverige inte hade råd att satsa på ubåtsjaktfartyg.
Som vanligt ansågs det vara budgetubåtar och att sjöförsvaret argumenterade för
den fartygsburna ubåtsjakten, enbart för att motivera större fartyg. Dessutom

278 Göran Lennmarker, riksdagsledamot 1991-2010, har varit ordförande i Försvarsberedningen
2007 samt ordförande eller vice ordförande i UU (1995-2003 & 2006-2010) och i KU (2004-2006).
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betraktades den fartygsburna ubåtsjakten som en oväsentlig del av försvarets 
organisation. Detta framhölls trots många systematiska intrång av främmande 
undervattensverksamhet på svenskt sjöterritorium under 1900-talets avslutande 
decennier. Att antalet upptäckta intrång hade minskat, var enligt min mening ett 
resultat av att de svenska satsningarna mer eller mindre avbröts efter murens fall 
och Sovjetunionens upplösning. Inte att intrången hade upphört.

Förändrad förbandsutveckling

Utö-incidenten 1980, U137:s intrång och grundstötning på Gåse!ärden i Blekinge 
samt Hårs!ärden-incidenten 1982 förändrade inriktningen av Spica-klassens 
planerade ersättare. Inriktning och utveckling av bevakningen av för Sverige 
väsentliga inlopp förändrades. De intrång med ubåtar och undervattensfarkoster 
samt främmande undervattensverksamhet som tidigare hade inträ"at regelbundet, 
betraktades inte längre som budgetubåtar. Chefen för marinen äskade efter andra 
världskrigets slut regelbundet att få bygga fartyg för ubåtsjakt. Detta avslogs varje 
gång, trots att erfarenheterna entydigt visade att förbandens primära utformning 
för invasionsförsvar inte uppfyllde det behov som fanns, att i fred och under krig 
värna svenskt sjöterritorium.

Genom varvstödspengar kunde HMS Stockholm och HMS Malmö byggas.279 
Fartygen kompletterades med släphydrofon och samma typ av antiubåtsgranater, 
som hade tagits fram till patrullbåtssystemet. De resterande fyra fartygen 
(Göteborgs-klassen) omkonstruerades i förhållande till Stockholm-klassen. Skrovet 
förlängdes, vattenjetaggregat ersatte propellrar som framdrivningsmaskineri för att 
fartygen skulle bli tystare. Alla sex fartygen utrustades, förutom med släphydrofon 
och antiubåtsgranater, med ubåtsjakttorpeder. Kustkorvetterna kompletterades 
med sjömålsrobotar och torpeder för att kunna insättas i invasionsförsvaret. Att 
förse be#ntliga robotbåtar av Norrköpingklassen med utrustning för att jaga ubåt 
prövades men visade sig inte vara möjligt utan omfattande ombyggnad.

Hugin-klassens patrullbåtar hade knappt hunnit bli operativa, när de 
många intrången med ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande 
undervattensverksamhet inträ"ade i början av 1980-talet. Patrullbåtarna 
utrustades med dip-hydrofoner och antiubåtsgranater. Framdrivningsmaskineriet 
kompletterades med ett lågfartsmaskineri som påtagligt minskade bullernivån. 
Patrullbåtarna och minjaktfartygen kompletterades med hydrofonbojfartyg.

Den fasta undervattensbevakningens utbyggnad forcerades. Marina 
hinder i form av ubåtsnät utvecklades och anska"ades. Minspärrtropparna 
kompletterades med hydrofoner och ytövervakningen kompletterades med bland 

279 Även HMS Orion byggdes för varvsstödspengarna. Fartyget, som används för signalspaning, 
bemannas av $ottan och opereras av Försvarets radioanstalt.
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annat ljusförstärkare, för att kunna upptäcka en ubåt som med användning av sitt 
periskop trängde in i för försvaret väsentliga leder. Ljusförstärkarna behövdes även 
för att under mörker kontrollera och identi!era fartyg som passerade minlinjerna. 
Rörliga kompanier, ubåtsskyddskompanier, organiserades med förmåga att 
tillsammans med ubåtsjaktstyrkor kunna bekämpa främmande verksamhet på 
svenskt inre vatten. I fred utlagda mineringar utökades.

Den fasta undervattensbevakningen !ck kvali!cerade centraler för spaning 
och ledning. Centralerna var under många år ständigt bemannade och i stän-
dig drift. Inom Östra militärområdet lades ett större fristående undervattensspa-
ningssystem ut. Systemet kompletterades med radar och optisk övervakning med 
mörkerkapacitet. Efter hand organiserades rörliga enheter i vilka modi!erade 
bevakningsbåtar ingick. De rörliga enheterna utgjorde ett komplement till den 
fasta bevakningen. Utöver detta var en ständigt bemannad bordningsstyrka orga-
niserad. Styrkans uppgift var att kunna sättas in om en främmande ubåt tvingades 
upp till ytan. Prioriterade områden för undervattensspaningen omfattade inlop-
pen till Göteborgs, Karlskronas och Stockholms skärgård samt Södra kvarken.

För att kunna nå det mest angelägna målet, eftersträvades att snarast möjligt 
höja den totala ubåtsskyddsförmågan. Detta bestod dels i en allmän förbättring 
av alla de olika komponenter som bidrog till vår ubåtsskyddse"ekt, dels speciella 
satsningar inom områden som snabbt gav ökad e"ekt. Be!ntliga förbands 
förmåga ökades. Däremot kunde inte behovet att öka antalet förband, och då 
främst den fartygsburna ubåtsjakten, tillgodoses. 

Sjöförsvarets ubåtsskyddsverksamhet kännetecknades av den sammantagna 
e"ekten av den

t�� UFLOJTLB�GÚSNÌHBO�BUU�NFE�PMJLB�TZTUFN�LVOOB�JOEJLFSB�MPLBMJTFSB�LMBTTJëDFSB�
 och erhålla vapenverkan i målet,
t�� UBLUJTLB�GÚSNÌHB�BUU�TBNPSEOB�EF�PMJLB�TZTUFNFO�TÌ�BUU�IFMB�CFLÊNQOJOHTLFEKBO�
 från första indikation till vapeninsats och verkan kunde hållas samman,
t�� PQFSBUJWB�GÚSNÌHBO�BUU�LVOOB�GÚSVUTF�VCÌUTPQFSBUJPOFS�UJMM�UJE�PDI�SVN�PDI�
 eller med säkerhet att kunna bedöma huruvida en ubåtsoperation pågick 
 inom ett visst område eller inte samt
t�� TLJDLMJHIFU�BUU�TBNPSEOB�BMM�VCÌUTTLZEETWFSLTBNIFU�TFUU�VS�FUU�PQFSBUJWU�QFS�
 spektiv, på land, till sjöss och i luften.

Ändrad inriktning
Utan teknisk och taktisk förmåga fanns ingen hävstång som kunde ge operativ 
kraft. Utan operativ skicklighet blev det många gånger en misshushållning med 
vår tekniska och taktiska förmåga. Alla dessa tre funktioner var beroende av 
varandra – om en av dem närmade sig noll erhölls ingen e"ekt alls.
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Konkret var avsikten att sjöförsvarets ubåtsskyddsförmåga skulle åstadkomma 
så många duellsituationer som möjligt mellan svenska förband och den främ-
mande undervattensverksamheten och att vinna dessa duellsituationer. Sådana 
duellsituationer skulle kunna vara av tre olika slag – underrättelseinhämtning, 
ubåtsjakt och bevakning.

Underrättelseinhämtning syftade till att tidigt kunna indikera och följa 
upp ubåtsoperationer samt att samla in data som underlättade klassi!cering 
och identi!ering. Underrättelseinhämtningen blev framgångsrik, om vi utan 
tidsutdräkt kunde insamla och värdera erforderliga data och i tid ge inriktning 
till våra insatsförband.

Ubåtsjakt innebar en rörlig och uppsökande verksamhet, som inkluderade 
spaning, lokalisering, klassi!cering och vapeninsats. Ubåtsjakten blev fram-
gångsrik om en främmande ubåt eller undervattensfarkost inte kunde lämna 
platsen för intrånget.

Bevakning genomfördes som undervattensbevakning och/eller markbevak-
ning. Undervattensbevakningen var en kontinuerlig och ständig eller tillfällig 
verksamhet, som inkluderade spaning, indikering, klassi!cering och vapeninsats. 
Undervattensbevakningen blev framgångsrik om kränkande ubåtar eller under-
vattensfarkoster, som försökte passera ett bevakat område, kunde upptäckas och 
hejdas, eller om motståndaren avstod från att uppträda i området. 280

Sjöförsvaret inom Försvarsmakten har i alla försvarsbeslut sedan andra 
världskriget setts som en lägre prioriterad verksamhet trots att inträngande 
ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande undervattensverksamhet har 
ägt rum hela tiden efter andra världskrigets slut. Genom aktiva politiska beslut 
alltsedan mellankrigsperioden har sjöförsvaret påtagligt drabbats av minskade 
förutsättningar att kunna hävda landets territoriella integritet samt skydda sjöfart 
och !ske, genom att övervaka och upptäcka främmande verksamhet på och under 
havsytan. Det svenska sjöförsvaret och därmed försvarsförmågan ifrågasattes på 
nytt till följd av ett politiskt beslut i slutet på 1960-talet att icke ersätta den 
fartygsburna ubåtsjakten. Avsikten var att anska"a ett litet, för invasionsförsvar 
optimerat fartyg att ersätta robotbåtar, minröjningsfartyg och korvetter.

Den mot Sverige riktade främmande undervattensverksamheten, som 
uppmärksammades i början av 1980-talet förändrade denna inriktning påtagligt. 
Skandinaviska halvön berördes alltmer av det säkerhetspolitiska och strategiska 
maktspelet mellan stormaktsblocken. Sedan lång tid tillbaka hade en målmedveten 
och omfattande militär upprustning ägt rum i vårt närområde. Den skandinaviska 

280 Motiven för den främmande undervattensverksamheten har prövats mot olika kriterier (se ÖB 
skr 1987-12-18 OpB KH 010:718). Såväl val av kriterier som fakta i prövningen har tagits fram 
ur den sammanställda bilden av våra iakttagelser från den främmande undervattensverksamheten. 
Hypoteserna har prövats mot dessa kriterier.
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halvön hade fått ökad strategisk betydelse. Undervattensverksamheten måste därför 
ses som ett utslag av stormaktsblockens strävan att öka sitt in!ytande och förbättra 
sina positioner. Samtidigt hade den svenska Försvarsmakten betydligt försvagats i 
förhållande till omvärlden. Den militärtekniska utvecklingen medförde därutöver 
ökade förutsättningar, för att från/via/över svenskt territorium rikta angrepp mot 
angränsande militärt viktiga områden. Trots denna utveckling tillät politikerna att 
den svenska Försvarsmakten försvagades i förhållande till omvärlden. Framför allt 
hade sjöförsvaret drabbats. Det handlade då inte om förbandens kvalitet utan att 
antalet förband blev för få och varje fartyg för litet samtidigt som förmågan att jaga 
ubåt i praktiken hade avvecklats. Den "nske amiralen Klenberg281 konstaterade 
1984 i Paasikiviförbundet

/…/ det måste anses vara av särskild betydelse för de sovjetiska säkerhetsintressena 
att den svenska kusten ska förbli alliansfri och neutral. Då Sovjets främsta 
linje på Östersjön har förskjutits söderut, skulle varje militärt hot som yppar 
sig på mellersta eller norra Östersjön trä!a en ömtålig och livsfarlig punkt, 
buken i supermaktens försvarssystem. Försvarsfrågor som gäller säkerheten 
också i det historiskt känsliga Sankt Petersburg eller Leningrad eller de baltiska 
kustbygderna är förvisso fortfarande i allra högsta grad faktiska problem. 
Varje bedömning eller ens spekulation om att Östersjöns västkust skulle 
kunna utnyttjas av mot Sovjet "entliga krafter, torde föranleda bekymrade 
säkerhetsöverväganden inom denna stormakts militärledning.

Den i svenska vatten pågående främmande verksamheten under havsytan 
tvingade Sverige till en återuppbyggnad av skyddet mot främmande intrång 
på svenskt sjöterritorium och förutsatte tillförsel av materiel och personal samt 
ökade utbildningsansträngningar på både central och regional nivå. Tiden från 
1980-talets början karakteriserades av denna uppbyggnad. Det tog tid att på 
bredden åter bygga upp den förlorade förmågan.

Sverige var i stor utsträckning hänvisad till att anska#a utländsk materiel, som 
inte var helt anpassad till de speciella miljöförhållanden som råder längs våra 
kuster. Varken svensk utbildningsståndpunkt, tillgång till fartyg och materiel eller 
vår ledningsförmåga var tillfyllest för att på ett e#ektivt sätt kunna motverka de 
främmande intrången på svenskt territorium. Till detta kan läggas de svårigheter 
som förändringen av sjöförsvarets be"ntliga förband inneburit organisatoriskt 
och materiellt.

Under 1990-talet ökade kunskapsnivån rörande taktik och underrättelse-
inhämtning betydligt. Vi ska#ade oss viss kunskap om strukturen och omfatt-

281 Amiral Jan Klenberg, f.d. kommendör för Finlands krigsmakt. Rätt sort, kom för sent och var för 
få, FoKK nr 5, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2005, sidan 68.

halvön hade fått ökad strategisk betydelse. Undervattensverksamheten måste därför
ses som ett utslag av stormaktsblockens strävan att öka sitt inflytande och förbättra
sina positioner. Samtidigt hade den svenska Försvarsmakten betydligt försvagats i
förhållande till omvärlden. Den militärtekniska utvecklingen medförde därutöver
ökade förutsättningar, för att från/via/över svenskt territorium rikta angrepp mot
angränsande militärt viktiga områden. Trots denna utveckling tillät politikerna att
den svenska Försvarsmakten försvagades i förhållande till omvärlden. Framför allt
hade sjöförsvaret drabbats. Det handlade då inte om förbandens kvalitet utan att
antalet förband blev för få och varje fartyg för litet samtidigt som förmågan att jaga
ubåt i praktiken hade avvecklats. Den finske amiralen Klenberg28' konstaterade
1984 i Paasikiviförbundet

/ . . . /det måste anses vara av särskild betydelse Pr de sovjetiska säkerhetsintressena
att den svenska kusten ska förbli alliansfri och neutral. Då Sovjets främsta
linje på Östersjön har förskjutits söderut, skulle varje militärt hot som yppar
sig på mellersta eller norra Östersjön träffa en ömtålig och livsfarlig punkt,
buken i  supermaktens försvarssystem. Försvarsfrågor som gäller säkerheten
också i det historiskt känsliga Sankt Petersburg eller Leningrad eller de baltiska
kustbygderna är förvisso fortfarande i  allra högsta grad faktiska problem.
Varje bedömning eller ens spekulation om att Östersjöns västkust skulle
kunna utnyttjas av mot Sovjet fientliga krafter, torde föranleda bekymrade
säkerhetsöverväganden inom denna stormakts militärledning.

Den i  svenska vatten pågående främmande verksamheten under havsytan
tvingade Sverige till en återuppbyggnad av skyddet mot främmande intrång
på svenskt sjöterritorium och förutsatte tillförsel av materiel och personal samt
ökade utbildningsansträngningar på både central och regional nivå. Tiden från
1980-talets början karakteriserades av denna uppbyggnad. Det tog tid att på
bredden åter bygga upp den förlorade förmågan.

Sverige var i stor utsträckning hänvisad till att anskaffa utländsk materiel, som
inte var helt anpassad till de speciella miljöförhållanden som råder längs våra
kuster. Varken svensk utbildningsståndpunkt, tillgång till fartyg och materiel eller
vår ledningsförmåga var tillfyllest för att på ett effektivt sätt kunna motverka de
främmande intrången på svenskt territorium. Till detta kan läggas de svårigheter
som förändringen av sjöförsvarets befintliga förband inneburit organisatoriskt
och materiellt.

Under 1990-talet ökade kunskapsnivån rörande taktik och underrättelse-
inhämtning betydligt. Vi skaffade oss viss kunskap om strukturen och omfatt-

281 Amiral Jan Klenberg, Id. kommendör för Finlands krigsmakt. Rätt sort, kom för sent och var ftr
få, FoKK nr 5, Axel Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 2005, sidan 68.
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ningen av inkräktarens verksamhet i våra farvatten. Därmed kunde vi bygga upp 
ett klarare mål för vår verksamhet. På samma sätt kunde även prioriteringar för 
önskad tillförsel av materiel tillgodoses med större säkerhet. Brister förelåg såväl 
inom materielområdet som i fråga om kunskapsbredden på operativ nivå och 
förbandens uthållighet.

Avsevärda resurstillskott planerades in, för att kunna förbättra be!ntliga svenska 
förbands förmåga. Dessa resurser satsades främst på ett antal materielsystem som 
hydrofoner och utveckling av vapen. Bristen på personal för drift och underhåll 
utgjorde allvarliga begränsningar för uthålligheten och kunskapsbredden i 
systemet. Ett antal angelägna förändringar och kompletteringar av materielen 
kunde inte åtgärdas på grund av medelsbrist.

Chefen för marinen lyckades att med utnyttjande av be!ntliga fartyg organisera 
drygt en sammansatt ubåtsjaktstyrka genom att utnyttja fartyg och förband som 
i grunden hade optimerats för invasionsförsvarsuppgifter. Enligt planen skulle 
en sådan styrka omfatta fyra kustkorvetter, fyra modi!erade patrullbåtar, fyra 
till sex ubåtsjakthelikoptrar och två ubåtsjakt"ygplan samt tre ubåtar och tre 
minröjningsfartyg. I början av 1990-talet (efter tio år) kunde förbandet insättas 
samordnat med en kapacitet som något översteg funktionsplanens målsättning. 
Endast en sammansatt styrka samtidigt som den långa svenska kusten ställer 
anspråk på att åtminstone fyra till sex styrkor !nns tillgängliga.282

Tillgängliga förbands förmågor förbättrades på rätt sätt, men genomfördes för 
sent och i för litet antal. Detta innebar sannolikt att inkräktaren inte tog hänsyn 
till eventuell upptäckt, så länge denna inte var förenad med risk för vapenverkan. 
Stora delar av våra kuster förblev obevakade. Skyddet av Stockholm mot 
inträngande, främmande undervattensverksamhet var begränsad. Sammantaget 
var förmågan att under det kalla kriget att upptäcka och förhindra inträngande 
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet av 
främmande makt förhållandevis liten. 

I mitten av 1990-talet beställdes sex korvetter av Visby-klass. Korvetternas 
deplacement blev 600 ton och längd 75 meter. Korvetterna sjösattes i början av 
2000-talet. Grunden var därmed lagd för att åter bygga upp den fartygsburna 
ubåtsjakten. På grund av bland annat ökande kostnader begränsades antalet 
korvetter till fem.283

282 Det bör noteras att i Försvarsmakt 90 bedömdes den främmande undervattensverksamheten 
som riktats mot Sverige representera förberedande skeden i en militär operativ planering. Enligt 
överbefälhavarens perspektivplaneförslag skulle fyra ubåtsjaktstyrkor och fem rörliga ubåtsskydds 
kompanier kunna organiseras. Målsättningen var att sjöförsvaret skulle få förmåga att uppträda 
i fyra områden eller vid kraftsamlade ubåtsskyddsföretag uthålligt i två områden samtidigt.  
Överbefälhavaren 1989-02-20, Plan 1 082:63232, sidan 23.
283 Marginalkostnaden för det sjätte fartyget var mindre än 500 miljoner. Ändå vägrade 
överbefälhavaren att tillföra den erforderliga summan.
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inom materielområdet som i fråga om kunskapsbredden på operativ nivå och
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Avsevärda resurstillskott planerades in, för att kunna förbättra befintliga svenska
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en sådan styrka omfatta fyra kustkorvetter, fyra modifierade patrullbåtar, fyra
till sex ubåtsjakthelikoptrar och två ubåtsjaktflygplan samt tre ubåtar och tre
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Tillgängliga förbands förmågor förbättrades på rätt sätt, men genomfördes för
sent och i för litet antal. Detta innebar sannolikt att inkräktaren inte tog hänsyn
till eventuell upptäckt, så länge denna inte var förenad med risk för vapenverkan.
Stora delar av våra kuster förblev obevakade. Skyddet av Stockholm mot
inträngande, främmande undervattensverksamhet var begränsad. Sammantaget
var förmågan att under det kalla kriget att upptäcka och förhindra inträngande
ubåtar, undervattensfarkoster och främmande undervattensverksamhet av
främmande makt förhållandevis liten.

I mitten av 1990-talet beställdes sex korvetter av Visby-klass. Korvetternas
deplacement blev 600 ton och längd 75 meter. Korvetterna sjösattes i början av
2000-talet. Grunden var därmed lagd för att åter bygga upp den fartygsburna
ubåtsjakten. På grund av bland annat ökande kostnader begränsades antalet
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282 Det bör noteras att i Försvarsmakt 90 bedömdes den främmande undervattensverksamheten
som riktats mot Sverige representera förberedande skeden i en militär operativ planering. Enligt
överbefälhavarens perspektivplaneförslag skulle fyra ubåtsjaktstyrkor och fem rörliga ubåtsskydds
kompanier kunna organiseras. Målsättningen var att sjöförsvaret skulle få förmåga att uppträda
i fyra områden eller vid kraftsamlade ubåtsskyddsföretag uthålligt i  två områden samtidigt.
Överbefälhavaren  1989-02-20, Plan 1 082:63232, sidan 23.
283 Marginalkostnaden för det sjätte fartyget var mindre än 500 miljoner. Ändå vägrade
överbefälhavaren att tillföra den erforderliga summan.
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Sjöförsvarets operativa förmåga
Beredskap

Sjöförsvarets generella beredskap har under hela perioden varit i stort den samma. 
Att så blev fallet hänger mycket samman med att samtliga stamstridsfartyg hölls 
rustade från 1980-talets första hälft. Fram till dess var cirka en tredjedel av fartygen 
rustade, det vill säga det antal fartyg som behövdes för att utbilda de besättningar 
som erfordrades för att kunna bemanna de fartyg som ingick i krigsorganisationen. 
I genomsnitt organiserades inom kust!ottan cirka tolv fartygsdivisioner. Däremot 
begränsades den omedelbara beredskapen vid införandet av utbildningssystemet 
VU 60. Under minst ett kvartal var fartygsdivisionerna upptagna med den 
grundläggande fartygsvisa utbildningen innan divisionen som förband kunde 
delta i beredskapsinsatser. 

Territoriell integritet och tröskele!ekt

Övervakning av omgivande havsområden, eskort och ubåtsjakt
Under andra världskriget upprätthölls, som ett resultat av bemanningen av 
kustposteringar, en något så när bra övervakning av svenskt sjöterritorium. Men detta 
berodde nog mer på begränsningar i ubåtssystemen samt svårigheter för angriparen 
att dolt angripa svenska förband och legala sjötransporter på svenskt territorialhav.

Efter fredsslutet fortsatte satsningen på minröjningen samtidigt som Sverige 
"ck tillgång till moderna, under andra världskriget utvecklade ubåtsjaktsystem 
bland annat i stor omfattning från Storbritannien. De svenska minröjnings- och 
ubåtsjaktförbandens e#ekt ökades ända fram till slutet av 1960-talet. 

Den ekonomi som tilldelats sjöförsvaret var emellertid inte på långt när tillräcklig 
för att kunna vidmakthålla och utveckla den 1948 be"ntliga krigsorganisationen. 
5ZOHEQVOLUFO�IBEF�MBHUT�QÌ�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�J�FOMJHIFU�NFE�ÚWFSCFGÊMIBWBSFO�
)FMHF� +VOHT� VQQGBUUOJOH�� )BO� BOTÌH� BUU� BSNÏ�� PDI� ìZHTUSJETLSBGUFSOB� WBS� NFS�
mångsidigt användbara än sjöförsvarets. Samtidigt ansåg Jung att !ottan kunde leva 
på arvet. Diagrammet nedan visar tydligt hur denna prioritering – invasionsförsvar 
ska vara Försvarsmaktens främsta uppgift – förändrade sjöförsvarets operativa förmåga 
att hävda svensk territoriell integritet. Även sjöförsvarets operativa förmåga i 
invasionsförsvaret minskades som en följd av samma prioritering.

Sjöförsvarets operativa förmåga
Beredskap
Sjöförsvarets generella beredskap har under hela perioden varit i stort den samma.
Att så blev fallet hänger mycket samman med att samtliga stamstridsfartyg hölls
rustade från 1980-talets första hälft. Fram till dess var cirka en tredjedel av fartygen
rustade, det vill säga det antal fartyg som behövdes för att utbilda de besättningar
som erfordrades för att kunna bemanna de fartyg som ingick i krigsorganisationen.
I genomsnitt organiserades inom kustflottan cirka tolv fartygsdivisioner. Däremot
begränsades den omedelbara beredskapen vid införandet av utbildningssystemet
VU 60. Under minst ett kvartal var fartygsdivisionerna upptagna med den
grundläggande fartygsvisa utbildningen innan divisionen som förband kunde
delta i beredskapsinsatser.

Territoriell integritet och tröskeleffekt
Övervakning av omgivande havsområden, eskort och ubåtsjakt
Under andra världskriget upprätthölls, som ett resultat av bemanningen av
kustposteringar, en något så när bra övervakning av svenskt sjöterritorium. Men detta
berodde nog mer på begränsningar i ubåtssystemen samt svårigheter för angriparen
att dolt angripa svenska förband och legala sjötransporter på svenskt territorialhav.

Efter fredsslutet fortsatte satsningen på minröjningen samtidigt som Sverige
fick tillgång till moderna, under andra världskriget utvecklade ubåtsjaktsystem
bland annat i stor omfattning från Storbritannien. De svenska minröjnings- och
ubåtsjaktförbandens effekt ökades ända fram till slutet av 1960-talet.

Den ekonomi som tilldelats sjöförsvaret var emellertid inte på långt när tillräcklig
för att kunna vidmakthålla och utveckla den 1948 befintliga krigsorganisationen.
Tyngdpunkten hade lagts på armen och flygvapnet i enlighet med överbefälhavaren
Helge Jungs uppfattning. Han ansåg att arme- och flygstridskrafterna var mer
mångsidigt användbara än sjöförsvarets. Samtidigt ansåg Jung att flottan kunde leva
på arvet. Diagrammet nedan visar tydligt hur denna prioritering — invasionsförsvar
ska vara Försvarsmaktens främsta uppgift— förändrade sjöförsvarets operativa förmåga
att hävda svensk territoriell integritet. Även sjöförsvarets operativa förmåga i
invasionsförsvaret minskades som en följd av samma prioritering.
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Skydd av sjöfart och !ske
Den stora minskningen av förmågan att skydda sjöfart och !ske hade samband 
med !skeindustrins utveckling mot större trålare byggda i stål. Detta reducerade 
drastiskt sjöförsvarets tillgång till hjälpfartyg för minröjning. I minröjningen 
efter krigsslutet 1945 deltog 107 svepfartyg varav 39 var stamfartyg och 68 var 
hjälpminsvepare.

Utvecklingen av mintekniken innebar att minröjningsmetoderna blev mer 
och mer specialiserade för att mot slutet av 1900-talet inriktas mot att hitta och 
spränga varje enskild mina. Som komplement till detta utprickades alternativa 
kringgångsleder. Även detta krävde att leden kontrollerades vara fri från minor. 
Möjligheterna att mobilisera en hjälpfartygs"otta blev mycket begränsad.

Försörjningen av Sverige i dag bygger på att leveranser kan ske när behov 
föreligger. Den dyrbara lagerhållningen är avvecklad. Förändringen har varit 
nödvändig för att behålla svensk industris konkurrensförmåga. Sverige måste 
inte bara importera livsmedel och komponenter till den inhemska produktionen 
utan också exportera färdiga produkter. Över 90% av svensk import och export 
transporteras på fartyg. 

Sverige har blivit allt mer beroende av import (och export). Svensk industri, 
svensk handel och samhället i övrigt förutsätter att "ödet av varor och tjänster 
kan ske ostört. Sverige är i hög grad beroende av att sjöfarten fungerar ostört. 
Efter några veckors eller någon veckas störning eller spärrning av sjötransporter 
skulle försörjningen av landet bryta samman. Erfarenheterna från 1917 års 
hungerkravaller förskräcker.

Relativ operativ förmåga 1945 = 100 %
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— Sjömålsbekämpning
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4 ~  Territoriell integritet

Skydd av sjöfart och fiske
Den stora minskningen av förmågan att skydda sjöfart och fiske hade samband
med fiskeindustrins utveckling mot större trålare byggda i stål. Detta reducerade
drastiskt sjöförsvarets tillgång till hjälpfartyg för minröjning. I  minröjningen
efter krigsslutet 1945 deltog 107 svepfartyg varav 39 var stamfartyg och 68 var
hjälpminsvepare.

Utvecklingen av mintekniken innebar att minröjningsmetoderna blev mer
och mer specialiserade för att mot slutet av 1900-talet inriktas mot att hitta och
spränga varje enskild mina. Som komplement till detta utprickades alternativa
kringgångsleder. Även detta krävde att leden kontrollerades vara fri från minor.
Möjligheterna att mobilisera en hjälpfartygsflotta blev mycket begränsad.

Försörjningen av Sverige i dag bygger på att leveranser kan ske när behov
föreligger. Den dyrbara lagerhållningen är avvecklad. Förändringen har varit
nödvändig för att behålla svensk industris konkurrensförmåga. Sverige måste
inte bara importera livsmedel och komponenter till den inhemska produktionen
utan också exportera färdiga produkter. Över 90% av svensk import och export
transporteras på fartyg.

Sverige har blivit allt mer beroende av import (och export). Svensk industri,
svensk handel och samhället i övrigt förutsätter att flödet av varor och tjänster
kan ske ostört. Sverige är i hög grad beroende av att sjöfarten fungerar ostört.
Efter några veckors eller någon veckas störning eller spärrning av sjötransporter
skulle försörjningen av landet bryta samman. Erfarenheterna från 1917 års
hungerkravaller förskräcker.
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Under 1940- till 1960-talen var det möjligt att åstadkomma skydd för de 
sjötransporter som var nödvändiga för det svenska samhället. Detta hade sin 
grund i det behov som tydligt framgick av erfarenheterna från såväl Första som 
andra världskriget. Dessutom fanns det många fartyg som kunde kompletteras 
och byggas om till fregatter vilket gynnade uppbyggnaden av svensk förmåga att 
skydda legal sjöfart och att hävda svenskt sjöterritorium under 1950-talet. Beslut 
togs om att bygga sex nya jagare och att modi!era eller bygga om tolv jagare till 
fregatter. Detta kan jämföras med den mycket omtalade omfattande satsningen på 
förmåga att jaga ubåtar under 1980- och halva 1990-talet. Den totala satsningen 
då var i genomsnitt knappt 90 miljoner kronor per år av Försvarsmaktens årliga 
budget.284

I början av 1970-talet avvecklades förmågan att använda ubåtsjakthelikoptrar 
vid sjötransporter till Gotland.285 Sjöfartsskyddet nedprioriterades åter i 1972 års 
försvarsbeslut. Försvarsutredningen 1970 under ordförandeskap av förre handels-
ministern Gunnar Lange286 medverkade, kanske omedvetet, till att mynta begrep-
pet sjöfartsskyddet får lösas med andra medel än militära. Som följd av försvarsbe-
slutet påbörjades en förhandslagring av strategiska resurser. Jag har tidigare (se 
sidan 140) pekat på att Gunnar Nordbeck287 har tydligt förklarat vad Lange avsåg 

/…/ Visst vore det väl bra med ett fysiskt skydd av importsjöfarten men långt 
viktigare är att Sjöfartskommittén 1939 snabbt kan reaktiveras.288  

Att sjöfartsskyddet inte skulle prioriteras var emellertid väl förankrat i den politiska 
PDI�NJMJUÊSB�MFEOJOHFO��%FUUB�GSBNHÌS�NZDLFU�UZEMJHU�SFEBO�J�GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�
underlag inför 1948 års försvarsbeslut. 1972 avslog regeringen Palme Chefens för 
marinen begäran att få bygga om äldre jagare till fregatter. Detta innebar att den 
fartygsburna ubåtsjakten slutligen avska"ades. Dåvarande kommendör 1.gr Per 
Rudberg289 noterade att Chefen för försvarsstaben, Stig Synnergrens, inställning 
var att #ottan ska koncentreras till den svenska Östersjökusten. Synnergren 
ansåg också att Chefens för marinen argumenterande för sjöfartsskydd och 
fartygstransporter endast hade till syfte att få bygga stora fartyg.

284 Från 1980 till 1995 satsades 1 249 miljoner kronor i extra anslag.
285 De tunga ubåtsjakthelikoptrarna kunde lufttanka från fregatterna HMS Visby och HMS 
Sundsvall. När dessa fartyg avvecklades innebar det att ubåtsjakthelikoptrarna inte kunde delta i 
skyddet av fartygstransporter till Gotland.
286 Gunnar Lange (s) var riksdagsledamot 1953–1976 varav ledamot i FK 1973–1970. Lange var 
handelsminister 1955–1970.
287 Gunnar Nordbeck har varit statssekreterare i Försvarsdepartementet, Gd för ÖEF, senare ÖCB 
TBNU�FYQFSU�J������PDI������ÌST�GÚSTWBSTCFSFEOJOHBS�TBNU�PSEGÚSBOEF�J������ÌST�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ�
288�"SUÏVT�(VOOBS���'ÊMUTUSÚN�)FSNBO�Totalförsvaret under Sveriges kalla krig, Printfabriken, 
Karlskrona 2011, sidan 88.
289 Kmd 1.gr Per Rudberg var chef för OpL 3 vid försvarsstaben. (Han utnämndes till Chef för 
marinen 1978.)
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sjötransporter som var nödvändiga för det svenska samhället. Detta hade sin
grund i det behov som tydligt framgick av erfarenheterna från såväl Första som
andra världskriget. Dessutom fanns det många fartyg som kunde kompletteras
och byggas om till fregatter vilket gynnade uppbyggnaden av svensk förmåga att
skydda legal sjöfart och att hävda svenskt sjöterritorium under 1950-talet. Beslut
togs om att bygga sex nya jagare och att modifiera eller bygga om tolv jagare till
fregatter. Detta kan jämföras med den mycket omtalade omfattande satsningen på
förmåga att jaga ubåtar under 1980- och halva 1990-talet. Den totala satsningen
då var i genomsnitt knappt 90 miljoner kronor per år av Försvarsmaktens årliga
budget.284

I början av 1970-talet avvecklades förmågan att använda ubåtsjakthelikoptrar
vid sjötransporter till Gotland.2" Sjöfartsskyddet nedprioriterades åter i 1972 års
försvarsbeslut. Försvarsutredningen 1970 under ordförandeskap av förre handels-
ministern Gunnar Lange286 medverkade, kanske omedvetet, till att mynta begrep-
pet sjöfartsskyddet far lösas med andra medel än militära. Som följd av försvarsbe-
slutet påbörjades en förhandslagring av strategiska resurser. Jag har tidigare (se
sidan 140) pekat på att Gunnar Nordbeck287 har tydligt förklarat vad Lange avsåg

/ Visst vore det väl bra med ett fysiskt skydd av importsjöfarten men långt
viktigare är att Sfifartskommittin 1939 snabbt kan reaktiveras.288

Att sjöfartsskyddet inte skulle prioriteras var emellertid väl förankrat i den politiska
och militära ledningen. Detta framgår mycket tydligt redan i försvarskommittens
underlag inför 1948 års försvarsbeslut. 1972 avslog regeringen Palme Chefens för
marinen begäran att få bygga om äldre jagare till fregatter. Detta innebar att den
fartygsburna ubåtsjakten slutligen avskaffades. Dåvarande kommendör 1.gr Per
Rudberg289 noterade att Chefen för försvarsstaben, Stig Synnergrens, inställning
var att flottan ska koncentreras till den svenska Östersjökusten. Synnergren
ansåg också att Chefens för marinen argumenterande för sjöfartsskydd och
fartygstransporter endast hade till syfte att få bygga stora fartyg.

284 Från 1980 till 1995 satsades 1 249 miljoner kronor i extra anslag.
285 De tunga ubåtsjakthelikoptrarna kunde lufttanka från fregatterna HMS Visby och HMS
Sundsvall. När dessa fartyg avvecklades innebar det att ubåtsjakthelikoptrarna inte kunde delta i
skyddet av fartygstransporter till Gotland.
286 Gunnar Lange (s) var riksdagsledamot 1953-1976 varav ledamot i FK 1973-1970. Lange var
handelsminister 1955-1970.
287 Gunnar Nordbeck har varit statssekreterare i Försvarsdepartementet, Gd för ÖEF, senare ÖCB
samt expert i 1970 och 1974 års försvarsberedningar samt ordförande i 1978 års försvarskommitte.
288 Arteus, Gunnar & Fältström, Herman, Totalförsvaret under Sveriges kalla krig, Printfabriken,
Karlskrona 2011, sidan 88.
289 Kmd 1.gr Per Rudberg var chef för OpL 3 vid försvarsstaben. (Han utnämndes till Chef för
marinen 1978.)
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I början av 1980-talet anmälde Chefen för marinen, Per Rudberg, att 
sjöförsvarets förband inte kan uppnå försvarsbeslutets målsättning att kunna 
övervaka hela kusten samt skydda sjöfart och !ske. Sjötransport Luleå – Stockholm 
respektive Stockholm – Malmö tar ca tre dygn vardera, Malmö – Göteborg ett 
dygn samt Nynäshamn – Visby minst sex timmar. Detta ställer anspråk på två 
förband på Västkusten, fyra förband för sträckan Malmö – Stockholm och två 
förband för sträckan Stockholm – Luleå samt ett förband för försörjning av 
Gotland. Förband som inte fanns.

I början av 1980-talet då det blivit uppenbart att främmande 
undervattensverksamhet kränkt svensk suveränitet allt sedan andra världskriget 
saknades motsvarande tillgång till fartyg att bygga om som efter andra 
världskriget. De enda fartyg som fanns tillgängliga var patrullbåtar och robotbåtar. 
Problemet var entydigt. Inget av dessa fartyg var utformade för låg fart och tyst 
gång som utgjorde en grund för att kunna jaga ubåt. Å andra sidan var detta ett 
mindre problem när jag, som chef för studieavdelningarna i marinstaben och 
försvarsstaben, ledde aktuella utredningar inom området. Det stora problemet 
utgjordes av att det var här och nu som uppbyggnaden behövde göras. Trots de 
upprepade ubåtsintrången, utvidgningen av svenskt sjöterritorium från fyra till 
tolv distansminuter, förstod inte politikerna och inte heller försvarsledningen, 
behovet av "er och större fartyg för att öka väderoberoendet och uthålligheten. 
Utrangering av fartyg, utebliven modernisering och ingen nyanska#ning, innebar 
att i slutet av 1970-talet fanns bara helikoptersystemet som kunde jaga ubåt, 
men med begränsad uthållighet. Motståndet mot ökade satsningar var kompakt 
och yttrade sig bland annat genom att aktuella utredningar sekretessbelades 
på högsta nivån. Som jag noterat tidigare var motiven för försvarsstabschefen 
och planeringschefen290 att informationen var väsentlig för landets säkerhet. 
Jag delade inte denna uppfattning. Sekretessen utnyttjades för att förhindra en 
seriös diskussion. En diskussion som var nödvändig för att skapa förståelse för 
de åtgärder som föreslogs. Det var först när överbefälhavaren Bengt Gustafsson 
personligen tog del i arbetet som situationen förbättrades.

Invasionsförsvar
Sjöförsvarets insatsförmåga vid en kustinvasion kunde i stort bibehållas under 
det kalla kriget även om den mot slutet av 1970-talet successivt reducerades. En 
förutsättning var att regeringen tidigt medgav inkallelse av hjälpminfartyg och 
tillstånd till att lägga ut okontrollerbara mineringar. När jagarna utrangerades 
försvann också en stor del av kapaciteten att lägga ut minor, särskilt i ett sent skede. 

290 Försvarsstabschef var generallöjtnant Torsten Engberg (senare militärbefälhavare) och 
planeringschef var generalmajor Owe Wiktorin (senare militärbefälhavare och överbefälhavare).

I början av 1980-talet anmälde Chefen för marinen, Per Rudberg, att
sjöförsvarets förband inte kan uppnå försvarsbeslutets målsättning att kunna
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Problemet var entydigt. Inget av dessa fartyg var utformade för låg fart och tyst
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mindre problem när jag, som chef för studieavdelningarna i marinstaben och
försvarsstaben, ledde aktuella utredningar inom området. Det stora problemet
utgjordes av att det var här och nu som uppbyggnaden behövde göras. Trots de
upprepade ubåtsintrången, utvidgningen av svenskt sjöterritorium från fyra till
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men med begränsad uthållighet. Motståndet mot ökade satsningar var kompakt
och yttrade sig bland annat genom att aktuella utredningar sekretessbelades
på högsta nivån. Som jag noterat tidigare var motiven för försvarsstabschefen
och planeringschefen29° att informationen var väsentlig för landets säkerhet.
Jag delade inte denna uppfattning. Sekretessen utnyttjades för att förhindra en
seriös diskussion. En diskussion som var nödvändig för att skapa förståelse för
de åtgärder som föreslogs. Det var först när överbefälhavaren Bengt Gustafsson
personligen tog del i arbetet som situationen förbättrades.
Invasionsförsvar
Sjöförsvarets insatsförmåga vid en kustinvasion kunde i stort bibehållas under
det kalla kriget även om den mot slutet av 1970-talet successivt reducerades. En
förutsättning var att regeringen tidigt medgav inkallelse av hjälpminfartyg och
tillstånd till att lägga ut okontrollerbara mineringar. När jagarna utrangerades
försvann också en stor del av kapaciteten att lägga ut minor, särskilt i ett sent skede.
290 Försvarsstabschef var generallöjtnant Torsten Engberg (senare militärbefälhavare) och
planeringschef var generalmajor Owe Wiktorin (senare militärbefälhavare och överbefälhavare).
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Det förefaller som om den ena handen inte vet vad den andra gör. De stora 
fartygen var sårbara för !yganfall. Samtliga jagare och fregatter avvecklades för 
att kunna utveckla det svenska !ygvapnet. Fartygens insatser i invasionsförsvaret 
övertogs av attack!yget, ÖB:s klubba. Trots denna prioritering halverade Sverige 
jakt- och attack!yget, de förband som skulle ta över stora delar av !ottans uppgifter. 
Övergången till en svensk patrullbåts!otta fullföljdes. Utläggningskapaciteten av 
okontrollerbara mineringar minskades framför allt i sena lägen. Den långsiktiga 
beredskapen prioriterades. Sammantaget innebar detta en väsentlig minskning av 
tröskele"ekten. Angriparens möjligheter att med få förband kontrollera och tidigt 
etablera ett område på svensk mark för att säkra den fortsatta styrketillförseln blev 
möjlig.

Den genomförda utvecklingen grundade sig på en överdriven tro på 
!ygstridskrafternas dominerande förmåga i den moderna krigföringen. Det 
medförde också att den utveckling som sjöförsvaret påbörjat med sjömålsrobotar 
(såväl sjö- som kustrobotar) endast fullföljdes för attack!yget. Detta motstånd 
från !ygvapnets sida fortsatte hela tiden fram till 1980-talet. Trots detta lyckades 
sjöförsvaret anska"a och integrera sjömålsrobotsystem på torpedbåtar av 
Norrköping-klass. Patrullbåtarna var från början utrustade med sjömålsrobotar. 
Utan denna utveckling hade sjöförsvarets invasionsförsvarsförmåga halverats.

Det fasta kustförsvaret förnyades genom utveckling och anska"ning av nya 
batterier. Det under kriget bristande direkta skyddet av batterierna genomgick en 
omfattande modernisering. Uppbyggnaden av ubåtsskyddet, i kombination med 
teknikens utveckling, innebar att antalet i fred utlagda kontrollerbara mineringar 
ökade, vilket också förbättrade skyddet och tröskele"ekten. Svagheten att föra 
rörlig strid kustnära och i skärgården kvarstod. De fasta batterierna prioriterades, 
vilket innebar att den önskade relativa ökningen av antalet rörliga batterier 
uteblev.

Fram till slutet av 1970-talet omöjliggjorde det svenska försvarets initiala 
tröskele"ekt ett tidigt angrepp på landet, såvida inte taktiska kärnvapen insattes 
tidigt och medförde politisk kapitulation. Trots att invasionsförsvar ska vara 
försvarets viktigaste uppgift minskades sjöförsvarets initiala tröskele"ekt. Under 
1980-talet var det tveksamt om försvarets tröskele"ekt var tillräcklig för att 
avhålla från ett tidigt angrepp på landet. Förmåga att eskortera och skydda sjöfart 
minskade kraftigt och blev i praktiken förbehållen särskilt viktig försörjning av 
befolkningen liksom transport av militära förband och förnödenheter till Gotland. 
Sammantaget ställde detta krav på regeringen att tidigt, redan före krigsutbrott, 
höja beredskapen, påbörja mobilisering och tillåta utläggning av okontrollerbara 
mineringar inte bara på svenskt sjöterritorium utan även på fritt hav.

Det förefaller som om den ena handen inte vet vad den andra gör. De stora
fartygen var sårbara för flyganfall. Samtliga jagare och fregatter avvecklades för
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sjöförsvaret anskaffa och integrera sjömålsrobotsystem på torpedbåtar av
Norrköping-klass. Patrullbåtarna var från början utrustade med sjömålsrobotar.
Utan denna utveckling hade sjöförsvarets invasionsförsvarsförmåga halverats.
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teknikens utveckling, innebar att antalet i fred utlagda kontrollerbara mineringar
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rörlig strid kustnära och i skärgården kvarstod. De fasta batterierna prioriterades,
vilket innebar att den önskade relativa ökningen av antalet rörliga batterier
uteblev.

Fram till slutet av 1970-talet omöjliggjorde det svenska försvarets initiala
tröskeleffekt ett tidigt angrepp på landet, såvida inte taktiska kärnvapen insattes
tidigt och medförde politisk kapitulation. Trots att invasionsförsvar ska vara
försvarets viktigaste uppgift minskades sjöförsvarets initiala tröskeleffekt. Under
1980-talet var det tveksamt om försvarets tröskeleffekt var tillräcklig för att
avhålla från ett tidigt angrepp på landet. Förmåga att eskortera och skydda sjöfart
minskade kraftigt och blev i praktiken förbehållen särskilt viktig försörjning av
befolkningen liksom transport av militära förband och förnödenheter till Gotland.
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Sjömålsbekämpning
Den tekniska utvecklingen innebar en stor förändring av svensk förmåga att 
bekämpa sjömål. Ubåtarnas uthållighet i undervattensläge och utveckling av 
långräckviddiga och trådstyrda torpeder skapade stora svårigheter för en angripare 
att upptäcka och bekämpa dem. Detta, i kombination med långräckviddiga 
sjömålsrobotar, innebar att sjöförsvaret tillsammans med attack!yget kunde 
kontrollera huvuddelen av Östersjön. Denna kontroll tvingade en angripare att 
ta i anspråk resurser i sådan omfattning att förberedelser inför ett angrepp inte 
kunde ske obemärkt. Detta dilemma för angriparen löstes genom den nedrustning 
som genomfördes i Sverige från slutet av 1960-talet. Den svenska nedrustningen 
gynnade också angriparens möjligheter att tidigt bekämpa svenska stridskrafter 
genom sabotage och mineringar.

Några slutliga re!exioner
Fram till 1960-talet utvecklades den svenska krigsorganisationen i paritet 
med omvärlden. Därefter uppstod politiska behov att öka satsningar inom 
välfärdsområdet. Marginaldoktrinen kom att sammanfatta det svenska försvarets 
relevans i ett Europa dominerat av kärnvapenmakter. Den gav politiska motiv 
att i första hand låta ekonomin styra försvarets utveckling. Marginaldoktrinen 
omvandlade målsättningen för det svenska försvaret till en politisk manifestation. 
Försvarspolitiken tappade i realism.

Försvarspolitiken hade redan tidigare tappat i realism om behovet av ett 
sjöförsvar. Den fartygsburna ubåtsjaktens avska"ande gav en tydlig signal till 
omvärlden. Sjöfartsskyddet skulle lösas genom politiska förhandlingar. Att under 
hela tiden från andra världskrigets slut till den sovjetiska ubåtens grundstötning 
i oktober 1981 karaktärisera inträngande ubåtar och undervattensfarkoster samt 
främmande undervattensverksamhet som budgetubåtar är ett tydligt bevis på 
bristande realism. Bristen på realism blev ännu tydligare efter de många statliga 
utredningar som genomförts rörande 1980- och 1990-talens ubåtsjaktinsatser. 
Utredningar som genomfördes genom att försöka rekonstruera händelser som ägt 
rum 15 till 20 år tidigare.

Sjömålsbekämpning
Den tekniska utvecklingen innebar en stor förändring av svensk förmåga att
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omvandlade målsättningen för det svenska försvaret till en politisk manifestation.
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Försvarspolitiken hade redan tidigare tappat i  realism om behovet av ett
sjöförsvar. Den fartygsburna ubåtsjaktens avskaffande gav en tydlig signal till
omvärlden. Sjöfartsskyddet skulle lösas genom politiska förhandlingar. Att under
hela tiden från andra världskrigets slut till den sovjetiska ubåtens grundstötning
i oktober 1981 karaktärisera inträngande ubåtar och undervattensfarkoster samt
främmande undervattensverksamhet som budgetubåtar är ett tydligt bevis på
bristande realism. Bristen på realism blev ännu tydligare efter de många statliga
utredningar som genomförts rörande 1980- och 1990-talens ubåtsjaktinsatser.
Utredningar som genomfördes genom att försöka rekonstruera händelser som ägt
rum 15 till 20 år tidigare.
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Funderingar efter mina 30 år med försvarsplanering

Förändrad ledning – en myndighet
Kaos eller brist på sunt förnuft
Efter murens fall och 1992 års försvarsbeslut !ck jag en känsla av att många män-
niskor kände och levde på samma sätt som man gjorde efter fredsdagen 1918. 
Då föddes ju en förhoppning om att det nya seklet, som hade börjat så olyckligt, 
skulle utvecklas till ett fritt och gränslöst Europa. Nu återförenades än en gång, 
om än något beskuret, Tyskland till ett land. Churchills järnridå upplöstes helt 
plötsligt. Den stora kommunistiska enpartistaten föll samman utan förluster på 
slagfältet. Människor såg möjligheter och politiker satsade på fortsatt uppbygg-
nad av välfärdssystemen. Den militära eran som hade styrt Europa under 50 år 
gick i graven. Nu var det skördetid och dans på logen. Det gemensamma Europa 
byggdes. Samarbetet utvecklades även om det var två steg framåt och ett tillbaka. 
.FO�TÌ�ÊS�EFU�WJE�BMMU�OZTLBQBOEF�BW�JEÏFS�PDI�VUWFDLMJOH�BW�NÊOTLMJHB�SFMBUJPOFS�

Efter 1992 års försvarsbeslut, under mitt arbete med organisationsändringen 
att forma en myndighet ledd av överbefälhavaren, konstaterade jag att de 
tidigare myndighetscheferna, som inte längre skulle vara direkt underställda 
regeringen var upprörda. Förutom denna förändring genomfördes en omfattande 
reduktion av krigsorganisationen som följd av försvarsbeslutet 1992. Dessa 
förändringar försvårade arbetet med att organisera en myndighet istället för 
de omkring 120 myndigheter, som tidigare fanns inom försvaret. Samma 
dag som organisationsförändringen trädde i kraft i juli 1994, tillträdde en ny 
överbefälhavare och försvarsmaktsledning.

Våren 1996 beslutade regeringen att Försvarsmakten inte längre !ck betala 
förskott vid materielbeställningar med erhållna anslag. Försvarets materielverk 
skulle, liksom övrig statsförvaltning, låna pengar i riksgälden för att !nansiera 
förskott som normalt brukar belöpa sig till 30 % av kontraktssumman. Först 
vid leverans från Försvarets materielverk av beställd materiel till Försvarsmakten 
skulle leveransen betalas av Försvarsmakten över försvarsanslaget.

Det var inget fel i detta. Men det problem som uppstod, var övergången 
från det gamla systemet till det nya. Det blev besvärligt att räkna fram hur 
mycket som vid övergången var utbetalat av anslagsmedel i form av överskott 
till industrin. Efter en långdragen utredning konstaterades att det rörde sig om 
cirka 14,6 miljarder kronor. Försvarets materielverk lånade då upp detta belopp 
från riksgäldskontoret och återbetalade beloppet till Försvarsmakten. Därmed 
!ck Försvarsmakten ett överskott på pengar. Överskottet utgjorde en del av de 
försvarsanslag som Riksdagen hade beviljat, men som ännu inte hade förfallit till 
betalning. 
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om än något beskuret, Tyskland till ett land. Churchills järnridå upplöstes helt
plötsligt. Den stora kommunistiska enpartistaten föll samman utan förluster på
slagfältet. Människor såg möjligheter och politiker satsade på fortsatt uppbygg-
nad av välfärdssystemen. Den militära eran som hade styrt Europa under 50 år
gick i graven. Nu var det skördetid och dans på logen. Det gemensamma Europa
byggdes. Samarbetet utvecklades även om det var två steg framåt och ett tillbaka.
Men så är det vid allt nyskapande av ideer och utveckling av mänskliga relationer.

Efter 1992 års försvarsbeslut, under mitt arbete med organisationsändringen
att forma en myndighet ledd av överbefälhavaren, konstaterade jag att de
tidigare myndighetscheferna, som inte längre skulle vara direkt underställda
regeringen var upprörda. Förutom denna förändring genomfördes en omfattande
reduktion av krigsorganisationen som följd av försvarsbeslutet 1992. Dessa
förändringar försvårade arbetet med att organisera en myndighet istället för
de omkring 120 myndigheter, som tidigare fanns inom försvaret. Samma
dag som organisationsförändringen trädde i kraft i juli 1994, tillträdde en ny
överbefälhavare och försvarsmaktsledning.

Våren 1996 beslutade regeringen att Försvarsmakten inte längre fick betala
förskott vid materielbeställningar med erhållna anslag. Försvarets materielverk
skulle, liksom övrig statsförvaltning, låna pengar i riksgälden för att finansiera
förskott som normalt brukar belöpa sig till 30 % av kontraktssumman. Först
vid leverans från Försvarets materielverk av beställd materiel till Försvarsmakten
skulle leveransen betalas av Försvarsmakten över försvarsanslaget.

Det var inget fel i detta. Men det problem som uppstod, var övergången
från det gamla systemet till det nya. Det blev besvärligt att räkna fram hur
mycket som vid övergången var utbetalat av anslagsmedel i form av överskott
till industrin. Efter en långdragen utredning konstaterades att det rörde sig om
cirka 14,6 miljarder kronor. Försvarets materielverk lånade då upp detta belopp
från riksgäldskontoret och återbetalade beloppet till Försvarsmakten. Därmed
fick Försvarsmakten ett överskott på pengar. Överskottet utgjorde en del av de
försvarsanslag som Riksdagen hade beviljat, men som ännu inte hade förfallit till
betalning.
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Överskottet kunde ha hanterats på ett antal olika sätt. För enkelhetens 
skull tar jag bara upp två principiellt olika sätt. Ett sätt kunde vara att placera 
överskottet på ett särskilt konto i riksgälden. Efter hand som aktuell materiel 
levererades, betalades materielen från detta konto med den andel som var knuten 
till leveransen. Ett annat sätt kunde vara att fördela överskottet jämnt över de år som 
1996 års försvarsbeslut omfattade och lägga denna årliga summa (2,92 miljarder) 
ovanpå försvarsbeslutets årliga ram. I bägge fallen hade Försvarsmakten disponerat 
exakt det av Riksdagen beviljade försvarsanslaget såväl i 1992 års försvarsbeslut 
med efterföljande korrigeringar som följd av 1996 års försvarsbeslut.

Så blev det emellertid inte. Regeringen såg ett gyllene tillfälle att förstärka 
statens !nanser. Försvarets materielverk lånade 14,6 miljarder i riksgälden. 
Pengarna återbetalades till Försvarsmakten och försvarsanslaget. Staten krävde 
in dessa pengar av Försvarsmakten och bokförde dem som en inkomst. Statens 
!nanser förbättrades med 14,6 miljarder kronor, medan Försvarsmakten 
blev av med samma summa. Inte undra på att Försvarsmakten efter 1996 års 
försvarsbeslut redovisade ekonomiska brister i planeringen, när den av riksdag 
och regering beslutade verksamheten genomfördes.

Regeringen hade således, utan att fråga Riksdagen, reducerat försvarsanslaget. 
Påståendet att Försvarsmakten inte kunde planera, att det inte skulle ges mer 
pengar till försvaret, att systemomläggningen var komplicerad och resultatet 
skulle analyseras inför nästa försvarsbeslut framstod som en lögn. Det var inte 
heller systemomläggningen, som skapade behovet av kraftiga nerdragningar 
av verksamheten i Försvarsmakten. Nakna fakta talade för en helt annan bild. 
Regeringen hade reducerat försvarsanslaget. Det var regeringen som genom 
indragningen av 14,6 miljarder kronor lade grunden till de så kallade svarta 
hålen. Att systemomläggningen användes för att dölja sanningen, var ohederligt 
och därmed en praktfull försvarspolitisk skandal.

Inför försvarsbeslutet 2000 påstods att materielanska"ningen tog för stor del 
av det totala försvarsanslaget. Det redovisades si"ror på 52 % eller mer. Detta 
var fel, såvida inte den materielanska"ning tas med i beräkningen, som utgör 
drift och underhåll av be!ntlig organisation. Ungefär 20 miljarder kronor beta-
lades till Försvarets materielverk varje år. Av dessa gick cirka 12 till 13 miljarder 
kronor till nyinvesteringar, medan resten gick till drift och underhåll. Förnyelsen 
av materiel i försvaret är således snarare 35 % än 50 %. Även när det gäller så 
här enkla förhållanden, odlas en myt för att motivera reduceringar av materiel-
investeringarna. Anledningarna härtill kan vara många. En anledning, som ligger 
TOVCCMBOEF�OÊSB�ÊS�EFO�JOPN�BSNÏO�VUCSFEEB�JOTUÊMMOJOHFO�BUU�FO�TUÚSSF�PSHB-
nisation med enkel och begränsad materiell utrustning är bättre än en mindre 
organisation med modern materiel. En annan anledning kan vara den lokala 
sysselsättningsaspekten.

Överskottet kunde ha hanterats på ett antal olika sätt. För enkelhetens
skull tar jag bara upp två principiellt olika sätt. Ett sätt kunde vara att placera
överskottet på ett särskilt konto i riksgälden. Efter hand som aktuell materiel
levererades, betalades materielen från detta konto med den andel som var knuten
till leveransen. Ett annat sätt kunde vara att fördela överskottet jämnt över de år som
1996 års försvarsbeslut omfattade och lägga denna årliga summa (2,92 miljarder)
ovanpå försvarsbeslutets årliga ram. I bägge fallen hade Försvarsmakten disponerat
exakt det av Riksdagen beviljade försvarsanslaget såväl i 1992 års försvarsbeslut
med efterföljande korrigeringar som följd av 1996 års försvarsbeslut.

Så blev det emellertid inte. Regeringen såg ett gyllene tillfälle att förstärka
statens finanser. Försvarets materielverk lånade 14,6 miljarder i  riksgälden.
Pengarna återbetalades till Försvarsmakten och försvarsanslaget. Staten krävde
in dessa pengar av Försvarsmakten och bokförde dem som en inkomst. Statens
finanser förbättrades med 14,6 miljarder kronor, medan Försvarsmakten
blev av med samma summa. Inte undra på att Försvarsmakten efter 1996 års
försvarsbeslut redovisade ekonomiska brister i planeringen, när den av riksdag
och regering beslutade verksamheten genomfördes.

Regeringen hade således, utan att fråga Riksdagen, reducerat försvarsanslaget.
Påståendet att Försvarsmakten inte kunde planera, att det inte skulle ges mer
pengar till försvaret, att systemomläggningen var komplicerad och resultatet
skulle analyseras inför nästa försvarsbeslut framstod som en lögn. Det var inte
heller systemomläggningen, som skapade behovet av kraftiga nerdragningar
av verksamheten i Försvarsmakten. Nakna fakta talade för en helt annan bild.
Regeringen hade reducerat försvarsanslaget. Det var regeringen som genom
indragningen av 14,6 miljarder kronor lade grunden till de så kallade svarta
hålen. Att systemomläggningen användes för att dölja sanningen, var ohederligt
och därmed en praktfull försvarspolitisk skandal.

Inför försvarsbeslutet 2000 påstods att materielanskaffningen tog för stor del
av det totala försvarsanslaget. Det redovisades siffror på 52 % eller mer. Detta
var fel, såvida inte den materielanskaffning tas med i beräkningen, som utgör
drift och underhåll av befintlig organisation. Ungefär 20 miljarder kronor beta-
lades till Försvarets materielverk varje år. Av dessa gick cirka 12 till 13 miljarder
kronor till nyinvesteringar, medan resten gick till drift och underhåll. Förnyelsen
av materiel i försvaret är således snarare 35 % än 50 %. Även när det gäller så
här enkla förhållanden, odlas en myt för att motivera reduceringar av materiel-
investeringarna. Anledningarna härtill kan vara många. En anledning, som ligger
snubblande nära, är den inom armen utbredda inställningen att en större orga-
nisation med enkel och begränsad materiell utrustning är bättre än en mindre
organisation med modern materiel. En annan anledning kan vara den lokala
sysselsättningsaspekten.
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Genom regeringens beslut 1996 att dra in 14,6 miljarder, belastades 
försvarsanslaget med cirka 3 miljarder kronor mer per år. I praktiken reducerades 
nyinvesteringarna med minst 25 %. Detta innebar dessutom ett totalt 
JOWFTUFSJOHTTUPQQ�GÚS�BSNÏO�PDI�NBSJOFO��WFO�PN�KBH�SÊLOBS�CPSU�LPTUOBEFO�
för Försvarets materielverk (ca 15 %), reducerades materielbeställningarna med 
2,7 miljarder kronor. Omsätts detta i årsarbeten vid industrin, motsvarades det 
av 2 700 arbetstillfällen. Att detta kom att leda till nedläggningar och andra 
omstruktureringar var uppenbart. Möjligheterna för en svensk upprustning 
inom en femårsperiod gick därmed förlorad. Genom politiska beslut hade en 
situation liknande den vid tiden för 1936 års försvarsbeslut och krigsutbrottet 
1939 skapats.

Sedan jag just hade lämnat tjänsten som Försvarsmaktens controller, kunde 
jag inte låta bli att intressera mig för vad som ägde rum. För mig var det 
uppenbart att Försvarsmakten !ck betala förskotten en gång till för den materiel 
som hade !nansierats med anslagsmedel. Till detta kom att regering och riksdag 
gav Försvarsmakten nya uppgifter utan !nansiering, bland annat som följd av 
politiskt intresse för att öka de internationella insatserna. Därutöver reducerades 
hela försvarsanslaget stegvis till en nivå som låg fyra miljarder kronor lägre än 
försvarsbeslutet 2000.

Inför försvarsbeslutet 2004 innebar det att den så kallade nollnivån i verklig-
heten årligen saknade fem till sex miljarder kronor. Överbefälhavaren tvingades 
till omfattande minskningar i krigsorganisation. Som följd av detta minskades 
även uttaget av värnpliktiga, behovet av o"cerare och reservo"cerare samt civil 
personal. Försvarsmaktens materiel såldes (reades ut) innan ersättning för den 
äldre materielen hade kunnat beställas och de!nitivt inte hade blivit levererad.

Underbalanserad ekonomi

Re!exioner inför 2000-talet
Många försvarsbeslut har saknat tillräcklig långsiktighet. Fromma förhoppningar 
i kombination med otillräckligt underlag har resulterat i dagens svåra situation. 
Att genom massiva nedskärningar i freds- och krigsorganisationen skapa utrymme 
för reformer, har hittills inte kunnat infrias. Det är dessutom snarare en regel än 
ett undantag att planeringen har varit underbalanserad. 

I början av 1970-talet insågs att det behövdes genomförande av en lång rad 
investeringar i försvarsmateriel och nya förband. För att !nansiera detta föreslogs 
att den grundläggande värnpliktsutbildningen skulle reduceras. Det senare 
godtogs, men inte ökningen av materielanska#ningen. Tio år senare gjordes ett 
nytt försök att återställa balansen mellan uppgifter och resurser. Försvarsbeslutet 
1982 innebar en tioårig rationaliseringsperiod som successivt skulle tillföra ny 
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försvarsanslaget med cirka 3 miljarder kronor mer per år. I praktiken reducerades
nyinvesteringarna med minst 25 %. Detta innebar dessutom ett totalt
investeringsstopp för armen och marinen. Även om jag räknar bort kostnaden
för Försvarets materielverk (ca 15 %), reducerades materielbeställningarna med
2,7 miljarder kronor. Omsätts detta i årsarbeten vid industrin, motsvarades det
av 2 700 arbetstillfällen. Att detta kom att leda till nedläggningar och andra
omstruktureringar var uppenbart. Möjligheterna för en svensk upprustning
inom en femårsperiod gick därmed förlorad. Genom politiska beslut hade en
situation liknande den vid tiden för 1936 års försvarsbeslut och krigsutbrottet
1939 skapats.

Sedan jag just hade lämnat tjänsten som Försvarsmaktens controller, kunde
jag inte låta bli att intressera mig för vad som ägde rum. För mig var det
uppenbart att Försvarsmakten fick betala förskotten en gång till för den materiel
som hade finansierats med anslagsmedel. Till detta kom att regering och riksdag
gav Försvarsmakten nya uppgifter utan finansiering, bland annat som följd av
politiskt intresse för att öka de internationella insatserna. Därutöver reducerades
hela försvarsanslaget stegvis till en nivå som låg fyra miljarder kronor lägre än
försvarsbeslutet 2000.

Inför försvarsbeslutet 2004 innebar det att den så kallade nollnivån i verklig-
heten årligen saknade fem till sex miljarder kronor. Överbefälhavaren tvingades
till omfattande minskningar i krigsorganisation. Som följd av detta minskades
även uttaget av värnpliktiga, behovet av officerare och reservofficerare samt civil
personal. Försvarsmaktens materiel såldes (reades ut) innan ersättning för den
äldre materielen hade kunnat beställas och definitivt inte hade blivit levererad.

Underbalanserad ekonomi

Reflexioner inför 2000-talet
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modern materiel. Samtidigt beslöts om tillkommande icke !nansierade uppdrag. 
Överbefälhavaren redovisade att detta innebar en reduktion av de planerade 
investeringarna med cirka 10 till 15 procent. Trots detta fattade Riksdagen 
beslut utan att uppgifterna förändrades. Senare visade det sig att Försvarsmakten 
inte förmådde genomföra de rationaliseringar som främst var knutna till 
fredsorganisationen och värnpliktsutbildningen. Efter partiledaröverläggningar 
beviljades 1984 en utökad ram för de tre sista åren av aktuell försvarsbeslutsperiod.

Att den då gällande planeringen varit underbalanserad framgick tydligt inför 
1987 års försvarsbeslut. Inte minst av det skälet återförvisades Försvarsmaktens 
underlag till regeringen för omarbetning. En förnyad utredning – FU88 (främst 
BWTFFOEF�BSNÏOT�VUWFDLMJOH
�o�QÌCÚSKBEFT��4VDDFTTJWB�CFTMVU�GBUUBEFT�VOEFS�TMVUFU�
av 80-talet för att sedan slutföras i 1992 års försvarsbeslut. De under denna period 
fattade besluten om kraftiga reduktioner av såväl krigs- som fredsorganisationen 
innebar att Försvarsmakten, om än outtalat, försökte hejda den accelererande 
organisatoriska reduceringen. Försvarsbeslutet 1992 innebar en minskning av 
organisationen, men denna gång fattades beslut om en välbehövlig modernisering 
av försvarets materiel. Till skillnad från tidigare var medvetenheten om den 
långsiktiga under!nansieringen tydlig och redovisad o"entligt. Det konstaterades 
att statsmakterna i nästa planerade försvarsbeslut (1997) antingen var tvungna att 
ytterligare reducera organisationen eller att öka anslagen.

Under senare år har de ekonomiska förutsättningarna återkommande 
försämrats genom både regelförändringar och förnyade uppgifter och kostnader. 
1996 års beslut att beröva Försvarsmakten drygt 14 miljarder kronor, med 
förespeglingen att pengarna efterhand skulle återbetalas då de behövdes, följdes 
av beslutet att fr.o.m. 2001 inte längre kompensera Försvarsmakten för den 
tekniska fördyring av försvarsmaterielen som skett sedan 1992. I båda besluten 
reducerades, utöver detta, anslagen med 10 % vardera gången samtidigt som 
ambitionerna, särskilt i FB 2000, kraftigt höjdes vad gäller beredskap, kvalitet 
och förmåga att medverka i internationella insatser.

Varken #age G Peterson, Björn von Sydow eller Leni Björklund lyckades ta det 
nödvändiga helhetsgreppet om försvarspolitiken. Under Petersons tid som statsråd 
ägnades mycket kraft åt mer symboliska frågor samtidigt som organisationen 
urholkades inifrån. Försvarsbeslutet 1996 slog rekord i fråga om kort hållbarhet. 
Det havererade redan under 1997. Beslut om ambitionssänkningar i förhållande 
till beslutet 1996 fattades våren 1998.

Den tidigare formen för direktstyrning av Försvarsmakten genom ett stort 
antal anslag var en dålig grund för utvecklingen av målstyrning av och inom 
Försvarsmakten. Vid övergången till ett anslag 1994 borde stora möjligheter ha 
öppnats att inom Försvarsmakten utveckla den avsedda målstyrningen. Ansvariga 
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chefer kunde givits ökad !exibilitet vad gäller hanteringen av resurser och den egna 
verksamhetens organisation. Därmed kunde också ansvaret för och värderingen 
av de resurser som förbrukas förbättrats. Så blev det inte.

Ansvaret för att försvarsplanering inte håller är uppenbarligen delad mellan 
Försvarsmakten och regeringen. Det är emellertid inte lätt att peka på vem, 
som bär ansvar för vad. En sak är dock tydlig. Den politiska nivån har alltför 
många gånger beslutat om nya uppgifter utan att "nansiera dessa. Därmed 
har Försvarsmakten tvingats till ambitionssänkningar inom andra delar av 
organisationen. Å andra sidan har Försvarsmakten genom underbalansering i 
underlaget försökt få acceptans för angelägna investeringar, även om projekten 
inte är aktuella förrän om fem till tio år.

Riksdagen har, trots nedrustningen i volym, inte valt bort försvarets förmåga 
att i krig försvara landet. Den förmågan är fortfarande en av totalförsvarets och 
därmed Försvarsmaktens huvuduppgifter. Likväl väljer politikerna aktivt att 
bortse från fakta. Försvaret saknar såväl en doktrin som ett operativt koncept 
med bäring på framtida kon!ikter.

Ekonomi
Inför det nya seklets första försvarsbeslut kostade driften av Försvarsmakten drygt 
700 miljoner mer än tilldelat anslag. De svarta hålen var inte längre prognoser, 
utan röda si#ror i årsredovisningen för år 2000. E#ekterna av de besparingar som 
Försvarsmakten tvingats till var därmed mycket kraftiga. 

Sammantaget drabbades inte bara försvarets anpassning organisatoriskt och 
materiellt till internationell (Nato) standard (förbandsverksamhet och förmåga att 
delta i internationella insatser är kommunicerande kärl) utan också utvecklingen 
av den så kallade insatsorganisation som Riksdagen fattade beslut om. I !era 
avseenden senarelades förverkligandet av sådant som skulle ha varit genomfört 
2004, till en osäker framtid.

Det är bestickande att läsa Försvarsmaktens årsredovisning 2000, överbefäl-
havarens kommentarer:

/.../ det allvarliga i överskridandet på förbandsanslaget är att det inte identi-
!erats under genomförandet. Ledning, kontroll och överblick, såväl centralt 
som lokalt, vad avser lönebildningen och övriga kostnadsfördyringar borde ha 
varit fastare i samband med omstruktureringen. Åtgärder borde ha vidtagits 
för att under året möta en sådan utveckling. Det skedda kommer att föranleda 
Försvarsmakten, att i grunden se över hur beslutad verksamhet bedrivs och hur 
de processer som styr planering, genomförande och analyser av nådda resultat 
på ett bättre sätt kan bringa stadga i verksamheten.

chefer kunde givits ökad flexibilitet vad gäller hanteringen av resurser och den egna
verksamhetens organisation. Därmed kunde också ansvaret för och värderingen
av de resurser som förbrukas förbättrats. Så blev det inte.

Ansvaret för att försvarsplanering inte håller är uppenbarligen delad mellan
Försvarsmakten och regeringen. Det är emellertid inte lätt att peka på vem,
som bär ansvar för vad. En sak är dock tydlig. Den politiska nivån har alltför
många gånger beslutat om nya uppgifter utan att finansiera dessa. Därmed
har Försvarsmakten tvingats till ambitionssänkningar inom andra delar av
organisationen. Å andra sidan har Försvarsmakten genom underbalansering i
underlaget försökt få acceptans för angelägna investeringar, även om projekten
inte är aktuella förrän om fem till tio år.

Riksdagen har, trots nedrustningen i volym, inte valt bort försvarets förmåga
att i krig försvara landet. Den förmågan är fortfarande en av totalförsvarets och
därmed Försvarsmaktens huvuduppgifter. Likväl väljer politikerna aktivt att
bortse från fakta. Försvaret saknar såväl en doktrin som ett operativt koncept
med bäring på framtida konflikter.
Ekonomi
Inför det nya seklets första försvarsbeslut kostade driften av Försvarsmakten drygt
700 miljoner mer än tilldelat anslag. De svarta hålen var inte längre prognoser,
utan röda siffror i årsredovisningen för år 2000. Effekterna av de besparingar som
Försvarsmakten tvingats till var därmed mycket kraftiga.

Sammantaget drabbades inte bara försvarets anpassning organisatoriskt och
materiellt till internationell (Nato) standard (förbandsverksamhet och förmåga att
delta i internationella insatser är kommunicerande kärl) utan också utvecklingen
av den så kallade insatsorganisation som Riksdagen fattade beslut om. I flera
avseenden senarelades förverkligandet av sådant som skulle ha varit genomfört
2004, till en osäker framtid.

Det är bestickande att läsa Försvarsmaktens årsredovisning 2000, överbefäl-
havarens kommentarer:

/.../ det allvarliga i överskridandet på förbandsanslaget är att det inte identi-
fierats under genomförandet. Ledning, kontroll och överblick, såväl centralt
som lokalt, vad avser lönebildningen och övriga kostnadsfördyringar borde ha
varit fastare i samband med omstruktureringen. Åtgärder borde ha vidtagits
för att under året möta en sådan utveckling. Det skedda kommer att föranleda
Försvarsmakten, att i grunden se över hur beslutad verksamhet bedrivs och hur
de processer som styr planering, genomförande och analyser av nådda resultat
på ett bättre sätt kan bringa stadga i verksamheten.
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Detta visar att Försvarsmakten inte hade tillräcklig kontroll över den beslutade 
verksamhetens driftskostnad. Försvarsmakten bar ett stort ansvar för dessa djupt 
otillfredsställande förhållanden. Samtidigt var detta ansvar i stort sett omöjligt att 
utkräva av en enskild befattningshavare med den organisation och de former för 
ledning som hittills hade valts.

Likväl var regeringens ledning av Försvarsmakten långt ifrån invändningsfri. 
Ansvaret för det uppkomna läget delades av regeringen och Försvarsmakten. 
Överbefälhavaren har i försvarsutskottet redovisat, att underlagen inför 
försvarsbeslutet våren 2000 var behäftade med stora osäkerheter avseende basfakta. 
De har dessutom varit ofullständiga och till stor del hänvisat till kommande 
utredningar. Det ena underlaget har avlöst det andra, många gånger med 
förändrade förutsättningar. Detta innebär i sin tur att Riksdagen inte har 
kunnat avgöra om regeringens beslutsrekommendation baserats på fakta eller på 
subjektiva värderingar.

Av detta följer att det inför försvarsbeslutet 2000 inte gick att bedöma vilken 
organisatorisk volym som långsiktigt skulle kunna rymmas inom den ekonomiska 
ramen. Inte heller gick det att ur underlagen utläsas vilken långsiktig organisation 
som skulle behövas för att uppfylla målsättningen för Försvarsmakten. Än mindre 
skulle det kunna gå att bedöma kostnaden för denna. Vilken organisation som 
skulle behövas och vilka kostnaderna skulle bli för att driva verksamheten i 
Försvarsmakten kvarstod fortfarande som en öppen fråga.

I Försvarsmaktens delårsrapport för första halvåret 2001 konstaterades att 
kraftfulla reduceringar av all påverkbar förbandsverksamhet hade genomförts. 
Trots detta pekade prognosen för hela året på ett överskridande av tilldelad ram 
med 100 till 500 miljoner kronor. Den planerade verksamheten kom att kosta 
minst lika mycket som föregående år. Vidtagna åtgärder gav uppenbarligen ingen 
e!ekt och ytterligare reduceringsåtgärder måste enligt överbefälhavaren övervägas. 
Försvarsmakten redovisade i delårsrapporten följande:

/.../ regeringen fastställde i april anslagsnivån för förbandsverksamheten till 
18 969 miljoner kronor. I detta belopp ingår medel från materielanslaget för 
att täcka överutnyttjandet från 2000. Däremot godkände inte regeringen en 
ytterligare överföring på 700 miljoner kronor som Försvarsmakten föreslog för 
att förstärka förbandsverksamheten. Det betyder att det disponibla beloppet för 
2001 blir 18 291 miljoner kronor. 

För att nå ekonomisk balans har kraftfulla reduceringar av all påverkbar 
förbandsverksamhet genomförts. Största delen av de planerade besparingarna 
förväntas falla ut under andra halvåret. Prognosen för hela året, som bygger 
på nu givna uppdrag, pekar på ett ekonomiskt utfall mellan 18 400–18 800 
miljoner kronor. Det innebär att med nuvarande förutsättningar kan inte 
årets verksamhet genomföras utan att viss del av anslagskrediten utnyttjas.

Detta visar att Försvarsmakten inte hade tillräcklig kontroll över den beslutade
verksamhetens driftskostnad. Försvarsmakten bar ett stort ansvar för dessa djupt
otillfredsställande förhållanden. Samtidigt var detta ansvar i stort sett omöjligt att
utkräva av en enskild befattningshavare med den organisation och de former för
ledning som hittills hade valts.

Likväl var regeringens ledning av Försvarsmakten långt ifrån invändningsfri.
Ansvaret för det uppkomna läget delades av regeringen och Försvarsmakten.
Överbefälhavaren har i  försvarsutskottet redovisat, at t  underlagen inför
försvarsbeslutet våren 2000 var behäftade med stora osäkerheter avseende basfakta.
De har dessutom varit ofullständiga och till stor del hänvisat till kommande
utredningar. Det ena underlaget har avlöst det andra, många gånger med
förändrade förutsättningar. Detta innebär i  sin tur att Riksdagen inte har
kunnat avgöra om regeringens beslutsrekommendation baserats på fakta eller på
subjektiva värderingar.

Av detta följer att det inför försvarsbeslutet 2000 inte gick att bedöma vilken
organisatorisk volym som långsiktigt skulle kunna rymmas inom den ekonomiska
ramen. Inte heller gick det att ur underlagen utläsas vilken långsiktig organisation
som skulle behövas för att uppfylla målsättningen för Försvarsmakten. Än mindre
skulle det kunna gå att bedöma kostnaden för denna. Vilken organisation som
skulle behövas och vilka kostnaderna skulle bli för att driva verksamheten i
Försvarsmakten kvarstod fortfarande som en öppen fråga.

I Försvarsmaktens delårsrapport för första halvåret 2001 konstaterades att
kraftfulla reduceringar av all påverkbar förbandsverksamhet hade genomförts.
Trots detta pekade prognosen för hela året på ett överskridande av tilldelad ram
med 100 till 500 miljoner kronor. Den planerade verksamheten kom att kosta
minst lika mycket som föregående år. Vidtagna åtgärder gav uppenbarligen ingen
effekt och ytterligare reduceringsåtgärder måste enligt överbefälhavaren övervägas.
Försvarsmakten redovisade i delårsrapporten följande:

I .../ regeringen fastställde i april anslagsnivån för förbandsverksamheten till
18 969 miljoner kronor. I  detta belopp ingår medel från materielanslaget för
att täcka överutnyttjandet från 2000. Däremot godkände inte regeringen en
ytterligare överföring på 700 miljoner kronor som Försvarsmakten föreslog för
att förstärka förbandsverksamheten. Det betyder att det disponibla beloppet Pr
2001 blir 18 291 miljoner kronor.

För att nå ekonomisk balans har kraftfulla reduceringar av all påverkbar
förbandsverksamhet genomförts. Största delen av de planerade besparingarna
förväntas falla ut under andra halvåret. Prognosen för hela året, som bygger
på nu givna uppdrag, pekar på ett ekonomiskt utfall mellan 18 400-18 800
miljoner kronor. Det innebär att med nuvarande förutsättningar kan inte
årets verksamhet genomföras utan att viss del av anslagskrediten utnyttjas.
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ÖB kommentar:

/.../ min strävan är att vi ska gå skuldfria in i 2002. Med nuvarande 
uppdragsnivå till förbanden visar prognoserna att det kan bli svårt. Vi kommer 
nu överväga om ytterligare reduceringsåtgärder måste vidtas.

Trots stora begränsningar av förbandsverksamheten för 2001 kom den att kosta 
upp till 500 miljoner kronor mer än vad som disponerades. Skillnaden mellan 
planerad verksamhet och de verkliga kostnaderna för genomförd verksamhet blev 
mycket tydlig. Därigenom blev den långsiktiga inriktningen och organisationen 
av Försvarsmakten svagare och mindre än vad som borde vara möjligt. Det 
framstod tydligt att en sådan obalans inte kan hålla i längden.

Obalansen mellan beslutad verksamhet och tilldelade resurser bedöms ha 
uppgått till mellan 3 till 5 miljarder kronor årligen under gällande försvarsbeslut 
(2002).

Exempel på konsekvenser
Cirka !  av försvarsanslaget gick till förbandsverksamhet, beredskap, interna-
tionella insatser och materielunderhåll, för att vidmakthålla gällande organisa-
tion. Det är uppenbart att minst 2 miljarder, kanske upp till 3 miljarder kronor 
av försvarets verksamhet per år måste tas bort. Detta motsvarade minst 2 000 
anställda, som måste avskedas samtidigt som den verksamhet som de medverkade 
i måste läggas ner.

Utgående från min vetskap om fredsförbandens årsbudget, gjorde jag helt 
teoretiskt en lista för att få en grund att fundera över:

 Bodens garnison, cirka 1 miljard kronor
 Östersunds garnison, cirka 1 miljard kronor 
 Marinen i Karlskrona, cirka ! miljard kronor
 Flottiljen i Såtenäs, cirka 1 miljard kronor

Summan av ovanstående blev 3" miljarder under förutsättning att förbanden 
lades ner, anställda avskedades och all verksamhet, som dessa förband genomfört, 
avslutades.

Med samma förfarande som under de senaste försvarsbesluten (sedan 1996), 
är detta ett teoretiskt exempel på nödvändiga åtgärder för att komma i balans 
inom den 2002 gällande ekonomiska ramen.

Orsaksanalys
En av de grundläggande orsakerna till svårigheterna med styrningen av och inom 
Försvarsmakten är att central planering, budgetering, uppföljning och analys 
är för detaljerad. Det medför att förbandscheferna, som i grunden är ansvariga 
för verksamhetens mål och resultat, inte har någon verklig handlingsfrihet 

ÖB kommentar:
I .../ min strävan är att vi ska gå skuldfria in i  2002. Med nuvarande
uppdragsnivå tillförbanden visar prognoserna att det kan bli svårt. Vi kommer
nu överväga om ytterligare reduceringsåtgärder måste vidtas.

Trots stora begränsningar av förbandsverksamheten för 2001 kom den att kosta
upp till 500 miljoner kronor mer än vad som disponerades. Skillnaden mellan
planerad verksamhet och de verkliga kostnaderna för genomförd verksamhet blev
mycket tydlig. Därigenom blev den långsiktiga inriktningen och organisationen
av Försvarsmakten svagare och mindre än vad som borde vara möjligt. Det
framstod tydligt att en sådan obalans inte kan hålla i längden.

Obalansen mellan beslutad verksamhet och tilldelade resurser bedöms ha
uppgått till mellan 3 till 5 miljarder kronor årligen under gällande försvarsbeslut
(2002).
Exempel på konsekvenser
Cirka 2/3 av försvarsanslaget gick till förbandsverksamhet, beredskap, interna-
tionella insatser och materielunderhåll, för att vidmakthålla gällande organisa-
tion. Det är uppenbart att minst 2 miljarder, kanske upp till 3 miljarder kronor
av försvarets verksamhet per år måste tas bort. Detta motsvarade minst 2 000
anställda, som måste avskedas samtidigt som den verksamhet som de medverkade
i måste läggas ner.

Utgående från min vetskap om fredsförbandens årsbudget, gjorde jag helt
teoretiskt en lista för att få en grund att fundera över:

Bodens garnison, cirka 1 miljard kronor
Östersunds garnison, cirka 1 miljard kronor
Marinen i Karlskrona, cirka 1/2 miljard kronor
Flottiljen i Såtenäs, cirka 1 miljard kronor

Summan av ovanstående blev 31/2 miljarder under förutsättning att förbanden
lades ner, anställda avskedades och all verksamhet, som dessa förband genomfört,
avslutades.

Med samma förfarande som under de senaste försvarsbesluten (sedan 1996),
är detta ett teoretiskt exempel på nödvändiga åtgärder för att komma i balans
inom den 2002 gällande ekonomiska ramen.

Orsaksanalys
En av de grundläggande orsakerna till svårigheterna med styrningen av och inom
Försvarsmakten är att central planering, budgetering, uppföljning och analys
är för detaljerad. Det medför att förbandscheferna, som i grunden är ansvariga
för verksamhetens mål och resultat, inte har någon verklig handlingsfrihet
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med tilldelade resurser. I stället borde det vara så, att den centrala planeringen 
och uppföljningen görs övergripande för att därmed möjliggöra erforderlig 
detaljstyrning så nära produktionen som möjligt.

En andra orsak är att okritiskt ibland försöka tillämpa företagsekonomiska 
modeller i statlig anslagsmiljö. Försvarsmakten får ett årligt anslag (i förväg) 
och behöver inte genom försäljning av produkter eller tjänster skapa de intäkter 
och vinster som erfordras för att produktionen ska kunna genomföras. I stället 
handlar det om att göra saker på rätt sätt (produktivitet) samtidigt som rätt saker 
uträttas (e!ektivitet).

En tredje orsak är att Försvarsmaktens verksamhet inte avspeglas i dess 
organisation. Det är förmodligen här som de största bristerna "nns. Skälet till 
detta är att formen för styrning bör vara en följd av uppgiften som ska lösas 
och därmed bör också organisationen formas därefter. En otydlig organisation 
innebär för det mesta stora påfrestningar såväl i ekonomiskt hänseende som för 
produktivitet och e!ektivitet, vilket i sin tur skapar negativa spänningar inom 
verksamheten. En försvårande faktor är, att det "nns många överlappande 
ansvarsområden inom Försvarsmakten.

Sammantaget är dels Försvarsmaktens ekonomimodell alltför komplicerad 
och har dålig förmåga att styra verksamheten, dels speglar anslagsindelningen 
inte de ansvarsområden, där verksamheten genomförs.291

Förutom att Försvarsmakten tillämpar en alltför komplex matrisorganisations-
modell, är det ekonomiska ansvaret i många fall splittrat. Många verksamheter 
spänner över #era enheter. Därmed försvåras den kort- och långsiktiga plane-
ringen. Dessutom intar planeringsprocessen en alltför framträdande roll. Stora 
resurser går åt inte minst för planeringen bortom de två närmaste åren. Denna 
övertro på budgetering in i framtiden medverkar till att skapa motsättningar såväl 
inom som utom Försvarsmakten. Det är mycket svårt på gränsen till omöjligt att 
skåda in i framtiden. Därför måste planering på längre sikt i lösare termer tillåtas. 
Samtidigt måste kraven på den kortsiktiga planeringen och uppföljningen av 
denna skärpas.

Slutligen kan konstateras att Försvarsmakten saknar uppföljning av 
penningströmmar. Det är helt nödvändigt att följa upp verksamheten inom 
organisationen och på ett rättvisande sätt genomföra en intern redovisning. Men det 
är lika nödvändigt att följa upp betalningsströmmarna in och ur Försvarsmakten. 
Jag försökte åstadkomma detta, men lyckades inte. Försvarsmakten saknar denna 
förmåga. Därmed försvåras erforderlig uppföljning och prognos, eftersom detta 

291 ESV 2001, Förstudie om Försvarsmaktens ekonomiska läge mm, sidan 44.
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och uppföljningen görs övergripande för att därmed möjliggöra erforderlig
detaljstyrning så nära produktionen som möjligt.

En andra orsak är att okritiskt ibland försöka tillämpa företagsekonomiska
modeller i  statlig anslagsmiljö. Försvarsmakten får ett årligt anslag (i förväg)
och behöver inte genom försäljning av produkter eller tjänster skapa de intäkter
och vinster som erfordras för att produktionen ska kunna genomföras. I stället
handlar det om att göra saker på rätt sätt (produktivitet) samtidigt som rätt saker
uträttas (effektivitet).

En tredje orsak är att Försvarsmaktens verksamhet inte avspeglas i  dess
organisation. Det är förmodligen här som de största bristerna finns. Skälet till
detta är att formen för styrning bör vara en följd av uppgiften som ska lösas
och därmed bör också organisationen formas därefter. En otydlig organisation
innebär för det mesta stora påfrestningar såväl i ekonomiskt hänseende som för
produktivitet och effektivitet, vilket i sin tur skapar negativa spänningar inom
verksamheten. En försvårande faktor är, att det finns många överlappande
ansvarsområden inom Försvarsmakten.

Sammantaget är dels Försvarsmaktens ekonomimodell alltför komplicerad
och har dålig förmåga att styra verksamheten, dels speglar anslagsindelningen
inte de ansvarsområden, där verksamheten genomförs."'

Förutom att Försvarsmakten tillämpar en alltför komplex matrisorganisations-
modell, är det ekonomiska ansvaret i många fall splittrat. Många verksamheter
spänner över flera enheter. Därmed försvåras den kort- och långsiktiga plane-
ringen. Dessutom intar planeringsprocessen en alltför framträdande roll. Stora
resurser går åt inte minst för planeringen bortom de två närmaste åren. Denna
övertro på budgetering in i framtiden medverkar till att skapa motsättningar såväl
inom som utom Försvarsmakten. Det är mycket svårt på gränsen till omöjligt att
skåda in i framtiden. Därför måste planering på längre sikt i lösare termer tillåtas.
Samtidigt måste kraven på den kortsiktiga planeringen och uppföljningen av
denna skärpas.

Slutligen kan konstateras att  Försvarsmakten saknar uppföljning av
penningströmmar. Det är helt nödvändigt att följa upp verksamheten inom
organisationen och på ett rättvisande sätt genomföra en intern redovisning. Men det
är lika nödvändigt att följa upp betalningsströmmarna in och ur Försvarsmakten.
Jag försökte åstadkomma detta, men lyckades inte. Försvarsmakten saknar denna
förmåga. Därmed försvåras erforderlig uppföljning och prognos, eftersom detta

291 ESV 2001, Förstudie om Försvarsmaktens ekonomiska läge mm, sidan 44.
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är beroende av den interna redovisningen. Först när den interna redovisning är 
klar, kan sammanställning för Försvarsmakten som helhet genomföras.

Ekonomistyrningsverket konstaterar följande:

/…/  vår bedömning är att det är oklart vem som innehar helhetsansvaret för 
att ekonomin utvärderas, analyseras och eventuellt balanseras.292

Den bild som framkommer ur vår studie och som vidare betonas vid analys 
av prognosarbetet är att det saknas en kontinuerlig och konstruktiv dialog 
mellan Högkvarteret och förbanden. Förekomsten av kommunikation mellan 
dessa parter skiljer sig åt för olika typer av förband.293

Ansvarig för förbandsverksamheten är förbandschefen. Vår granskning visar 
att förbandschefernas insikt i ekonomiska frågor är mindre genomgripande. 
Det tas heller ingen hänsyn till ekonomisk kompetens vid befordring till 
förbandschef.294

Vad beträ!ar periodiseringen av kostnader har det kunnat konstateras att 
förbandens budgetar i vissa fall saknar periodisering. /…/ vår bedömning är 
att styrningen av verksamheten försvåras genom att man inte tillämpar sig av 
en verklighetsanpassad periodisering.295

Inriktningen av verksamheten och organisationens utformning måste vara tydlig 
för alla. Den får inte generaliseras utan ska anpassas till form och sammanhang i 
det enskilda fallet. Därmed måste också ansvaret föras så nära produktionen som 
möjligt. Det är endast där som verkligheten kan ses, och de förutsättningar som 
föreligger beaktas. Utveckling kan aldrig göras centralt av chefer och sedan säljas 
in. Målen måste dels anges i så få nivåer som möjligt, dels vara så formulerade 
att målen i de nedre nivåerna är uppföljningsbara – transparenta. Detta gäller 
för både produktivitet och e!ektivitet. Därmed är det cheferna som har det 
avgörande ansvaret för ett bra eller dåligt resultat. Deras roll och förmåga är 
det centrala i verksamhets- och ekonomiuppföljningen. Inte minst att kunna 
engagera och leda medarbetare i planering, budgetering, analys, målarbete och 
resultatutvärdering är avgörande. För att detta chefsansvar ska vara möjligt att 
utöva, krävs att den centrala nivån leder verksamheten övergripande och överlåter 
åt förbandscheferna att lokalt detaljstyra tilldelade resurser.

292 ESV 2001, Förstudie om Försvarsmaktens ekonomiska läge mm, sidan 52.
293 Ibid, sidan 54.
294 Ibid, sidan 54.
295 Ibid, sidan 55.

är beroende av den interna redovisningen. Först när den interna redovisning är
klar, kan sammanställning för Försvarsmakten som helhet genomföras.
Ekonomistyrningsverket konstaterar följande:

/.../ vår bedömning är att det är oklart vem som innehar helhetsansvaret för
att ekonomin utvärderas, analyseras och eventuellt balanseras.292

Den bild som framkommer ur vår studie och som vidare betonas vid analys
av prognosarbetet är att det saknas en kontinuerlig och konstruktiv dialog
mellan Högkvarteret och förbanden. Förekomsten av kommunikation mellan
dessa parter skiljer sig åt för olika typer av förband.293
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Det tas heller ingen hänsyn til l ekonomisk kompetens vid befordring till
förbandschef294

Vad beträffar periodiseringen av kostnader har det kunnat konstateras att
förbandens budgetar i vissa fall saknar periodisering. /.../ vår bedömning är
att styrningen av verksamheten försvåras genom att man inte tillämpar sig av
en verklighetsanpassad periodisering.2"

Inriktningen av verksamheten och organisationens utformning måste vara tydlig
för alla. Den får inte generaliseras utan ska anpassas till form och sammanhang i
det enskilda fallet. Därmed måste också ansvaret föras så nära produktionen som
möjligt. Det är endast där som verkligheten kan ses, och de förutsättningar som
föreligger beaktas. Utveckling kan aldrig göras centralt av chefer och sedan säljas
in. Målen måste dels anges i så få nivåer som möjligt, dels vara så formulerade
att målen i de nedre nivåerna är uppföljningsbara — transparenta. Detta gäller
för både produktivitet och effektivitet. Därmed är det cheferna som har det
avgörande ansvaret för ett bra eller dåligt resultat. Deras roll och förmåga är
det centrala i verksamhets- och ekonomiuppföljningen. Inte minst att kunna
engagera och leda medarbetare i planering, budgetering, analys, målarbete och
resultatutvärdering är avgörande. För att detta chefsansvar ska vara möjligt att
utöva, krävs att den centrala nivån leder verksamheten övergripande och överlåter
åt förbandscheferna att lokalt detaljstyra tilldelade resurser.

292 ESV 2001, Förstudie om Försvarsmaktens ekonomiska läge mm, sidan 52.
293 Ibid, sidan 54.
294 Ibid, sidan 54.
295 Ibid, sidan 55.
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Sammanfattning
Förutom miljarden i brist 2002 går det förvånansvärt nog att i tidningar läsa och 
i TV se och höra en nyhet, en kontroversiell sådan, att Sveriges det nya försvaret 
inte förmår att försvara landet. Detta har Försvarsmakten fått reda på genom 
oberoende, en utländsk och en svensk, utredningar. Inte ens för att analysera 
den egna kärnverksamheten – försvarse!ekten – verkar Högkvarteret ha egen 
kompetens. I stället för att, som varje yrkeskunnig o"cer utan vidare kan 
konstatera, säga att vi inte längre kan försvara Sverige, beställs analyser i USA. 
Eller är det möjligen så att regeringen inte tillåter att vissa saker diskuteras inför 
öppen ridå?

Att vi med nu beslutad organisation inte kommer att kunna försvara Sverige 
förutsades redan inför 92 års försvarsbeslut. Överbefälhavarens slutsatser att 
Försvarsmakten endast kan inriktas mot att vara en tröskel mot ett angrepp 
samt lösa uppgifter under fred, kris och neutralitet, har nu besannats. Inte är 
det förvånande, att en seriös analys kommer fram till samma slutsatser, som 
förutspåddes för tio år sedan.

Efter murens fall ansågs dessa kloka slutsatser inaktuella. Nya friska gärna 
QPMJUJTLU�PQQPSUVOB�JEÏFS�UPH�GPSN��(FOPN�BUU�TBUTB�QÌ�EFO�VUPQJTLB�GSBNUJEFO�
skulle alla problem (vilka dessa var framfördes av naturliga skäl inte, då dessa i 
så fall skulle kunna granskas) lösas. Det sades att det behov av stridskrafter som 
redovisades inför försvarsbeslutet 1992 inte hade tagit hänsyn till murens fall. Det 
var en ny tid, samförståndets tid. Köpkraften i denna argumentation var stor.

Skulle Sverige med egen rätt kunna hävda varje stats suveränitet och rätt att 
själv bestämma över sitt eget val av säkerhet, måste vi själva också, oberoende 
av allianser eller inte, ha tillgång till maktmedel och respekterat kunnande. 
Detta skulle utgöra en grundläggande förutsättning för en trovärdig utrikes- och 
säkerhetspolitik. Om inte omvärlden uppfattar att den svenska Försvarsmakten 
är en kompetent organisation, är vi inte trovärdiga. Vare sig det gäller svensk 
utrikes- och säkerhetspolitik eller som partner vid internationella insatser.

Mycket av denna utveckling hade sin rot i en förmodad följsamhet till vad 
som uppfattas som rätt svar. Därmed åsidosattes den yrkesmässiga kompetensen. 
Redovisade slutsatser talade bara om en begränsad del av de konsekvenser som 
skulle bli resultatet av de åtgärder som regeringen skulle kunna driva igenom.

I stället borde det handla om att beskriva den försvarsförmåga som erhålls för 
en given ekonomi. Det borde också handla om vad som behövs för att kunna 
lösa de uppdrag som politikerna kräver av försvaret, dvs. hur försvaret kan skapa 
förutsättningar för att vidmakthålla kompetens, organisation och materiel för att 
lösa de uppdrag som efterfrågas.
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Mycket av denna utveckling hade sin rot i en förmodad följsamhet till vad
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Redovisade slutsatser talade bara om en begränsad del av de konsekvenser som
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I stället borde det handla om att beskriva den försvarsförmåga som erhålls för
en given ekonomi. Det borde också handla om vad som behövs för att kunna
lösa de uppdrag som politikerna kräver av försvaret, dvs. hur försvaret kan skapa
förutsättningar för att vidmakthålla kompetens, organisation och materiel för att
lösa de uppdrag som efterfrågas.
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Vidare behöver man beskriva de förband och den organisation som behövs 
fem år efter ett anpassningsbeslut respektive tio år efter beslut om att utveckla 
försvarsförmågan mot inträngande främmande verksamhet och väpnat angrepp. 
När det väl är gjort kan man konstatera vilka förband och vilka system som inte 
kan utvecklas och produceras inom fem respektive tio år efter beslut och som 
således måste !nnas i dag. Det är tioårsperspektivet som då blir dimensionerande. 
De "esta med yrkesmässig kompetens vet att det tar tio till femton år att ta fram 
nya förband och nya system. Detta gäller även om simulatorer och demonstratorer 
medverkar till att upprätthålla en principiell stridsteknisk kompetens inom olika 
funktioner.

Alla med yrkesmässig kompetens begrep att Sverige, med den blivande 
insatsorganisationen, inte skulle kunna förmå att själv bestämma över sitt eget 
val av säkerhet. Möjligheterna vore än mindre att inom en tioårsperiod utveckla 
förmåga mot väpnat angrepp. Trots detta raserades grunden för försvar mot 
väpnat angrepp utan någon analys av vad som måste !nnas för att ingripa mot 
inträngande främmande verksamhet ska !nnas kvar samtidigt som förmågan mot 
väpnat angrepp ska kunna utvecklas inom en tioårsperiod. 

Försvarsmakten redovisade i sin årsredovisning att ingen operativ planering 
hade gjorts om de hot vilka var möjliga vare sig i ett fem- eller tioårsperspektiv. 
Därför fanns det osäkerheter om vilka typer av förband, som skulle vara de mest 
efterfrågade i dessa lägen. Trots avsaknaden av en analys av det framtida behovet 
av försvarsförmågor, fullföljde regeringen en nedrustning utan motstycke. 
Motivet hämtades från dagssituationen och den politiska opportunismen i svensk 
inrikespolitik. Det svenska försvarets utveckling är för Sverige som nation en 
alltför allvarlig sak för att behandlas på detta sätt.

Vad som behövdes, var ledare med integritet och kunnande. Av dessa ledare 
krävdes att de skulle kunna förmå att ändra attityden till strategisk planering i 
förhållande till genomförandeplanering. Förmågan att ställa tydliga krav på sina 
medarbetare om vad som skulle göras men inte på vilket sätt det vore nödvändigt. 
Cheferna måste verkligen våga lita på dem som hade ansvaret att utbilda och 
utveckla de olika förbanden (så att de skulle kunna användas idag) inom de 
manöverutrymmen som den strategiska planeringen medgav.

Vidare behöver man beskriva de förband och den organisation som behövs
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Därför fanns det osäkerheter om vilka typer av förband, som skulle vara de mest
efterfrågade i dessa lägen. Trots avsaknaden av en analys av det framtida behovet
av försvarsförmågor, fullföljde regeringen en nedrustning utan motstycke.
Motivet hämtades från dagssituationen och den politiska opportunismen i svensk
inrikespolitik. Det svenska försvarets utveckling är för Sverige som nation en
alltför allvarlig sak för att behandlas på detta sätt.

Vad som behövdes, var ledare med integritet och kunnande. Av dessa ledare
krävdes att de skulle kunna förmå att ändra attityden till strategisk planering i
förhållande till genomförandeplanering. Förmågan att ställa tydliga krav på sina
medarbetare om vad som skulle göras men inte på vilket sätt det vore nödvändigt.
Cheferna måste verkligen våga lita på dem som hade ansvaret att utbilda och
utveckla de olika förbanden (så att de skulle kunna användas idag) inom de
manöverutrymmen som den strategiska planeringen medgav.
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Övervakning av omgivande havsområden.
Angriparen kan förbereda en kustinvasion genom undervattensverksamhet. I  fredstid genom att inhämtning 
av underrättelser och rekognisering. Före krigsutbrott röjs leder och genomförs blockeringsåtgärder mot våra 
sjöstridskrafter med mineringar och landsatta jägarförband i anslutning till landstigningsområdet. Därför måste 
YnUD�PDULQD�VWULGVNUDIWHU�YDUD�LQVDWWD�WLGLJW�I|U�DWW�NRQWUROOHUD�VM|WUD¿NOHGHU��JHQRPI|UD�PLQVSDQLQJ��PLQU|MQLQJ�
och bedriva ubåtsjakt och om nödvändigt genomföra minröjning och göra väpnade insatser.

Bekämpning av överskeppning
Samordnade insatser görs successivt med sjömålsrobotar och torpeder från fartyg och kustrobotförband.

Bekämpning av transportfartyg
Kustförsvarsförband bekämpar transportfartyg och trupp som landstiger.

Armébrigader anfaller och hejdar resterna av landstigna trupper.

Framskjuten spaning
Ubåtar genomför framskjuten spaning för rapportering och bekämpning av transportfartyg i överskeppning.

Sjöförsvarets ansvar vid en invasion över havet.Sjöförsvarets ansvar vid en invasion över havet.

Övervakning av omgivande havsområden.
Angriparen kan förbereda en kustinvasion genom undervattensverksamhet. I fredstid genom att inhämtning
av underrättelser och rekognisering. Före krigsutbrott röjs leder och genomförs blockeringsåtgärder mot våra
sjöstridskrafter med mineringar och landsatta jägarförband i anslutning till landstigningsområdet. Därför måste
våra marina stridskrafter vara insatta tidigt för att kontrollera sjötrafikleder, genomföra minspaning, minröjning
och bedriva ubåtsjakt och om nödvändigt genomföra minröjning och göra väpnade insatser.

Framskjuten spaning
Ubåtar genomför framskjuten spaning för rapportering och bekämpning av transportfartyg i överskeppning.

Bekämpning av överskeppning
Samordnade insatser görs successivt med sjömålsrobotar och torpeder från fartyg och kustrobotförband.

Bekämpning av transportfartyg
Kustförsvarsförband bekämpar transportfartyg och trupp som landstiger.

Armöbrigader anfaller och hejdar resterna av landstigna trupper.
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Sammanfattande slutsatser kring sjöförsvaret

Början
För ungefär 8 000 år sedan hade inlandsisen smält och skandinaviska halvöns 
geogra!ska utbredning har sedan dess i stort sett ut som den gör i dag.

För mer än 2 200 år sedan misslyckades Hannibal med att besegra Rom. Trots 
sina lysande egenskaper som fältherre till lands förstod han inte hur skickligt 
romarna utnyttjade Medelhavet för att för"ytta sina begränsade resurser. Ännu 
mindre gjorde han något åt det.

För snart 500 år sedan skapade Gustav Vasa den svenska örlogs"ottan som var 
den första i Europa.

För knappt 400 år sedan konstaterade Gustav II Adolf att han, näst Gud, satte sin 
tillit till den svenska "ottan då det gällde att behärska Östersjön vid de sjötran-
sporter som var nödvändiga för krigets förande på den europeiska kontinenten.

För cirka 250 år sedan upphörde det så kallade konvojkommissariatet med upp-
gift att organisera konvojer för handelsskepp.

För mer än 200 år sedan delades Sverige i två delar. Den östra delen blev ett 
autonomt storfurstendöme med den ryske tsaren som storfurste. 

För drygt 110 år sedan upphörde personalunionen med Norge.

För ca 100 respektive nästan 80 år sedan, efter de två inbördeskrigen i Europa, 
innebar kontrollen över handelsvägarna segern över Tyskland.

För snart 80 år sedan tvingade Tyskland Sverige att acceptera tre istället för fyra 
distansminuters territorialhav som Sverige hade hävdat i mer än 200 år.

För 50 år sedan utvidgades svenskt territorialhav till 12 distansminuter.

För 30 år sedan slöt Sverige, efter långa och segdragna förhandlingar sedan början av 
1970-talet, bilateralt avtal med dåvarande Sovjetunionen om mittlinjen i Östersjön.

Landmakt eller sjömakt
Geogra!n har inte förändrats under dessa 8 000 år. Däremot har människor, 
samhällen och statsbildningar på olika sätt förändrats. Under de senaste 110 åren 
har Sveriges gränser varit desamma som i dag. Det är en trovärdighetsfråga för 
Sverige att det !nns en kvali!cerad och kompetent försvarsorganisation. Utan en 
sådan förlorar svensk säkerhets- och försvarspolitik sin trovärdighet. Sverige är 
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trots allt ett mycket välmående land. Vi unnar oss mycket. Vi har hög utbildning 
och ett respekterat tekniskt kunnande. Vår industri är framgångsrik och modern.

Ända sedan Sverige enats under Gustav Eriksson (Vasa) på 1500-talet har 
Sverige varit en utpräglad landmakt. Samtidigt krävdes att landet hade förmåga 
att kontrollera och själv utnyttja transportvägarna över Östersjön för att kunna 
GÚSTÚSKB�EFO�BSNÏ�TPN�VUHKPSEF�HSVOEFO�GÚS�CJMEBOEFU�BW�4WFSJHF�TPN�FO�SFHJPOBM�
stormakt under 1600-talet. Östersjön utvecklades till ett svenskt innanhav i 
konkurrens med Ryssland och Danmark som omväxlandes förstärktes av Holland 
och England. Allt detta gjordes för att Sverige inte skulle bli allt för starkt.

De olika nyanserna i grönt visar kartan över Sverige 
när landet var som störst efter freden i Roskilde 1658.

Efter Karl X Gustav regeringstid försvagades Sverige successivt. Karl den XI 
lyckades knappt bevara landet efter det skånska kriget med Danmark. Stora 
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trots allt ett mycket välmående land. Vi unnar oss mycket. Vi har hög utbildning
och ett respekterat tekniskt kunnande. Vår industri är framgångsrik och modern.

Ända sedan Sverige enats under Gustav Eriksson (Vasa) på 1500-talet har
Sverige varit en utpräglad landmakt. Samtidigt krävdes att landet hade förmåga
att kontrollera och själv utnyttja transportvägarna över Östersjön för att kunna
försörja den arme som utgjorde grunden för bildandet av Sverige som en regional
stormakt under 1600-talet. Östersjön utvecklades till ett svenskt innanhav i
konkurrens med Ryssland och Danmark som omväxlandes förstärktes av Holland
och England. Allt detta gjordes för att Sverige inte skulle bli allt för starkt.

De olika nyanserna i grönt visar kartan över Sverige
när landet var som störst efter freden i Roskilde 1658.

Efter Karl X Gustav regeringstid försvagades Sverige successivt. Karl den XI
lyckades knappt bevara landet efter det skånska kriget med Danmark. Stora

256



257

nordiska kriget bröt ut år 1700 då Sverige ställdes mot Danmark, Polen och 
Ryssland. Kriget förlorades i slaget vid Poltava 1709. Efter vistelsen i Turkiet anföll 
Karl XII Norge. Efter kungens död vid Fredrikshald 1718 avbröts kriget och den 
TWFOTLB� BSNÏO�ESPH� TJH� UJMMCBLB��4UPSNBLUTWÊMEFU�VQQMÚTUFT�������7BSLFO�,BSM�
XI eller Karl XII förstod behovet av en stark !otta och de !esta av erövringarna i 
Baltikum gick förlorade.

Fram till Gustav III:s revolution förföll den svenska !ottan. Efter en omfattande 
VQQSVTUOJOH�BW�TÌWÊM�MJOKFìPUUBO�TPN�HBMÊSìPUUBO�	BSNÏOT�ìPUUB
�LVOEF�4WFSJHF�
åter mäta sig med Ryssland. Kriget mot Ryssland 1788–1790 slutade i och med 
slaget vid Svensksund utan gränsjusteringar med seger för Sverige.

Efter Gustav IV Adolfs misslyckade krig mot Ryssland 1809 avsattes 
kungen och efterträddes av hans farbror Karl XIII. Den förste regenten av 
ätten Bernadotte, Karl XIV Johan, byggde försvaret av Sverige (och Norge) på 
centralförsvarsprincipen och strävade efter fred med Ryssland. Samtidigt strävade 
han efter att Sverige skulle förhålla sig neutralt vid kon!ikter och krig i Europa. 
Efter freden i Kiel 1814 har Sverige inte varit i krig. Åter visade detta att Sverige 
såg sig självt som en landmakt trots beroendet av sjöfart för försörjning och 
utveckling.

Ånyo blev sjöförsvaret eftersatt. Åren före första världskriget förde det svenska 
sjöförsvaret en tynande tillvaro. Betydelsen för Sveriges säkerhet var underskattad. 
Endast erfarenheter från första världskriget, Flottans neutralitetsvakt, en redogörelse 
för !ottans verksamhet under första världskriget utarbetad 1919 inom Kungl. 
Sjöförsvarsdepartementet fanns tillgänglig.296 Erfarenheterna visar entydigt att 
sjöförsvaret löst sina uppgifter med att förhindra att landet drogs in i det pågående 
kriget. Integritetsförsvaret hade visat sin betydelse för landets säkerhet. Det innebar 
emellertid stora svårigheter främst för !ottan. Tillgängliga fartyg hade bristfällig 
uthållighet och stora brister förelåg av tillräckligt sjövärdiga fartyg.

Invasionsförsvar och integritetsförsvar
Avvägning mellan invasions- och integritetsförsvar
Sverige hade inte varit i krig sedan 1814 varför krigserfarenheter saknades. Endast 
den ovan redovisade dokumentationen från sjöförsvarets neutralitetsvakt fanns. 
Någon motsvarande analys från krigsmaktens verksamhet under mellankrigstiden 
och under andra världskriget gjordes inte. Det innebar att de erfarenheter 
som kunde ha legat till grund för kommande försvarsbeslut enbart var från 
sjöförsvarets verksamhet under Första världskriget. Att ställa verkliga erfarenheter 

296 Skriften ska inte förväxlas med Flottans neutralitetsvakt 1939–1945, som skrevs av kommen-
dörkapten Bertil Lagvall skrev på uppdrag av Chefen för marinen Åke Lindemalm 1967 och som 
senare redigerades och gavs ut av Marinlitteraturföreningen 1991.
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mot olika tänkbara händelser måste ha upplevts som besvärande. Jag har fått 
intrycket att avvägningen mellan krigsmaktens förband genomfördes teoretiskt 
vid skrivborden inom ramen för försvar mot invasion. Den faktiska avvägningen 
baserades istället på två andra faktorer som blev mycket mera styrande inför 
kommande försvarsbeslut än gjorda erfarenheter.

Den ena var politikernas strävan efter låga försvarskostnader och deras 
svårigheter att politiskt kunna motivera att satsa delar av den ekonomiska 
tillväxten på försvaret istället för att nedrusta och satsa fullt ut på välfärden. 
Under fred behövs inga eller enbart få militära förband. Däremot behövde de 
värnpliktiga utbildas. Till skillnad från försvarsbeslutet 1925 ansågs det efter 
andra världskriget angeläget att alla värnpliktiga skulle utbildas. Det gav upphov 
till en stor fredsorganisation som medförde sysselsättning över hela landet.

För att hålla kostnaderna nere skapades en tro på att det gick att köpa utrustning 
om och när den behövdes. En av dem som ansåg att förband med personal och 
materiel borde anska!as först när behov förelåg var Bertil Ohlin.297 Hans inställning 
kan ha grundats på rent ekonomiska ställningstaganden. Lagerhållning är dyrbart 
och investeringar i försvarsmateriel binder försvarsanslagens storlek under 15–20 år. 

Tanken på att använda militära förband i fred fanns inte. Efter freden i maj 
1945 övergick krigsmakten snabbt till att bli en utbildningsorganisation.298 
Målsättningen var att upprätthålla den långsiktiga beredskapen. Antalet rustade 
fartyg minskade till en tredjedel av be"ntliga fartyg. Spärrbataljoner utom ett 
fåtal utbildningsplatser avbemannades. Ett rullande system att lägga fartyg 
och anläggningar i malpåse infördes.299 Den omedelbara beredskapen ansågs 
vara onödig då den dessutom var kostnadskrävande och kunde säkerhets- 
och försvarspolitiskt uppfattas som provocerande. Därmed kunde kostnaden 
för omedelbar beredskap i fred minimeras. Sveriges rykte som ledande och 
fredsfrämjande nation "ck inte rubbas. Stöd för detta erhölls i den svenska 
marginaldoktrinen. Invasionsförsvar förblev krigsmaktens viktigaste uppgift. 

Den andra faktorn var interna motsättningar mellan försvarsgrenarna. 
Oenigheten kan vara en följd av den allmänna värnpliktens införande och 
konsekvenserna av 1925 års försvarsbeslut. Indelningsverkets boställen med 
naturahushållning gav förmodligen inte mycket över att leva på. Den allmänna 
WÊSOQMJLUFO�TLBQBEF�TUPS�GÚSIPQQOJOH�JOPN�BSNÏO�BUU�GÌ�FO�TUBCJM�QFSTPOFMM�PDI�
ekonomisk bas att stå på. Försvarsbeslutet 1925, som innebar stor organisatorisk 

297 Riksdagsledamot och ordförande för folkpartiet 1944–1967. Ohlin använde bland annat dessa 
argument i samband med beslutet att bygga de två kryssarna av Tre Kronor-klassen.
298 Blom, Göte & Rudberg, Per, Vår beredskap var den god?, Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 
1996, sidorna 21 till 24.
299 Malpåsesystemet innebar att anläggningar och fartyg avfuktades, gjordes lufttäta och hölls i en 
miljö som kunde bibehålla materielen i bra skick.
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reduktion av försvaret, kom som en kalldusch inte minst för de fast anställda 
befälen. Det politiska beslutet innebar en kraftig minskning av antalet befäl300 
och att många fartyg i sjöförsvaret utrangerades av åldersskäl. 

Då erfarenheterna från Första världskriget och tiden därefter visade att 
!ottan var en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken föreslog 
försvarsministern ett reservationsanslag till sjöförsvaret och beslut fattades om 
nybyggnad av två jagare samt något senare en ny plan för !ottans utveckling 
under perioden 1927–1933. 1930 års försvarsrevision föreslog en nedskärning 
av sjöförsvarets kostnader med en tredjedel och att utarbetandet av och beslut 
om en ny !ottplan skulle tas längre fram. Den socialdemokratiska gruppen gick 
ännu längre. De ansåg att utvecklingen i omvärlden möjliggjorde en ännu större 
nedskärning av sjöförsvaret. I den socialdemokratiska reservationen återkom 
partiet till att upprustning skulle medhinnas under den tid som skulle föregå 
ett direkt hot om krig. Det var inte särskilt svårt att föreställa sig den känsla som 
uppkom när sjöförsvaret vid sidan om blev gynnat.

Till detta bör läggas generallöjtnant Joachim Åkermans utredning,301 vars 
slutsatser stöddes av såväl generalstaben som marinstaben. Möjligheter fanns 
att de kommande interna striderna inom krigsmakten skulle kunna undvikas. 
Utredningen utsattes för stark kritik såväl från politiker som militärer i kretsen 
kring Ny militär tidskrift.302 Utredningen ansågs vara konservativ och var inte 
förutsättningslös. Det fanns också starka politiska krav på en fortsatt svensk 
nedrustning. Efter regeringsskiftet i början av 1930-talet mellan Lindman och 
Ekman betraktades utredningen som en parentes inom försvarspolitiken.

Huvudförsvarslinjen – framför eller bakom kustlinjen
Argumentationen att försvaret utanför svensk kust kunde genombrytas och att 
det därför inte kunde utgöra huvudförsvarslinjen var minst sagt märklig, särskilt 
som denna huvudförsvarslinje också utgjorde grunden för svensk utrikes- och 
försvarspolitik – alliansfria i fred, neutrala i krig. Jag har lyft fram Torsten 
Hagmans eleganta bemötande av denna truism i sin skrift Framför och Bakom 
Kustlinjen. Om huvudförsvarslinjen inte låg utanför svensk kust skulle försvaret 
av landet tvingas att föras på svensk mark. Detta omtalades aldrig då det var ett 
axiom att sjöförsvarets roll i invasionsförsvaret var begränsad.

300 Flottans o"cerare minskades med 14% och undero"cerare med 39%. Motsvarande si#ror för 
kustartilleriets var 32% och respektive 60%. Kustartilleriet minskades till två regementen medan 
!ottans be$ntliga fartygsförband skulle behållas i avvaktan på en ny utredning.
301 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905–1939, Abrahamsons Tryckeri AB, 
Karlskrona 1992, sidorna 144–149.
302 Samtidigt med utredningen publicerades Antingen-Eller, med major Helge Jung som redaktör. 
Skriften redogjorde för NMT-kretsens säkerhets- och försvarspolitiska program.

reduktion av försvaret, kom som en kalldusch inte minst för de fast anställda
befälen. Det politiska beslutet innebar en kraftig minskning av antalet befär°
och att många fartyg i sjöförsvaret utrangerades av åldersskäl.

Då erfarenheterna från Första världskriget och tiden därefter visade att
flottan var en viktig del av den svenska säkerhets- och försvarspolitiken föreslog
försvarsministern ett reservationsanslag till sjöförsvaret och beslut fattades om
nybyggnad av två jagare samt något senare en ny plan för flottans utveckling
under perioden 1927-1933. 1930 års försvarsrevision föreslog en nedskärning
av sjöförsvarets kostnader med en tredjedel och att utarbetandet av och beslut
om en ny flottplan skulle tas längre fram. Den socialdemokratiska gruppen gick
ännu längre. De ansåg att utvecklingen i omvärlden möjliggjorde en ännu större
nedskärning av sjöförsvaret. I  den socialdemokratiska reservationen återkom
partiet till att upprustning skulle medhinnas under den tid som skulle föregå
ett direkt hot om krig. Det var inte särskilt svårt att föreställa sig den känsla som
uppkom när sjöförsvaret vid sidan om blev gynnat.

Till detta bör läggas generallöjtnant Joachim Åkermans utredning,30' vars
slutsatser stöddes av såväl generalstaben som marinstaben. Möjligheter fanns
att de kommande interna striderna inom krigsmakten skulle kunna undvikas.
Utredningen utsattes för stark kritik såväl från politiker som militärer i kretsen
kring Ny militär tidskrift.302 Utredningen ansågs vara konservativ och var inte
förutsättningslös. Det fanns också starka politiska krav på en fortsatt svensk
nedrustning. Efter regeringsskiftet i början av 1930-talet mellan Lindman och
Ekman betraktades utredningen som en parentes inom försvarspolitiken.

HuvudfYrsvarslinjen — framför eller bakom kustlinjen
Argumentationen att försvaret utanför svensk kust kunde genombrytas och att
det därför inte kunde utgöra huvudförsvarslinjen var minst sagt märklig, särskilt
som denna huvudförsvarslinje också utgjorde grunden för svensk utrikes- och
försvarspolitik — alliansfria i  fred, neutrala i  krig. Jag har lyft fram Torsten
Hagmans eleganta bemötande av denna truism i sin skrift Framför och Bakom
Kustlinjen. Om huvudförsvarslinjen inte låg utanför svensk kust skulle försvaret
av landet tvingas att föras på svensk mark. Detta omtalades aldrig då det var ett
axiom att sjöförsvarets roll i invasionsförsvaret var begränsad.

300 Flottans officerare minskades med 14% och underofficerare med 39%. Motsvarande siffror för
kustartilleriets var 32% och respektive 60%. Kustartilleriet minskades till två regementen medan
flottans befintliga fartygsförband skulle behållas i avvaktan på en ny utredning.
301 Åhlund, Bertil, Svensk maritim säkerhetspolitik 1905-1939, Abrahamsons Tryckeri AB,
Karlskrona 1992, sidorna 144-149.
302 Samtidigt med utredningen publicerades Antingen-Eller, med major Helge Jung som redaktör.
Skriften redogjorde för NMT-kretsens säkerhets- och försvarspolitiska program.

259



260

Utvecklingen av den svenska försvarsförmågan har stor betydelse för vår 
trovärdighet. Det är inte den interna striden om ansvar och resurser som avgör 
den utvecklingen. Det är i mycket stor utsträckning en fråga om hur omvärlden 
uppfattar densamma. Om inte omvärlden uppfattar det svenska försvaret som en 
kompetent organisation är vi inte trovärdiga. Vare sig det gäller svensk utrikes- 
och försvarspolitik eller som partner vid internationella insatser. Är det alltid 
på det sättet att begångna misstag måste rättas till genom att förkasta det som 
fungerar för att förhoppningsvis uppnå något nytt? Det är som att förneka de 
egna bristerna genom att hela tiden hänvisa till det nya, ofelbara som just nu inte 
kan beskrivas.

Efter första världskrigets slut blev Sverige ånyo en regional stormakt i Östersjön. 
Tyskland var krossat och Ryssland kraftigt försvagat av den kommunistiska 
SFWPMVUJPOFO�� %FU� TWFOTLB� GÚSTWBSFU� CÚSKBEF� TBLUB� BUU� CZHHBT� VQQ�� "SNÏO� WBS�
försvagad av den omorganisation som var en följd av införandet av den allmänna 
värnplikten. Beslut fattades att !ottan och kustartilleriet tillsammans skulle utgöra 
marinen. Upprustning av kustbefästningar pågick som en följd av kriget. Flottan 
hade bland annat tillförts tre pansarskepp men var samtidigt i stort behov av 
underhåll och förnyelse. Utan förnyelse av fartyg skulle den svenska !ottan bestå 
av tre pansarskepp, en minkryssare, två jagare och sex ubåtar i början av 1930-talet.

Återuppbyggnaden kom att kantas av stora problem. Den politiska ledningen 
ville reducera kostnaderna för krigsmakten. Redan under slutet av första världs-
kriget reducerades beredskapsanslagen med två tredjedelar. Till detta skall läggas 
att socialdemokraterna ville enbart satsa på ett existensförsvar. Det förelåg också 
olika uppfattningar om det skulle satsas på ett invasions- eller integritetsförsvar. 
Som jag tidigare har konstaterat var dessa förmågor två sidor av samma mynt. 
Bägge förmågorna behövdes. Utan ett integritetförsvar ges en angripare fritt fram 
att förbereda och genomföra en invasion på sina villkor. Vid sjösättningen av HMS 
Öland pekade Per Edvin Sköld särskilt på att utan ett integritetsförsvar upplåter vi 
våra omgivande vatten till tummelplats för stormaktsintressen. Det samma gäller 
om vi inte vore inriktade på att möta en "ende innan han fått fast fot på svensk 
mark. Det måste också tydligt slås fast att avsiktliga intrång med ubåtar, undervat-
tensfarkoster och främmande undervattensverksamhet utgör en förberedande del 
av en invasion. Oavsiktliga kränkningar är något helt annat – ett misstag.

Grunden för försvarsbesluten under det kalla kriget utgjordes av den 
säkerhets- och försvarspolitiska analys som åter"nns såväl i skriften Antingen-Eller 
från 1930-talet med major Helge Jung som redaktör som i Vårt framtida försvar, 
OV�ÚWFSCFGÊMIBWBSFOT�)FMHF�+VOH�VOEFSMBH�UJMM������ÌST�GÚSTWBSTLPNNJUUÏ��%FO�
principiella avvägningen inom sjöförsvaret samt mellan sjöförsvaret och övriga 
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uppfattar densamma. Om inte omvärlden uppfattar det svenska försvaret som en
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Bägge förmågorna behövdes. Utan ett integritetförsvar ges en angripare fritt fram
att förbereda och genomföra en invasion på sina villkor. Vid sjösättningen av HMS
Öland pekade Per Edvin Sköld särskilt på att utan ett integritetsförsvar upplåter vi
våra omgivande vatten till tummelplats för stormaktsintressen. Det samma gäller
om vi inte vore inriktade på att möta en fiende innan han fått fast fot på svensk
mark. Det måste också tydligt slås fast att avsiktliga intrång med ubåtar, undervat-
tensfarkoster och främmande undervattensverksamhet utgör en förberedande del
av en invasion. Oavsiktliga kränkningar är något helt annat — ett misstag.

Grunden för försvarsbesluten under det kalla kriget utgjordes av den
säkerhets- och försvarspolitiska analys som återfinns såväl i skriften Antingen-Eller
från 1930-talet med major Helge Jung som redaktör som i Vårt framtida försvar,
nu överbefälhavarens Helge Jung underlag till 1945 års försvarskommitte. Den
principiella avvägningen inom sjöförsvaret samt mellan sjöförsvaret och övriga
försvarsgrenar som gjordes under mellankrigstiden ärvdes av det kalla kriget.
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Framför allt befästes vid avvägningen att tyngdpunkten skulle läggas på 
BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�TPN�LVOEF�JOTÊUUBT�NPU�BMMB�GPSNFS�BW�JOWBTJPO�TBNU�NPU�
!yganfall, medan det ansågs att sjöförsvarets möjligheter av naturliga skäl i stort 
inskränktes till att medverka i försvaret mot invasion över öppet vatten. Det bör 
uppmärksammas att insats mot !yganfall noterades särskilt. Behovet att redan 
i fred och under alla former av invasion insätta förband mot illegal och "entlig 
verksamhet under havsytan och på havsbottnen nämndes över huvud taget inte. 

Förutom mellankrigsperioden är det försvarsbeslutet 1948 (inte 1958) som 
lägger grund för sjöförsvarets nedgång. Flottans andel av försvarsanslaget minskades 
med 3% och kustartilleriets med 1%. Samtidigt förlängde politikerna livstiden 
på främst övervattensfartyg som borde ha moderniserats eller ersatts av nybyggen 
under den närmaste 10-årsperioden. Allt för att minimera försvarsanslagen.

Avbeställningar upprepas
Riksdagen beslutade om ett antal planer för ersättning av fartyg till !ottan. 
Avsikten var att förbereda projektering och anska#ning av fartyg, som skulle 
utrangeras, men utformades också för att kunna tillåta revidering av planerna 
med hänsyn till utvecklingen i omvärlden. Syftet var vällovligt men i praktiken 
ledde detta till att nybeställningar sköts upp för att i många fall avföras från 
förverkligande.

Den argumentation som drevs mot !ottans nybyggnadsplaner utgick från att 
FO�J�GSFETUJE�FYQBOEFSBOEF�ìPUUBO�TLVMMF�GÌ�TUPSB�GÚSEFMBS�J�NPUTBUT�UJMM�BSNÏO�TPN�
expanderade först vid mobilisering trots att såväl politiker som militärer måste ha 
förstått att ett fartyg eller ett fast batteri inte kan anska#as först när de behövs. 
Örlogsfartygen upplevdes dessutom som dyrbara. Detta var bara en synvilla. 
)FMB�GBSUZHFU�NÌTUF�BOTLBêBT�QÌ�FO�HÌOH�UJMM�TLJMMOBE�GSÌO�FO�BSNÏCBUBMKPO�FMMFS�
–brigad som kan byggas upp styckevis och uppdelat. Fartyget betalas kontant 
medan bataljonen avbetalas. Därmed utgjorde fartyget ett begärligt objekt för 
avbeställning då den verkliga kostnaden här framstod tydlig.

Genom rekommendationen att be"ntligt fartygsbestånd skulle behållas 
samtidigt som fartygens livstid förlängdes, fattades inga beslut om anslag till 
nybyggnation. Detta kunde skjutas på framtiden vilket innebar att anslagen 
kunde begränsas. När tidpunkten för nybyggnation närmade sig konstaterade 
krigsmakten att nybyggnationen var angelägen men att den inte kunde "nansieras 
inom den ram som hade tilldelats försvaret. Genom att den tilldelade ekonomin 
och inte verksamheten var styrande hade beviljade anslagen fullt ut ianspråktagits. 
En ökad satsning inom ett område innebar omedelbart att andra materielobjekt 
måste strykas.

Framför allt befästes vid avvägningen att tyngdpunkten skulle läggas på
armen och flygvapnet som kunde insättas mot alla former av invasion samt mot
flyganfall, medan det ansågs att sjöförsvarets möjligheter av naturliga skäl i stort
inskränktes till att medverka i försvaret mot invasion över öppet vatten. Det bör
uppmärksammas att insats mot flyganfall noterades särskilt. Behovet att redan
i fred och under alla former av invasion insätta förband mot illegal och fientlig
verksamhet under havsytan och på havsbottnen nämndes över huvud taget inte.

Förutom mellankrigsperioden är det försvarsbeslutet 1948 (inte 1958) som
lägger grund för sjöförsvarets nedgång. Flottans andel av försvarsanslaget minskades
med 3% och kustartilleriets med 1%. Samtidigt förlängde politikerna livstiden
på främst övervattensfartyg som borde ha moderniserats eller ersatts av nybyggen
under den närmaste 10-årsperioden. Allt för att minimera försvarsanslagen.

Avbeställningar upprepas
Riksdagen beslutade om ett antal planer för ersättning av fartyg till flottan.
Avsikten var att förbereda projektering och anskaffning av fartyg, som skulle
utrangeras, men utformades också för att kunna tillåta revidering av planerna
med hänsyn till utvecklingen i omvärlden. Syftet var vällovligt men i praktiken
ledde detta till att nybeställningar sköts upp för att i många fall avföras från
förverkligande.

Den argumentation som drevs mot flottans nybyggnadsplaner utgick från att
en i fredstid expanderande flottan skulle få stora fördelar i motsats till armen som
expanderade först vid mobilisering trots att såväl politiker som militärer måste ha
förstått att ett fartyg eller ett fast batteri inte kan anskaffas först när de behövs.
Örlogsfartygen upplevdes dessutom som dyrbara. Detta var bara en synvilla.
Hela fartyget måste anskaffas på en gång till skillnad från en armsbataljon eller
—brigad som kan byggas upp styckevis och uppdelat. Fartyget betalas kontant
medan bataljonen avbetalas. Därmed utgjorde fartyget ett begärligt objekt för
avbeställning då den verkliga kostnaden här framstod tydlig.

Genom rekommendationen att befintligt fartygsbestånd skulle behållas
samtidigt som fartygens livstid förlängdes, fattades inga beslut om anslag till
nybyggnation. Detta kunde skjutas på framtiden vilket innebar att anslagen
kunde begränsas. När tidpunkten för nybyggnation närmade sig konstaterade
krigsmakten att nybyggnationen var angelägen men att den inte kunde finansieras
inom den ram som hade tilldelats försvaret. Genom att den tilldelade ekonomin
och inte verksamheten var styrande hade beviljade anslagen fullt ut ianspråktagits.
En ökad satsning inom ett område innebar omedelbart att andra materielobjekt
måste strykas.
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Detta blev mycket tydligt när Försvarsmakten skulle bli en myndighet 
1994. Vid en föredragning i militärledningen i april 1994 konstaterade jag 
att Försvarsmakten som en myndighet skulle redovisa ett underutnyttjande 
omfattande cirka 300 miljoner kronor. Samtidigt påvisade jag en brasklapp. 
Beställningar motsvarande en och en halv miljard kronor hade inte levererats 
och därmed inte heller betalats. Några reservationer inom anslaget för att betala 
beställd men ännu inte levererad materiel hade inte gjorts. Men så fort leverans 
fullgjordes, skall den betalas. Det innebar att underutnyttjandet om 300 miljoner 
kronor egentligen var ett överutnyttjande av anslaget motsvarande 1,2 miljarder 
kronor. Konsekvenserna blev uppenbara. När betalning ska erläggas, måste den 
liggande planeringen göras om. Många gånger är det stora engångsbelopp som 
det ska skapas utrymme för. Denna ständigt återkommande omplanering har 
varit kontraproduktiv.

Att det grundläggande felet var att kostnaden för försvarsmaterielen avskrevs 
direkt vid leverans och betalning istället för att avskrivas under materielens livslängd 
med syftet att reinvestera i ny materiel har jag redovisat i föregående kapitel.

Åsiktsskiljaktigheter – exempli!eringar
Det !nns några områden, som jag har upplevt vara besvärande för utvecklingen av 
ett modernt sjöförsvar. En del är upplevelser, som jag har blivit varse i efterskott, 
men de "esta är upplevda under min verksamhet i försvarets planeringsfunktioner 
inom såväl marinstaben som försvarsstaben.

Ledning
Chefen för marinen utövade den operativa ledningen av sjöförsvaret. Från 1928 
var förbanden organiserade i en kust"otta samt sex marindistrikt för regional 
ledning av sjöförsvaret med underställda lokala sjöstyrkor och kustförsvar. 
Marindistrikten ersattes av marinkommandon 1957. Den operativa ledningen 
BW�'ÚSTWBSTNBLUFO�ÚWFSGÚSEFT������GSÌO�BSNÏOT�NJMJUÊSCFGÊMIBWBSF�TBNU�DIFGFSOB�
för  marinen och "ygvapnet till sex för försvaret gemensamma militärbefälhavare 
med ett undantag – attack- och spanings"yget.

Denna ändring av ledningen innebar att de operativt in"ytelserika 
sjöförsvarsförbanden delades upp och tilldelades sex regionala operativa chefer. 
I stället för att åstadkomma förbättring, försvårades den operativa ledningen. En 
svaghet bestod i att professionellt kunna leda sjökrigsföretag. En annan svaghet 
var den gräns, som drogs vinkelrätt ut i havet utgående från den markoperativa 
indelningen. Sjö- och luftoperativt utgör havet ett gemensamt odelbart 
operationsområde. Det var således två svagheter, som talade för att sjöförsvarets 
operativa rörliga förband borde ledas av en marin chef direkt underställd 

Detta blev mycket tydligt när Försvarsmakten skulle bli en myndighet
1994. Vid en föredragning i militärledningen i  april 1994 konstaterade jag
att Försvarsmakten som en myndighet skulle redovisa ett underutnyttjande
omfattande cirka 300 miljoner kronor. Samtidigt påvisade jag en brasklapp.
Beställningar motsvarande en och en halv miljard kronor hade inte levererats
och därmed inte heller betalats. Några reservationer inom anslaget för att betala
beställd men ännu inte levererad materiel hade inte gjorts. Men så fort leverans
fullgjordes, skall den betalas. Det innebar att underutnyttjandet om 300 miljoner
kronor egentligen var ett överutnyttjande av anslaget motsvarande 1,2 miljarder
kronor. Konsekvenserna blev uppenbara. När betalning ska erläggas, måste den
liggande planeringen göras om. Många gånger är det stora engångsbelopp som
det ska skapas utrymme för. Denna ständigt återkommande omplanering har
varit kontraproduktiv.

Att det grundläggande felet var att kostnaden för försvarsmaterielen avskrevs
direkt vid leverans och betalning istället för att avskrivas under materielens livslängd
med syftet att reinvestera i ny materiel har jag redovisat i föregående kapitel.

Åsiktsskiljaktigheter — exemplifieringar
Det finns några områden, som jag har upplevt vara besvärande för utvecklingen av
ett modernt sjöförsvar. En del är upplevelser, som jag har blivit varse i efterskott,
men de flesta är upplevda under min verksamhet i försvarets planeringsfunktioner
inom såväl marinstaben som försvarsstaben.
Ledning
Chefen för marinen utövade den operativa ledningen av sjöförsvaret. Från 1928
var förbanden organiserade i en kustflotta samt sex marindistrikt för regional
ledning av sjöförsvaret med underställda lokala sjöstyrkor och kustförsvar.
Marindistrikten ersattes av marinkommandon 1957. Den operativa ledningen
av Försvarsmakten överfördes 1966 från armens militärbefälhavare samt cheferna
för marinen och flygvapnet till sex för försvaret gemensamma militärbefälhavare
med ett undantag — attack- och spaningsflyget.

Denna ändring av ledningen innebar att de operativt inflytelserika
sjöförsvarsförbanden delades upp och tilldelades sex regionala operativa chefer.
I stället för att åstadkomma förbättring, försvårades den operativa ledningen. En
svaghet bestod i att professionellt kunna leda sjökrigsföretag. En annan svaghet
var den gräns, som drogs vinkelrätt ut i havet utgående från den markoperativa
indelningen. Sjö- och luftoperativt utgör havet ett gemensamt odelbart
operationsområde. Det var således två svagheter, som talade för att sjöförsvarets
operativa rörliga förband borde ledas av en main chef direkt underställd

262



263

överbefälhavaren och i territoriellt avseende lydande under den territoriella chef, 
där de var baserade.

Integritetsförsvar samt sjöfartsskydd
(FOPNHÌFOEF�OFEQSJPSJUFSBEFT�TKÚGÚSTWBSFU�UJMM�GÚSNÌO�GÚS�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�
samt luftförsvaret. Denna nedprioritering hade sin grund i att invasionsförsvaret 
sågs som den viktigaste uppgiften för det svenska försvaret. I förlängningen innebar 
detta, att såväl försvar som regering och riksdag indirekt förnekade behovet av 
ett integritetsförsvar på svenskt sjöterritorium. Förmågan att skydda sjötra!k 
och !ske samt att upptäcka och förhindra främmande verksamhet på svenskt 
sjöterritorium under havsytan och på havsbotten beaktades inte vid avvägningen 
mellan försvarsgrenarna. Dessutom konstaterades att skyddet av sjöfart och !ske 
inte var aktuellt, då landet skulle försvaras mot en angripares invasion.

Sverige kan inte komma undan sin skyldighet att säkerställa kontroll över 
svenskt sjöterritorium och ansvara för säker sjöfart, en sjöfart som behövs för 
försörjning av landet och dess ekonomiska utveckling. Det räcker inte med 
diplomatiska och andra internationella överenskommelser. Erfarenheter från 
försörjningen under första världskriget med hungerkravaller som följd, talar ett 
tydligt språk. Även under andra världskriget var försörjningen av landet svår 
USPUT�4KÚGBSUTLPNNJUUÏOT������GSBNHÌOHTSJLB�BSCFUF��6UWFDLMJOHFO�TFEBO�BOESB�
världskriget mot leveranser av varor just in time av ekonomiska skäl (minska 
dyrbar lagerhållning som binder kapital) har inte förbättrat förutsättningarna för 
svensk försörjning vid kon"ikter i omvärlden.

Jagare och fregatter – artillerifartyg
Utvecklingen under och efter andra världskriget var tydlig. Två av erfarenheterna 
från denna tid betydde mycket för utvecklingen av det svenska sjöförsvaret. Den 
ena var att artillerifartygens roll var överspelad. Robotutvecklingen innebar, att 
även små fartyg kunde leverera samma eldkraft som slagskeppen. Detta visades 
tydligt genom att Halland-klassen projekterades för beväpning med sjömålsrobot. 
Den andra var att e#ektiv ubåtsjakt inte kunde genomföras enbart med fartyg. 
Detta var ett resultat av ubåtarnas utveckling innebärandes att under längre 
tid kunna hålla sig under havsytan och att e#ektivt kunna skjuta torped utan 
att optiskt behöva observera målet. Samtidigt innebar helikopterutvecklingen 
möjlighet att kunna landa på och starta från relativt små fartyg.

Trots de möjligheter som detta gav, fortsatte Sverige att bygga nya jagare som 
artillerifartyg. Jag upplevde själv, när jag var elev på Militärhögskolan, hur inrotat 
detta tänkande var. Kommendörkaptenen Tord Högelin hade formulerat ämnet för 
min enskilda utredning. Den skulle avhandla luftförsvarets framtida utformning 
på en fregatt med ett deplacement om 1 000 ton. Resultatet av min utredning 

överbefälhavaren och i territoriellt avseende lydande under den territoriella chef,
där de var baserade.
Integritetsftrsvar samt sjöfartsskydd
Genomgående nedprioriterades sjöförsvaret till förmån för armen och flygvapnet
samt luftförsvaret. Denna nedprioritering hade sin grund i att invasionsförsvaret
sågs som den viktigaste uppgiften för det svenska försvaret. I förlängningen innebar
detta, att såväl försvar som regering och riksdag indirekt förnekade behovet av
ett integritetsförsvar på svenskt sjöterritorium. Förmågan att skydda sjötrafik
och fiske samt att upptäcka och förhindra främmande verksamhet på svenskt
sjöterritorium under havsytan och på havsbotten beaktades inte vid avvägningen
mellan försvarsgrenarna. Dessutom konstaterades att skyddet av sjöfart och fiske
inte var aktuellt, då landet skulle försvaras mot en angripares invasion.

Sverige kan inte komma undan sin skyldighet att säkerställa kontroll över
svenskt sjöterritorium och ansvara för säker sjöfart, en sjöfart som behövs för
försörjning av landet och dess ekonomiska utveckling. Det räcker inte med
diplomatiska och andra internationella överenskommelser. Erfarenheter från
försörjningen under första världskriget med hungerkravaller som följd, talar ett
tydligt språk. Även under andra världskriget var försörjningen av landet svår
trots Sjöfartskommittens 1939 framgångsrika arbete. Utvecklingen sedan andra
världskriget mot leveranser av varor just in time av ekonomiska skäl (minska
dyrbar lagerhållning som binder kapital) har inte förbättrat förutsättningarna för
svensk försörjning vid konflikter i omvärlden.

Jagare och fregatter — artillerifartyg
Utvecklingen under och efter andra världskriget var tydlig. Två av erfarenheterna
från denna tid betydde mycket för utvecklingen av det svenska sjöförsvaret. Den
ena var att artillerifartygens roll var överspelad. Robotutvecklingen innebar, att
även små fartyg kunde leverera samma eldkraft som slagskeppen. Detta visades
tydligt genom att Halland-klassen projekterades för beväpning med sjömålsrobot.
Den andra var att effektiv ubåtsjakt inte kunde genomföras enbart med fartyg.
Detta var ett resultat av ubåtarnas utveckling innebärandes att under längre
tid kunna hålla sig under havsytan och att effektivt kunna skjuta torped utan
att optiskt behöva observera målet. Samtidigt innebar helikopterutvecklingen
möjlighet att kunna landa på och starta från relativt små fartyg.

Trots de möjligheter som detta gav, fortsatte Sverige att bygga nya jagare som
artillerifartyg. Jag upplevde själv, när jag var elev på Militärhögskolan, hur inrotat
detta tänkande var. Kommendörkaptenen Tord Högelin hade formulerat ämnet för
min enskilda utredning. Den skulle avhandla luftförsvarets framtida utformning
på en fregatt med ett deplacement om 1 000 ton. Resultatet av min utredning
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pukade på att antalet eldenheter var avgörande för e!ekten av luftvärnet. Denna 
slutsats ansåg Högelin vara felaktig, då den inte omfattade en tolvcentimeters 
allmålspjäs på fördäck. Ett underkännande av utredningen var nära.

Försvarsbeslutet 1948 innebar att Östergötland-klassens utformning blev 
en återgång till utformningen av Öland-klassen från andra världskrigets dagar. 
Av mitt kontrafaktiska förslag till ett annorlunda försvarsbeslut 1948 framgår 
hur en utveckling av be"ntliga och kommande jagare kunde ha utformats och 
optimerats för ubåtsjakt istället för att vara artillerifartyg.

Helikoptrar och ubåtsjakt!yg
Helikoptern kom tidigt i bruk inom det svenska sjöförsvaret för ubåtsjakt, sjö- 
och #ygräddning samt transporter av kustjägare. Totalt anska!ades 22 HKP4 
(två havererade), tio till #ygvapnet för #ygräddning och tolv till marinen som 
ersättare för HKP1. Det rådde stor oenighet om hur helikoptrarna skulle kunna 
användas. Flygvapnets tio helikoptrar användes huvudsakligen för #ygräddning, 
medan marinens alltid hade beredskap att kunna delta i sjö- och #ygräddning. 
Marinens behov av helikoptrar var större än tillgången.

Det mest anmärkningsvärda var, att de marina ubåtsjakthelikoptrarna 
värderades på samma sätt som fartyg. De skulle var och en vara optimerade för 
att jaga ubåtar som enskilda enheter. Det som glömdes bort var att helikopterns 
uthållighet är väsentligt lägre än ett fartygs, för att inte tala om en ubåts uthållighet. 
Ett embryo till eftertanke smögs in, när två av jagarna i Visbyklassen byggdes 
om till fregatter. Ubåtsjakthelikoptrarna kunde lufttankas från fregatterna. 
Däremot kunde de inte kompletteras med vapen eller byta besättning, utan att 
#yga till en be"ntlig eller tillfälligt upprättad bas i land. Det naturliga skulle ha 
varit att ubåtsjakthelikoptern utgjorde en integrerad del av fregattens spanings- 
och vapensystem och åtminstone tillfälligt kunde baseras ombord för tankning, 
beväpnas och byta besättning.

Tidigt föddes tanken på att bilda en sammanslagen organisation av 
Försvarsmaktens helihkopterförband. Motståndet var kraftigt från lokala 
nivåer. Varken marinen eller #ygvapnet ville ha en sammanslagen organisation. 
Flygräddningen hade en mycket stark emotionell betydelse i #ygvapnet. I 
marinen var #ygräddningen en uppgift bland #era. Marinen värnade framförallt 
ubåtsjaktfunktionen och fruktade att den skulle prioriteras ned, om #ygvapnet "ck 
kontroll över marinens helikoptrar. Den starka kulturskillnaden visade sig omöjlig 
att överbrygga. Inte ens när #ygvapnet anska!ade nya #ygräddningshelikoptrar 
(HKP10) kunde marinen utan bråk få ta över fyra av #ygvapnets HKP4. Den 
gemensamma organisationen etablerades först mot slutet av 1990-talet. Marinens 
tidigare farhågor att ubåtsjaktfunktionen skulle bli nedprioriterad under 

pukade på att antalet eldenheter var avgörande för effekten av luftvärnet. Denna
slutsats ansåg Högelin vara felaktig, då den inte omfattade en tolvcentimeters
allmålspjäs på fördäck. Ett underkännande av utredningen var nära.

Försvarsbeslutet 1948 innebar att Östergötland-klassens utformning blev
en återgång till utformningen av Öland-klassen från andra världskrigets dagar.
Av mitt kontrafaktiska förslag till ett annorlunda försvarsbeslut 1948 framgår
hur en utveckling av befintliga och kommande jagare kunde ha utformats och
optimerats för ubåtsjakt istället för att vara artillerifartyg.

Helikoptrar och ubåtsjaktflyg
Helikoptern kom tidigt i bruk inom det svenska sjöförsvaret för ubåtsjakt, sjö-
och flygräddning samt transporter av kustjägare. Totalt anskaffades 22 HKP4
(två havererade), tio till flygvapnet för flygräddning och tolv till marinen som
ersättare för HKP1. Det rådde stor oenighet om hur helikoptrarna skulle kunna
användas. Flygvapnets tio helikoptrar användes huvudsakligen för flygräddning,
medan marinens alltid hade beredskap att kunna delta i sjö- och flygräddning.
Marinens behov av helikoptrar var större än tillgången.

Det mest anmärkningsvärda var, att de marina ubåtsjakthelikoptrarna
värderades på samma sätt som fartyg. De skulle var och en vara optimerade för
att jaga ubåtar som enskilda enheter. Det som glömdes bort var att helikopterns
uthållighet är väsentligt lägre än ett fartygs, för att inte tala om en ubåts uthållighet.
Ett embryo till eftertanke smögs in, när två av jagarna i Visbyklassen byggdes
om til l fregatter. Ubåtsjakthelikoptrarna kunde lufttankas från fregatterna.
Däremot kunde de inte kompletteras med vapen eller byta besättning, utan att
flyga till en befintlig eller tillfälligt upprättad bas i land. Det naturliga skulle ha
varit att ubåtsjakthelikoptern utgjorde en integrerad del av fregattens spanings-
och vapensystem och åtminstone tillfälligt kunde baseras ombord för tankning,
beväpnas och byta besättning.

Tidigt föddes tanken på att bilda en sammanslagen organisation av
Försvarsmaktens helihkopterförband. Motståndet var kraftigt från lokala
nivåer. Varken marinen eller flygvapnet ville ha en sammanslagen organisation.
Flygräddningen hade en mycket stark emotionell betydelse i  flygvapnet. I
marinen var flygräddningen en uppgift bland flera. Marinen värnade framförallt
ubåtsjaktfunktionen och fruktade att den skulle prioriteras ned, om flygvapnet fick
kontroll över marinens helikoptrar. Den starka kulturskillnaden visade sig omöjlig
att överbrygga. Inte ens när flygvapnet anskaffade nya flygräddningshelikoptrar
(HKP10) kunde marinen utan bråk få ta över fyra av flygvapnets HKP4. Den
gemensamma organisationen etablerades först mot slutet av 1990-talet. Marinens
tidigare farhågor att ubåtsjaktfunktionen skulle bl i  nedprioriterad under
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huvudmannaskap av !ygvapnet, visade sig då vara välgrundade. Funktionen 
försvann helt och först efter mer än tio år har den börjat att återskapas.

Samma förhållande fast i mindre skala drabbade marinens strävan att anska"a 
och utveckla !ygplan för övervakning och ubåtsjakt. Gjorda försök gav mycket 
positiva resultat. Försöksresultat med utvärdering föll av två skäl. Det ena var att 
kustbevakningen anska"ade !ygplan för havsövervakning, som hade annorlunda 
inriktning som inte ingick i försvarets uppgifter. Den andra var att marin personal 
inte ska !yga !ygplan. Det är förbehållet !ygvapnet. Att !yga var viktigare än den 
verksamhet som !ygverksamheten var till för att lösa.

Kust- och sjörobotsystem
En gemensam utveckling av en ny lufttorped (sjömålsrobot) påbörjades efter 
krigsslutet. Bland andra förband projekterades Halland-klassen att utrustas med 
sjömålsrobot. I mitten av 1950-talet pågick utvecklingen av sjömålsroboten för 
!ygvapnet (RB304) och marinen (RB315/316). För att kunna fullfölja denna ut-
veckling måste ett av projekten strykas. Marinens projekt lades ner. Motiven som 
angavs var kapacitetsproblem. Men det är lika lätt att inse att en sjömålsrobot till 
marinen utgjorde ett hot mot attack!ygets utveckling och då inte minst för dess 
förmåga att också kunna vara bärare av svenska atomvapen.

För marinen utgjorde detta som vanligt ett bakslag. Jagarna av Hallandsklass 
var beställda liksom kustrobotbatteriet. En snabb marknadsinventering visade att 
det fanns en möjlighet att få till stånd utveckling av en sjömålsrobot som byggde 
på en be#ntlig målrobot (CT20) i Frankrike. Samtidigt utvecklades en attackrobot 
(RB05) för !ygvapnet. RB08 blev operativ i början av 1960-talet. Omkring 1950 
påbörjade !ygvapnet projektering av en sjömålsrobot (RB04). Roboten i olika 
versioner ingick i attack!ygets beväpning även efter införandet av Viggensystemet. 
Denna utveckling, som blev möjlig genom att lägga ner marinens utveckling, 
utgjorde ett mycket tydligt förnekande av sjöförsvarets roll i invasionsförsvaret. 

Marinens sjörobotsystem (RB08A) slutlevererades 1970 och den sista 
versionen av !ygvapnets sjörobotsystem (RB04E) blev operativt i mitten på 
1970-talet. Marinen hade ett behov av att snarast utveckla ett sjörobotsystem 
för kommande ytattackförband. Flygvapnets behov av ett nytt system förelåg 
först i mitten av 1980-talet. Genom anska"ningen av 16 patrullbåtar från Norge, 
utrustade med sjöroboten Pingvin (RB12), #ck marinen tillgång till ett modernt 
robotsystem, men med en räckvidd som motsvarade torpedsystemets. Inom 
marinen insågs behovet av ett modernt system med lång räckvidd. Möjligheterna 
att inköpa sjörobot från utlandet undersöktes. Intressanta system var Harpoon 
från USA och Exocet från Frankrike.

huvudmannaskap av flygvapnet, visade sig då vara välgrundade. Funktionen
försvann helt och först efter mer än tio år har den börjat att återskapas.

Samma förhållande fast i mindre skala drabbade marinens strävan att anskaffa
och utveckla flygplan för övervakning och ubåtsjakt. Gjorda försök gav mycket
positiva resultat. Försöksresultat med utvärdering föll av två skäl. Det ena var att
kustbevakningen anskaffade flygplan för havsövervakning, som hade annorlunda
inriktning som inte ingick i försvarets uppgifter. Den andra var att marin personal
inte ska flyga flygplan. Det är förbehållet flygvapnet. Att flyga var viktigare än den
verksamhet som flygverksamheten var till för att lösa.
Kust- och sjörobotsystem
En gemensam utveckling av en ny lufttorped (sjömålsrobot) påbörjades efter
krigsslutet. Bland andra förband projekterades Halland-klassen att utrustas med
sjömålsrobot. I mitten av 1950-talet pågick utvecklingen av sjömålsroboten för
flygvapnet (RB304) och marinen (RB315/316). För att kunna fullfölja denna ut-
veckling måste ett av projekten strykas. Marinens projekt lades ner. Motiven som
angavs var kapacitetsproblem. Men det är lika lätt att inse att en sjömålsrobot till
marinen utgjorde ett hot mot attackflygets utveckling och då inte minst för dess
förmåga att också kunna vara bärare av svenska atomvapen.

För marinen utgjorde detta som vanligt ett bakslag. Jagarna av Hallandsklass
var beställda liksom kustrobotbatteriet. En snabb marknadsinventering visade att
det fanns en möjlighet att få till stånd utveckling av en sjömålsrobot som byggde
på en befintlig målrobot (CT20) i Frankrike. Samtidigt utvecklades en attackrobot
(RB05) för flygvapnet. RB08 blev operativ i början av 1960-talet. Omkring 1950
påbörjade flygvapnet projektering av en sjömålsrobot (RB04). Roboten i olika
versioner ingick i attackflygets beväpning även efter införandet av Viggensystemet.
Denna utveckling, som blev möjlig genom att lägga ner marinens utveckling,
utgjorde ett mycket tydligt förnekande av sjöförsvarets roll i invasionsförsvaret.

Marinens sjörobotsystem (RBO8A) slutlevererades 1970 och den sista
versionen av flygvapnets sjörobotsystem (RBO4E) blev operativt i  mitten på
1970-talet. Marinen hade ett behov av att snarast utveckla ett sjörobotsystem
för kommande ytattackförband. Flygvapnets behov av ett nytt system förelåg
först i mitten av 1980-talet. Genom anskaffningen av 16 patrullbåtar från Norge,
utrustade med sjöroboten Pingvin (RB12), fick marinen tillgång till ett modernt
robotsystem, men med en räckvidd som motsvarade torpedsystemets. Inom
marinen insågs behovet av ett modernt system med lång räckvidd. Möjligheterna
att inköpa sjörobot från utlandet undersöktes. Intressanta system var Harpoon
från USA och Exocet från Frankrike.
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Efter förhandlingar blev det klart att marinen skulle få köpa Harpoon direkt 
från US Navy. Då uppstod ett nytt problem. Jaktrobotprojektet RB72 lades 
ner. Försvarsmakten hade planerat in pengar för anska!ningen av Harpoon och 
överbefälhavaren tillstyrkte. Saab gjorde ett försök att få utveckla sjömålsroboten 
för sjöförsvaret genom att presentera projektet RB04E-Turbo.

I genomförda studier försökte representanter för "ygindustrin och "ygvapnet att 
sätta stopp för marinens anska!ning genom att måla utopiska krav på sjörobotens 
prestanda. Jag minns själv dessa diskussioner och kan fortfarande erinra mig de 
argument som jag anförde som motvikt till den utopi, som målades upp. Vid en 
slutföredragning av Saab:s o!ert på Försvarets materielverk överlämnade Saab en 
komplettering till sin o!ert. Den innebar att de funktioner som Harpoon hade, 
men som saknades hos Saab-roboten, kunde införas utan förändrade kostnader. 
Hur Saab hade fått denna information, som enbart få personer hade kännedom 
om, är för mig fortfarande ett frågetecken. Efter regeringsskiftet 1978 beslöt 
regeringen att Saab skulle få uppdraget att utveckla den nya sjöroboten (RBS15). 
Den skulle dessutom också avses för "ygvapnet.

Slutet blev lyckligt och i internationell jämförelse blev sjömålsroboten mycket 
bra. Men sett så här efteråt, väcker det en dålig känsla. Sjömålsrobotsystemet blev 
operativt minst 10 år för sent. Utformning och projektering av de kommande 
ytattackförbanden försvårades. Men ytterst var det ett försök att återigen frånta 
sjöförsvaret dess roll i invasionsförsvaret med samma metoder, som utnyttjades 
för att avveckla den fartygsburna ubåtsjakten.

Erfarenhetsanalys eller teoretiska antaganden
+BH� IBS� BMESJH� GÚSTUÌUU� WJMLB� FSGBSFOIFUFSOB� WBS� TPN� JOOFCBS� BUU� BSNÏO� PDI�
"ygvapnet samt luftförsvaret prioriterades. Sverige har inte varit i krig sedan 1814. 
"UU�ESB�EFO�UFPSFUJTLB�TMVUTBUTFO�BUU�EFU�FOEBTU�ÊS�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU�TPN�LBO�
göra insatser i alla typer av invasioner, måste anses vara ett teoretiskt felslut. Även 
om invasionen sker över landgränsen, skulle angriparen behöva etablera kontroll 
över svenskt sjöterritorium för att försvåra svenska förstärkningar till Norrland, 
men även för att försörja och förstärka egna förband.

Däremot fanns det årslånga erfarenheter från sjöförsvarets insatser under 
två världskrig, men också erfarenheter från fredstida insatser, för att slå vakt om 
svensk integritet. Ända sedan andra världskriget har Sverige varit utsatt för att 
"ygplan och fartyg från andra nationer kränker svenskt territorium samt gör 
intrång med ubåtar och andra undervattensfarkoster. För att erfarenheterna från 
sådana intrång inte skulle störa de teoretiskt utarbetade analyserna, myntades 
begreppet budgetubåtar. Detta var lätt, eftersom bevisen för intrånget inte kunde 
grundas på optisk identi#ering och därmed peka ut den nation som låg bakom 
intrånget. Trots vetskapen om att såväl Tyskland som de allierade hade och använde 

Efter förhandlingar blev det klart att marinen skulle få köpa Harpoon direkt
från US Navy. Då uppstod ett nytt problem. Jaktrobotprojektet RB72 lades
ner. Försvarsmakten hade planerat in pengar för anskaffningen av Harpoon och
överbefälhavaren tillstyrkte. Saab gjorde ett försök att få utveckla sjömålsroboten
för sjöförsvaret genom att presentera projektet RBO4E-Turbo.

I genomförda studier försökte representanter för flygindustrin och flygvapnet att
sätta stopp för marinens anskaffning genom att måla utopiska krav på sjörobotens
prestanda. Jag minns själv dessa diskussioner och kan fortfarande erinra mig de
argument som jag anförde som motvikt till den utopi, som målades upp. Vid en
slutföredragning av Saab:s offert på Försvarets materielverk överlämnade Saab en
komplettering till sin offert. Den innebar att de funktioner som Harpoon hade,
men som saknades hos Saab-roboten, kunde införas utan förändrade kostnader.
Hur Saab hade fått denna information, som enbart få personer hade kännedom
om, är för mig fortfarande ett frågetecken. Efter regeringsskiftet 1978 beslöt
regeringen att Saab skulle få uppdraget att utveckla den nya sjöroboten (RBS15).
Den skulle dessutom också avses för flygvapnet.

Slutet blev lyckligt och i internationell jämförelse blev sjömålsroboten mycket
bra. Men sett så här efteråt, väcker det en dålig känsla. Sjömålsrobotsystemet blev
operativt minst 10 år för sent. Utformning och projektering av de kommande
ytattackförbanden försvårades. Men ytterst var det ett försök att återigen frånta
sjöförsvaret dess roll i invasionsförsvaret med samma metoder, som utnyttjades
för att avveckla den fartygsburna ubåtsjakten.
Erfarenhetsanalys eller teoretiska antaganden
Jag har aldrig förstått vilka erfarenheterna var, som innebar att armen och
flygvapnet samt luftförsvaret prioriterades. Sverige har inte varit i krig sedan 1814.
Att dra den teoretiska slutsatsen att det endast är armen och flygvapnet, som kan
göra insatser i alla typer av invasioner, måste anses vara ett teoretiskt felslut. Även
om invasionen sker över landgränsen, skulle angriparen behöva etablera kontroll
över svenskt sjöterritorium för att försvåra svenska förstärkningar till Norrland,
men även för att försörja och förstärka egna förband.

Däremot fanns det årslånga erfarenheter från sjöförsvarets insatser under
två världskrig, men också erfarenheter från fredstida insatser, för att slå vakt om
svensk integritet. Ända sedan andra världskriget har Sverige varit utsatt för att
flygplan och fartyg från andra nationer kränker svenskt territorium samt gör
intrång med ubåtar och andra undervattensfarkoster. För att erfarenheterna från
sådana intrång inte skulle störa de teoretiskt utarbetade analyserna, myntades
begreppet budgetubåtar. Detta var lätt, eftersom bevisen för intrånget inte kunde
grundas på optisk identifiering och därmed peka ut den nation som låg bakom
intrånget. Trots vetskapen om att såväl Tyskland som de allierade hade och använde
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miniubåtar under kriget, sorterades denna verklighet bort. Att konventionella 
ubåtar skulle uppträda inne i svenska skärgårdar ansågs teoretiskt omöjligt. Först 
sedan intrången kring Utö, den sovjetiska ubåtens intrång och grundstötning på 
Gåse!ärden och intrången på Hårs!ärden hade ägt rum, påbörjades systematiska 
analyser av främmande undervattensverksamhet grundade på verkliga rapporter.303

Erfarenheter från genomförda ubåtsjaktföretag har tydligt visat, att om 
ubåtsjaktfartyg och helikoptrar tillsammans kan sättas in, skulle risken för ubåten 
att bli bekämpad vara som störst. Att jaga ubåt enbart med ubåtsjaktfartyg eller 
enbart med helikoptrar är mycket svårt. De "esta vet att fartygens räckvidd med 
hydrofon är kortare än det avstånd, varifrån ubåtar kan skjuta torped på utan att 
se målet optiskt. De "esta vet att ubåtens uthållighet är mångdubbelt större än 
helikoptern. Trots denna realitet beslöts att ett fåtal helikoptrar ensamma skulle 
lösa behovet av sjöfartsskydd.

Sjöförsvarets upp- och nedgång
Mellankrigsperioden
I försvarsbeslutet 1925 tonades invasionsförsvarsuppgifterna ner. Flottan 
skulle bibehållas på be#ntlig nivå och skulle tillsammans med "ygvapnet 
spela huvudrollen i neutralitetsförsvaret. Genom snabb mobilisering skulle 
de tillsammans utgöra den främsta fredsbevarande kraften. Efter 1925 års 
försvarsbeslut insåg den politiska ledningen att sjöförsvarets beslutade framtida 
utveckling inte kunde uppfylla de krav som det svenska integritetsförsvaret ställde. 
Flottan förstärktes tidigt genom att två jagare beställdes samt att en plan för fortsatt 
förnyelse fastställdes. Riksdagen beslöt 1927 att en hangarkryssare, två jagare 
fyra vedettbåtar och tre ubåtar skulle byggas. I och med försvarskommissionens 
tillsättande 1930 avtog regeringens vilja att fullfölja planen. De framgångar som 
"ottan hade haft under slutet av 1920-talet upphörde.

Det fasta kustförsvaret byggdes ut och koncentrerades mot yttre delen av 
Stockholms skärgård, Gotland och Skåne. De "esta befästningarna var byggda 
under 1920- och 1930-talen, men en stor andel var från tiden före första 
världskriget. Inom sjöförsvaret tillgodosågs kustartilleriet, medan anslaget till 
"ottan halverades. Trots allt kunde "ottan behålla sin styrka genom att leva på 
arvet.

/ÊS�LPNNJTTJPOFO�QSFTFOUFSBEF�TJUU�GÚSTMBH������JOOFCBS�EFU�BUU�BSNÏO�TLVMMF�
förstärkas, för att kunna sätta upp elva fördelningar för att möta en invasion såväl 
över gränsen som över Östersjön. Det ansågs också att "ottan behövde förstärkas 

303 Fältström, Herman, Den oförsvarade krigsmakten, kapitel i Fältström, Herman & Santesson, 
Olof (redaktörer) På spaning efter det okända, Karlskrona 2010, sidorna 26 till 37.

miniubåtar under kriget, sorterades denna verklighet bort. Att konventionella
ubåtar skulle uppträda inne i svenska skärgårdar ansågs teoretiskt omöjligt. Först
sedan intrången kring Utö, den sovjetiska ubåtens intrång och grundstötning på
Gåsefiärden och intrången på Hårsfiärden hade ägt rum, påbörjades systematiska
analyser av främmande undervattensverksamhet grundade på verkliga rapporter.3°3

Erfarenheter från genomförda ubåtsjaktföretag har tydligt visat, att om
ubåtsjaktfartyg och helikoptrar tillsammans kan sättas in, skulle risken för ubåten
att bli bekämpad vara som störst. Att jaga ubåt enbart med ubåtsjaktfartyg eller
enbart med helikoptrar är mycket svårt. De flesta vet att fartygens räckvidd med
hydrofon är kortare än det avstånd, varifrån ubåtar kan skjuta torped på utan att
se målet optiskt. De flesta vet att ubåtens uthållighet är mångdubbelt större än
helikoptern. Trots denna realitet beslöts att ett fåtal helikoptrar ensamma skulle
lösa behovet av sjöfartsskydd.

Sjöförsvarets upp- och nedgång
Mellankrigsperioden
I försvarsbeslutet 1925 tonades invasionsförsvarsuppgifterna ner. Flottan
skulle bibehållas på befintlig nivå och skulle tillsammans med flygvapnet
spela huvudrollen i  neutralitetsförsvaret. Genom snabb mobilisering skulle
de tillsammans utgöra den främsta fredsbevarande kraften. Efter 1925 års
försvarsbeslut insåg den politiska ledningen att sjöförsvarets beslutade framtida
utveckling inte kunde uppfylla de krav som det svenska integritetsförsvaret ställde.
Flottan förstärktes tidigt genom att två jagare beställdes samt att en plan för fortsatt
förnyelse fastställdes. Riksdagen beslöt 1927 att en hangarkryssare, två jagare
fyra vedettbåtar och tre ubåtar skulle byggas. I och med försvarskommissionens
tillsättande 1930 avtog regeringens vilja att fullfölja planen. De framgångar som
flottan hade haft under slutet av 1920-talet upphörde.

Det fasta kustförsvaret byggdes ut och koncentrerades mot yttre delen av
Stockholms skärgård, Gotland och Skåne. De flesta befästningarna var byggda
under 1920- och 1930-talen, men en stor andel var från tiden före första
världskriget. Inom sjöförsvaret tillgodosågs kustartilleriet, medan anslaget till
flottan halverades. Trots allt kunde flottan behålla sin styrka genom att leva på
arvet.

När kommissionen presenterade sitt förslag 1935, innebar det att armen skulle
förstärkas, för att kunna sätta upp elva fördelningar för att möta en invasion såväl
över gränsen som över Östersjön. Det ansågs också att flottan behövde förstärkas
303 Fältström, Herman, Den oförsvarade krigsmakten, kapitel i  Fältström, Herman &  Santesson,
Olof (redaktörer) På spaning efter det okända, Karlskrona 2010, sidorna 26 till 37.
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med två kryssare, fyra jagare och tre ubåtar, för att i ett inledande skede av ett krig 
kunna sättas in såväl i Södra Kvarken som i Östersjön. Under de tre åren fram till 
krigsutbrottet tillfördes sjöförsvaret tre jagare, och tre ubåtar samt och cirka 20 
fasta batterier. Vid krigsutbrottet bestod !ottan av åtta pansarskepp, fem kryssare, 
nio jagare, sex kustjagare, tolv ubåtar, cirka 40 minsvepare. Kustartilleriet bestod 
av 40 batterier.

Andra världskriget
Vid krigsutbrottet innehöll sjöförsvaret många äldre och delvis hotbildsanpassade 
förband. Speciellt besvärligt var det för !ottan då de mindre fartygen användbarhet 
var begränsad. Upprustningen blev dyr. Huvuddelen av det ekonomiska tillskottet 
HJDL� UJMM� ìZHWBQOFU� BSNÏO� PDI� LVTUBSUJMMFSJFU�� 6OEFS� LSJHFU� UJMMGÚSEFT� ìPUUBO�
åtta jagare, fyra kustjagare, 17 torpedbåtar, elva ubåtar, nio kustubåtar och 38 
minsvepare varav hälften blev operativa under slutet av kriget och vissa först efter 
krigsslutet. Kustartilleriet tillfördes 69 batterier.

Efter andra världskriget
För !ottan fastställdes en ny !ottplan för den kommande tioårsperioden. Bland 
annat beslöts om nybyggnad av åtta jagare, modernisering av elva jagare till 
fregatter, fortsatt utveckling av den lätta !ottan genom anska"ning av torpedbåtar 
med avsikt att senare beväpnas med sjörobotar. De mindre torpedbåtarna ersattes 
av robotbeväpnade patrullbåtar. Sjöminans tekniska utveckling innebar att beslut 
fattades om förnyelse av minsveparna med utrustningar. 

Däremot fattades inga beslut om anslag till ersättningsbyggnation av jagarna. 
Det ansågs att ett sådant beslut behövde fattas först efter tioårsperiodens slut, trots 
att alla borde ha varit medvetna om, att de !esta av jagarna då skulle utrangeras. 
Beslut om att ersätta eller inte ersätta utrangerade fartyg borde ha ingått senast i 
1948 års försvarsbeslut.

Kustbefästningarna omorganiserades till kustartilleriförsvar. Batterier med 
större kaliber än 15,2 cm avvecklades. Ersättning av såväl fasta som rörliga 
batterier påbörjades. Detta resulterade i 36 nya fasta batterier, tre rörliga 
kustartilleribataljoner och sex am#biebataljoner. Några äldre fasta batterier erhöll 
förbättrat skydd och moderniserades.

Sjöförsvaret tillfördes en enhetlig sjömålsrobot med lång räckvidd. Attack-
!ygsystemet anpassades till samma typ av sjömålsrobot. Sjöförsvarets förbandsut-
veckling framgår av kapitlet Slagsida.

Politisk oenighet
Trots rationaliseringar och besparingar ökade kostnaderna för försvaret. Tankarna 
på en reduktion av försvarskostnaderna hade aldrig övergivits av politikerna, 
främst liberalerna och vänsterpartierna. Försvarsbesluten före 1958 styrde 

med två kryssare, fyra jagare och tre ubåtar, för att i ett inledande skede av ett krig
kunna sättas in såväl i Södra Kvarken som i Östersjön. Under de tre åren fram till
krigsutbrottet tillfördes sjöförsvaret tre jagare, och tre ubåtar samt och cirka 20
fasta batterier. Vid krigsutbrottet bestod flottan av åtta pansarskepp, fem kryssare,
nio jagare, sex kustjagare, tolv ubåtar, cirka 40 minsvepare. Kustartilleriet bestod
av 40 batterier.

Andra världskriget
Vid krigsutbrottet innehöll sjöförsvaret många äldre och delvis hotbildsanpassade
förband. Speciellt besvärligt var det för flottan då de mindre fartygen användbarhet
var begränsad. Upprustningen blev dyr. Huvuddelen av det ekonomiska tillskottet
gick till flygvapnet, armen och kustartilleriet. Under kriget tillfördes flottan
åtta jagare, fyra kustjagare, 17 torpedbåtar, elva ubåtar, nio kustubåtar och 38
minsvepare varav hälften blev operativa under slutet av kriget och vissa först efter
krigsslutet. Kustartilleriet tillfördes 69 batterier.
Efter andra världskriget
För flottan fastställdes en ny flottplan för den kommande tioårsperioden. Bland
annat beslöts om nybyggnad av åtta jagare, modernisering av elva jagare till
fregatter, fortsatt utveckling av den lätta flottan genom anskaffning av torpedbåtar
med avsikt att senare beväpnas med sjörobotar. De mindre torpedbåtarna ersattes
av robotbeväpnade patrullbåtar. Sjöminans tekniska utveckling innebar att beslut
fattades om förnyelse av minsveparna med utrustningar.

Däremot fattades inga beslut om anslag till ersättningsbyggnation av jagarna.
Det ansågs att ett sådant beslut behövde fattas först efter tioårsperiodens slut, trots
att alla borde ha varit medvetna om, att de flesta av jagarna då skulle utrangeras.
Beslut om att ersätta eller inte ersätta utrangerade fartyg borde ha ingått senast i
1948 års försvarsbeslut.

Kustbefästningarna omorganiserades till kustartilleriförsvar. Batterier med
större kaliber än 15,2 cm avvecklades. Ersättning av såväl fasta som rörliga
batterier påbörjades. Detta resulterade i  36 nya fasta batterier, tre rörliga
kustartilleribataljoner och sex amfibiebataljoner. Några äldre fasta batterier erhöll
förbättrat skydd och moderniserades.

Sjöförsvaret tillfördes en enhetlig sjömålsrobot med lång räckvidd. Attack-
flygsystemet anpassades till samma typ av sjömålsrobot. Sjöförsvarets förbandsut-
veckling framgår av kapitlet Slagsida.

Politisk oenighet
Trots rationaliseringar och besparingar ökade kostnaderna för försvaret. Tankarna
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försvarets utveckling genom omfattning, innehåll och uppgifter. I 1958 års 
försvarsbeslut gavs istället allmänna riktlinjer som försvaret skulle planera efter 
och en kostnadsram inom vilken planeringen skulle hållas. Enligt min mening 
innebar detta i praktiken att politikerna överlät avvägningen inom krigsmakten 
till överbefälhavaren. Det blev möjligt att politiskt styra försvaret utgående från 
arbetsmarknadspolitik (allmän värnplikt och försvarsindustri) och till lägre 
kostnad. Räckte inte anslaget då hade försvaret och inte politiken räknat fel. I 
gengäld accepterades överbefälhavarens förslag om full kompensation för pris- 
och löneökningar samt påslag för teknisk utveckling.304

Försvarsbeslutet 1958 togs i samförstånd mellan socialdemokraterna och de tre 
borgerliga partierna. För sjöförsvarets och särskilt !ottans vidkommande blev detta 
en vattendelare. Redan i 1948 års försvarsbeslut lades grunden för en förändrad 
syn på sjöstridskrafternas roll i invasionsförsvaret. I 1958 års försvarsbeslut 
konkretiserades denna utveckling som inte enbart berörde invasionsförsvaret där 
attack!yget ansågs e"ektivare. Sjövägar för import och export ansågs inte kunna 
hållas öppna vid en invasion. Behovet av eskort- och ubåtsjaktförmåga minskade 
och därmed också behovet av större fartyg. Av de planerade nybyggnaderna ströks 
två jagare och endast två äldre jagare blev ombyggda till fregatter med ubåtsjakt 
som huvuduppgift. På sikt aviserades en halvering av !ottans organisation och 
kustartilleriets skulle reduceras med en tredjedel.

Ytattackfartygen tillsammans med ubåtarna blev de viktigaste förbanden. 
Trots denna prioritering begränsade den ekonomiska ramen !ottans möjligheter 
att följa med i den tekniska utvecklingen. Samtidigt skapades ett tomrum i det 
svenska försvaret. Utan ett integritetsförsvar upplåter vi våra omgivande vatten 
åt främmande makter, samtidigt som vi inriktar oss på att möta en #ende, när 
denne har fått fast fot på svensk mark. Fram till början av 1960-talet fanns det 
fortfarande förståelse för skydd av sjöfart. Överbefälhavaren pekade på vikten av 
att fylla tomrummet och föreslog nybyggnad av fregatter. Fregatterna rymdes inte 
inom försvarets ekonomiska ram, varför satsningen uteblev. I mitten av 1960-talet 
sänkte Riksdagen försvarsanslagen i besparingssyfte. Samtidigt avska"ades 
kompensationen för teknisk fördyring.

Försvarsbeslutet 1968 togs i oenighet. Ramen minskades med drygt 10 %. 
1972 års försvarsbeslut bekräftade 1968 års beslut. Markstridskrafterna 
prioriterades och antalet förband vidmakthölls på bekostnad av den materiella 
kvaliteten. För sjöförsvaret innebar det att inget beslut togs om nya ubåtar; 
dock skulle kompetensen att utveckla och bygga ubåtar behållas. Utvecklingen 
av sjöstridskrafterna mot mindre fartyg skulle fortsätta med en inriktning mot 

304 Detta förutsatt dock att den reala tillväxten av BNP var minst 2,5%. Under hela 1950-talet 
uppnåddes denna tillväxt utan problem. Kompensationssystemet avska"ades 1967.

försvarets utveckling genom omfattning, innehåll och uppgifter. I  1958 års
försvarsbeslut gavs istället allmänna riktlinjer som försvaret skulle planera efter
och en kostnadsram inom vilken planeringen skulle hållas. Enligt min mening
innebar detta i praktiken att politikerna överlät avvägningen inom krigsmakten
till överbefälhavaren. Det blev möjligt att politiskt styra försvaret utgående från
arbetsmarknadspolitik (allmän värnplikt och försvarsindustri) och till lägre
kostnad. Räckte inte anslaget då hade försvaret och inte politiken räknat fel. I
gengäld accepterades överbefälhavarens förslag om full kompensation för pris-
och löneökningar samt påslag för teknisk utveckling.'"

Försvarsbeslutet 1958 togs i samförstånd mellan socialdemokraterna och de tre
borgerliga partierna. För sjöförsvarets och särskilt flottans vidkommande blev detta
en vattendelare. Redan i 1948 års försvarsbeslut lades grunden för en förändrad
syn på sjöstridskrafternas roll i  invasionsförsvaret. I  1958 års försvarsbeslut
konkretiserades denna utveckling som inte enbart berörde invasionsförsvaret där
attackflyget ansågs effektivare. Sjövägar för import och export ansågs inte kunna
hållas öppna vid en invasion. Behovet av eskort- och ubåtsjaktförmåga minskade
och därmed också behovet av större fartyg. Av de planerade nybyggnaderna ströks
två jagare och endast två äldre jagare blev ombyggda till fregatter med ubåtsjakt
som huvuduppgift. På sikt aviserades en halvering av flottans organisation och
kustartilleriets skulle reduceras med en tredjedel.

Ytattackfartygen tillsammans med ubåtarna blev de viktigaste förbanden.
Trots denna prioritering begränsade den ekonomiska ramen flottans möjligheter
att följa med i den tekniska utvecklingen. Samtidigt skapades ett tomrum i det
svenska försvaret. Utan ett integritetsförsvar upplåter vi våra omgivande vatten
åt främmande makter, samtidigt som vi inriktar oss på att möta en fiende, när
denne har fått fast fot på svensk mark. Fram till början av 1960-talet fanns det
fortfarande förståelse för skydd av sjöfart. Överbefälhavaren pekade på vikten av
att fylla tomrummet och föreslog nybyggnad av fregatter. Fregatterna rymdes inte
inom försvarets ekonomiska ram, varför satsningen uteblev. I mitten av 1960-talet
sänkte Riksdagen försvarsanslagen i  besparingssyfte. Samtidigt avskaffades
kompensationen för teknisk fördyring.

Försvarsbeslutet 1968 togs i  oenighet. Ramen minskades med drygt 10 %.
1972 års försvarsbeslut bekräftade 1968 års beslut. Markstridskrafterna
prioriterades och antalet förband vidmakthölls på bekostnad av den materiella
kvaliteten. För sjöförsvaret innebar det att inget beslut togs om nya ubåtar;
dock skulle kompetensen att utveckla och bygga ubåtar behållas. Utvecklingen
av sjöstridskrafterna mot mindre fartyg skulle fortsätta med en inriktning mot

304 Detta förutsatt dock att den reala tillväxten av BNP var minst 2,5%. Under hela 1950-talet
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enheter för ytattack och utläggning av mineringar. Regeringen avslog begäran att 
få bygga om ytterligare ett antal jagare till fregatter. Den fartygsburna ubåtsjakten 
ersattes av ubåtsjakthelikoptrar för samverkan med ytattackfartyg.

Vändpunkten
Den 25 augusti 1968 skrev Chefen för marinen viceamiral Åke Lindemalm ett 
brev till försvarsminister Sven Andersson.305

Brevet hade sin utgångspunkt i långsiktsplanen 69/76 som skall ligga till grund 
för försvarets fortsatta utformning. I brevet konstaterar Lindemalm att marinen 
för närvarande genomgår en stor strukturförändring. Lindemalm anmäler att 
hans möjligheter att upprätthålla ett bibehållande av antalet stridande förband i 
marinen kommer att gå ut över förbandens kvalitet. 

Trots en konsekvent tillämpning av en undre kvalitetsgräns har det inte varit 
möjligt att hejda en kvantitativ reduktion av antalet förband. Detta är särskilt 
märkbart för !ottan och rörligt tungt kustartilleri. Denna reduktion hade sin 
grund, inte i medvetna beslut, utan var en följd av att många förband uppnår 
slutet av sin livslängd. Av såväl personella som tekniska skäl var det inte längre 
möjligt att vidmakthålla förbanden. Inte heller av personella skäl. Den påbörjade 
utbyggnaden av elproduktionen med olje- och kärnkraftverk innebar en dyrbar 
konkurrens med industrin om utbildade ångmaskinister.

Sammantaget anmälde Lindemalm ett antal allvarliga operativa konsekvenser, 
som den kvantitativa reduceringen ledde till: Jagare och fregatter kommer att 
utgå. Antalet minsvepare kommer att passera en operativt icke försvarbar undre 
gräns. Att upprätthålla ett uthålligt sjöfartsskydd enbart med helikoptrar är 
omöjligt. Det fasta kustartilleriet försvagas inom alla områden. I närtid var detta 
särskilt allvarligt vid inloppet till den största svenska importhamnen – Göteborg 
samt inloppen till Stockholm och hamnar på Gotland. Detta förstärks av att 
ökningen av antalet rörliga spärrförband relativt de fasta förbanden försenades, 
en viktig erfarenhet från andra världskriget.

305 Chefen för marinen, 25/8 1968, MS/Plan H 500:2. Denna skrivelse kan ha tillkommit som en 
konsekvens av Bertil Lagvalls krönika om !ottans neutralitetsvakt 1939–1945.
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Denna anmälan borde ha föranlett överbefälhavaren Torsten Rapp att reagera. 
Anmälan passerade utan att några åtgärder vidtogs med ett undantag. Regeringen 
Palme avslog 1972 Chefens för marinen Bengt Lundvall begäran att få bygga om 
resterande två av Visby-klassens och alla Östergötland-klassens jagare till fregatter. 
Det regeringsbeslutet fattades kanske med Rapps efterträdares Stig Synnergren 
tysta medgivande. Synnergren hade i olika sammanhang och på olika sätt uttalat 
sin misstro mot sjöförsvaret.

Detta förhållande mellan politiker i riksdag, regering och överbefälhavaren å 
ena sidan och sjöförsvaret å den andra sidan, har under hela 1900-talet varit en 
genomgående inställning. Den kan sägas ha haft sitt ursprung i införandet av den 
allmänna värnplikten, !ygvapnets tillkomst och 1925 års försvarsbeslut.

Utrustning med sjömålsrobot
Halland-klassens jagare projekterades redan från början för att utrustas med 
långräckviddig sjömålsrobot. Den blev operativ i mitten av 1960-talet. Jagarna av 
Östergötland-klassen blev av kostnadsskäl för små för att kunna såväl fullständig 
ubåtsjaktutrusning som sjömålsrobot. Två jagare och ett batteri utrustades med 
sjömålsroboten. Chefen för marinen och överbefälhavaren föreslog anska"ning 
av Harpoon från US Navy. Regeringen beslutade att sjömålsroboten skulle 
utvecklas och tillverkas i Sverige. Beställningen gick till Saab. Samtidigt beslöts 
att anska"ade 16 patrullbåtar från Norge skulle utrustas med den norska 
sjömålsroboten Pingvin. Patrullbåtarna ersatte be#ntliga 24 motortorpedbåtar.
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Östergötland-klassen blev av kostnadsskäl för små för att kunna såväl fullständig
ubåtsjaktutrusning som sjömålsrobot. Två jagare och ett batteri utrustades med
sjömålsroboten. Chefen för marinen och överbefälhavaren föreslog anskaffning
av Harpoon från US Navy. Regeringen beslutade att sjömålsroboten skulle
utvecklas och tillverkas i Sverige. Beställningen gick till Saab. Samtidigt beslöts
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Patrullbåtssystemet blev operativt i början av 1980-talet och Norrköping-
klassen efter ombyggnad till robotbåt i sluten av 1980-talet. Det svenska 
sjöförsvaret hade fått ett operativt och taktiskt världsledande ytattacksystem som 
kunde behärska ett havsområde som motsvarade hela Gotska sjön.

Ubåtsintrång efter andra världskrigets slut
Främmande ubåtar på svenskt territorialhav har rapporterats under hela det kalla 
kriget och in på 2000-talet. Redan i början av 1950-talet talades det om sovjetiska 
miniubåtar vilka var en vidareutveckling av motsvarande tyska från andra världs-
kriget. För att placera händelserna på Gåse!ärden och Hårs!ärden i ett större 
tidssammanhang har jag ställt samman ett antal ubåtsintrång. Listan redovisas i 
bilaga 5 och kan göras längre. Att händelserna före Gåse!ärden inte rönt samma 
uppmärksamhet som de som har inträ"at efter Gåse!ärden beror med all säkerhet 
på att bevisen inte ansågs trovärdiga (talan i egen sak, så kallade budgetubåtar) 
och att en acceptans skulle framtvinga ökat anslag till marinen eller minskning av 
andra delar inom försvaret.

Jag har kritiserats för mitt val av ubåtsintrång. Skälet till mitt val är att 
dessa ubåtsintrång utgjorde en del av det underlag som låg till grund för de 
utredningar som gjordes på marin- och försvarsstaberna i syfte att ge underlag 
för överbefälhavarens ställningstagande till förstärkning av ubåtsjaktförmågan.306

I början av 1980-talet noterades en ändring i mönstret i de ubåtsintrång 
som upptäcktes. Denna förändring tydliggjordes slutligen genom händelserna 
1980 vid Huvudskär och Utö då HMS Halland snabbrustades före långresa. 
Under perioden 1980–1990 inträ"ade ett stort antal intrång med ubåtar och 
undervattensfarkoster. De förband som kunde bedriva kvali#cerad ubåtsjakt 
bestod av sju ubåtsjakthelikoptrar. Övriga förband, patrullbåtar, bevakningsbåtar 
och minspärrtroppar, kunde endast medverka för stationär bevakning. 
Bottenhydrofonstationer och magnetslingor som tidigare fanns för skydd av 
sjöförsvarets baser hade utrangerats långt tidigare. Situationen var milt sagt 
något ansträngd. Av politiska skäl kunde inte regeringen undvika att besluta om 
åtgärder för att förstärka ubåtsjaktförmågan.

Efter ubåtsintrånget i området Huvudskär – Utö satsades 49 miljoner 
kronor för att förbättra ubåtsjaktförmågan. I första hand gjordes satsningen på 
helikoptersystemet. Genom att öka antalet ubåtsjakthelikoptrar till tio skapades 
förutsättningar att kontinuerligt hålla en rote ubåtsjakthelikopter i luften under 

306 De utredningarna som jag syftar på är CM funktionsplan ubåtsskydd, CM 1984-10-26 
Stud H 723:6598; ÖB plan för ubåtsskyddets inriktning, ÖB 1984-10-26 Plan 1 KH 723:9695; 
Redovisning för regeringen: ÖB skr 1988-02-18, Stud 082:60585 samt Stud 1988-02-18 
H 082:7145; BUS 88, Op 1 1988-05-20 KH 082:641; FM 90 Delrapport 4 – Ubåtsskydd, PLANL 
1989-09-20 KH 082:659.
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Ubåtsintrång efter andra världskrigets slut
Främmande ubåtar på svenskt territorialhav har rapporterats under hela det kalla
kriget och in på 2000-talet. Redan i början av 1950-talet talades det om sovjetiska
miniubåtar vilka var en vidareutveckling av motsvarande tyska från andra världs-
kriget. För att placera händelserna på Gåsefiärden och Hårsfiärden i ett större
tidssammanhang har jag ställt samman ett antal ubåtsintrång. Listan redovisas i
bilaga 5 och kan göras längre. Att händelserna före Gåsefiärden inte rönt samma
uppmärksamhet som de som har inträffat efter Gåsefiärden beror med all säkerhet
på att bevisen inte ansågs trovärdiga (talan i egen sak, så kallade budgetubåtar)
och att en acceptans skulle framtvinga ökat anslag till marinen eller minskning av
andra delar inom försvaret.

Jag har kritiserats för mitt val av ubåtsintrång. Skälet till mitt val är att
dessa ubåtsintrång utgjorde en del av det underlag som låg till grund för de
utredningar som gjordes på main- och försvarsstaberna i syfte att ge underlag
för överbefälhavarens ställningstagande till förstärkning av ubåtsjaktförmågan.3°6

I början av 1980-talet noterades en ändring i mönstret i de ubåtsintrång
som upptäcktes. Denna förändring tydliggjordes slutligen genom händelserna
1980 vid Huvudskär och Utö då HMS Halland snabbrustades före långresa.
Under perioden 1980-1990 inträffade ett stort antal intrång med ubåtar och
undervattensfarkoster. De förband som kunde bedriva kvalificerad ubåtsjakt
bestod av sju ubåtsjakthelikoptrar. Övriga förband, patrullbåtar, bevakningsbåtar
och minspärrtroppar, kunde endast medverka för stationär bevakning.
Bottenhydrofonstationer och magnetslingor som tidigare fanns för skydd av
sjöförsvarets baser hade utrangerats långt tidigare. Situationen var milt sagt
något ansträngd. Av politiska skäl kunde inte regeringen undvika att besluta om
åtgärder för att förstärka ubåtsjaktförmågan.

Efter ubåtsintrånget i  området Huvudskär — Utö satsades 49 miljoner
kronor för att förbättra ubåtsjaktförmågan. I första hand gjordes satsningen på
helikoptersystemet. Genom att öka antalet ubåtsjakthelikoptrar till tio skapades
förutsättningar att kontinuerligt hålla en rote ubåtsjakthelikopter i luften under

306 De utredningarna som jag syftar på är CM funktionsplan ubåtsskydd, CM 1984-10-26
Stud H 723:6598; ÖB plan för ubåtsskyddets inriktning, ÖB 1984-10-26 Plan 1 KH 723:9695;
Redovisning för  regeringen: Ö B  skr 1988-02-18, Stud 082:60585 samt Stud 1988-02-18
H 082:7145; BUS 88, Op 1 1988-05-20 KH 082:641; FM 90 Delrapport 4 — Ubåtsskydd, PLANL
1989-09-20 KH 082:659.
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en längre tid. Korvetterna av Stockholm-klassen utrustades med ubåtsjaktsystem. 
Utveckling av en ubåtsjakttorped påbörjades. Efter U 137:s intrång tillfördes 
ytterligare 200 miljoner kronor och efter Hårs!ärden 250 miljoner kronor till 
marinens del av försvarsanslaget. Karlskronaintrånget gav ytterligare 50 miljoner 
kronor och efter överbefälhavarens utredning och förslag beslutades om ytterligare 
750 miljoner kronor. Allt som engångsbelopp.307

Efter många försök och med okonventionella metoder lyckades man för 
sjöförsvaret skapa ett bra fungerande taktiskt system, bestående av kustkorvetter 
och ubåtsjakthelikoptrar till sjöss, patrullbåtar med släphydrofon tillsammans 
med minjaktfartyg inomskärs stöttade av hydrofonbojsystem samt kustförsvarets 
bevakningsförband. Den stora begränsningen bestod i att en kontinuerlig insats 
under längre tid endast kunde bedrivas inom ett område. Jag kommer själv ihåg, 
att jag vid ett samtal med Carl Bildt konstaterade behovet av att alla patrullbåtarna 
(16 stycken) behövde modi"eras, för att skapa en taktisk handlingsfrihet utan 
att vara låst till ett område. Det politiska intresset för en sådan lösning visade 
sig vara svagt, nästan obe"ntlig. Endast åtta patrullbåtar blev modi"erade. Fyra 
patrullbåtar behölls i sin ursprungliga version medan resterande fyra utrangerades.

Det är anmärkningsvärt hur liten satsningen på förmågan att jag ubåt har 
varit trots alla politiska och militära uttalanden. Från 1980 till 1995 satsades cirka 
1,3 miljarder (engångsbelopp) extra på ubåtsjaktförmågan. Satsningen utgjorde i 
genomsnitt knappt 90 miljoner per år eller 4,4% av sjöförsvarets anslag. Att kalla 
detta för en omfattande satsning, innebar att svenska folket hade getts överdrivna 
förväntningar på Försvarsmaktens förmåga att komma tillrätta med den politiska 
belastning som ubåtsintrången på svenskt sjöterritorium innebar.

Rustning och beredskap
Jag har tidigare konstaterat att den avvägning och prioritering, som lades fast 
1958 i stort sett levde kvar fram tills det kalla kriget var slut. Det är nu dags för 
mig att ändra uppfattning. Min genomgång av och här redovisat material pekar 
entydig på, att inriktningen lades fast redan i början av 1900-talet, för att slutligt 
konkretiseras i 1948 års försvarsbeslut. Det mobiliserande försvaret bestod i fred 
av en utbildningsorganisation, som skulle kunna sättas på krigsfot först då den 
behövdes. Innebörden av detta var, att sjöförsvaret blev en hybrid, såväl en skola 
som organiserade krigsförband.

Strävan efter att disponera en bättre omedelbar beredskap, var mycket 
CFHSÊOTBE�TÌWÊM�GSÌO�QPMJUJLFS�TPN�JOPN�GÚSTWBSFU��'SBNGÚSBMMU�JOPN�BSNÏLSFUTBS�

307 Överbefälhavaren föreslog i februari 1988 förstärkning av ubåtsskyddet i två steg, som 
sammanlagt uppgick för driften till 300 miljoner kronor per år och för investeringar till 2 190 
miljoner kronor som engångsbelopp. Regeringens beslut blev ett engångsbelopp på ca 750 miljoner 
kronor (dåtida prisläge).
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konkretiseras i 1948 års försvarsbeslut. Det mobiliserande försvaret bestod i fred
av en utbildningsorganisation, som skulle kunna sättas på krigsfot först då den
behövdes. Innebörden av detta var, att sjöförsvaret blev en hybrid, såväl en skola
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Strävan efter att disponera en bättre omedelbar beredskap, var mycket
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hade den långsiktiga beredskapen givits mycket hög prioritet.  Denna prioritering 
av den långsiktiga beredskapen och att den omedelbara beredskapen skulle ses som 
en biprodukt, bidrog till de svårigheter som uppkom för sjöförsvaret i samband 
med 1980-talets inträngande ubåtar och undervattensfarkoster samt främmande 
undervattensverksamhet.

Genom försvarets organisation som en skola, där utbildningen till stor 
del bedrevs yrkesindelat, !ck den omedelbara beredskapen stå tillbaka i 
förhållande till den långsiktiga beredskapen. Detta blev särskilt tydligt, när ett 
nytt utbildningssystem (VU 60) infördes under 1960-talet. Krigsförbandet 
organiserades, när den första repetitionsutbildningen var genomförd. För 
kustartilleriet fungerade detta någorlunda väl, då omsättningen av förbanden 
genomfördes individuellt. Samtidigt tillämpades lokalrekrytering till de 
fasta förbanden, vilka var utrustade med en månads förnödenheter och hela 
krigsutredningen av ammunition.

För "ottan var detta svårare. Endast en tredjedel av fartygen var fredsrustade. 
Rustningen av antalet fartyg anpassades i första hand till de krigsbesättningar som 
skulle ersättas. Utbildningen av besättningar krävde att alla funktioner ombord måste 
vara bemannade. Annars kunde inte fartygen genomföra besättningsutbildning. 
Att två tredjedelar av fartygen låg i så kallad malpåse, innebar att en hög tröskel 
måste passeras, innan insatsberedskapen kunde ökas. Och då handlade det om 
krigsrisk, ett politiskt beslut om beredskapshöjning eller mobilisering.

Krigsmaktens mobiliseringssystem innebar att fartygen förlades i materielbe-
redskap när de inte var rustade. Detta system blev mer föråldrat med färre stora 
fartyg som fanns i krigsorganisationen, samt genom den successivt mer avance-
rade utrustningen ombord. Försök med att lägga fartygen i depå och varmhålla 
dem med en liten reducerad besättning visade sig vara en mycket positiv åtgärd 
vilken också genomfördes. Denna åtgärd skapade grunden och utgjorde förut-
sättningen för sjöstridskrafternas höga beredskap och höga insatsfrekvens under 
1980-talets ubåtskriser.308

Det bör också uppmärksammas att antalet fartyg som skulle hållas rustade 
beslöts av regeringen. Det handlade om en förändring av den fredstida utbild-
ningsorganisationen. På så sätt kontrollerades sjöförsvarets fredstida organisation 
e#ektivt av politiska beslut.309 

308 Försöken genomfördes av dåvarande kommendörkaptenen Claes Tornberg som chef för 11:e
torpedbåtsdivisionen. (Tornberg blev senare kommendör och planeringschef i marinstaben samt 
konteramiral och Chef för Kust"ottan.)
309 Ett exempel på detta var de politiska anvisningar som begränsade utnyttjandet av HMS Göta 
Lejon vid kryssarens rustning för utbildning av en ny krigsbesättning 1964.
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Samhällsfunktioner
Sjöförsvaret ansvarade även för ett antal viktiga funktioner, som det svenska 
samhället var beroende av.

Flottan bemannade de svenska isbrytarna med ansvar för att sjöfarten kunde 
fortgå under hela året ända upp till Luleå. Samtidigt innebar detta förbättrade 
möjligheter att vidmakthålla sjöo!cerarnas manöver- och navigationskompetens 
samt att utbildning kunde genomföras av de besättningar som vid mobilisering 
skulle bemanna de civila fartyg, vilka hade tagits ut som hjälpminfartyg. Detta 
var ett växande behov allteftersom de stora örlogsfartygen – kryssarna och jagarna 
– utrangerades utan att ersättas av nya.

Flottan bemannade sjöfartsverkets sjömätningsfartyg, som genomförde 
sjömätning längs den svenska kusten. Sjömätningen var viktig för sjöfarten och 
inte minst, då handelsfartygen successivt ökade i storlek. Kunskapen om möjliga 
leder, främst i skärgårdarna, var strikt sekretessbelagda. Många möjliga leder var 
inte markerade på de kommersiella sjökorten, utan fanns bara med i speciella 
militärledskort. Friheten för de marina enheterna att uppträda i de svenska 
skärgårdarna blev därmed väsentligt större än för övrig sjöfart. Sjömätningen var 
också viktig för det svenska försvaret och då inte minst för den utveckling som 
den allt modernare minröjningstekniken innebar.

Helikopterförbanden, förutom de direkta militära uppdragen, hade bland 
annat ansvar för sjö- och "ygräddning, beredskap att biträda med sjuktransporter 
och brandbekämpning och medverkan vid större katastrofer. Ett bra exempel på 
detta är de insatser som gjordes vid Estonias förlisning. Dessa insatser förbättrade 
möjligheterna för förarna att upprätthålla "ygkompetensen på motsvarande sätt, 
som möjliggjorde för sjöo!cerarna på isbrytarna att vidmakthålla sin nautiska 
kompetens.

Avvecklingen av dessa grundades på Försvarsmaktens ekonomi men 
förmodligen även på den så kallade ansvarsprincipen innebärandes att ansvaret 
alltid skulle vara detsamma såväl i fred, vid katastrofer och kon"ikter som i krig. 
Detta innebar att varje myndighet självständigt organiserade och utvecklade 
den egna kärnverksamheten. Samordningsansvaret mellan myndigheterna 
åvilade regeringen. Samtidigt beslöt regeringen att Försvarsmaktens verksamhet 
strikt skulle inriktas mot dess huvuduppgift – rikets försvar. Ett bärande 
skäl till detta beslut var utan tvekan att förändringen enbart kom att beröra 
TKÚGÚSTWBSFU��6UCJMEOJOHTPSHBOJTBUJPOFO�JOPN�GÚSTWBSFU�EÌ�GSÊNTU�JOPN�BSNÏO�
påverkades inte. Återigen var det möjligt att minska de direkta kostnaderna för 
Försvarsmakten på bekostnad av sjöförsvaret, utan att behöva minska den stora 
militära organisationen.

Avvecklingen av berörda samhällsfunktioner innebar såväl en minskning av 
sjöförsvarets kompetens som en ökning av samhällskostnaderna inom andra 
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myndigheter. Ett område, som dessutom dubblerades, var behovet av sjömätning. 
Den moderna minröjningen förutsatte god kännedom om havsbottnens struktur. 
Försvarsmakten var därmed tvingad att själv genomföra sjömätning och med de 
marina anslagen !nansiera de ökade kostnader, som detta medförde.

Min slutsats är tydlig. Att fördela ansvaret för dessa samhällsfunktioner 
till de för verksamheten ansvariga myndigheterna är ett rent slöseri med 
statens tillgångar. Den samordning som sjöförsvaret hade ansvar för och som 
nu avska"ades, medförde för staten totalt sett ingen lägre kostnad. Samtidigt 
tvingades sjöförsvaret att utveckla egna metoder för att lösa de uppdrag som 
statsmakterna avkräver. Slutresultatet blev, att det som sjöförsvaret kunde göra 
blev bra, men kostnaden ökade, vilket innebar en ytterligare begränsning av 
sjöförsvarets verksamhet.
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statens tillgångar. Den samordning som sjöförsvaret hade ansvar för och som
nu avskaffades, medförde för staten totalt sett ingen lägre kostnad. Samtidigt
tvingades sjöförsvaret att utveckla egna metoder för att lösa de uppdrag som
statsmakterna avkräver. Slutresultatet blev, att det som sjöförsvaret kunde göra
blev bra, men kostnaden ökade, vilket innebar en ytterligare begränsning av
sjöförsvarets verksamhet.

Vårt framtida sjöförsvar?
mod ansvar för s l u t a r t ,  liske JJi Ir Svensk trucgrnet.
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Eftertanke

Alltsedan 1900-talets början har politikerna ifrågasatt behovet av ett sjöförsvar. 
Även övriga försvarsgrenar har ställt sig bakom detta. Den svenska ambitionen 
att hålla sig utanför de ideligen återkommande europeiska kon!ikterna under 
1800-talet gjorde det nödvändigt att kunna begränsa, helst förhindra, att andra 
stater använde sig av de hav som omger Sverige för egna intressen. Denna ambition 
innebar också att krigsmakten skulle ha tillgång till resurser för att kunna försvara 
landet utanför kust och gräns. Såväl praktiska erfarenheter som gjorda analyser 
efter första världskrigets slut och den närmaste tiden därefter, visade tydligt på 
behovet av ett sjöförsvar och då inte minst för att vara en del av det svenska 
integritetsförsvaret. 

Efter försvarsbeslutet 1925 antogs en ny plan för !ottans uppbyggnad. 
Denna plan uppfattades som provocerande av de andra två försvarsgrenarna. 
Kretsen kring Ny Militär Tidskrift använde för dem gynnsamma enkla 
säkerhets- och försvarspolitiska analyser i syfte att ifrågasätta sjöförsvarets och 
då främst !ottans uppbyggnad. Resultatet blev som förväntat – ett för landet 
anpassat och nödvändigt invasionsförsvar, medan integritetsförsvaret bedömdes 
vara obehövligt. Trots upprepade beslut av Riksdagen lyckades motståndarna 
senarelägga eller helt stoppa den av Riksdagen beslutade utvecklingen av 
sjöförsvaret. Under hela perioden mellan första och andra världskrigen försköts 
och senarelades sjöförsvarets förnyelse gång på gång. Konsekvenserna av detta 
blev, att sjöförsvaret vid krigsutbrottet 1939 bestod av förband, som till stora delar 
härstammade från tiden före första världskriget. De förband som var användbara 
och i viss utsträckning nyanska"ades inför krigsutbrottet, byggde till stor del på 
föråldrad teknik.

Under andra världskriget tvingades Sverige att satsa stora resurser på försvaret. 
Det gällde att hålla landet utanför kriget. Samtidigt var vi avskurna från den 
tekniska utvecklingen i omvärlden och således hänvisade till den teknik som hade 
sitt ursprung från förkrigstiden. Dessutom anslogs huvuddelen av satsningen på 
GÚSTWBSTCFSFETLBQ�GÚS�BSNÏO�PDI�ìZHWBQOFU��%F�NBSJOB�TBUTOJOHBSOB�WBS�OÊTUBO�
obe#ntliga trots de erfarenheter som fanns från första världskriget och från de 
krigsavhållande insatserna, som det svenska integritetsförsvaret fortlöpande 
genomförde.

Till skillnad från första världskriget gjordes aldrig någon analys av 
krigsmaktens krigsavhållande och neutralitetsbevarande insatser under andra 
världskriget. Däremot genomfördes många stora och omfattande utredningar 
för att åstadkomma scenarier som sedan kunde analyseras i efterskott. Resultatet 
av dessa teoretiskt framtagna erfarenheter användes sedan för avvägning mellan 
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olika militära förmågor inom krigsmakten. Slutsatserna blev desamma som 
majoriteten i 1930 års försvarskommission fastslog 1936, att huvudförsvarslinjen 
skulle ligga innanför gräns och kust. Sakskälet till detta var för mig minst sagt 
verklighetsfrämmande : Försvaret av landet utanför dess gräns och kust kan misslyckas. 
Om så skulle bli fallet, står vi tomhänta. Det kan ha funnits andra skäl, bland annat 
CFIPWFU� BW� FO� TUPS� BSNÏ� TPN�NPUJW� GÚS�EFO� BMMNÊOOB�WÊSOQMJLUFO�NFO�PDLTÌ�
för sysselsättningen i landet. Det handlade såväl om militära fredsförband som 
försvarsindustri. Därför måste invasionsförsvar vara försvarets viktigaste uppgift. 
Integritetsförsvar !ck tillgodoses med förband, som i första hand var anska"ade 
för uppgifter i invasionsförsvaret.

Jag har aldrig förstått, hur det kan tillåtas att avstå från en länk i den 
svenska försvarskedjan, utan att detta får konsekvenser för vår säkerhets- och 
försvarspolitik. Inte heller förstår jag, varför politiker snabbt utnyttjar positiva 
förändringar för att minska anslagen till försvaret. Jag förstår inte heller varför 
åtgärder inte får vidtas, när det politiska klimatet hårdnar. I Sverige har vi två bra 
exempel på detta märkliga förhållande.

Ett exempel är 1948 års försvarsbeslut, som innebar att ingen plan för 
sjöförsvarets förbandsutveckling antogs. Överbefälhavaren Helge Jung ansåg 
att osäkerheten i omvärldsutvecklingen innebar att det inte var möjligt att ta 
ställning till behovet av förband om tio till femton år. Sjöförsvaret och då främst 
#ottan skulle behålla den från kriget ärvda organisationen. 

Uppbyggnaden av ubåtsjaktfunktionen efter andra världskriget gynnades till 
en början i form av antalet tillgängliga och lämpliga fartyg. Denna uppbyggnad, 
om än något beskuren, hade god e"ekt fram till slutet av 1960-talet. Men anslag för 
att !nansiera den stora organisationen erhölls inte, trots vetskapen om att många 
förband skulle utgå och avvecklas efter den kommande tioårsperiodens slut. Trots 
intrång med ubåtar och andra undervattensfarkoster på svenskt sjöterritorium 
under hela efterkrigstiden samt att svenskt sjöterritorium utvidgats, vidhölls att 
fartygen i #ottan skulle reduceras till antal och storlek. Några de!nitiva beslut 
fattades aldrig bortsett från beslutet av Palmes regering att avslå begäran att bygga 
om jagare till fregatter. Den fartygsburna ubåtsjakten avvecklades härigenom av 
sig själv. Därmed begränsades möjligheter till insatser såväl i Västerhavet som i 
Östersjön successivt i takt med minskat antal fartyg och dessas storlek. 

Ett annat exempel är att den ekonomiska tillväxten stagnerade under början av 
1960-talet. Politikernas möjligheter att behålla eller helst öka välfärdssatsningarna 
i landet försvårades. Detta !ck en indirekt koppling till utformningen av 
politiken inom landet. Den dåvarande kompensationen för kostnadsutvecklingen 
avska"ades. Försvarsekonomin kom att styras av den inrikespolitiska utvecklingen 
i stället för en långsiktig bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen 
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i omvärlden. Den tidiga enigheten om försvarets utveckling gick förlorad och 
försvaret !ck betala notan.

Under det kalla kriget prioriterades invasionsförsvaret. Kustförsvaret 
utvecklades till ett stabilt och väl fungerande försvarssystem, som också bestod 
av insatser mot inträngande ubåtar. Ytattackförbanden med ett luftförsvarssystem 
i världsklass möjliggjorde vapeninsats med torpeder och sjömålsrobotar med 
såväl lång som kort räckvidd. Det svenska ubåtssystemet var också av världsklass. 
Detta gav förutsättningar för att hindra en angripares utnyttjande av Östersjön 
eller ett havsområde av motsvarande storlek. Sjöförsvaret hade i detta avseende 
blivit mycket kvali!cerat och starkt nog för att utgöra kärnan i försvar mot en 
kustinvasion och verksamt bidra till försvar vid en gränsinvasion. Att sjöförsvaret 
trots denna prioritering kunde organisera en respektingivande ubåtsjaktstyrka 
mot en inträngande undervattensfarkost var en unik prestation. En brasklapp 
måste dock skjutas in. Kvantiteten förband var i minsta laget vid beaktande av 
Sveriges långa kust.

Förmågan att värna den svenska integriteten begränsades av att invasions-
försvaret var prioriterat och att antalet förband radikalt hade minskats. Den verkligt 
stora bristen uppstod, när den fartygsburna ubåtsjakten avvecklades i början av 
1980-talet. De återkommande intrången med ubåtar, undervattensfarkoster och 
annan främmande undervattensverksamhet togs på allvar, först då den sovjetiska 
ubåten gick på grund på svenskt inre vatten i oktober 1981. Först då började 
politikerna reagera.

Genom att i situationer av avvägning förneka behovet av ett integritetsförsvar 
och slå fast att invasionsförsvar var försvarets viktigaste uppgift, kunde sjöförsvaret 
minimeras. Dåvarande försvarsstabschefen Stig Synnergren ansåg att "ottan inte 
hade något i Västerhavet att göra. Tillräckliga enheter skulle kunna utgöras av en 
skärgårds"otta med små fartyg, baserade i farvatten på svensk östersjökust och 
av ubåtar, som opererade i sydöstra Östersjön som ju för övrigt var attack"ygets 
domän. Militär förstärkning av Gotland skulle genomföras tidigt och planeras 
utan behov av sjötransporter, då detta skulle ställa anspråk på större fartyg för 
eskort. Något behov av sjöfartsskydd fanns inte enligt Stig Synnergren.

Det är föga förvånande, att den annars så empatiske och godhjärtade Per 
Rudberg i sina minnesanteckningar har noterat en replikväxling som han, då 
kommendör vid försvarsstaben, hade med Stig Synnergren:

Synnergren:  Du kan ta dina j-vla båtar och fara åt helvete!
Rudberg:   Är det rikes försvarsstabschef, som säger så om den del av det försvar som han 
  är satt att sköta och vårda?
Synnergren:  Nej, du, det är Stig Synnergren, som säger så.
Rudberg:   Då ska Per Rudberg be att få säga att försvarsstabschefen bara avslöjar sin 
  bottenlösa okunnighet om vad "ottan är och vad den kan.
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Vid det kalla krigets slut hade alla större ytstridsfartyg liksom den fartygsburna 
ubåtsjakten och det tunga sjöfrontsartilleriet helt avvecklats. Fartygen 
organiserades i tre ytstrids!ottiljer, en ubåts!ottilj och fyra minkrigsavdelningar. 
Kustförsvarets områdesansvar samordnades av kustartilleribrigadstaber. 
Sjöförsvarets krigsorganisation bestod av trettio ytstridsfartyg, tolv ubåtar, nitton 
spärrbataljoner, ett kustrobotbatteri och tre rörliga kustartilleribataljoner. De 
rörliga spärrförbanden var under omorganisering till sex am"biebataljoner. Även 
om de enskilda förbanden var av bra kvalitet, tillfördes de sjöförsvaret sent och i 
för litet antal.

– o 0 o –

I inledningskapitlet till boken konstaterar jag att försvarets förändring under 
det kalla kriget har en tydlig koppling till sjöförsvarets dagsaktuella förmåga – 
varför blev det som det blev? Därför anser jag det vara berättigat att avsluta boken 
med att sammanfatta sjöförsvarets förändring efter det kalla krigets slut och de 
första decennierna av 2000-talet. 

Situationen i de norra delarna av Europa är idag densamma som tidigare. Norra 
Ishavet är av vital betydelse för Rysslands möjligheter att använda kärnvapen. 
Det mellersta området karaktäriseras av stater, som självständigt driver en politisk 
strävan att ansluta sig till västvärlden. I gränsområdet mellan denna mellersta del 
och norra Europa upplever Ryssland ett växande säkerhetspolitiskt hot. Detta 
har bland annat inneburit ett ökat samarbete mellan Ryssland och Vitryssland. 
Jag kan också konstatera att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE) har accepterat att Ryssland får behålla större styrkor i !ankområdena än 
vad den ursprungliga överenskommelsen medgav. 

Rysslands agerande splittrar och försvagar Europeiska Unionen (EU). Ryssland 
skapar också splittring mellan öst och väst genom att vid många tillfällen utnyttja 
sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Rysslands agerande i Georgien och annekteringen 
av Krim är två av många andra tecken på en strävan att åter bli relativt starkt. 
Detta agerande anser Ryssland vara nödvändigt för att återfå kontrollen över sina 
grannländer och åter kunna bli en stormakt i nivå med USA. 

Politikerna i riksdag och regering bär det politiska ansvaret för såväl yttre som 
inre säkerhet. Detta ansvar omfattar också att kunna vidmakthålla erforderlig 
import av varor, för vilka landet saknar självförsörjning – livsmedel, läkemedel 
och komponenter till industrin för att säkra folkförsörjningen. Förutom dessa 
livsviktiga transport!öden, såväl till och från som inom landet, ställs stora krav på 
medicinsk kompetens och lagerhållning av för sjukvården nödvändig utrustning. 
Neddragningen av sjöförsvarets möjligheter att skydda sjöfart och militär 
förmåga vid invasion innebär stora svårigheter att säkra den sjöfart och övrigt 
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rörliga spärrförbanden var under omorganisering till sex amfibiebataljoner. Även
om de enskilda förbanden var av bra kvalitet, tillfördes de sjöförsvaret sent och i
för litet antal.

— o 0 o —
I inledningskapitlet till boken konstaterar jag att försvarets förändring under

det kalla kriget har en tydlig koppling till sjöförsvarets dagsaktuella förmåga —
varför blev det som det blev? Därför anser jag det vara berättigat att avsluta boken
med att sammanfatta sjöförsvarets förändring efter det kalla krigets slut och de
första decennierna av 2000-talet.

Situationen i de norra delarna av Europa är idag densamma som tidigare. Norra
Ishavet är av vital betydelse för Rysslands möjligheter att använda kärnvapen.
Det mellersta området karaktäriseras av stater, som självständigt driver en politisk
strävan att ansluta sig till västvärlden. I gränsområdet mellan denna mellersta del
och norra Europa upplever Ryssland ett växande säkerhetspolitiskt hot. Detta
har bland annat inneburit ett ökat samarbete mellan Ryssland och Vitryssland.
Jag kan också konstatera att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) har accepterat att Ryssland far behålla större styrkor i flankområdena än
vad den ursprungliga överenskommelsen medgav.

Rysslands agerande splittrar och försvagar Europeiska Unionen (EU). Ryssland
skapar också splittring mellan öst och väst genom att vid många tillfällen utnyttja
sin vetorätt i FN:s säkerhetsråd. Rysslands agerande i Georgien och annekteringen
av Krim är två av många andra tecken på en strävan att åter bli relativt starkt.
Detta agerande anser Ryssland vara nödvändigt för att återfå kontrollen över sina
grannländer och åter kunna bli en stormakt i nivå med USA.

Politikerna i riksdag och regering bär det politiska ansvaret för såväl yttre som
inre säkerhet. Detta ansvar omfattar också att kunna vidmakthålla erforderlig
import av varor, för vilka landet saknar självförsörjning — livsmedel, läkemedel
och komponenter till industrin för att säkra folkförsörjningen. Förutom dessa
livsviktiga transportflöden, såväl till och från som inom landet, ställs stora krav på
medicinsk kompetens och lagerhållning av för sjukvården nödvändig utrustning.
Neddragningen av sjöförsvarets möjligheter att skydda sjöfart och militär
förmåga vid invasion innebär stora svårigheter att säkra den sjöfart och övrigt
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transport!öde som krävs för folkförsörjningen. Försvarsmaktens ominriktining 
till ett insatsförsvar innebar dessutom att huvuddelen av krigssjukhusen lades 
ner och att all beredskapsplanering inom sjukvården upphörde under slutet av 
1990-talet.

Den svenska geogra"n är vad den alltid har varit. Den skandinaviska halvön 
och därmed även Sverige är i praktiken en ö. Mer än 90 % av allt varu!öde 
transporteras med fartyg till och från landet. Om detta !öde bryts, stannar 
vår tillväxt. Försörjningen av befolkningen bryter samman. Kanske är detta en 
bättre metod att tvinga landet till eftergifter än med hot om kärnvapen eller 
militär invasion. Den fartygsburna ubåtsjakten var en nödvändig del av svenskt 
integritetsförsvar för att tillfredställande säkra försörjningen av landet i ofärdstider 
och under krig i omvärlden. 

Försvarets utformning måste anpassas till utvecklingen i omvärlden på sådant 
sätt, att det svenska försvaret kan ge politikerna handlingsfrihet att självständigt 
fatta beslut som gagnar Sverige. Detta har blivit allt viktigare genom den ryska 
aggressiviteten i svenskt närområde och det spända läget i omvärlden. Trots 
denna insikt är det märkligt att ett !ertal beslut fattades under en tioårsperiod 
fram till 2004 års försvarsbeslut. Beslut som innebar en osannolik rasering av det 
svenska försvaret. Allt, som hade karaktären av invasionsförsvar, skulle utrangeras 
till förmån för ett insatsförsvar främst inriktat mot internationella insatser.

Detta borde då ha inneburit en ökning av satsningarna på sjöförsvaret. Men 
så blev det inte. Istället innebar besluten en gradvis och kraftig reduktion av 
sjöförsvaret, vilket ledde till stora begränsningar i sjöförsvarets möjligheter att 
sättas in inom !era geogra"ska områden.

Ett första beslut i början av 1990-talet innebar att sex robotbåtar och åtta 
patrullbåtar moderniserades samt att fyra patrullbåtar utrangerades. Övriga 
robot- och patrullbåtar vidmakthölls under en kort period. Ett minfartyg 
utrangerades. Minkrigsförbanden minskades till tre. Tolv av det fasta 
sjöfrontssystemets bataljoner moderniserades och hotanpassades. Övriga sju 
utgick ur krigsorganisationen.

Ett andra beslut i andra hälften av 1990-talet var att minska ytstridsfartygen 
från tjugosex till tjugo. Antalet ubåtar minskades från tolv till nio, varav två 
lades i materielreserv. De rörliga kustförsvarsförbanden bibehölls, medan de fasta 
kustförsvarsförbanden reducerades till sex.

Ett tredje beslut vid sekelskiftet innebar att marinkommandona utgick och 
två marinbaser behölls, en i Karlskrona och en på Muskö. Ytstrids!ottiljerna 
minskades till två med sammanlagt tolv ytstridsfartyg. Ubåts!ottiljen minskades 
till fem ubåtar. Endast en minkrigs!ottilj behölls. Kustartilleriförbanden 
reducerades till en rörlig brigadledning med tre am"biebataljoner. Resterande 

transportflöde som krävs för folkförsörjningen. Försvarsmaktens ominriktining
till ett insatsförsvar innebar dessutom att huvuddelen av krigssjukhusen lades
ner och att all beredskapsplanering inom sjukvården upphörde under slutet av
1990-talet.

Den svenska geografin är vad den alltid har varit. Den skandinaviska halvön
och därmed även Sverige är i praktiken en ö. Mer än 90 % av allt varuflöde
transporteras med fartyg till och från landet. Om detta flöde bryts, stannar
vår tillväxt. Försörjningen av befolkningen bryter samman. Kanske är detta en
bättre metod att tvinga landet till eftergifter än med hot om kärnvapen eller
militär invasion. Den fartygsburna ubåtsjakten var en nödvändig del av svenskt
integritetsförsvar för att tillfredställande säkra försörjningen av landet i ofärdstider
och under krig i omvärlden.

Försvarets utformning måste anpassas till utvecklingen i omvärlden på sådant
sätt, att det svenska försvaret kan ge politikerna handlingsfrihet att självständigt
fatta beslut som gagnar Sverige. Detta har blivit allt viktigare genom den ryska
aggressiviteten i  svenskt närområde och det spända läget i  omvärlden. Trots
denna insikt är det märkligt att ett flertal beslut fattades under en tioårsperiod
fram till 2004 års försvarsbeslut. Beslut som innebar en osannolik rasering av det
svenska försvaret. Allt, som hade karaktären av invasionsförsvar, skulle utrangeras
till förmån för ett insatsförsvar främst inriktat mot internationella insatser.

Detta borde då ha inneburit en ökning av satsningarna på sjöförsvaret. Men
så blev det inte. Istället innebar besluten en gradvis och kraftig reduktion av
sjöförsvaret, vilket ledde till stora begränsningar i sjöförsvarets möjligheter att
sättas in inom flera geografiska områden.

Ett första beslut i början av 1990-talet innebar att sex robotbåtar och åtta
patrullbåtar moderniserades samt att fyra patrullbåtar utrangerades. Övriga
robot- och patrullbåtar vidmakthölls under en kort period. Ett minfartyg
utrangerades. Minkrigsförbanden minskades t i l l  tre. Tolv av det fasta
sjöfrontssystemets bataljoner moderniserades och hotanpassades. Övriga sju
utgick ur krigsorganisationen.

Ett andra beslut i andra hälften av 1990-talet var att minska ytstridsfartygen
från tjugosex till tjugo. Antalet ubåtar minskades från tolv till nio, varav två
lades i materielreserv. De rörliga kustförsvarsförbanden bibehölls, medan de fasta
kustförsvarsförbanden reducerades till sex.

Ett tredje beslut vid sekelskiftet innebar att marinkommandona utgick och
två marinbaser behölls, en i Karlskrona och en på Muskö. Ytstridsflottiljerna
minskades till två med sammanlagt tolv ytstridsfartyg. Ubåtsflottiljen minskades
till fem ubåtar. Endast en minkrigsflottilj behölls. Kustartilleriförbanden
reducerades till en rörlig brigadledning med tre amfibiebataljoner. Resterande
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fasta kustförsvarsförband utgick liksom kustrobotbatteriet och de rörliga 
LVTUBSUJMMFSJCBUBMKPOFSOB� TPN� UJMM� TLJMMOBE� GSÌO� BSNÏOT� BSUJMMFSJ� PDLTÌ� IBEF�
förmågan att beskjuta rörliga mål.

Ett !ärde beslut var att Riksdagen 2004 beslöt att invasionsförsvar inte längre 
skulle vara försvarets viktigaste uppgift. Försvarsmakten skulle omorganiseras till 
en insatsorganisation. Huvuduppgiften skulle vara förmåga att föra väpnad strid. 
Försvarsmakten skulle utveckla ett modernt försvar med stor tillgänglighet och 
med hög operativ förmåga för de av regeringen fastställda uppgifterna. Tonvikten 
skulle ligga på operativ förmåga i närtid och att de internationella insatserna 
skulle öka såväl kvantitativt som kvalitativt.

Dessa beslut av Riksdagen ledde till omfattande neddragningar av försvarets 
organisation. Enligt riksdagsbeslutet skull sjöförsvaret bestå av fyra ubåtar, 
sju ytstridsfartyg, sju minröjningsfartyg, en am!biebataljon och en marin 
basbataljon. Ubåtsjakthelikoptrarna inlemmades i en för försvaret gemensam 
helikopterbataljon.

Den förändrade inriktningen gjorde det möjligt att undvika en ökning av 
försvarsanslaget, som annars hade varit nödvändigt. Neddragningar berodde med 
stor sannolikhet på att försvarsbesluten i slutet av 1900-talet medförde att den 
ekonomiska ramen för försvarsbeslutet 2004 redan från början saknade cirka fem 
till sex miljarder kronor årligen, troligen som en följd av de åtaganden som hade 
gjorts för JAS-systemet. Det så kallade veckoförsvaret såg dagens ljus.

Ett femte beslut 2015 innebar att politikerna konstaterade att Sveriges 
säkerhetspolitiska läge hade försämrats och att det fanns behov av att ändra 
Försvarsmaktens inriktning och öka dess förmåga. Uppgörelsen innebar att 
Försvarsmakten tillförs cirka 10 miljarder under perioden 2016–2020. Tiden 
till sjöss blev längre och antalet övningar utökas. Fem korvetter av Visby-klass 
kompletteras med två korvetter av Göteborg-klass. Stockholm-klassen har 
modi!erats och är numera patrullfartyg. Det svenska sjöstrategiska intresset av 
att ha militär närvaro på Gotland skulle tillgodoses. Sjöförsvaret består idag av sju 
korvetter, två patrullfartyg, fyra ubåtar, nio minjaktfartyg och en am!biebataljon 
med cirka 100 stridsbåtar samt ett antal specialfartyg. Dessa förband har att 
bevaka och skydda en 2 400 kilometer lång kuststräcka, som är lika lång som från 
Skagen till Bilbao i Spanien.

– o 0 o –

Sammantaget konstaterar jag att den stela planeringen med en avvägning inom 
det svenska försvaret är föga lämpat att vara följsam till den dynamiska värld 
som vi lever i. Möjligen kan det till del ha sin förklaring i den relativa stabilitet, 
som rådde under det kalla kriget, men också i en tro på den eviga freden. Det 

fasta kustförsvarsförband utgick liksom kustrobotbatteriet och de rörliga
kustartilleribataljonerna, som till skillnad från armens artilleri också hade
förmågan att beskjuta rörliga mål.

Ett fjärde beslut var att Riksdagen 2004 beslöt att invasionsförsvar inte längre
skulle vara försvarets viktigaste uppgift. Försvarsmakten skulle omorganiseras till
en insatsorganisation. Huvuduppgiften skulle vara förmåga att föra väpnad strid.
Försvarsmakten skulle utveckla ett modernt försvar med stor tillgänglighet och
med hög operativ förmåga för de av regeringen fastställda uppgifterna. Tonvikten
skulle ligga på operativ förmåga i närtid och att de internationella insatserna
skulle öka såväl kvantitativt som kvalitativt.

Dessa beslut av Riksdagen ledde till omfattande neddragningar av försvarets
organisation. Enligt riksdagsbeslutet skull sjöförsvaret bestå av fyra ubåtar,
sju ytstridsfartyg, sju minröjningsfartyg, en amfibiebataljon och en main
basbataljon. Ubåtsjakthelikoptrarna inlemmades i en för försvaret gemensam
helikopterbataljon.

Den förändrade inriktningen gjorde det möjligt att undvika en ökning av
försvarsanslaget, som annars hade varit nödvändigt. Neddragningar berodde med
stor sannolikhet på att försvarsbesluten i slutet av 1900-talet medförde att den
ekonomiska ramen för försvarsbeslutet 2004 redan från början saknade cirka fem
till sex miljarder kronor årligen, troligen som en följd av de åtaganden som hade
gjorts för JAS-systemet. Det så kallade veckoförsvaret såg dagens ljus.

Ett femte beslut 2015 innebar att politikerna konstaterade att Sveriges
säkerhetspolitiska läge hade försämrats och att det fanns behov av att ändra
Försvarsmaktens inriktning och öka dess förmåga. Uppgörelsen innebar att
Försvarsmakten tillförs cirka 10 miljarder under perioden 2016-2020. Tiden
till sjöss blev längre och antalet övningar utökas. Fem korvetter av Visby-klass
kompletteras med två korvetter av Göteborg-klass. Stockholm-klassen har
modifierats och är numera patrullfartyg. Det svenska sjöstrategiska intresset av
att ha militär närvaro på Gotland skulle tillgodoses. Sjöförsvaret består idag av sju
korvetter, två patrullfartyg, fyra ubåtar, nio minjaktfartyg och en amfibiebataljon
med cirka 100 stridsbåtar samt ett antal specialfartyg. Dessa förband har att
bevaka och skydda en 2 400 kilometer lång kuststräcka, som är lika lång som från
Skagen till Bilbao i Spanien.
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Sammantaget konstaterar jag att den stela planeringen med en avvägning inom
det svenska försvaret är föga lämpat att vara följsam till den dynamiska värld
som vi lever i. Möjligen kan det till del ha sin förklaring i den relativa stabilitet,
som rådde under det kalla kriget, men också i en tro på den eviga freden. Det
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ska dock i sammanhanget beaktas att !er människor har dött i Europa genom 
krigshandlingar efter det kalla krigets slut än under de 50 år, som det kalla kriget 
existerade.

Denna stelbenta inställning utgjorde grunden för avvägningen mellan 
försvarsgrenarna under hela perioden för det kalla kriget. Samtidigt stod denna 
avvägning i motsatsförhållande till den svenska utrikes- och försvarspolitiken – 
militär alliansfrihet i fred. Det svenska försvaret måste mobiliseras för att kunna 
möta en angripare. Regeringens beslut att mobilisera byggde på att Sverige skulle 
ha hunnit få information om risk för ett militärt angrepp, och att angriparens 
förberedelser inför ett anfall skulle komma att ta tid i anspråk. En sådan tid skulle 
ge Sverige möjlighet att mobilisera och genomföra uppmarsch. Det resonemanget 
utgjorde också en förutsättning för att enbart kunna satsa på den långsiktiga 
CFSFETLBQFO�PDI�TLBQB�UJE�GÚS�BSNÏOT�NPCJMJTFSJOH�

Jag har alltid ställt mig tveksam till möjligheterna att besluta om och 
genomföra mobilisering i så god tid att den hinner genomföras före ett "entligt 
anfall mot landet. Även om den politiska situationen i omvärlden förvärras, är 
det inte ett tecken på att ett angrepp på Sverige är (nära) förestående. Möjligen 
kan slutsatser dras att en stat har förutsättningar för att genomföra ett anfall. 
Historien är fylld av många sådana situationer. Ingen vet förrän det är försent 
att landet står inför ett "entligt anfall. Den politiska inställningen i Sverige har 
alltid varit, att landet inte ska höja beredskapen vid förändringar i omvärlden 
och därmed uppfattas som provocerande. Att under sådana förutsättningar 
stelbent satsa på invasionsförsvaret och den långsiktiga beredskapen, måste få 
långsiktiga negativa konsekvenser för den svenska utrikes- och försvarspolitiska 
trovärdigheten. Erfarenheterna från första hälften av 1900-talet glömdes bort. 
Optimismen var tydlig. Svenskt försvar skulle lämpligen rustas upp under den 
period med försämrade relationer mellan länderna i vårt närområde och de 
militära förberedelser som kommer att föregå aktiva krigshandlingar.

,SJHFUT�LBSBLUÊS�IBS� GÚSÊOESBUT� GSÌO�BUU� FOCBSU�IB�WBSJU� BSNÏFSOBT�LBNQ�QÌ�
slagfältet till det totala kriget. Den väpnade terrorismen, cyberkrigföringen och 
vapenutvecklingen känner inga gränser. Alla, inte bara sjömän och soldater, utan 
även barn, civila, sjuka och gamla blir o#er i det nya krigets framfart. Kan vi 
inte själva försäkra oss om och bestämma över det nödvändiga !ödet av varor 
och tjänster utgående från en styrkeposition, blir vi i många fall utlämnade till 
omvärldens goda vilja. Hur det var, vet vi genom de erfarenheter som erhölls 
under de båda världskrigen. Att under tiden efter andra världskrigets slut 
medvetet prioritera Försvarsmaktens utveckling att möta ett konventionellt 
militärt angrepp och lämna en lucka i den svenska Försvarsmakten kan inte vara 
rätt. Det handlar bland annat om förmågan att kunna och inte minst vilja skydda 

ska dock i sammanhanget beaktas att fler människor har dött i Europa genom
krigshandlingar efter det kalla krigets slut än under de 50 år, som det kalla kriget
existerade.

Denna stelbenta inställning utgjorde grunden för avvägningen mellan
försvarsgrenarna under hela perioden för det kalla kriget. Samtidigt stod denna
avvägning i motsatsförhållande till den svenska utrikes- och försvarspolitiken —
militär alliansfrihet i fred. Det svenska försvaret måste mobiliseras för att kunna
möta en angripare. Regeringens beslut att mobilisera byggde på att Sverige skulle
ha hunnit få information om risk för ett militärt angrepp, och att angriparens
förberedelser inför ett anfall skulle komma att ta tid i anspråk. En sådan tid skulle
ge Sverige möjlighet att mobilisera och genomföra uppmarsch. Det resonemanget
utgjorde också en förutsättning för att enbart kunna satsa på den långsiktiga
beredskapen och skapa tid för armens mobilisering.

Jag har alltid ställt mig tveksam till möjligheterna att besluta om och
genomföra mobilisering i så god tid att den hinner genomföras före ett fientligt
anfall mot landet. Även om den politiska situationen i omvärlden förvärras, är
det inte ett tecken på att ett angrepp på Sverige är (nära) förestående. Möjligen
kan slutsatser dras att en stat har förutsättningar för att genomföra ett anfall.
Historien är fylld av många sådana situationer. Ingen vet förrän det är försent
att landet står inför ett fientligt anfall. Den politiska inställningen i Sverige har
alltid varit, att landet inte ska höja beredskapen vid förändringar i omvärlden
och därmed uppfattas som provocerande. Att under sådana förutsättningar
stelbent satsa på invasionsförsvaret och den långsiktiga beredskapen, måste få
långsiktiga negativa konsekvenser för den svenska utrikes- och försvarspolitiska
trovärdigheten. Erfarenheterna från första hälften av 1900-talet glömdes bort.
Optimismen var tydlig. Svenskt försvar skulle lämpligen rustas upp under den
period med försämrade relationer mellan länderna i vårt närområde och de
militära förberedelser som kommer att föregå aktiva krigshandlingar.

Krigets karaktär har förändrats från att enbart ha varit armeernas kamp på
slagfältet till det totala kriget. Den väpnade terrorismen, cyberkrigföringen och
vapenutvecklingen känner inga gränser. Alla, inte bara sjömän och soldater, utan
även barn, civila, sjuka och gamla blir offer i det nya krigets framfart. Kan vi
inte själva försäkra oss om och bestämma över det nödvändiga flödet av varor
och tjänster utgående från en styrkeposition, blir vi i många fall utlämnade till
omvärldens goda vilja. Hur det var, vet vi genom de erfarenheter som erhölls
under de båda världskrigen. Att under tiden efter andra världskrigets slut
medvetet prioritera Försvarsmaktens utveckling att möta ett konventionellt
militärt angrepp och lämna en lucka i den svenska Försvarsmakten kan inte vara
rätt. Det handlar bland annat om förmågan att kunna och inte minst vilja skydda
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sjöfart och !ske. Detta är, om inte det enda, ett sätt att skapa respekt för viljan att 
bevara vårt oberoende och då inte minst för att kunna föra den militärt alliansfria 
politik som Riksdagen har beslutat om.

De säkerhets- och försvarspolitiska åtgärder som vidtogs under 1980- 
och 1990-talen har endast marginellt påverkat sjöförsvarets utveckling. Den 
ekonomiska satsningen har varit minimal och begränsade förbättringar har 
i princip genomförts inom den tilldelade ekonomiska ramen. Den långsiktiga 
planeringen, vars huvudinriktning var invasionsförsvar, utmanades av i fred 
inträ"ade händelser, intrång av ubåtar, undervattensfarkoster och främmande 
undervattensverksamhet som rubbade förtroendet för svensk strävan att 
självständigt bestämma över den förda politiken. Beroendet av andra länders 
agerande har tydliggjorts. Det naturliga hade varit att satsa på både och, det vill 
säga att för sjöförsvaret bibehållen satsningen på den långsiktiga beredskapen och 
samtidigt tillföra extra anslag för att täcka de brister som var uppenbara vid de 
regelbundet återkommande intrången med ubåtar och andra undervattensfarkoster 
samt främmande undervattensverksamhet. 

Våra politiker kan inte ges godkänt för försvarsöverenskommelser om de 
hävdar att dess utformning förbättrar Sveriges förmåga att vara herre i eget hus. 
Vi kan ha ett hur starkt försvar som helst, men börjar omvärlden tvivla på vår 
försvarsförmåga, begränsas ändå möjligheterna att föra en oberoende politik. Att 
tro att Sverige, med en påtaglig lucka i sjöförsvaret, kan hålla sig utanför framtida 
kon#ikter framstår som en utopi. 

Det som är viktigast och som måste tillgodoses först är att Sverige på ett 
trovärdigt sätt kan övervaka och kontrollera luftrummet, havet på och under 
havsytan och därmed trygga landets självständighet och försörjning. För detta 
behövs ett heltäckande luftförsvar, förmåga att skydda sjöfarten för att säkra 
transport#ödet av varor så att försörjningen av landet inte bryts. Landet har 
dessutom behov av att kunna förhindra och om nödvändigt ingripa mot terrorism 
i vid bemärkelse. 

Att på nytt bygga upp ett invasionsförsvar kan ifrågasättas. En öppen kon#ikt 
med Ryssland kommer snarare att handla om försörjning av befolkningen, politisk 
utpressning och kärnvapenhot. Ett bättre alternativ till ett invasionsförsvar är att 
göra gemensam sak med andra länder; att gå med i Nato. 

Min slutsats är, att även om de militära förbanden i vårt närområde skulle 
minska, kommer behovet att övervaka och kontrollera luftrummet, havet på och 
under havsytan att kvarstå under överskådlig tid.

sjöfart och fiske. Detta är, om inte det enda, ett sätt att skapa respekt för viljan att
bevara vårt oberoende och då inte minst för att kunna föra den militärt alliansfria
politik som Riksdagen har beslutat om.

De säkerhets- och försvarspolitiska åtgärder som vidtogs under 1980-
och 1990-talen har endast marginellt påverkat sjöförsvarets utveckling. Den
ekonomiska satsningen har varit minimal och begränsade förbättringar har
i princip genomförts inom den tilldelade ekonomiska ramen. Den långsiktiga
planeringen, vars huvudinriktning var invasionsförsvar, utmanades av i fred
inträffade händelser, intrång av ubåtar, undervattensfarkoster och främmande
undervattensverksamhet som rubbade förtroendet för svensk strävan att
självständigt bestämma över den förda politiken. Beroendet av andra länders
agerande har tydliggjorts. Det naturliga hade varit att satsa på både och, det vill
säga att för sjöförsvaret bibehållen satsningen på den långsiktiga beredskapen och
samtidigt tillföra extra anslag för att täcka de brister som var uppenbara vid de
regelbundet återkommande intrången med ubåtar och andra undervattensfarkoster
samt främmande undervattensverksamhet.

Våra politiker kan inte ges godkänt för försvarsöverenskommelser om de
hävdar att dess utformning förbättrar Sveriges förmåga att vara herre i eget hus.
Vi kan ha ett hur starkt försvar som helst, men börjar omvärlden tvivla på vår
försvarsförmåga, begränsas ändå möjligheterna att föra en oberoende politik. Att
tro att Sverige, med en påtaglig lucka i sjöförsvaret, kan hålla sig utanför framtida
konflikter framstår som en utopi.

Det som är viktigast och som måste tillgodoses först är att Sverige på ett
trovärdigt sätt kan övervaka och kontrollera luftrummet, havet på och under
havsytan och därmed trygga landets självständighet och försörjning. För detta
behövs ett heltäckande luftförsvar, förmåga att skydda sjöfarten för att säkra
transportflödet av varor så att försörjningen av landet inte bryts. Landet har
dessutom behov av att kunna förhindra och om nödvändigt ingripa mot terrorism
i vid bemärkelse.

Att på nytt bygga upp ett invasionsförsvar kan ifrågasättas. En öppen konflikt
med Ryssland kommer snarare att handla om försörjning av befolkningen, politisk
utpressning och kärnvapenhot. Ett bättre alternativ till ett invasionsförsvar är att
göra gemensam sak med andra länder; att gå med i Nato.

Min slutsats är, att även om de militära förbanden i vårt närområde skulle
minska, kommer behovet att övervaka och kontrollera luftrummet, havet på och
under havsytan att kvarstå under överskådlig tid.
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KAP. VI.

Nentralitelsvakiens verkningar innot marinen.

a) Inkallelaer av  reAervperfenal och vitrupliktIga samt ekonomifika
forbettringar for personalen.

Såsom i  kap. I  anförts, utföll mobiliseringen i  vad angår de värnpliktigas
inställelse synnerligen tillfredeatallaude, i det personalbehovet fylldes i  mycket
större utsträckning, an vad anm beräknats, vilket huvudsakligen torde berott på
att sjöfarten under första krigstiden at gott eau avstannade.

1)å. vad flottan beträffar, ajoetyrkornas bemanningsbehov och behovet ev
reservpersonal på stationerna var fyllt, fanns ett, till ett par tusen man upp-
gående överskott, som icke var erforderligt, och för vilket kasernutrymme icke
kunde beredas, vare sig i Stockholm eller i Karlskrona. P å  grand hårav hem-
förlovadea omedelbart det öveiekjutandu antalet värnpliktiga.

För tillgodoseende av behovet av yrkeautbildad personal i högre tjäastharbeta-
lelasser och för att frigöra äldre manskap er beväringens klass A, kvarhull
det på hösten 1914 uttiinta manskapet i tibast eller bereddes tillfille till for-
'angel stamanställning. Detta manskap lieraförlovades sedermera eller erhöll
avsked efter omkring två års krigstjänstgöring.

Omatandigheterna hava dock nödvändiggjort att under vissa perioder inkalla
manskap av klasserna A och B. vilka redan förut fullgjort en litagre eller kortare
krigatjänstgöting.

Samma princip beträffande kvarhållande i krigetjänstgaring av uttjant slam-
muuskap liar sedermern tillämpats under hela den tid, flottan varit n.obiliaerad,
dock wed visso lindringar, vilka, sedan lugnare förhållanden inträtt i Oidersjön,
kunnat viltagoa hösten 1917 och 1918 på grand av det till följd av minskade
rustningar minskade personalbehovet. Sålunda ha▶e stora delar sv det haetea
1916 eel] senare uttianta stammanskapet beviljats tjanstiedighet eller hemförlo-
vats efter endast ett års kvarhållande i krigstjänstgöring.

Beträffande flottans värnpliktiga i övrigt har det varit nödvändigt att efter
fullgjord fredstjänstgöring kvarhålla dem i  krigstjänstgöring under 6 å 8 må-
ender, på det att stridsfartygen, vilkas krielberedskap med nödvändighet mist
hållas på en hög ståndpunkt. icke i allt för stor utsträckning skulle behöva Le
mannas med fullståndigt oövad personal.

F. o. m. år 1916 har emellertid Undring kunnat beredas ben sistnämnda
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larapliktiga, av vilka de vapenföra kuunat beinförloyas efter endast 3 it 4 tuå-
naders krigstjänstgöring, då de kunnat ersattas med nödtorftigt utbildade re-
kryter.

Fo suereseiv minskning av antalet inkallade har pa grund av de skal, Dorn
tetruffniide atanipersonal ovan anförts, asen kunnat Ugn rum betraffande vitro-
phktiga, varjämte i star utatriekning tjänstledighet kunnat dem beviljas.

Genom deosa åtgärder ear vid tidpunkten för flottans demobilisering större
delen av till krigatitinstgOring inkallad personal redan bemförlovad eller beviljad
t,ostledialLet,

För den personal, som vid tidpunkten for demobiliseringen apnu krarstal
i krigstjänst, har tillfälle beretts att, om vederbörande så önskade. t. v. kvarstå
i tjänst.

Under den tid, då marinen i dem helbet var mobiliserad (hösten 1914), upp.
gick besattningestyrkan å rustade sjöstyrkor till högst 7.175 man malt d kust-
fästningarna till i  allt 26.2117 man. dini inberiknat trapper, tillhörande armön-

Storleken av de vid olika tidpunkter till krigstjinitgaring inkallade kon-
tingenterna av marinens rcservpersonal och värnpliktiga framgår av tab. bill. 7.

Av ii.banmoda tabell aynee, ett entakt krigstjanaterande icke kan bet/Anne
NZ.MOM assevirt start, och rat det icke efter den 1 uovember 1914 kan på något
kånnbart sått hava berövat naringalivet arbetskrafter.

Däremot år Jet tydligt, att krigatjinatgöringen för den enskilde ofta känts
betungande Deb inneburit Elora personliga uppoffringar.

Staten liar dusk bär sökt trade hjälpande emellan. Sålunda utfärdades den 13
augusti år 1914 en kungl. förordning, kompletterad av en kungl_ kungörelse av
mamma ding, om familjeundrrstrd i  vissa fall åt sådan värnpliktigs familj„ som
fullgör tjänstgöring till rikets forever. Dessa lxvitämmelser hava sedermera
undergått vissa föråndringar oeb erhållit tilligg i avsikt att bringa mer effek-
tiv hjälp från act allmännas side till de varnpliktigns familjer.

Den 45 augusti år 1914 utfärdade Kungl. Hajat reglemente för marinens av-
'Suing under larigstjånstgöringstid (kriarsavldnimmeglemented, vilket seder-
mera i förändrad form förnyades den 11 jani 1915. Dessförinnan hade dock
krizsavloningsrrglementet på grund av nådigt beslut upphört att tillampas be-
triffunde marinens stampersonal L o, m. den 1 41m-mber 1914.

Till minskande av dyrtidens tryek på den enskilde bar marinens personal
liksom övriga i statens tjänat anställda personer åtniutit krigstidstilligg och
krigstirlshjslp enligt av riksdagen beslutade grunder.

Tjanstnns omfattning och krav på beaattningarna.

Bet sr Rivet, att de mångskiftande uppgifter, mom det tillkommit flottan att
fylla under kriget. ställt betydande fordringar på besättningar och fartyg.

Betr- ffinde stampersonalens tjanstgöringnfärhållanden have de omfattande
rustningarna under mobiliseringen nömbråndiajort synnerligen långa njökont-
menderingar. Dest‘sa hava visserligen i  många avseenden visit goda verknin-
gar på personalens tillostbarbet, särskilt vad beträffar fartygsmaterielens band-
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havande, formaga att liked fartygens swim resurser avhjälpa haverier och fel-
aktigheter å mate:idea samt besättningarnas sjömanskap, men i de fall. då de
utsträckta till så långa oavbrutna perioder som 3 a 4 år, måste de dock anses
för den enskilde — synnerligast for den gifta personalen — hava medfört av.
sevärda uppoffringar.

De för det direkta neutralitetsskyddet använda fartygen hava fitiiChe såväl i
hamn som till sjöss mist hållas i en hög grad av beredskap, och stora krav ha
ställts på fartygachefernag omdöme och taktkinela samt på besattningarnas ut-
hållighet och påpasslighet.

För bevaltning,fartygen utfärdade order hava i allmänhet för fartyg i hamn
innehållit bastiimmelser om en mycket hög grad av miugberedakap, under dager
ända ned till 15 minuters frist från erhållen order till avgång, vilken frist oat.
tetid utsträckta till 'It å 1 timme. Under Käng till sjöss hava bevakningsfarty•
gen alltid innehaft hög stridsberedskap far målande av alla eventualiteter.

De små fartygens häftiga rörelser i sjö liar jämväl emellanåt förorsakat, att
personal gått överbord. I  de flesta fall hava väl de överbordgångna kunnat
bärgas, men i några fall, då de ej varit tillriickligt sirnkunniga eller förhållan-
dena i  övrigt varit ogynnsamma, hava dylika olyckshändelser tyvärr krävt
människoliv.

Ilen höga gångberedskapen och det trägna patrulleringsarbetet har gjort tjän-
sten för bevakningsfartygens besättningar synnerligen enformig. Tillåtelse att
gå i land från fartygen har kunnat beviljas endast I inskränkt omfattning och
inom myroket begränsade områden pd grund av nödvändigheten för permitterade
delar av besättningarna att vid aterkallelsesignal hastigt henna infinna sig om-
bord.

För att bereda dessa fartygsbesättningar omväxlingar och vila har alltsedan
hösten 1915 någon längre lids tjilastledigliet beretts dela på hösten. deli vid jail
och i mindre omfattning vid midsommar, oftast i sambaed med att fartygen för-
lagts till örlogsstationerna för översyn och utförande av erforderliga reparatio-
ner. Det är emellertid icke alltid, som av Kungl, Maj:t medgiven tjånatdedighet
kunnat i  full utsträckning beredas bevakningsfartygens besättningar. Nentra-
litetsvaktens krav hava i många fall tvingat vederbörande befälhavare att endast
i mindre omfattning bevilja tjanstledighet, och hasten 1915 måste redan betel
jad sådan indragas för besättningarna på ett antal torpedbåtar, vilka på genii
av det livliga sjökriget i  Osterajön ovillkorligen erfordrades för bevakaiogain-
damål. Sådan inskränkning av medgiven tjänstledighet har icke heller senare
kunnat helt undvikas.

Den för de mindre fartygen utsträckta bevakningstiäusten till sjöss och di,-
av förorsakade svårigheter att på regelbundna lider hålla varm mat har orkså
visat sig medföra svårartade följder med hänsyn till hälsotillståndet på så sätt,
att magåkommor, särskilt magsår. i ett alert antal fall nödvändiggjort avpolle-
terinr fur sjukdom för längre tid av på de lätta fartygen tjänatgörande perso-
nal. särskilt beträffande på jagare orb torpedbåtar tjänstgörande officerare
och underofficerare men även bland dessa fartygs manskap. A t t  dessafåthål-
landen med hänsyn till rådande personalbrist medfört kännbara olegrabeter.
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är tydligt. 1.11_ a. blev det nödviandilet att våren 1915 asrusta tre torpedbatnt
tor att kunna bereda on del andra fartyg fulltalig offitershrmanning.

I  den enformita Iiii.mten bar emellertid särakilt vid jularna stor gladje bercita
(lottam fartygsbeisltniogar, da gavot. i  form av penningar, böcker, klader, to-
bak rn. ni, av korporalioner och enskilda overlaninats til l  utdelning pis fartygen
eller ställts t i l l  vederlis,rande befi lhavam förfogande för att  på lämpligt sätt
anvil:Ma, för beredande av trevnad ht besiittningurrui. Euski Ida  personer have
också mans  a l l  bereda bissättningarna nojen f o r e t r o e l s e r  i  ham:saran vågat
sig uppskatla det arbete, som a v  flotten under kriget utförts, . k v e n  rederier
och fartygsägare samt andra personer hava vid många tillfallen på olika satt
risat sin erkiinshi för ev flottans fartyg fauna(' hjälp.

Bland givor, som tid efter *noun kommit [lorans personal t i l l  del. WIN som
Bung], Maj:t  t i l låtit vederbörande att  för av givarna angivna ändarnal motta-
ga, förtjäna följande äreki l t  omnitninande;

Iten 2 5  °k icker  1918 atimålde högste befälhavaren, a t t  Sverige% trålarus
forming t i l l  honom tivssrlarrinat ett insamlat belopp av 7,168 k r.  a t t  fördelas
mellan personalen å  de med minsvepning sysselsatta fartygen, v i lket  belopp
atillIden i  utsikt att  ökas genom fortsatt insamling.

Den 26 november 1918 overlämnade htskillign rederier i  Goteborg till Kunst.
Maj:t sahscun ett uttryck ev tacksamhet mot flettans personal for  det uppoff-
made arbete, heinalda personal under världskriget utfört v id  skyddandet a v
riketa nentralitet samt aäkeestallarelet a v  handelssjöfarten mot minfaran a t -
efter riktis lusters ett belopp av 2511110 kr.  satt tillmsdokairaria dem, som un-
der berikila artsets Aerial", och anhöriga efter dem, sonn under amen,  arbete
forolyeksitas,

Balerier A Sveriges ostkust hava den 20 januari 1919 genom kommendören
ru. ro. Ericson sunder tackamut erkäunande ev det kraftiga och tippoffrande
arbete. örlogeflottan under krimiiiren utfört for  underlättande av  svensk hen-
delasalfarts t i l l  chefro för  njilförsvarsdepartemeritet överlämnat att  belopp a v
31.5,50 kr.  att p i  lämpligt sitt  komma arlogsflorana bernanising ti l l  godo.

Haut Majestät honungen har t i l l  samtliga givare låtit  uttrycka sitt  radiga
vilbrlug över a roma,

Förutom sjötjäruilgOring har  flottans personal tagits i  anspråk f ö r  v i s p
Bidra uppgifter i  direkt ramhand rand nentralitetsvakten. D e t  radars i  freds-
tid uppenbara behovet a v  saker och snabb forbindelass mellan orlagaflottans
fartyg och myndigh.der i  hind har irivelvb nolbrändiggjort. att  irks, blott ma.
rime. utan även telegrafverket tillhöriga fact .  gniststationer vid kustin m i s t
bemannas av flottans gnistpersonal.

el N e n t r a l i t e ~ t e n s  k r a v  pit fartygen.

Tydligt hr. att den fleråriga tjanaten riven mist lunna spar efter alg betrild-
(nude fartgen.

Av tiljglitrgliga uppgifter framgår. att var orb en av flottans K ähleta jagare
under tiden augusti 1914 t. 0. rn. 1917 års utgång tillryggalagt i  genomsnitt en

•
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sträcka av 10.000 Klätitiska mil, inotavarande en viglängd av närmare 2 gin-
ger jordens omkrets, F å r  torpedbåtarna ar  motsvarande sträcka i  medeltal
omkring 26,000 nautiska mi l  eller omkr. Via gång jorden runt vid ekvatorn.

Intensiteten i  patrullverksamheten under vissa tider framgår sv att t. ex. ja-
garen »Ragman» under tiden 'ir 1 9 1 7  tillryggalade en distans av 6,090-a,iö-
mil, motsvarande ungefär avståndet Göteborg—Buenua Aires, och kanonbåten
»Skuld» under tiden »/..—"Vii 1915 ♦,å1M7 sjumil. Far  bevakningen av Blekinge•
kusten (en sträcka av 75 nautiska mil) t i l l  Karlskrona förlagda torpedbåtar hava
sammanlagt tillryggalagt en sträcka av minst 125,000 sjömil, vilket moteverar
en våglängd nr 6 gånger jordens rankrcts, Under juli manad 1917 tillryggalade
de två, då t i l l  Oreaundsavdelningen hörande flygbåtarna, under spanings- ork
övningsflygning en manamazilagd vägsträcka av 4.300 km. under aarnmanlagt
20 dagar. da flygning kunde äga runs-

Bevakoingstjänsten har i  allmänhet måst upprätthållas under så gott som alla
vaderleksfarhållanden. Därv id  hava. då så lå t i t  sig göra, torpedbåtar Linder
hårt väder ersatts av torpedkryssare och kanonbåtar. Torpedbåtar bara l ik -
rid upprätthållit patrulleringstj.tust utanför Karlskrona, då vindstyrkan vid
Utlangan uppmitts t i l l  36 sekundmeter.

Det är tydligt, att tjänst ti l l  sjasa i sådant väder, förutom att den ställt store
krav på lx-sättningarnas sjöinalaskap, mast i hög grad fresta fartygsmaterielen, i
synnerhet de små, svagt byggda och fawn sjovariliga torpedfartygen. Rapporter
om å fartygen under hårt väder inträffade haverier hava ingått från Avid tor-
pedkryssare och kanonbåtar som jagare och torpedbåtar. Sålunda blevo å av de
nyare 1:a klass torpedbåtarna på västkusten 1915 brutna i  däcket t i l l  följd as
påfrestningar i  sjön. Hösten 1917 sprung., på 4 andra av de nyare torped-
båtarna ett antal spant i  förskeppet av gamma drank. Genarv inströmmande
av vatten hava ofta haverier å hjälpmaskiner (fläktar in. i n t r ä f f a t  pd ja-
goro t o r p e d b å t a r,  t i l l  följd av ett fartygen i  hård s jö ledat s ig sa, at t
läckor uppstått vid däckaluckor och i  bordligigningen. Därigenom her också
mången gång stor skada anställts på ammunition och proviant, på beattnia-
garnas kläder sch andra tillhörigheter m. m.

Inträffade maskinhaverier hava under gång ti l l  sjöss stundom ställt fartygs-
chefer och besittningar inför svåra situationer. F a l l  hava inträffat, då tor.
pedbdtar träffats av brott i  propelleraxeln vid sang i  hög sjö, eller då hela ma-
skineriet på annat sätt för längre eller kortare tid setts fullkomligt ur funktion.

I intet fal l  l iar dock något fartyg av sådan anledning gått förlorat. Delis
hava tillstlidesvarande örlogsfartyg lämnat hogaerhjälp, dels hava fartygen
kunnat reda sig med egna hjälpmedel under tillräcklig tid för att provisoriskt
avhjälpa skadorna.

SI t. ex. f ick torpedbåten n : r  83, chef dåvarande löjtnanten Netindiller, i
maj 1916 maskinhaveri i  Ålands hav utanför Grieelehemn, U å  vinden bugs
mot land, uppriggades lacktätaren såsorre segel på masten, och med detta fram-
drivningsmedel seglade torpedbåten i n  t i l l  skyddad ankarplats v id Arholomi-

Före kriget hade torpedfartygen endast i  ringa utsträckning varit på expe-
dition vintertid. Också var i  allmänhet deras inredning sådan, a t t  de knap-
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part voro belsoeliga under den kalla aratiden- D e t  blef durfur nödvändigt att
redan p i  rienhåliten orh i  början av vintern 1914 i  tur orb ordning furligga
gatutliga jagare och torpedbitar till varv fur installering av kraftigare virme-
ledning och förbittrad isolering. Även med dessa förbittringar har det emeller-
tid icke varit möjligt att fullatindigt 11V11411till de olagenlieter beträffande fukt
och kondensering av vatten pd fartygasidor orb under diek inombords, *can år
ea ofrånkomlig följd av fartygens lifta byggnadssitt. I  samband med ovan-
stfiende förbättringar föralgon fartygen, i den mån sig göra lit, mod if:first/irk-
ningar.

Slitningen p i  fartygsmaterielen ken i  huvadonk anses hava omfattat;
beträffande fartygtakroven: piskor i  bordliggaingena vimlar, förorsakade

av för stor fjidring i hård sjö, ofta i förening med ett atörre eller mindre antal
aprungna naglar; deformationer i skroven, särskilt i närheten av vattenlinkm,
förorsakade av gång i is, vilket ofta medfört tackor i borflaggningen och skador
been i  fartygens atomur, varjämte rent mekanisk slitning på bordligirninzen
förekommit; förrostning och Mark galvanisk fritning av akroven har iven skett
&cal å bordläggningen som å naglarna i  denna, vilket medfört. att p i  en del
fartyg bordliggningsplåtar radat utbytas mot nya orb vid dockningar och clip-
tagningar för bottenmålning partiell omnitning mist verkatillas.

beträffande rnaskimanitiggningarna: förslitning i form av uppfritning och uPP-
rostaing av Ingpannorna, förslitning av maskinernas axlar, tappar, lager, buas-
aingar och parkningar, propelleraxlar och hylsor i star obtrickning, deformatio-
ner av propellrarna vid gång i is och vid aläg root i vattnet kringflytande före-
mål: sårakilt hava på Norrlandskusten förlagda fartyg varit utsatta för *Mena
haverier, förarsakade av sven långt ut till sjöss kringflytande timmer.

Samtliga .leasa olika yttringar ev förslitning å  fartygsmaterielen hava visst
medföra en vtsenUig nedsättning i farten för ett stort antal fartyg.

d) Varvens arbete, materialunakuffningar m. m.
På grand av de haverier och den förslitning, för vilka fartygen under non-

tralitetavakten i  väsentligt lararre grad in i  fredstid varit utsatta, bar örlogs-
varvens arbete —  sårakilt tinder översynsperioderna p i  högilarna och under
vintrarna — varit synnerligen omfattande. Arbetet har dessutom behövt for-
arras, dels till följd av det jamförelaevis stora antal fartyg. som varit rustat,
Ms till följd av den korta tid, inom vilken erforderlig, reparationer it de för
det direkta neutra/itetaskyddet anvanda fartygen måst utföras.

För Adana arbeten hava dessutom privata varv I "ter utsträrkuing mist tagas
i anspråk, simkilt på vistkusten och i preened. F ö r  utförande av en del arbe-
ten, vilka antingen varit av mera omfattande nitric. eller — om de utförts vid
privata skeppsvarv — elkulle i onödig grnd furdyruts. hava fartygen
di ad kunnat eke. förlagt, till någon av flottans stationer.

Orlogrvarvens övriga arbeten, sådana corn ny- och ombyggnadsarbeten jam's,
större underhålltarboten, hava ofta i  betydande grad måst undanakjutas med
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hänsyn till ett hastigt återatrillanne i Coln tjinetbart skick av de för dit direkta
neutralitetsskyddet erforderliga fartygen.

Nybyggnader och nyanskaffningar för marinen hava i övrigt i avsevärd grad
försvårats och fördröjts till följd av svårigheten alt från utlandet i  tid erhålla
beställd materiel. ,am ej kunnat inom landet anskaffas. S å  har exempelvis
varå förhållandet med beställningar av periskop och accumulatorbatterer för
undervattensbåtar samt avatåndainätare nob strålkastare från Tyskland, pan-
sar och turbinmaskindelar från Amerika.

e) Neutralitetsvaktens kostnader.
På grund av den ökade krigsberedskap, sam under åren 1914-18 varit er-

forderlig beträffande flottan och kustfästningarna, har riksdagen anvisal sir.
▶kildy medel for tryggandet av rikets neutralitet. Dessa extra kostnader fram-
gå av bil. 6, varest Ivan utvisas den stegring, eon under krigsåren skett i me-
delpriserna på brianale far flottans fartyg samt naturaunderhåll for personalen.

Hans Majestät Konungen har den 16 november 1918 uttryckt sitt och sven-
eka folkets erkännande till flottans personal for dess arbete under kriget sued
följande ord:

Till flottans bemanning av alla grader.
Under mera in fyra års tid har flottan varit rustad och oavbrutet tagits i

anspråk såväl till surnande av rikets neutralitet genom noggrann bevakning av
våra kuster, som ork till sjöfartens tryggande genom övervakande av haudel-
fartygens vägar. Darjänite har ett omfattande minsa-epningsarbele bedrivits
till säkerstållande eller underlättande av det för hela vår folknäring så viktiga
utsjöfiaket.

För all denim gagnerika verksamhet, [Or del plikttrogna och ofta mod livsfara
förenade arbete, som under denna långa tid utförts av flottans personal och far
den villighet, med vilken de pemonliga uppoffringar burits, som härmed varit
förenade, uttalar jag nu, liå neutralitetsvakten går till ända, mitt och hela sven-
ska folkets varma tack.

Delta uttalandt skall genom vederbärande befälhavares försorg meddelas un•
derlydande personal.

Stockholms slott den 16 november 1918.

GUST A F.
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Bilaga 3
Särskilda yttranden i sammandrag

I kapitlet Försvarspolitikens styrande faktorer (sidan 70 !.) har jag kommenterat 
GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� GÚSTMBH� UJMM� ÚWFSTZO� BW� ����� ÌST� GÚSTWBSTCFTMVU��%Ì� IBS� KBH�
LVOOBU�LPOTUBUFSB� BUU� GÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� MFEBNÚUFS� J�NZDLFU� TUPS�PNGBUUOJOH�
var oeniga om innehållet i förslaget till hur krigsmakten skulle utvecklas efter kri-
HFU��,PNNJUUÏOT�PSEGÚSBOEF�PDI�TKV�BW�LPNNJUUÏOT�FMWB�MFEBNÚUFS�FOTLJMU�FMMFS�
tillsammans liksom fyra sakkunniga lämnade särskilda yttranden. Det var enligt 
min mening uppseendeväckande att en statlig utredning kunde lämna ett betän-
kande under total oenighet. Denna visas tydligt av innehållet i de yttranden, som 
alla utom tre ledamöter inlämnade. För att ge en uppfattning om vidden av oe-
nighet, har jag gjort en översiktlig sammanställning av huvuddragen i respektive 
yttrande på det sätt, som jag har uppfattat dem.

1945 års försvarskommitté
 Försvarskommitténs ordförande
 Karl Levinson  Landshövding i Stockholms län
 Ledamöter 
 Elon Andersson  Ledamot (f ) av FK
   Chefredaktör för Ljusnan i Bollnäs
 Sven Andersson  Partisekreterare i SAP
 Anders Enok Bjelle  Direktör i LRF:s tidskriftsaktiebolag
   Chefredaktör för såväl Landtmannen som   
   Jordbrukarnas Föreningsblad
 Knut G Ewerlöf  Ledamot (h) av FK
   Tidigare "nansborgarråd i Stockholm
 Arne Geijer  Ordförande i svenska metallindustriarbetareförbundet
 Hilding Hagberg  Ledamot (k) av AK
   Chefredaktör i Norrskens#amman
 David Hall  Ledamot (s) av AK
   Deputerad i Riksbanken, ombudsman SAP
 Erik von Heland  Ledamot (b) av FK
   Godsägare
 A Å:son Törnkvist  Ledamot (s) av AK
   Redaktör i Blekinge Folkblad
 Jacob Wallenberg  Bankdirektör i Stockholms Enskilda Bank
 Försvarskommitténs generalsekreterare
 Ragnar Lundberg  Statssekreterare i Försvarsdepartementet från 1947
 Biträdande sekreterare i försvarskommittén
 G Söderberg Förste byråsekreterare i försvarets civilförvaltning
 Sakkunniga i försvarskommittén
� *WBS�#BDLMVOE� (FOFSBMNBKPS�$IFG�GÚS�BSNÏTUBCFO
 Carl August Ehrensvärd Generalmajor, Chef för försvarsstaben till 1947-04-01
 $ord Bonde Överste, ersatte Ehrensvärd 1947-04-01

Bilaga 3
Särskilda yttranden i sammandrag
I kapitlet Försvarspolitikens styrande faktorer (sidan 70 if) har jag kommenterat
försvarskommittens förslag till översyn av 1942 års försvarsbeslut. Då har jag
kunnat konstatera att försvarskommittens ledamöter i mycket stor omfattning
var oeniga om innehållet i förslaget till hur krigsmakten skulle utvecklas efter kri-
get. Kommittens ordförande och sju av kommittens elva ledamöter enskilt eller
tillsammans liksom fyra sakkunniga lämnade särskilda yttranden. Det var enligt
min mening uppseendeväckande att en statlig utredning kunde lämna ett betän-
kande under total oenighet. Denna visas tydligt av innehållet i de yttranden, som
alla utom tre ledamöter inlämnade. För att ge en uppfattning om vidden av oe-
nighet, har jag gjort en översiktlig sammanställning av huvuddragen i respektive
yttrande på det sätt, som jag har uppfattat dem.

1945 års försvarskommitte
Försvarskommitténs ordförande
Karl Levinson
Ledamöter
Elon Andersson

Sven Andersson
Anders Enok Bjelle

Knut G Ewerlöf

Arne Geijer
Hilding Hagberg

David Hall

Erik von Heland

A Å:son Törnkvist

Jacob Wallenberg
Försvarskommittins generalsekreterare
Ragnar Lundberg S t a t s s e k r e t e r a r e  i Försvarsdepartementet från 1947
Biträdande sekreterare i försvarskommitten
G Söderberg F ö r s t e  byråsekreterare i försvarets civilförvaltning
Sakkunniga i försvarskommitten
Ivar Backlund G e n e r a l m a j o r ,  Chef för armsstaben
Carl August Ehrensvärd G e n e r a l m a j o r ,  Chef för försvarsstaben till 1947-04-01
Thord Bonde Ö v e r s t e ,  ersatte Ehrensvärd 1947-04-01

Landshövding i Stockholms län

Ledamot (f) av FK
Chefredaktör för Ljusnan i Bollnäs
Partisekreterare i SAP
Direktör i LRF:s tidskriftsaktiebolag
Chefredaktör för såväl Landtmannen som
Jordbrukarnas Föreningsblad
Ledamot (h) av FK
Tidigare finansborgarråd i Stockholm
Ordförande i svenska metallindustriarbetareförbundet
Ledamot (k) av AK
Chefredaktör i Norrskensflamman
Ledamot (s) av AK
Deputerad i Riksbanken, ombudsman SAP
Ledamot (b) av FK
Godsägare
Ledamot (s) av AK
Redaktör i Blekinge Folkblad
Bankdirektör i Stockholms Enskilda Bank
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 Stig H:son Ericson Konteramiral, Souschef för marinförvaltningen
 Erik Lundberg Professor, Konjunkturinstitutet
 R A Malcolm Direktör
 Karl Silfverberg Överste, Souschef vid !ygstaben
 Edvin Ström Krigsråd, Försvarets civilförvaltning
 Experter i försvarskommittén
 Chefen för försvarsdepartementet har från den 18 september 1945 utsett 14    
 experter samt därefter ytterligare sju experter.

'ÚSTWBSTLPNNJUUÏOT� PSEGÚSBOEF� ÚWFSMÊNOBEF� 406� �������� Betänkande med 
förslag angående försvarets organisation avgivet av 1945 års försvarskommitté den 25 
november 1947��'ÚSTWBSTLPNNJUUÏO�WBS�PFOJH��/FEBO�SFEPWJTBT�FUU�TBNNBOESBH�
av ledamöternas och de sakkunnigas särskilda yttranden.

Kommitténs ordförande Karl Levinsson anförde att det hade varit önskvärt 
om fredsorganisationen i större utsträckning än i förslaget hade kunnat minskas. 
Men i det rådande osäkra utrikespolitiska läget vore detta inte möjligt. Det var 
också nödvändigt att ta hänsyn till svenska statens ekonomi tillsammans med 
knappheten på arbetskraft och råvaror samt den av valutaskäl framtvungna 
importbegränsningen. Sammantaget medförde detta begränsningar av omfattande 
NBUFSJFMBOTLBêOJOHBS��5JMM�TLJMMOBE�GSÌO�LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�BOTÌH�IBO�BUU�)FNTÚ�
kustartilleriförsvar tillsvidare skulle vara kvar i organisationen, förutsatt att 
bemanningen kunde lösas och att Härnösands kustartilleridetachement ändå 
kunde dras in.

Ledamöterna Elon Andersson och Sven Andersson konstaterade i ett gemensamt 
yttrande att den ovisshet, som då ännu rådde om det internationella lägets 
utveckling, att förändringar i försvarets organisation måste göras på sådant sätt, 
att försvarets e"ektivitet under de närmaste åren inte påtagligt försvagades. Att 
bibehålla e"ektivitet måste också innebära att hänsyn togs till krigsteknikens 
utveckling. Därför vore det bra att pröva en försvarsstruktur, som byggde på 
lokalt bundet försvar kompletterat med rörliga och slagkraftiga reserver.

%F� OPUFSBEF� BUU� LPNNJUUÏOT� LPTUOBETSBN� CFHSÊOTBEF� NÚKMJH� NBUFSJFMBO-
ska"ning för upprätthållande av e"ektiviteten i den föreslagna organisationen. 
Liksom ordföranden konstaterade de att svenska statens ekonomi, knappheten 
på arbetskraft och råvaror samt den av valutaskäl framtvungna importbegräns-
ningen förhindrade en mera betydande materielanska"ning under de närmast 
kommande åren. Dessutom borde materielanska"ning anstå i avvaktan på erfa-
renheter i fråga om då aktuell utveckling av försvarsmateriel och erfarenheter från 
andra världskriget.

Ledamöterna Enok Bjelle och Jacob Wallenberg BOTÌH� BUU� EF� BW� LPNNJUUÏO�
GÚSFTMBHOB�BOTMBHFO�UJMM�BSNÏO�PDI�NBSJOFO�WBS�PUJMMSÊDLMJHB��&LPOPNJTL�CBMBOT�

Stig H:son Ericson K o n t e r a m i r a l ,  Souschef för marinförvaltningen
Erik Lundberg P r o f e s s o r ,  Konjunkturinstitutet
R A Malcolm D i r e k t ö r
Karl Silfverberg Ö v e r s t e ,  Souschef vid flygstaben
Edvin Ström K r i g s r å d ,  Försvarets civilförvaltning
Experter i fYrsvarskommittin
Chefen för försvarsdepartementet har från den 18 september 1945 utsett 14
experter samt därefter ytterligare sju experter.

Försvarskommittens ordförande överlämnade SOU 1947:72, Betänkande med
förslag angående försvarets organisation avgivet av 1945 års försvarskommitté den 25
november 1947. Försvarskommitten var oenig. Nedan redovisas ett sammandrag
av ledamöternas och de sakkunnigas särskilda yttranden.
Kommitténs ordförande Karl Levinsson anförde att det hade varit önskvärt
om fredsorganisationen i större utsträckning än i förslaget hade kunnat minskas.
Men i det rådande osäkra utrikespolitiska läget vore detta inte möjligt. Det var
också nödvändigt att ta hänsyn till svenska statens ekonomi tillsammans med
knappheten på arbetskraft och råvaror samt den av valutaskäl framtvungna
importbegränsningen. Sammantaget medförde detta begränsningar av omfattande
materielanskaffningar. Till skillnad från kommittens förslag ansåg han att Hemsö
kustartilleriförsvar tillsvidare skulle vara kvar i  organisationen, förutsatt att
bemanningen kunde lösas och att Härnösands kustartilleridetachement ändå
kunde dras in.
Ledamöterna Elon Andersson och Sven Andersson konstaterade i ett gemensamt
yttrande att den ovisshet, som då ännu rådde om det internationella lägets
utveckling, att förändringar i försvarets organisation måste göras på sådant sätt,
att försvarets effektivitet under de närmaste åren inte påtagligt försvagades. Att
bibehålla effektivitet måste också innebära att hänsyn togs till krigsteknikens
utveckling. Därför vore det bra att pröva en försvarsstruktur, som byggde på
lokalt bundet försvar kompletterat med rörliga och slagkraftiga reserver.

De noterade att kommittens kostnadsram begränsade möjlig materielan-
skaffning för upprätthållande av effektiviteten i den föreslagna organisationen.
Liksom ordföranden konstaterade de att svenska statens ekonomi, knappheten
på arbetskraft och råvaror samt den av valutaskäl framtvungna importbegräns-
ningen förhindrade en mera betydande materielanskaffning under de närmast
kommande åren. Dessutom borde materielanskaffning anstå i avvaktan på erfa-
renheter i fråga om då aktuell utveckling av försvarsmateriel och erfarenheter från
andra världskriget.
Ledamöterna Enok Bjelle och Jacob Wallenberg ansåg att de av kommitten
föreslagna anslagen till armen och marinen var otillräckliga. Ekonomisk balans
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mellan anslagen till materiel och organisation beräknades inte kunna uppnås 
under den kommande tioårsperioden. En måttlig höjning av anslag förordades. 
Detta skulle skapa behov av ett stort engångstillskott till materiel eller en avsevärd 
SFEVLUJPO�BW�BSNÏOT�PDI�NBSJOFOT�PSHBOJTBUJPOFS�

"SNÏO� CFIÚWEF� UJMMGÚSBT�NBUFSJFM� TPN� TLVMMF� ÚLB� EFTT� GVOLUJPOTEVHMJHIFU�
eldkraft och rörlighet. Ledamöterna föreslog därför en ökning av anslaget till 
BSNÏO�NFE�J�HFOPNTOJUU����NJMKPOFS�LSPOPS�

Erfarenheterna från krigsåren visade tydligt på !ottans betydelse som 
neutralitetsvakt och fredsbevarande faktor. Landet var dessutom i övrigt 
beroende av kusttra"k och sjöförbindelser. Vid en kustinvasion är det väsentligt 
att ha förmåga till ett e#ektivt djupförsvar med sjö- och !ygstridskrafter. Enligt 
MFEBNÚUFSOBT�NFOJOH�WPSF�EFO�BW�LPNNJUUÏO�GÚSFTMBHOB�OFEWÊSEFSJOHFO�BW�ìPUUBO�
inte försvarbar. Det samma gällde för Hemsö kustartilleriförsvar. Därutöver 
behövde materielomsättningen ökas. 

,PNNJUUÏO�CFBLUBEF�JOUF�J�FSGPSEFSMJH�PNGBUUOJOH�ìZHTQBOJOHFOT�CFUZEFMTF��
Indragningen av F 2 i Hägernäs borde kompenseras med en $ärde spaningsdivision 
vid F 11 i Nyköping. 

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknades till cirka 40 miljoner 
LSPOPS�QFS�ÌS��-FEBNÚUFSOB�SFLPNNFOEFSBEF�BUU�LPNNJUUÏOT�GÚSFTMBHOB�BOTMBH�
skulle ökas från 810 till cirka 850 miljoner.

Ledamoten Enok Bjelle anförde därutöver att erfarenheterna från kriget och det 
SÌEBOEF�PTÊLSB�VUSJLFTQPMJUJTLB� MÊHFU�BUU�NJOTLB�BUUBDLìZHFU�FOMJHU�LPNNJUUÏOT�
förslag vore fel. Han anslöt sig till överste Silfverbergs särskilda yttrande att 
bibehålla F 6 i Karlsborg.

Ledamoten Knut Ewerlöf BOTÌH� BUU� LPNNJUUÏO� TLVMMF� IB� VUHÌUU� GSÌO�
överbefälhavarens förslag att en plan på längre sikt inte skulle utformas. Vidare 
LPOTUBUFSBEF�&XFSMÚG�BUU�LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�PN�VUCJMEOJOHTUJE�GÚS�EF�WÊSOQMJLUJHB�
JOUF� GÚMKEF�EF�EJSFLUJW� TPN�LPNNJUUÏO�IBEF� FSIÌMMJU��)BO�BOTÌH�EFTTVUPN�BUU�
!ottan skulle bli olämpligt avvägd, när många fartyg skulle falla för åldersstrecket 
vid tioårsperiodens slut. Därför ansåg han att ersättningsbyggnad av jagare, ubåtar 
och minsvepare under tioårsperioden var en nödvändighet. Liksom ledamöterna 
Bjelle och Wallenberg förordade han uppsättande av en $ärde spaningsdivision på 
F 11. Vidare motsatte han sig i likhet med ledamoten Bjelle nedläggning av F 6.

Ledamoten Hilding Hagberg godtog kostnadsramen under förutsättning 
BUU� EFO� FOCBSU� TLVMMF� HÊMMB� VOEFS� GFN� ÌS� JTUÊMMFU� GÚS� EF� UJP� FOMJHU� LPNNJUUÏOT�
förslag. Han framförde vidare att ramen skulle betraktas som en högsta nivå 
inom vilken besparingar skulle vara möjliga under de närmaste fem åren. 
Därefter förordade Hagberg att en ny utredning skulle genomföras. Han 

mellan anslagen till materiel och organisation beräknades inte kunna uppnås
under den kommande tioårsperioden. En måttlig höjning av anslag förordades.
Detta skulle skapa behov av ett stort engångstillskott till materiel eller en avsevärd
reduktion av armens och marinens organisationer.

Armen behövde tillföras materiel, som skulle öka dess funktionsduglighet,
eldkraft och rörlighet. Ledamöterna föreslog därför en ökning av anslaget till
armen med i genomsnitt 20 miljoner kronor.

Erfarenheterna från krigsåren visade tydligt på flottans betydelse som
neutralitetsvakt och fredsbevarande faktor. Landet var dessutom i  övrigt
beroende av kusttrafik och sjöförbindelser. Vid en kustinvasion är det väsentligt
att ha förmåga till ett effektivt djupförsvar med sjö- och flygstridskrafter. Enligt
ledamöternas mening vore den av kommitten föreslagna nedvärderingen av flottan
inte försvarbar. Det samma gällde för Hemsö kustartilleriförsvar. Därutöver
behövde materielomsättningen ökas.

Kommitten beaktade inte i erforderlig omfattning flygspaningens betydelse.
Indragningen av F 2 i Hägernäs borde kompenseras med en fjärde spaningsdivision
vid F 11 i Nyköping.

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknades till cirka 40 miljoner
kronor per år. Ledamöterna rekommenderade att kommittens föreslagna anslag
skulle ökas från 810 till cirka 850 miljoner.
Ledamoten Enok Bjelle anförde därutöver att erfarenheterna från kriget och det
rådande osäkra utrikespolitiska läget att minska attackflyget enligt kommittens
förslag vore fel. Han anslöt sig till överste Silfverbergs särskilda yttrande att
bibehålla F 6 i Karlsborg.
Ledamoten Knut Ewerlöf ansåg att kommitten skulle ha utgått från
överbefälhavarens förslag att en plan på längre sikt inte skulle utformas. Vidare
konstaterade Ewerlöf att kommittens förslag om utbildningstid för de värnpliktiga
inte följde de direktiv, som kommitten hade erhållit. Han ansåg dessutom att
flottan skulle bli olämpligt avvägd, när många fartyg skulle falla för åldersstrecket
vid tioårsperiodens slut. Därför ansåg han att ersättningsbyggnad av jagare, ubåtar
och minsvepare under tioårsperioden var en nödvändighet. Liksom ledamöterna
Bjelle och Wallenberg förordade han uppsättande av en fjärde spaningsdivision på
F 11. Vidare motsatte han sig i likhet med ledamoten Bjelle nedläggning av F 6.
Ledamoten Hilding Hagberg godtog kostnadsramen under förutsättning
att den enbart skulle gälla under fem år istället för de tio enligt kommittens
förslag. Han framförde vidare att ramen skulle betraktas som en högsta nivå
inom vilken besparingar skulle vara möjliga under de närmaste fem åren.
Därefter förordade Hagberg att en ny utredning skulle genomföras. Han
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konstaterade att besparingar på materielen vore möjliga att genomföras inom 
BSNÏO��.FMMBOLSJHTUJEFOT�VSIPMLOJOH�BW�BOTMBHFO�NFEGÚSEF�PDI�TLVMMF�LPNNB�
att medföra stora engångsanslag. Den allvarligaste begränsningen handlade om 
luftvärnsmaterielen, men att det förmodligen vore klokt att avvakta utvecklingen 
även inom detta område. Han noterade vidare att stora besparingar hade gjorts 
på !ottans nybyggnadsplan och konstaterade samtidigt att de två nya kryssarna 
skulle öka belastningen på !ottans anslag. Detta medförde en sensationell 
minskning av de mindre fartygens antal och försvårade därmed övergången till en 
lätt !otta. Detta skulle påverka såväl !ottans organisation som antalet fartyg och 
den tilltänkta taktiken och försvåra en rationell utformning av sjöförsvaret. Det 
vore enligt hans uppfattning bäst, om kryssarna på ett ekonomiskt fördelaktigt 
sätt kunde ersättas av lättare fartyg. 

Hagberg argumenterade för ett folk i vapen och ett uthålligt försvar. Han ansåg 
att detta kunde åstadkommas genom di"erentiering av värnpliktsutbildningen 
och därmed minskning av fredskostnaderna. Han ansåg också att en omprövning 
av !ygets organisation och principerna för dess verksamhet borde göras. En 
tänkbar väg för en sådan begränsning av det fredstida !ygvapnet i den meningen 
vore att delar av !ottiljerna kunde utgöras av reserv!ottiljer att kallas in vid behov. 

Hagberg berörde utbildningen av o#cerare och konstaterar att arbetarklassens 
andel i rekryteringen fortfarande var liten. Han pläderade för en ökad social 
bredd i rekryteringen och avrådde från den reduktion av anslaget till försvarets 
MÊSPWFSL� TPN� LPNNJUUÏO� IBEF� GÚSFTMBHJU�� )BO� BWTMVUBEF� TJUU� ZUUSBOEF� NFE�
BUU�IBO�VOEFS� BSCFUFU� JOPN�LPNNJUUÏO�IBEF�LPOTUBUFSBU� BUU� TUBSLB� TLÊM� UBMBEF�
NPU� FO� ÚWFSCFGÊMIBWBSF� J� GSFE��%ÊSFNPU� WBS� IBO� FOJH�NFE� LPNNJUUÏO� BUU� FO�
överbefälhavare skulle tillsättas i krig.

Ledamoten Erik von Heland konstaterade att överbefälhavaren efter saklig 
QSÚWOJOH� IBEF� QSJPSJUFSBU� BSNÏO� PDI� ìZHWBQOFU� GÚSF� NBSJOFO�� "SNÏ�� PDI�
!ygvapencheferna hade instämt i denna uppfattning. Han ansåg att erfarenheterna 
GSÌO� LSJHFU� CPSEF� IB� JOOFCVSJU� BUU� LPNNJUUÏO� J� IÚHSF� HSBE� CPSEF� IB�NJOTLBU�
ìPUUBOT� BOTMBH� PDI� ÚLBU� TÌWÊM� BSNÏOT� TPN� ìZHWBQOFUT� BOEFMBS��)BO� GÚSEF� FUU�
statistiskt resonemang som bevis för att !ygstridskrafterna under kriget hade 
sänkt !er fartyg än sjöstridskrafterna. Med denna statistik som grund ansåg han 
att mindre stridsfartyg borde byggas istället för jagare. Han sammanfattade sina 
förslag i fem punkter:
t�� ½LOJOH�BW�BOUBMFU�WÊSOQMJLUJHB�QFS�ÌS�
t�� '���CJCFIÌMMT�
t�� ½LBE�BOTLBêOJOH�BW�BSNÏNBUFSJFM�
t�� 4MPQBE�BOTLBêOJOH�BW�KBHBSF�PDI�
t�� WJE�LSJHTCFSFETLBQ�FO�TOBCC�VUCZHHOBE�BW�GÚSTWBSFU��

konstaterade att besparingar på materielen vore möjliga att genomföras inom
armen. Mellankrigstidens urholkning av anslagen medförde och skulle komma
att medföra stora engångsanslag. Den allvarligaste begränsningen handlade om
luftvärnsmaterielen, men att det förmodligen vore klokt att avvakta utvecklingen
även inom detta område. Han noterade vidare att stora besparingar hade gjorts
på flottans nybyggnadsplan och konstaterade samtidigt att de två nya kryssarna
skulle öka belastningen på flottans anslag. Detta medförde en sensationell
minskning av de mindre fartygens antal och försvårade därmed övergången till en
lätt flotta. Detta skulle påverka såväl flottans organisation som antalet fartyg och
den tilltänkta taktiken och försvåra en rationell utformning av sjöförsvaret. Det
vore enligt hans uppfattning bäst, om kryssarna på ett ekonomiskt fördelaktigt
sätt kunde ersättas av lättare fartyg.

Hagberg argumenterade för ett folk i vapen och ett uthålligt försvar. Han ansåg
att detta kunde åstadkommas genom differentiering av värnpliktsutbildningen
och därmed minskning av fredskostnaderna. Han ansåg också att en omprövning
av flygets organisation och principerna för dess verksamhet borde göras. En
tänkbar väg för en sådan begränsning av det fredstida flygvapnet i den meningen
vore att delar av flottiljerna kunde utgöras av reservflottiljer att kallas in vid behov.

Hagberg berörde utbildningen av officerare och konstaterar att arbetarklassens
andel i rekryteringen fortfarande var liten. Han pläderade för en ökad social
bredd i rekryteringen och avrådde från den reduktion av anslaget till försvarets
läroverk, som kommitten hade föreslagit. Han avslutade sitt yttrande med
att han under arbetet inom kommitten hade konstaterat att starka skäl talade
mot en överbefälhavare i fred. Däremot var han enig med kommitten att en
överbefälhavare skulle tillsättas i krig.
Ledamoten Erik von Heland konstaterade att överbefälhavaren efter saklig
prövning hade prioriterat armen och flygvapnet före marinen. Arme- och
flygvapencheferna hade instämt i denna uppfattning. Han ansåg att erfarenheterna
från kriget borde ha inneburit att kommitten i högre grad borde ha minskat
flottans anslag och ökat såväl armens som flygvapnets andelar. Han förde ett
statistiskt resonemang som bevis för att flygstridskrafterna under kriget hade
sänkt fler fartyg än sjöstridskrafterna. Med denna statistik som grund ansåg han
att mindre stridsfartyg borde byggas istället för jagare. Han sammanfattade sina
förslag i fem punkter:
• Ökning av antalet värnpliktiga per år,
• F  6 bibehålls,
• Ö k a d  anskaffning av armsmateriel,
• Slopad anskaffning av jagare och
• v i d  krigsberedskap en snabb utbyggnad av försvaret.
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Han konstaterade till slut att hans yttrande var en önskan om viss förstärkning av 
TUSJETNFEMFO�PDI�FO�BOOPSMVOEB�PSHBOJTBUJPO�ÊO�WBE�LPNNJUUÏO�IBEF�GÚSFTMBHJU�

Generalmajoren Backlund anförde att de besparingar som hade uppnåtts genom 
kategoriklyvning, kortare första tjänstgöring, slopande av efterutbildningar samt 
begränsningar av materielanslaget var små. Han ansåg att skadeverkningarna 
QÌ� BSNÏOT� LSJHTPSHBOJTBUJPO� TLVMMF� LPNNB� BUU� CMJ� BWTFWÊSEB�� %FO� GÚSFTMBHOB�
BSNÏPSHBOJTBUJPOFOT� FêFLUJWJUFU� TLVMMF� JOUF� LVOOB� VQQOÌT� HFOPN� EF� ÚLBEF�
kostnaderna för densamma. De av honom föreslagna åtgärderna motverkade att 
GÚSTWBHOJOHFO�BW�BSNÏOT�LSJHTPSHBOJTBUJPO�UJMM�WÊTFOUMJH�EFM�TLVMMF�VOEWJLBT�

&UU�HFOPNGÚSBOEF�BW�GÚSTMBHFO�JOOFCBS�WJTT�LPTUOBETÚLOJOH�BW�BSNÏOT�BOTMBH�
per år med 25,4 miljoner kronor och engångskostnader för materielanska!ning 
om 243 miljoner kronor.  Han ansåg att denna kostnadsökning emellertid var 
ringa i förhållande till de totala försvarskostnaderna, men framförallt innebärande 
en avsevärd förbättring av krigsorganisationens e!ektivitet. Han ansåg därför att 
LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�JOUF�VUBO�FO�PNBSCFUOJOH�NFE�CFBLUBOEF�BW�IBOT�IÊS�BOHJWOB�
QSJODJQFS�TLVMMF�LVOOB�MÊHHBT�UJMM�HSVOE�GÚS�BSNÏPSHBOJTBUJPOFOT�VUGPSNOJOH�

Översten Bonde anförde att han i väsentliga delar inte kunde stå bakom 
LPNNJUUÏOT� GÚSTMBH�� &O� CFEÚNOJOH� BW� FUU� MBOET� CFIPW� BW� TUSJETLSBGUFS�NÌTUF�
grundas på en militärpolitisk analys av det internationella läget. Den hypotes, som 
LPNNJUUÏO�IBEF�MBHU�UJMM�HSVOE�GÚS�TJUU�BSCFUF�HSVOEBEF�TJH�JTUÊMMFU�QÌ�OBUVSMJHB�
ÚOTLOJOHBS�PN�FO�MÌOHWBSJH�GSFE��6UWFDLMJOHFO�FGUFS�LPNNJUUÏOT�UJMMTÊUUOJOH�IBEF�
emellertid visat på ökade motsättningar mellan öst och väst. Enligt hans mening 
var därför risken stor att världen skulle komma att delas i två mot varandra stående 
maktblock. Han konstaterade dock att sannolikheten för krig var väsentligt lägre 
än ambitionen för fredens bevarande. Därför borde det gå att varsamt begränsa 
försvarsanslaget. De största besparingarna borde göras på materielen. Emellertid 
borde förutsättas att denna besparing inte skulle ske på sådant sätt att en eventuell 
VQQSVTUOJOH� TLVMMF� LPNNB� BUU� GÚSTWÌSBT��)BO� LVOEF� JOUF� CJUSÊEB� LPNNJUUÏOT�
förslag rörande värnplikten. Den vore inte heller genomförbar, då den skulle 
försvåra en anpassning till den internationella situationen.

#POEF�WBS�LSJUJTL�UJMM�LPNNJUUÏOT�CFIBOEMJOH�BW�NBUFSJFMBOTLBêOJOHFO�PDI�
då inte minst dess tillämpning av olika principer för de tre försvarsgrenarna. 
,PNNJUUÏO� IBEF� GÚMKU� QSJODJQFO� BUU� BMM� ìZHWBQOFUT� NBUFSJFM� TVDDFTTJWU� TLVMMF�
förnyas och då räknat med en genomsnittlig livslängd om sju år för ett "ygplan. 
)BO� LPOTUBUFSBEF� BUU� GÚS� BSNÏO� PDI� NBSJOFO� WBS� EF� GÚSFTMBHOB� SBNBSOB� IFMU�
otillräckliga. Flottan skulle kräva avsevärda tilläggsanslag redan under den närmaste 
UJPÌSTQFSJPEFO�PN�EFO�BW�LPNNJUUÏO�GÚSFTMBHOB�TUBSLU�SFEVDFSBEF�PSHBOJTBUJPO�
skulle kunna bibehållas på lång sikt. Moderniseringen av kustartilleriet skulle 

Han konstaterade till slut att hans yttrande var en önskan om viss förstärkning av
stridsmedlen och en annorlunda organisation än vad kommitten hade föreslagit.
Generalmajoren Backlund anförde att de besparingar som hade uppnåtts genom
kategoriklyvning, kortare första tjänstgöring, slopande av efterutbildningar samt
begränsningar av materielanslaget var små. Han ansåg att skadeverkningarna
på armens krigsorganisation skulle komma att bli avsevärda. Den föreslagna
armsorganisationens effektivitet skulle inte kunna uppnås genom de ökade
kostnaderna för densamma. De av honom föreslagna åtgärderna motverkade att
försvagningen av armens krigsorganisation till väsentlig del skulle undvikas.

Ett genomförande av förslagen innebar viss kostnadsökning av armens anslag
per år med 25,4 miljoner kronor och engångskostnader för materielanskaffning
om 243 miljoner kronor. Han ansåg att denna kostnadsökning emellertid var
ringa i förhållande till de totala försvarskostnaderna, men framförallt innebärande
en avsevärd förbättring av krigsorganisationens effektivitet. Han ansåg därför att
kommittens förslag inte utan en omarbetning med beaktande av hans här angivna
principer skulle kunna läggas till grund för armsorganisationens utformning.
Översten Bonde anförde att han i  väsentliga delar inte kunde stå bakom
kommittens förslag. En bedömning av ett lands behov av stridskrafter, måste
grundas på en militärpolitisk analys av det internationella läget. Den hypotes, som
kommitten hade lagt till grund för sitt arbete, grundade sig istället på naturliga
önskningar om en långvarig fred. Utvecklingen efter kommittens tillsättning hade
emellertid visat på ökade motsättningar mellan öst och väst. Enligt hans mening
var därför risken stor att världen skulle komma att delas i två mot varandra stående
maktblock. Han konstaterade dock att sannolikheten för krig var väsentligt lägre
än ambitionen för fredens bevarande. Därför borde det gå att varsamt begränsa
försvarsanslaget. De största besparingarna borde göras på materielen. Emellertid
borde förutsättas att denna besparing inte skulle ske på sådant sätt att en eventuell
upprustning skulle komma att försvåras. Han kunde inte biträda kommittens
förslag rörande värnplikten. Den vore inte heller genomförbar, då den skulle
försvåra en anpassning till den internationella situationen.

Bonde var kritisk till kommittens behandling av materielanskaffningen och
då inte minst dess tillämpning av olika principer för de tre försvarsgrenarna.
Kommitten hade följt principen att all flygvapnets materiel successivt skulle
förnyas och då räknat med en genomsnittlig livslängd om sju år för ett flygplan.
Han konstaterade att för armen och marinen var de föreslagna ramarna helt
otillräckliga. Flottan skulle kräva avsevärda tilläggsanslag redan under den närmaste
tioårsperioden, om den av kommitten föreslagna starkt reducerade organisation
skulle kunna bibehållas på lång sikt. Moderniseringen av kustartilleriet skulle
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endast kunna genomföras i begränsad omfattning, såvida inte stora engångsanslag 
beviljades. Enligt Bonde medgav de föreslagna anslagen vare sig täckning av de 
kvarstående bristerna eller kommande förnyelsebehov. 

#POEF� LPOTUBUFSBEF� BUU� GÚS� BSNÏO� HÊMMEF� J� QSJODJQ� TBNNB� GÚSIÌMMBOEFO���
För bibehållande och förbättring av organisationen skulle stora tilläggsanslag 
FSGPSESBT� SFEBO� VOEFS� EFO� BLUVFMMB� QFSJPEFO�� ,PNNJUUÏO� UJMMTUPE� PDLTÌ�
nödvändigheten av sådana kostnadsökningar men tog inte upp några belopp i 
sina beräkningar. Planlösheten doldes under skenet av en planering. Därmed är 
det troligt att de verkliga behoven på sätt kom att döljas. Risken var stor att 
Riksdagen vid sitt beslut inte skulle kunna ta hänsyn till dem och således inte 
LVOOB�UJMMHPEPTF�EFN��#POEF�BOTÌH�TJH�JOUF�LVOOB�CJUSÊEB�LPNNJUUÏOT�GÚSTMBH�
BUU� J�OVMÊHFU�CFTMVUB�PN�BWTFWÊSEB� SFEVDFSJOHBS� BW�LSJHTGÚSCBOEFO��7JE� BSNÏO�
borde de fältinfanteriregementen med artilleri och ingenjörsförband med mera, 
liksom huvuddelen av de lokalförsvarsförband som hade föreslagits att utgå 
ur organisationen, behållas liksom lokalförsvarsförband. Härigenom skulle 
de operativa enheterna kunna bibehållas vid ungefär nuvarande totala styrka. 
Vid marinen borde !ottans ersättningsbyggnad kunna möjliggöra att 1948 års 
bestånd av lätta fartyg i linje!ottan kunde vidmakthållas och att den övergång 
UJMM�MÊUU�ìPUUB�TPN�LPNNJUUÏO�BOTÌH�WBSB�ÚOTLWÊSE�EÊSNFE�WFSLMJHFO�LVOEF�CMJ�
möjlig. Hemsö kustartilleriförsvar borde kvarstå i organisationen. Vid !ygvapnet 
borde attack!ottiljen F 6 i Karlsborg bibehållas och marinspanings!ottiljen F 2 
J�)ÊHFSOÊT� FSTÊUUBT�NFE� FO� TQBOJOHTEJWJTJPO� VUÚWFS� WBE� LPNNJUUÏO� GÚSFTMBHJU��
Bristen på nattjaktförsvar var så allvarlig att F l:s omvandling till nattjaktförband 
borde ske snarast. Flygvapnet skulle sålunda bestå av tio dagjakt!ottiljer, en 
nattjakt!ottilj, fyra attack!ottiljer, en spanings!ottilj samt vissa spaningsförband. 
%F�UJMMÊHHTBOTMBH�TPN�FSGPSESBEFT�GÚS�BUU�LPNNJUUÏOT�PSHBOJTBUJPOTGÚSTMBH�QÌ�UJP�
ÌST�TJLU�TLVMMF�LVOOB�VQQOÌT������VQQHJDL�GÚS�BSNÏO�UJMM�����NJMKPOFS�LSPOPS�
per år i jämförelse med föreslagna 29 miljoner per år. Han konstaterade att 
motsvarande belopp för marinens del uppgick till 80 miljoner per år i jämförelse 
föreslagna 32 miljoner per år.

4BNNBOGBUUOJOHTWJT�IÊOWJTBEF�#POEF�UJMM�EF�SJLUMJOKFS�TPN�GÚSTWBSTLPNNJUUÏO�
hade erhållit. Krigsmakten måste äga en e"ektiv och modern utrustning. 
Utbildningen skulle vara god och det vore nödvändigt att utbilda alla vapenföra. 
Om påtagliga besparingar inte skulle kunna nås genom rationaliseringar och om 
det sågs som möjligt att fred kunde råda under längre tid, borde det vara möjligt 
att minska försvarets organisation. Den blivande försvarsorganisationen måste 
dock vara e"ektiv och snabbt kunna övergå från freds- till krigsorganisation.

Bonde avslutade sitt yttrande att enligt hans mening var läget i världen sådant, 
att beslut om nedrustning inte borde fattas just då. Organisationen borde tillsvidare 

endast kunna genomföras i begränsad omfattning, såvida inte stora engångsanslag
beviljades. Enligt Bonde medgav de föreslagna anslagen vare sig täckning av de
kvarstående bristerna eller kommande förnyelsebehov.

Bonde konstaterade att för armen gällde i  princip samma förhållanden.
För bibehållande och förbättring av organisationen skulle stora tilläggsanslag
erfordras redan under den aktuella perioden. Kommitten tillstod också
nödvändigheten av sådana kostnadsökningar men tog inte upp några belopp i
sina beräkningar. Planlösheten doldes under skenet av en planering. Därmed är
det troligt att de verkliga behoven på sätt kom att döljas. Risken var stor att
Riksdagen vid sitt beslut inte skulle kunna ta hänsyn till dem och således inte
kunna tillgodose dem. Bonde ansåg sig inte kunna biträda kommittens förslag
att i nuläget besluta om avsevärda reduceringar av krigsförbanden. Vid armen
borde de fältinfanteriregementen med artilleri och ingenjörsförband med mera,
liksom huvuddelen av de lokalförsvarsförband som hade föreslagits att utgå
ur organisationen, behållas liksom lokalförsvarsförband. Härigenom skulle
de operativa enheterna kunna bibehållas vid ungefär nuvarande totala styrka.
Vid marinen borde flottans ersättningsbyggnad kunna möjliggöra att 1948 års
bestånd av lätta fartyg i linjeflottan kunde vidmakthållas och att den övergång
till lätt flotta, som kommitten ansåg vara önskvärd, därmed verkligen kunde bli
möjlig. Hemsö kustartilleriförsvar borde kvarstå i organisationen. Vid flygvapnet
borde attackflottiljen F 6 i Karlsborg bibehållas och marinspaningsflottiljen F 2
i Hägernäs ersättas med en spaningsdivision utöver vad kommitten föreslagit.
Bristen på nattjaktförsvar var så allvarlig att F l:s omvandling till nattjaktförband
borde ske snarast. Flygvapnet skulle sålunda bestå av tio dagjaktflottiljer, en
nattjaktflottilj, fyra attackflottiljer, en spaningsflottilj samt vissa spaningsförband.
De tilläggsanslag som erfordrades för att kommittens organisationsförslag på tio
års sikt skulle kunna uppnås 1958, uppgick för armen till 115 miljoner kronor
per år i jämförelse med föreslagna 29 miljoner per år. Han konstaterade att
motsvarande belopp för marinens del uppgick till 80 miljoner per år i jämförelse
föreslagna 32 miljoner per år.

Sammanfattningsvis hänvisade Bonde till de riktlinjer som försvarskommitten
hade erhållit. Krigsmakten måste äga en effektiv och modern utrustning.
Utbildningen skulle vara god och det vore nödvändigt att utbilda alla vapenföra.
Om påtagliga besparingar inte skulle kunna nås genom rationaliseringar och om
det sågs som möjligt att fred kunde råda under längre tid, borde det vara möjligt
att minska försvarets organisation. Den blivande försvarsorganisationen måste
dock vara effektiv och snabbt kunna övergå från freds- till krigsorganisation.

Bonde avslutade sitt yttrande att enligt hans mening var läget i världen sådant,
att beslut om nedrustning inte borde fattas just då. Organisationen borde tillsvidare
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CFWBSBT� J� BMMU� WÊTFOUMJHU� PDI� BOQBTTBT� FGUFS� FSGBSFOIFUFSOB�� 'ÚSTWBSTLPNNJUUÏOT�
förslag borde därför endast inom de områden, där så behövdes, ändras som följd 
av krigserfarenheterna.

Konteramiralen Ericson anförde att krigs- och beredskapserfarenheterna i 
betänkandet inte hade vunnit tillräckligt beaktande. Han ansåg att detta utgjorde 
de främsta skälen till att anslagsminskningen i första hand hade drabbat marinen. 
Förslagen var dessutom inom många betydelsefulla områden otillfredsställande. 
Följden av förslag till materielanska!ning innebär för marinen, förutom en 
organisatorisk reduktion, även en kraftigt minskad e!ektivitet. Möjligheterna att 
upprätthålla dels dagens tekniska nivå, dels anpassa den efter den då pågående 
utvecklingen, då i synnerhet för marinen, skulle komma att bli svår att uppnå. 
Inte heller hade tillräckligt bra förutsättningar skapats för samverkan mellan sjö- 
och "ygstridskrafter. Han påpekade också på spanings- och jakt"ygets betydelse 
delvis hade fått stå tillbaka för bomb"yget. 

&SJDTPO� LPOTUBUFSBEF� BUU� LPNNJUUÏO� IBEF� GSBNIÌMMJU� PDI� CFKBLBU� ìPUUBOT�
betydelse såväl för invasionsförsvaret som neutralitetsvakt och skydd av sjöfarten, 
som även hade framhållits i 1942 års försvarsbeslut. Men marinens betydelse hade 
JOUF�QÌWFSLBU�LPNNJUUÏO�J�EFTT�BWWÊHOJOH��%FO�GÚSFTMBHOB�BOTMBHTNJOTLOJOHFO�
skulle särskilt hårt komma att drabba marinen och därmed framtvinga betydande 
nedskärningar av marinens organisation. Flottans förmåga skulle snabbt komma 
BUU�SFEVDFSBT�WJMLFU�LPNNJUUÏO�LPOTUBUFSBEF�EPDL�VUBO�BUU�CFBLUB�EFUUB��WFO�
kustartilleriets organisation skulle reduceras främst genom avvecklingen av Hemsö 
LVTUBSUJMMFSJGÚSTWBS� PDI� ÚWFSGÚSBOEF� BW� WJTTB� MVGUWÊSOTGÚSCBOE� UJMM� BSNÏO�� 0N�
LPNNJUUÏOT� GÚSTMBH�HFOPNGÚST� TLVMMF�EFUUB� JOOFCÊSB�FO�LSBGUJH� GÚSTWBHOJOH�BW�
marinen, som vid tioårsperiodens slut (1958) endast skulle kunna återuppbyggas 
genom tillförsel av stora engångsanslag. Det skulle komma att ta mer än ett 
årtionde att åter uppnå den vid tillfället gällande kapaciteten.

.PU�CBLHSVOE�BW�ìPUUBOT�CFUZEFMTF�BOUPH�&SJDTPO�BUU�LPNNJUUÏOT�JOSJLUOJOH�
hade varit att ersätta ett färre antal stora fartyg med ett "ertal små. Men som 
följd av överbefälhavarens avvägning mellan försvarsgrenarna hade förslaget 
utmynnat i att ett fåtal större fartyg ersatts med ett begränsat antal mindre 
fartyg. Överbefälhavarens motiv för avvägningen saknade grund i under andra 
världskriget erhållna erfarenheter. Sveriges militärgeogra#ska läge och att folket 
som ett alternativ till en försvagad "otta skulle behöva utsättas för omfattande 
strider på svensk mark. 

Ericsons slutsatser var att "ottan måste disponera fartyg och förband, som 
kunde uppträda o!ensivt genom rörlighet och slagkraft. Sjökrigets primära mål 
var kontroll över sjöförbindelserna, vilka hade varit av största betydelse i såväl i det 

bevaras i allt väsentligt och anpassas efter erfarenheterna. Försvarskommittens
förslag borde därför endast inom de områden, där så behövdes, ändras som följd
av krigserfarenheterna.

Konteramiralen Ericson anförde att krigs- och beredskapserfarenheterna i
betänkandet inte hade vunnit tillräckligt beaktande. Han ansåg att detta utgjorde
de främsta skälen till att anslagsminskningen i första hand hade drabbat marinen.
Förslagen var dessutom inom många betydelsefulla områden otillfredsställande.
Följden av förslag till materielanskaffning innebär för marinen, förutom en
organisatorisk reduktion, även en kraftigt minskad effektivitet. Möjligheterna att
upprätthålla dels dagens tekniska nivå, dels anpassa den efter den då pågående
utvecklingen, då i synnerhet för marinen, skulle komma att bli svår att uppnå.
Inte heller hade tillräckligt bra förutsättningar skapats för samverkan mellan sjö-
och flygstridskrafter. Han påpekade också på spanings- och jaktflygets betydelse
delvis hade fått stå tillbaka för bombflyget.

Ericson konstaterade att kommitten hade framhållit och bejakat flottans
betydelse såväl för invasionsförsvaret som neutralitetsvakt och skydd av sjöfarten,
som även hade framhållits i 1942 års försvarsbeslut. Men marinens betydelse hade
inte påverkat kommitten i dess avvägning. Den föreslagna anslagsminskningen
skulle särskilt hårt komma att drabba marinen och därmed framtvinga betydande
nedskärningar av marinens organisation. Flottans förmåga skulle snabbt komma
att reduceras, vilket kommitten konstaterade, dock utan att beakta detta. Även
kustartilleriets organisation skulle reduceras främst genom avvecklingen av Hemsö
kustartilleriförsvar och överförande av vissa luftvärnsförband till armen. Om
kommittens förslag genomförs, skulle detta innebära en kraftig försvagning av
marinen, som vid tioårsperiodens slut (1958) endast skulle kunna återuppbyggas
genom tillförsel av stora engångsanslag. Det skulle komma att ta mer än ett
årtionde att åter uppnå den vid tillfället gällande kapaciteten.

Mot bakgrund av flottans betydelse antog Ericson att kommittens inriktning
hade varit att ersätta ett färre antal stora fartyg med ett flertal små. Men som
följd av överbefälhavarens avvägning mellan försvarsgrenarna hade förslaget
utmynnat i att ett fåtal större fartyg ersatts med ett begränsat antal mindre
fartyg. Överbefälhavarens motiv för avvägningen saknade grund i under andra
världskriget erhållna erfarenheter. Sveriges militärgeografiska läge och att folket
som ett alternativ till en försvagad flotta skulle behöva utsättas för omfattande
strider på svensk mark.

Ericsons slutsatser var att flottan måste disponera fartyg och förband, som
kunde uppträda offensivt genom rörlighet och slagkraft. Sjökrigets primära mål
var kontroll över sjöförbindelserna, vilka hade varit av största betydelse i såväl i det
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europeiska som i det ostasiatiska kriget. Kustartilleri visade sig vid åtskilliga tillfällen 
äga betydande seghet och möjlighet att binda starka !entliga krafter, varigenom 
den anfallande förorsakades tidsförlust. Ericson framhöll att krigserfarenheterna 
framförallt pekade på behovet av nära samverkan mellan sjö- och "ygstridskrafter.

Ericson sammanfattade helt kort vad krigserfarenheterna ledde till för Sveriges 
vidkommande på följande sätt:

t�� 'ÚSTWBSFU�NÌTUF�WBSB�BMMTJEJHU�VQQCZHHU��&O�GÚSTWBSTHSFO�TPN�J�GÚSIÌMMBOEF�
 till de andra är otillräckligt tillgodosedd, utgör en uppenbar svaghet, som 
 !enden kan utnyttja för att snabbt bryta vårt motstånd.
t�� 4KÚGÚSTWBSFUT� LÊSOB� NÌTUF� VUHÚSBT� BW� FUU� BOUBM� PQFSBUJWB� MÊUUSÚSMJHB� PDI�
 slagkraftiga enheter, vilka i samverkan med "ygstridskrafter samt med stöd 
 av kustartilleri och mineringar förmår att bjuda ett e#ektivt motstånd mot 
 invasion samt skydda för krigföring och försörjning erforderliga sjöförbin
 delser. 

Hans slutsats var att föreslagen ersättningsbyggnad med hänsyn till 
krigserfarenheterna inte hade tillfredsställande omfattning. Han konstaterade 
vidare att erfarenheterna från beredskapstiden sammanföll med erfarenheter, som 
gjordes 1914–1918 på följande sätt:

t�� 'MPUUBO�PDI�EÌ�J�GÚSTUB�IBOE�EF�PQFSBUJWB�TUZSLPSOB�VUHKPSEF�FO�WJLUJH�GSFET�
 bevarande faktor.
t�� 4KÚTUSJETLSBGUFSOB�LVOEF�TOBCCU�PNTUÊMMBT�GSÌO�GSFET��UJMM�LSJHTGÚSIÌMMBOEFO�
t�� %F� PQFSBUJWB� TKÚTUSJETLSBGUFSOB� CJMEBEF� TUÚEEB� QÌ� LVTUBSUJMMFSJGÚSTWBSFO�
 ryggraden i den marina neutralitetsvakten. Förekomsten av dylika strids-
 krafter var dessutom en förutsättning för en ändamålsenlig gruppering av 
� BSNÏOT�TUSJETLSBGUFS�
t�� #FIPWFU�BW�MÊUUB�GBSUZH�GÚS�TKÚGBSUTTLZEE�PDI�NJOTWFQOJOH�WBS�NZDLFU�TUPSU�
 och kunde aldrig helt fyllas. Erfarenheterna pekade härvid i första hand 
 på nödvändigheten av att förfoga över dels för skydd av för sjöfarten 
 lämpade fartyg – främst jagare – dels tillräckligt antal minsvepare.

Ericsons slutsats var, att vid utformning av marinens organisation, hade 
inte tillräcklig hänsyn tagits till erfarenheterna från beredskapstiden. Förslagen 
om ersättning av jagare och minsvepare var otillräckliga. Upprätthållandet av 
sjöförbindelserna inom våra egna kustfarvatten och närmast utanför dessa och till 
utlandet skulle kräva tillgång till rörliga och uthålliga eskortstyrkor enligt Ericson. 
Som komplement till dessa borde lokala sjöstridskrafter jämte kustartilleri och 
mineringar samt "ygstridskrafter medverka.

&SJDTPOT� BOTÌH� BUU� LPNNJUUÏO� IBEF� MÌUJU� FLPOPNJO� J� LPNCJOBUJPO� NFE�
en stabilisering av det politiska läget spela en alltför stor roll. Det var därför 

europeiska som i det ostasiatiska kriget. Kustartilleri visade sig vid åtskilliga tillfällen
äga betydande seghet och möjlighet att binda starka fientliga krafter, varigenom
den anfallande förorsakades tidsförlust. Ericson framhöll att krigserfarenheterna
framförallt pekade på behovet av nära samverkan mellan sjö- och flygstridskrafter.

Ericson sammanfattade helt kort vad krigserfarenheterna ledde till för Sveriges
vidkommande på följande sätt:
• Försvaret måste vara allsidigt uppbyggt. En försvarsgren, som i förhållande

till de andra är otillräckligt tillgodosedd, utgör en uppenbar svaghet, som
fienden kan utnyttja för att snabbt bryta vårt motstånd.

• Sjöförsvarets kärna måste utgöras av ett antal operativa, lättrörliga och
slagkraftiga enheter, vilka i samverkan med flygstridskrafter samt med stöd
av kustartilleri och mineringar förmår att bjuda ett effektivt motstånd mot
invasion samt skydda för krigföring och försörjning erforderliga sjöförbin
delser.

Hans slutsats var a t t  föreslagen ersättningsbyggnad med hänsyn t i l l
krigserfarenheterna inte hade tillfredsställande omfattning. Han konstaterade
vidare att erfarenheterna från beredskapstiden sammanföll med erfarenheter, som
gjordes 1914-1918 på följande sätt:
• Flottan, och då i första hand de operativa styrkorna, utgjorde en viktig freds-

bevarande faktor.
• Sjöstridskrafterna kunde snabbt omställas från freds- till krigsförhållanden.
• D e  operativa sjöstridskrafterna bildade, stödda på kustartilleriförsvaren,

ryggraden i den marina neutralitetsvakten. Förekomsten av dylika strids-
krafter var dessutom en förutsättning för en ändamålsenlig gruppering av
armens stridskrafter.

• Behovet av lätta fartyg för sjöfartsskydd och minsvepning var mycket stort
och kunde aldrig helt fyllas. Erfarenheterna pekade härvid i första hand
på nödvändigheten av att förfoga över dels för skydd av för sjöfarten
lämpade fartyg — främst jagare — dels tillräckligt antal minsvepare.

Ericsons slutsats var, att vid utformning av marinens organisation, hade
inte tillräcklig hänsyn tagits till erfarenheterna från beredskapstiden. Förslagen
om ersättning av jagare och minsvepare var otillräckliga. Upprätthållandet av
sjöförbindelserna inom våra egna kustfarvatten och närmast utanför dessa och till
utlandet skulle kräva tillgång till rörliga och uthålliga eskortstyrkor enligt Ericson.
Som komplement till dessa borde lokala sjöstridskrafter jämte kustartilleri och
mineringar samt flygstridskrafter medverka.

Ericsons ansåg att kommitten hade låtit ekonomin i  kombination med
en stabilisering av det politiska läget spela en alltför stor roll. Det var därför
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nödvändigt att den modernisering av krigsmakten, som erfarenheterna från 
beredskapstiden pekade på, snarast måste åstadkommas. Han avslutade med 
ett eget förslag till marinens organisation omfattande ett tillskott av cirka 165 
miljoner kronor per år, att jämföras med de 131 miljoner kronor per år, som 
LPNNJUUÏO�IBEF�GÚSFTMBHJU�

Översten Silfverberg� BOGÚSEF� BUU� ����� ÌST� GÚSTWBSTLPNNJUUÏ� LVOEF� CBTFSB�
sitt utredningsarbete på andra världskrigets erfarenheter. Dessa gav underlag 
beträ!ande militärteknikens utveckling och därmed också ledtrådar för att 
kunna bedöma ett framtida krigs karaktär. Ett antal länder hade redan dragit 
slutsatser av erfarenheterna vid utformningen av ländernas försvar. Det fanns 
således möjligheter att ur svensk synvinkel göra jämförelser. Han ställde sig mot 
denna bakgrund oförstående till den konservativa inställning som hade präglat 
LPNNJUUÏNBKPSJUFUFOT� VQQGBUUOJOH� PDI� EÊSNFE� PDLTÌ� EFU� GSBNMBHEB� GÚSTMBHFU��
Han var medveten om svårigheten att – till exempel beträ!ande "ärrvapen – 
redan då kunna dra bestämda slutsatser. Från detta var steget långt till att ställa 
reformerna på framtiden.

Silverberg konstaterade att nya grundregler för krigets förande hade vuxit 
fram som en följd av erhållna erfarenhet under kriget. Detta borde ha tjänat som 
vägledning av utvecklingen för försvarets organisation. Det framlagda betänkandet 
kunde sålunda hänföras till samma tankegångar som tiden närmast före andra 
världskriget. Enligt hans mening hade beredskaps- och krigserfarenheterna inte 
beaktats tillräckligt.

Silverberg betonade den stora förändring som hade skett av luftkrigföringen i 
militärpolitiskt och strategiskt hänseende – bombning av hemorten – det totala 
krigets intåg på arenan. Han ansåg att detta var, inte minst för en småstat, den största 
förändringen av krigets natur sedan 1942 års försvarsbeslut. Han konstaterade att 
erfarenheterna visar att #ygstridskrafterna genom bombning kan framtvinga fred.

"OMFEOJOH�TZOFT�NJH�IB�GÚSFMFHBU�GÚS�LPNNJUUÏO�BUU�NFE�IÊOWJTOJOH�UJMM�EFO�
moderna luftkrigföringens betydelse göra ett klart principuttalande, nämligen 
att ett e!ektivt och i förhållande till försvarsorganisationen i övrigt rätt avpassat 
luftförsvar – häri inräknat civilförsvarets luftskyddsuppgifter – numera utgör 
grundvalen för en nations möjligheter att föra krig.

Enligt hans mening borde denna allmänt erkända uppfattning ha legat till 
grund för avvägningen mellan luftförsvaret och övriga stridskrafter.

Silfverberg konstaterade att Sveriges storlek och form innebär att markstrids-
krafterna är mycket beroende av att utnyttja kommunikationerna. Erfarenheter 
från kriget pekade tydligt på att kommunikationerna var av grundläggande be-
tydelse för markstridskrafterna att komma till verkan. Han ansåg att detta hade 
LPNNJUUÏO�IFMU�CPSUTFUU�GSÌO�NFE�TJUU�GÚSTMBH�UJMM�BWWÊHOJOH��.PU�EFOOB�CBLHSVOE�

nödvändigt att den modernisering av krigsmakten, som erfarenheterna från
beredskapstiden pekade på, snarast måste åstadkommas. Han avslutade med
ett eget förslag till marinens organisation omfattande ett tillskott av cirka 165
miljoner kronor per år, att jämföras med de 131 miljoner kronor per år, som
kommitten hade föreslagit.
Översten Silfverberg anförde att 1945 års försvarskommitte kunde basera
sitt utredningsarbete på andra världskrigets erfarenheter. Dessa gav underlag
beträffande militärteknikens utveckling och därmed också ledtrådar för att
kunna bedöma ett framtida krigs karaktär. Ett antal länder hade redan dragit
slutsatser av erfarenheterna vid utformningen av ländernas försvar. Det fanns
således möjligheter att ur svensk synvinkel göra jämförelser. Han ställde sig mot
denna bakgrund oförstående till den konservativa inställning som hade präglat
kommittemajoritetens uppfattning och därmed också det framlagda förslaget.
Han var medveten om svårigheten att — till exempel beträffande fjärrvapen —
redan då kunna dra bestämda slutsatser. Från detta var steget långt till att ställa
reformerna på framtiden.

Silverberg konstaterade att nya grundregler för krigets förande hade vuxit
fram som en följd av erhållna erfarenhet under kriget. Detta borde ha tjänat som
vägledning av utvecklingen för försvarets organisation. Det framlagda betänkandet
kunde sålunda hänföras till samma tankegångar som tiden närmast före andra
världskriget. Enligt hans mening hade beredskaps- och krigserfarenheterna inte
beaktats tillräckligt.

Silverberg betonade den stora förändring som hade skett av luftkrigföringen i
militärpolitiskt och strategiskt hänseende — bombning av hemorten — det totala
krigets intåg på arenan. Han ansåg att detta var, inte minst för en småstat, den största
förändringen av krigets natur sedan 1942 års försvarsbeslut. Han konstaterade att
erfarenheterna visar att flygstridskrafterna genom bombning kan framtvinga fred.

Anledning synes mig ha förelegat för kommitten att med hänvisning till den
moderna luftkrigföringens betydelse göra ett klart principuttalande, nämligen
att ett effektivt och i förhållande till försvarsorganisationen i övrigt rätt avpassat
luftförsvar — häri inräknat civilförsvarets luftskyddsuppgifter — numera utgör
grundvalen för en nations möjligheter att föra krig.

Enligt hans mening borde denna allmänt erkända uppfattning ha legat till
grund för avvägningen mellan luftförsvaret och övriga stridskrafter.

Silfverberg konstaterade att Sveriges storlek och form innebär att markstrids-
krafterna är mycket beroende av att utnyttja kommunikationerna. Erfarenheter
från kriget pekade tydligt på att kommunikationerna var av grundläggande be-
tydelse för markstridskrafterna att komma till verkan. Han ansåg att detta hade
kommitten helt bortsett från med sitt förslag till avvägning. Mot denna bakgrund
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ansåg han att jakt!ygets uppgifter inte motsvarar den organisation som kommit-
UÏO�IBEF�GÚSFTMBHJU�o�UJP�EBHKBLUìPUUJMKFS�PDI�FO�OBUUKBLUìPUUJMK�EÊS�EFO�TFOBSF�JOUF�
skulle kunna bli operativ före 1953. Han konstaterade för att åstadkomma en 
ökning av jakt!yget, skulle det varit nödvändigt att minska attack!yget med 59 
% och spanings!yget med 43 %. Silfverberg konstaterade följande:

#FTLÊSOJOHFO�BW�BUUBDL��PDI�TQBOJOHTìZHFU�J�FOMJHIFU�NFE�LPNNJUUÏNBKPSJUFUFOT�
förslag innebar – trots jaktens utökning – en minskning av !ygvapnets dåvarande 
totala styrka med två !ottiljer; F 2 och F 6. Det synes mig märkligt, att nu föreslå 
en minskning av !ygvapnet, då redan 1942 års riksdag uttalade att i landets 
försvarskrafter måste ingå ett starkt och slagkraftigt !ygvapen och beträ"ande den då 
aktuella !ygvapenorganisationen vidare anfördes att den i propositionen föreslagna 
utökningen vore att anse som ett minimiprogram.

Genom 1947 års riksdagsbeslut minskades programmet med 29 %. Det 
GÚSTMBH�TPN�LPNNJUUÏO�GSBNMBHU�JOOFCBS�FO�ZUUFSMJHBSF�NJOTLOJOH�BW�BUUBDLìZHFU�
som sammanlagt motsvarade en reduktion med 59 % i förhållande till 1942 
års försvarsbeslut. Han konstaterade att det attack- och spanings!yg, som 
LPNNJUUÏO�IBEF�GÚSFTMBHJU�JOUF�NPUTWBSBEF�EFTT�VQQHJGUFS��4JMGWFSCFSH�QÌQFLBEF�
också att sjöstridskrafternas utformning skulle påverka !ygvapnets uppgifter. Han 
LPOTUBUFSBEF�BUU�LPNNJUUÏO�NFE�GÚSTMBHFU�UJMM�FO�MÊUU�ìPUUB�NFE�KBHBSF�TPN�TUÚSTUB�
fartyg, hade tagit hänsyn till luftkriget och därmed hade visat en framsynthet, 
TPN�BWWFL�GSÌO�LPNNJUUÏOT�LPOTFSWBUJTN�

4JMGWFSCFSH�WBS�PGÚSTUÌFOEF�UJMM�LPNNJUUÏNBKPSJUFUFOT�LPOTFSWBUJWB�GÚSTMBH�UJMM�
försvarets organisation. Han ansåg att luftförsvarets utformning inte var anpassat 
UJMM�ÚWSJHB�TUSJETLSBGUFS��)BO�GÚSPSEBEF�BUU�J�GÚSIÌMMBOEF�UJMM�LPNNJUUÏNBKPSJUFUFO�
bör följande förändringar göras:

t�� BUU�'���JDLF�CÚS�JOESBHBT
t�� BUU�'���T�JOESBHOJOH�CÚS�LPNQFOTFSBT�HFOPN�BUU�FO�ɦÊSEF�ìZHBOEF�EJWJTJPO�
 uppsattes på F 11, varvid F 11 bibehålls som spanings!ottilj av kostnads-
 skäl och istället F 3 ombildas till jakt!ottilj, samt
t�� BUU�OBUUKBLUìPUUJMKFO�CÚS�UJMMLPNNB�TÌTPN�FO�OZ�ìPUUJMK�VUBOGÚS�EFO�OVWBSBOEF�
 !ygvapenorganisationen.

Enligt hans uppfattning, som representant för !ygvapnet, borde samtliga 
kostnader för förbanden inrymmas inom försvarsgrenarnas årsramar. Det vore fel, 
TPN�GÚS�BSNÏO�PDI�NBSJOFO�BUU�CZHHB�FO�GÚSTWBSTPSHBOJTBUJPO�QÌ�GÚSIPQQOJOHFO�
att den ska kunna göras krigsduglig i en oviss framtid. En sådan organisation – ett 
skal utan kärna – fyller inte någon uppgift i nutida krig. 

ansåg han att jaktflygets uppgifter inte motsvarar den organisation som kommit-
ten hade föreslagit — tio dagjaktflottiljer och en nattjaktflottilj, där den senare inte
skulle kunna bli operativ före 1953. Han konstaterade för att åstadkomma en
ökning av jaktflyget, skulle det varit nödvändigt att minska attackflyget med 59
% och spaningsflyget med 43 %. Silfverberg konstaterade följande:

Beskärningen avattack- och spaningsflyget i enlighet medkommittemajoritetens
förslag innebar — trots jaktens utökning — en minskning av flygvapnets dåvarande
totala styrka med två flottiljer; F 2 och F 6. Det synes mig märkligt, att nu föreslå
en minskning av flygvapnet, då redan 1942 års riksdag uttalade att i landets
försvarskrafter måste ingå ett starkt och slagkraftigt flygvapen och beträffande den då
aktuella flygvapenorganisationen vidare anfördes att den i propositionen föreslagna
utökningen vore att anse som ett minimiprogram.

Genom 1947 års riksdagsbeslut minskades programmet med 29 %. Det
förslag som kommitten framlagt, innebar en ytterligare minskning av attackflyget
som sammanlagt motsvarade en reduktion med 59 % i förhållande till 1942
års försvarsbeslut. Han konstaterade att det attack- och spaningsflyg, som
kommitten hade föreslagit inte motsvarade dess uppgifter. Silfverberg påpekade
också att sjöstridskrafternas utformning skulle påverka flygvapnets uppgifter. Han
konstaterade att kommitten med förslaget till en lätt flotta med jagare som största
fartyg, hade tagit hänsyn till luftkriget och därmed hade visat en framsynthet,
som avvek från kommittens konservatism.

Silfverberg var oförstående till kommittemajoritetens konservativa förslag till
försvarets organisation. Han ansåg att luftförsvarets utformning inte var anpassat
till övriga stridskrafter. Han förordade att i förhållande till kommittemajoriteten
bör följande förändringar göras:
• a t t  F 6 icke bör indragas,
• a t t  F 2:s indragning bör kompenseras genom att en fjärde flygande division

uppsattes på F 11, varvid F 11 bibehålls som spaningsflottilj av kostnads-
skäl och istället F 3 ombildas till jaktflottilj, samt

• a t t  nattjaktflottiljen bör tillkomma såsom en ny flottilj utanför den nuvarande
flygvapenorganisationen.

Enligt hans uppfattning, som representant för flygvapnet, borde samtliga
kostnader för förbanden inrymmas inom försvarsgrenarnas årsramar. Det vore fel,
som för armen och marinen, att bygga en försvarsorganisation på förhoppningen
att den ska kunna göras krigsduglig i en oviss framtid. En sådan organisation — ett
skal utan kärna — fyller inte någon uppgift i nutida krig.
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Bilaga 4

Sammanställning av marina förband
Översiktlig krigsorganisation under det kalla kriget

Operativt rörliga marina förband 1952 1962 1972 1982 1992
Pansarskepp 3    
Kryssare 5 2   
Jagare/fregatt 21 23 13 2 
Torped- & robotbåtar 24 36 17 34 46
Ubåtar 24 27 22 14 12
Minfartyg 4 16 19 19 8
Minsvepare 42 44 34 32 20
Tungt kustrobotbatteri   1 1 1
KA-bataljoner   3 3 3
Am!biebataljoner   6 6 6
Fasta marina förband 1952 1962 1972 1982 1992
Spärrbataljoner 24 24 20 19 19
Spärrkompanier 0 2 4 5 5
Kontrollerbara mineringar 74 74 74 74 74
Marina förtöjningsområden 12 12 12 12 12

Översiktlig krigsorganisation efter det kalla kriget

Marina förband 1992 1996 2000 2004 2015
Ytstridsfartyg 30 30 20 6 7
Ubåtar 12 10 7 5 4
Minjaktfartyg 20 17 11 7 0
Fasta spärrbataljoner 19 12 – – –
Tungt kustrobotbatteri 1 1 0 0 0
KA-bataljoner 3 3 3 0 0
Am!biebataljoner 6 6 3 1 1
Kontrollerbara mineringar 74 30 – – –
Marinkommandon / Marinbaser 4 4 2 2 1
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Sammanställning av marina
Översiktlig krigsorganisation under
Operativt rörliga marina förband

förband
det kalla kriget

1952 1 9 6 2  1 9 7 2

Bilaga 4

1982 1 9 9 2
Pansarskepp 3
Kryssare 5 2
Jagare/fregatt 21 23 13 2
Torped- & robotbåtar 24 36 17 34 46
Ubåtar 24 27 22 14 12
Minfartyg 4 16 19 19 8
Minsvepare 42 44 34 32 20
Tungt kustrobotbatteri 1 1 1
KA-bataljoner 3 3 3
Amfibiebataljoner 6 6 6
Fasta marina förband 1952 1962 1972 1982 1992
Spärrbataljoner 24 24 20 19 19
Spärrkompanier 0 2 4 5 5
Kontrollerbara mineringar 74 74 74 74 74
Marina förtöjningsområden 12 12 12 12 12

Översiktlig krigsorganisation efter det kalla kriget
Marina förband 1992 1996 2000 2004 2015
Ytstridsfartyg 30 30 20 6 7
Ubåtar 12 10 7 5 4
Minjaktfartyg 20 17 11 7 0
Fasta spärrbataljoner 19 12
Tungt kustrobotbatteri 1 1 0 0 0
KA-bataljoner 3 3 3 0 0
Amfibiebataljoner 6 6 3 1 1
Kontrollerbara mineringar 74 30
Marinkommandon / Marinbaser 4 4 2 2 1
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Sjöförsvarets dimensionerande förmågor
Hävda den territoriella integriteten Skapa tröskel mot invasion

Luftförsvara Neutralitets- Skydda sjötranspor- Förhindra stra- Försvara norra Försvara mot Gardera mot Fortsätta
Sverige försvar till sjöss ter och fiske tegiskt överfall Sverige kustinvasion olika riktningar striden

Luftförsvarsförband Jaktflyg
Luftvärn

Fjärrstridsförband Attackflyg
Ubåtar (Avvärja invasion) (Avvärja invasion)

Övervattenfartygsförband Kryssare
Jag, fre, kkv (Avvärja invasion)
Tb, Rbb, Ptrb
Minfartyg Minor Minor Minor Minor
Msvp

Operativt rörliga markstrids- PB
förband MekB

NB
IB
Amfbat

Lokalt bundna markstrids- Fast kustförsvar
förband Lokalförsvar

Avvärja invasion är dimensionerande
Sjöförsvarets "dimensionering"
Dimensionering av sjöförsvaret utom minfartyg, ubåtar och amfibiebataljoner
Dimensionering minfartyg, ubåtar och amfibiebataljoner samt övrigt sjöförsvars tilläggsförmåga

(Inom parentes) Bonusförmåga som följd av förstahandsprioritering

(Avvärja invasion)
(Avvärja invasion)

Minsvepning och minlotsning

Föra uthållig stridMålsättning för militär förmåga

Avvägningsprogram Förband

Övervakning, spaning och (ubåtsjakt)

(Avvärja invasion)

Övervakning, ubåtsskydd, minlotsning
Farledskontroll, övervakning

Övervakning, lotsning
Stöd åt fiske och sjöfart

Ubåtsjakt och eskortering

Minsvepning och minlotsning

Sjöförsvarets dimensionerande förmågor
Målsättning för militär förmåga Hävda den territoriella intes teten Skapa tröskel mot invasion Föra uthållig strid

Avvägningsprogram Förband Luftförsv a
Sveri:e

Neutralitets-
försvar till s.öss

Skydda sjötranspor-
ter och fiske

Förhindra s a-
te islct överfall

Försvara norra
Sver.: e

Försvara mot
kustinvasion

Gardera mot
olika rilctnin r

Fortsätta
striden

Luftförsvarsförband Jaktflyg
Luftvärn

Fjärrstridsförband Attackflyg
Ubåtar Övervalcnit3,2pLninj ochlubåtkk_g :11Avva invasion4  j A v v ä n a  invasion)

Övervattenfartygsförband Kryssare
Jag, fre, kkv
Tb, Rbb, Ptrb
Minfartyg
Msvp

Övervakning, lotsning I
Stöd åt fiske och sjöfart i

Ubåtsjakt och eskortering

I
(Avvärja invasion)!

i

I
I ( A v v ä r j a  invasion)
I

Minor M i n o r  M i n o r  M i n o r
I M i n s v e p n i n g  och minlotsning I Minsvepning och minlotsning

Operativt rörliga markstrids-
förband

PB
MekB
NB
IB
Amfbat

—

Övervakning, ubåtsskydd, minlotsning I ( A v v ä r j a  invasion)
Farledskontroll, övervakning I  ( A v v ä r j a  invasion)Lokalt bundna markstrids-

förband
Fast kustförsvar
Lokalförsvar

M A v v ä r j a  invasion är dimensionerande
Sjöförsvarets "dimensionering"
Dimensionering av sjöförsvaret utom minfartyg, ubåtar och amfibiebataljoner

D i m e n s i o n e r i n g  minfartyg, ubåtar och amfibiebataljoner samt övrigt sjöförsvars tilläggsförmåga
(Inom parentes) Bonusförmåga som följd av förstahandsprioritering
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Från pansarskepp till jagare och fregatter

Tapperheten

Sverige

Fylgia
4las Fleming

8otland
Tre Hronor

Hfn Hfn
Hfn Hfn

Hfn
Hfn

Hfn
Hfn

Gävle Hfn
Magne Hfn
Mjölner Hfn
Mode Hfn

Munin Hfn
Visby Hfn Ombyggd till fregatt
Sundsvall Hfn Ombyggd till fregatt
Helsingborg Hfn

Kalmar Hfn
Öland Hfn

Uppland Hfn
Halland Hfn

Instal- Småland Hfn
lation Östergötland Hfn

av Hfn Södermanland Hfn
Gästrikland Hfn
Hälsingland Hfn

35 45 55 65 75 85

VK 2

Pansarskepp

Kryssare

Jagare/fregatter

Från pansarskepp ti l l  jagare och fregatter
Dristigheten
Aran
Tapperheten
Manligheten
Oscar II
Sverige
Drottning Victoria
Gustav V
Örnen
Jacob Bagge
Fylgia
Clas Fleming

Wrangel
Wachtmeister
Ehrensköld
Nonåensköld

Klas Uggla
Klan Horn

Göteborg
Stockholm

Malmö

1 1 1 1 1 1 1 1351 1 1

Karlskrona
Norrköping
Gavle

Magne
Mjölner
Mode

Munin

Stmdsval
Helsingborg

V K  2

I I I I I I

Öland 11 t h
Uppland H f n

Instal-
lation
av HSI

Halland H f n
Småland l i f t s

Östergötland H f n
Södermanland H f n

Gästrikland H f n
Hälsingland H f n

Pansarskepp

Jagare/fregatter

I I  I  I  1 I  I  I  1551 I 1 I  I  I  I  I  I  1651 I I  I  I  I  I  I  I  1751 I I  I  I  I  I  I  I  1 85 1
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Motortorpedbåtar – torpedbåtar – robotbåtar – patrullbåtar

Motortorpedbåtar

N33
N34

N35

N36 Motortorpedbåtar
N37

N38
N3C

N43
N44

N45
N46

N47 Motortorpedbåtar
N48
N4C

N54
N54
N55
N56

Legulus Torpedbåtar
Ligel Plejad-klass

Dlldebaran
Dltair

Dntares

Drgo
Dstrea

Sirius

Eapella Torpedbåtar
Eastor Spica-klass
Vega

Virgo

Nynäshamn
Norrtälje
Varberg

Torpedbåtar Robotbåtar

Umeå Norrköping-klass
Piteå
Luleå

Halmstad
Strömstad
Rstad

Hugin
Munin
Magne

Mode Patrullbåtar Hugin-klass
Vale

Vidar Robot 12
Mysing
Kaparen
Väktaren

Snapphanen Patrullbåtar
Spejaren Kaparen-klass
Styrbjörn Ubåtsjakt
Starkodder Robot 12
Tordön

Tirfing

45 55 65 75 85 95 05

M o t o r t o r p e d b å t a r  — to rpedbå ta r  — robo tbå ta r  — p a t r u l l b å t a r

Motortorpedbåtar

Motortorpedbåtar

Motortorpedbåtar

Regulus

Rigel
Andebasau

Altair
Antares.

Artnnue

Torpedbåtar
Plejad-klass

Torpedbåtar
Spica-klass

orr i n g
shamu

Varberg

Torpedbåtar R o b o t b å t a r

urn N o r r k ö p i n g -klass
Pitei
Lulea

Halmstad
Strömstad
YAM

H u g .

M e

Mode
ale

Starkodder
Tordön

Patrullbåtar Hugin-k lass

Robot 12

Patrullbåtar
Kaparen-klass
Ubåtsjakt
Robot 12

1451 1 1 1 1 1 1 1 1 1551 1 1 1 1 1 1 1  1 1651 1 1 1 1 1 1 1 1  1751 1  1 1 1 1 1 8 5 1  1 1 1 1 I 9511 I  I  I  0 5
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Kustkorvetter och Korvetter

Kustkorvetter Patrullfartyg

Göteborg

Gävle Kustkorvetter
Kalmar Göteborg-klass

Sundsvall
Visby

Helsingborg Korvetter
Härnösand Visby-klass

Nyköping
Karlstad

85 95 05 15 25

Kustkorvetter och Korvetter

Stockholm

Malmö

Göteborg

Gävle

Kalmar

Sundsvall

Kustkorvetter

Kustkorvetter

Stockholm
Patrullfartyg

[-klass

Göteborg-klass
V i s b y

Helsingborg

Härnösand

Nyköping
Karlstad

Korvetter
Visby-klass

85 9 5  0 5  1 5  2 5
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U 3
U 4
U 5 Dbborren

U 6 Siken
U 7 Gäddan
U 8 Laxen
U 9 Makrillen

Draken

Gripen

Ulven
Delfinen

Nordkaparen

Springaren
Sjölejonet

Sjöbjörnen
Sjöhunden

Svärdfisken

Tumlaren Sjölejonet-klass
Dykaren
Sjöhästen
Sjöormen

Sjöborren
Neptun

Najad Neptun-klass
Näcken

Hajen
Sälen

Valen Hajen-klass
Bävern
Illern

Uttern
Draken
Gripen

Vargen

VK II Delfinen Draken klass
Nordkaparen
Springaren

Sjöormen
Sjölejonet

Sjöhästen Sjöormen-klass
Sjöhunden
Sjöbjörnen

Näken

Neptun Näcken-klass
Najad

Västergötland

Hälsingland Västergötland-klass
Södermanland

Östergötland
Gotland

Gotland-klass Uppland

Halland

35 45 55 65 75 85 95

Det svenska ubåtssystemet

U 4 Forallrn
U 5

Kustubåtar Siken jaktubåtatr
G å d a .

L u t o
Mekrillen

Draken-klass
lu

Delfinen-klass

Sjölejonet-klass

Neptun-klass

V K I I

Sjöormen-klass

M k u l

Näcken-klass

ss—N. Västergötland-klass
Sådennu3lud

önragöff ind
Glotkin

Gotland-klass UPPlööll
1111,

I I  I  1  I  I  1351 I  I  I  1  1  1  1  1  1451 1  1  1  1  1  1  1  1  1551 1  1  1  1  1  1  1  1  1651 1  1  1  1  1  1  1  1  1751 1  1  1  1  1  1  1  1  1851 I  I  I  I  1  1  1  1  1951
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M 3
M 4
M 5
M 6
M 7
M 8
M C

6jlten

.5 55 35 05

M i n s v e p a r e

M-bå ta r,  t räskrov

Stora minsvepare, p låtskrov

taat.

Kustminsvepare,  p låtskrov

Kustminsvepare, t räskrov

N e . 1 5

111.11

11.

Fiskeminsvepare, t räskrov

— 1 1 1 1 1 1 1 t a

Min jak t fa r t yg ,  plastskrov

1451 I  I  I  I  I  I  I  I  1551 I  I  I  I  I  I  I  I  1651 I  I  I  I  I  I  I  I  1751 I  I  I  I  I  I  I  I  1851 I  I  I  I  I  I  I  I  1951 I I I  I  I  I  1051
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65 75 85 C5

)LQ��

)LQ��

)LQ���#

)LQ���$

)LQ���%

)LQ��

0DULQHQV�KHOLNRSWUDUMarinens helikoptrar

Hkp 1

Hkp 2

H . 4 B

Hkp 4 C

Hkp 4 D

Hkp 6

1 1 1 1 1 1 1 1651 1 1 1 1 1 1 1 1751 1 1 1 1 1 1 1 1 1851 1 1 1 1 1 1 1 1 1951 1 1 1 1 1 1 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1151
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Rörliga spärrförband
Anmärkning 45 55 65 75 85 95

Kustartilleribataljoner
:����! 22$0( �5
	��
� 1944 1972 �92$!.0&�2(++�	���#70$%2$0��*8-$

:���5����! 2 +).- �5	�
���� 1944 1983 
�! 22$0($0�/$0�! 2 +).-

:����! 22$0( 3x15,2/37 1944 1983 Gotland

:����! 22$0( �5
	��
��% 12�&03//$0(-&� 1972 1982 �7-&���$++(-&$�

:����! 22$0( �5
	��
��% 12�&03//$0(-&�� 1972 1982 �+(,,(-&$'31

:���5�����! 2 +).- 4x12/80 1983 2003

:��3120.!.2! 22$0(��� 	5�.!.2��� 1968 1995

:��3120.!.2! 22$0(��� 	5�.!.2�	��� 1995 2000

:���5�1/700! 2 +).- �5�������+722�0!! 22���,(-1/70020.// 1965 1990

:��5�1/700*.,/ -( +722�0!! 22���,(-1/70020.// 1965 1990

:���5�*312)7& 0*.,/ -( 
5)7&/+32���	5&0*���
���
�/+32 1959 1962

:���5�*312)7& 0*.,/ -( �5)7&/+32����5 22 "*#6*&0/���	5&0*�	
��
�/+32 1962 1989

:���5� ,%(!($! 2 +).- 
�5�*312)7& 0*.,/ -(���5��	���,(-1/70020.// 	����<��	��
�)�(-12 ++$0 #$
�3-&�*3120.!.2 1 1 1

�722�*3210.!.2 11 11 11 6

�(-1/70020.// 11 11 11 6

�312)7& 0*.,/ -( 8 8 8 8 8 12

� +(!$0���	���", 3 3 3 4 1

� +(!$0���	���", 6 6 6

Avvecklade

Rörliga spärrförband
Förband B a t t e r i e r Etablerat Avvecklat Anmärkning 45 55 65 75 85 95

Kustartilleribataljoner
• KA batteri 3 x 2 1 / 4 2  1 9 4 4  1 9 7 2  Göteborg till 1956 därefter Skåne
• 3 x KA bataljon 4 x 1 5 , 2 / 3 7  1 9 4 4  1 9 8 3  2  batterier per bataljon
• KA batteri 3 x 1 5 , 2 / 3 7  1 9 4 4  1 9 8 3  Gotland
• KA batteri 4 x 2 1 / 4 2  (fast gruppering) 1 9 7 2  1 9 8 2  Räng (Vellinge)
• KA batteri 4 x 2 1 / 4 2  (fast gruppering)) 1 9 7 2  1 9 8 2  Glimmingehus
• 3 x K A bataljon 4 x 1 2 / 8 0  1 9 8 3  2 0 0 3
Tungt kustrobotbatteri 08
• Kustrobotbatteri 08 l x R o b o t  08 1 9 6 8  1 9 9 5
• Kustrobotbatteri 90 l x R o b o t  15 KA 1 9 9 5  2 0 0 0
Rörlig spärrbataljon
• 6 x spärrbataljon 3 x 7 , 5 / 6 5  & lätt rbbatt & minspärrtropp 1 9 6 5  1 9 9 0
• 5 x spärrkompani l ä t t  rbbatt & minspärrtropp 1 9 6 5  1 9 9 0
Kustjägare
• 8 x kustjägarkompani 2xjägplut & lxgrk 8/29-32 plut 1 9 5 9  1 9 6 2
• 8 x kustjägarkompani 3xjägplut & 6xattackdykgrp & lxgrk 12/62 plut 1 9 6 2  1 9 8 9
Amfibiebataljon
• 6 x amfibiebataljon 2  x kustjägarkompani, 3xRB17, minspärrtropp 1 9 9 0  —> 1995

Ej installerade
Tung kustrobot 1 1  1
Lätt kutsrobot 11 11 11  6
Minspärrtropp 11 11 11  6
Kustjägarkompani 8 8  8  8  8  1 2
Ka l ibe r>  10,5 cm
Kaliber < 10,5 cm 6 6  6
Avvecklade
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Älvsborgs Fästning (Göteborgs Kustartilleriförsvar 1942)
Kustbefästningar, Kustartilleriförsvar Etablerat Avvecklat Anmärkning 45 55 65 75 85 95

@��,153=44��$/056$' ��� ny 1983 2000

@��,153=44��$/.(1%(4* ��� ny 1983 2000

@��,153=44�#$4%(4* ��� ny 1970 2000

Spärren Donsö Spärrbataljon Göteborg 

@��$66(4,��215? 
9������ 1940 1977

@��$66(4,��1244+2/0(1 2x40/akan 1941 < 1960

@��,153=44��215?�� ��� 1940 1993

@��,153=44��215?�	 ��� 1969 1992

@��,153=44��� ��� 1994 2000

Spärren Galterö
@��$66(4,��$/6(4? 3x12/94 1941 1967

@��$66(4,��$/6(4? 3x7,5/57 1968 2000

@��$66(4,�!6:45? 	9���	��
� 1940 1997 �4>1�;/85%24*���
@��$66(4,�!6>4+2/0(1 4x57/99 1940 1968 �4>1�;/85%24*��

@��$66(4,��>.+2/0(1 2x40/akan 1941 < 1960

@��,153=44��$/6(4?�����	 ��� 1940 1966

@��,153=44��<�� ��� 1966 2000

@��,153=44��<�	 ��� 1969 2000

Spärren Älfsborg
@��$66(4,��������� 	9���	��
� 1939 1940 ",//�!6:45?
@��$66(4,��	������ 2x24/04 1904 1966 ",//�"245/$1'$
@��$66(4,��
�������?6,5.$� 4x57/99 1904 1940 ",//�!6>/+2/0(1
@��,153=44�;/85%24* ��� 1950 2000

Spärren Björkö Spärrbataljon Björkö 

@��$66(4,��-?4.? 4x15,2/41 1942 1997

@��$66(4,��-?4.?�#=564$ 4x57/89 1940 1977

@��$66(4,��-?4.?�<564$ 3x57/89 1940 1977

@��,153=44��-?4.?�<564$ ? 1959

@��,153=44��-?4.?�#=564$ ? 2000

Batteri Torslanda 2x24/04 1941 1966 �4>1�;/85%24*��	
Spärren Marstrand Spärrbataljon Marstrand 

@��$66(4,��2?1 	9������ 1940 1974

@��$66(4,��2?1 3x7,5/57 1975 1998

@��$66(4,� ?11=1* 2x57/89 1940 1974

@��$66(4,��:4?1 �9������ 1974

@��,153=44��$4564$1' ��� 1942 2000

Spärren Lysekil Bohusgruppen 
Spärrbataljon Lysekil 

@���$66(4,�!6>1*(+787'� 	9�9������	�/8$.$1��4?4/,*� 1961 1972

@��$66(4,�!.(335+2/0(1 2x7,5/24 1926 1970

@��$66(4,�!�6��241? 3x7,5/57 1970 1995

@��,153=44�"4>1*571' < 1995

@��,153=44��4('$*5+2/0(1 < 1995

@��,153=44��471'571' ��� 1950 2000

@��:5(.,/��!6>1*+2/0(1 ��������� 1950 2000

@��:5(.,/��/$6+2/0(1 ��� 1970 2000

�-�,156$//(4$'(
�,153=44 13 13 12 14 14 2

Kaliber � 10,5 cm 5 5 2 2 2 0
Kaliber < 10,5 cm 10 10 9 4 3 1
�88(&./$'(

Älvsbor s Fästning (Göteborgs %ustartilleritörsvar 1942
Kustbefästningar, Kustartilleriförsvar Etablerat Avvecklat A n m ä r k n i n g 45 55 6 5  7 5  8 5  95
Minspärrar
• Minspärr Halmstad M  7 ny 1983 2000
• Minspärr Falkenberg M  7 ny 1983 2000
• Minspärr Varberg M  5 ny 1970 2000
Spärren Donsö Sparrbataljon Göteborg
• Batteri Donsö 3x57/89B 1940 1977
• Batteri Knonholmen 2x40/akan 1941 < 1960
• Minspärr Donsö 1 M 7 1940 1993
• Minspärr Donsö 2 M 4 1969 1992
• Minspärr GG M 7 1994 2000
Spärren Galterö
• Batteri Galterö 3x12/94 1941 1967
• Batteri Galterö 3x7,5/57 1968 2000
• Batteri Styrsö 2x15,2/03B 1940 1997 Från Ålvsborg 01
• Batteri Stårholmen 4x57/99 1940 1968 Från Ålvsborg 03
• Batteri Måkholmen 2x40/akan 1941 < 1960
• Minspärr Galterö 1 & 2 M 7 1940 1966
• Minspärr Gö 1 M 7 1966 2000
• Minspärr GI:".) 2 M 7 1969 2000
Spärren Älfsborg
• Batteri 01 (OH) 2x15,2/03B 1939 1940 Till Styrsö
• Batteri 02 (OH) 2x24/04 1904 1966 Till Torslanda
• Batteri 03 (OH/Götiska) 4x57/99 1904 1940 Till Stålholmen
• Minspärr Älvsborg M 7 1950 2000
Spärren Björkö SpätTbataljon Björkö
• Batteri Björkö 4x15,2/41 1942 1997
• Batteri Björkö Västra 4x57/89 1940 1977
• Batteri Björkö Östra 3x57/89 1940 1977
• Minspärr Björkö Östra ? 1959
• Minspärr Björkö Västra ? 2000
Batteri Torslanda 2x24/04 1941 1966 Från Ålvsborg 02
Spärren Marstrand Spärrbataljon Marstrand
• Batteri Koön 2x57/89B 1940 1974
• Batteri Koön 3x7,5/57 1975 1998
• Batteri Rönnäng 2x57/89 1940 1974
• Batteri Dyrön 4x57/89B 1974
• Minspärr Marstrand M 1 1942 2000
Spärren Lysekil Bohusgruppen

Spärrbataljon Lysekil
• (Batteri Stångehuvud) 2x4x10,5/42 lvakan (rörlig) 1961 1972
• Batteri Skeppsholmen 2x7,5/24 1926 1970
• Batteri S:t Kornö 3x7,5/57 1970 1995
• Minspärr Trångsund < 1995
• Minspärr Fredagsholmen < 1995
• Minspärr Grundsund M 7 1950 2000
• Lysekil, Stångholmen M 1 & M 4 1950 2000
• Lysekil Flatholmen M 7 1970 2000

Ej installerade
Minspärr 13 1 3  1 2  1 4  1 4  2
111Mber > 10,5 cm 5 5  2  2  2  0
Kaliber < 10,5 cm 10 1 0  9  4  3  1
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Skånekusten
Kustbefästningar, Kustartilleriförsvar Etablerat Avvecklat Anmärkning 45 55 65 75 85 95

K 10 E 1950 1992 U

1970 Spärrkompani Simrishamn 

 3/7,5/57 1964 1988

K 2 1950 1988

1970 Spärrbataljon Ystad 

�8	
����������8	
������ 	�������	�	 1978

=��#55'3+�"45#&�	 3x12/70 1978 2000

=��#55'3+�"45#&�
 3X7,5/57 1967 1992

=��+042:33�"45#& ��� 1950 1995 U

Trelleborg 1970 Spärrbataljon Trelleborg 

=��#55'3+��3'..'$13) 3x15,2/98 1940 1978

=��#55'3+��3'..'$13)�	 3x12/80 1980 2000

=��#55'3+��3'..'$13)�
 3x7,5/57 1973 1996

=��+042:33��3'..'$13) ��� 1950 1995 U

Malmö 1970 Spärrkompani Malmö 

=��+042:33��#.45'3$1 ��� 1950 1995 U

=��+042:33��+/*#/0�	 ��� 1950 1998 U

=��+042:33��+/*#/0�
 � 1950 1998

=��+042:33��#./<�	 ������� 1950 1997

=��+042:33��#./<�
 �� 1960 1995 U

=��#55'3+��#./< 3x7,5/57 1967 2000

=��+042:33��#0&4-310# �� 1960 1995

Öresundsspärren 1970 Spärrbataljon Helsingborg 

=��+042:33��;; �� 1960 1995 U

=��+042:33��'.4+0)$13)�	���
 ��� 1960 1996

=��+042:33��'.4+0)$13)�� �� 1950 1995

=��#55'3+��'.4+0)$13) 4x15,2/40 1940 1991

=��#55'3+� +-'0 4x57/95 (m/89) 1941 1945

=��<)#0:4 �� 1960 1995

�,�+045#..'3#&'
�+042:33 0 10 15 15 15 0

Kaliber � 10,5 cm 3 3 3 3 3 2

Kaliber < 10,5 cm 1 0 2 4 4 1

�77'%-.#&'

Skånekusten
Kustbefästningar, Kustart i l ler i försvar Etablerat Avvecklat A n m ä r k n i n g 45 5 5  6 5  7 5  8 5  9 5
Åhus
• Minspärr Åhus K  10 E 1950 1992
Simrishamn 1970 Spärrkompani Simrishamn
• Batteri Simrishamn 3/7,5/57 1964 1988
• Minspärr Simrishamn K 2 1950 1988
Ystad 1970 Spärrbataljon Ystad
• Batteri Ystad 4x12/94B-E I>  5x12/94B-E 1939 G> 1951 1978
• Batteri Ystad 1 3x12/70 1978 2000
• Batteri Ystad 2 3X7,5/57 1967 1992
• Minspärr Ystad M 7 1950 1995 U
Tr e l l e b o r g 1970 Spärrbataljon Trelleborg
• Batteri Trelleborg 3x15,2/98 1940 1978
• Batteri Trelleborg 1 3x12/80 1980 2000
• Batteri Trelleborg 2 3x7,5/57 1973 1996
• Minspärr Trelleborg M 7 1950 1995 U
M a l m ö 1970 Spärrkompani Malmö
• Minspärr Falsterbo M 7 1950 1995 U
• Minspärr Limhamn 1 M 4 1950 1998 U
• Minspärr Limhamn 2 M5 1950 1998
• Minspärr Malmö 1 M 5, M 4 1950 1997
• Minspärr Malmö 2 M7 1960 1995 U
• Batteri Malmö 3x7,5/57 1967 2000
• Minspärr Landskrona M 5 1960 1995
Öresundsspärren 1970 Spärrbataljon lIelsingborg
• Minspärr Räl M 5 1960 1995 U
• Minspärr Helsingborg 1 &  2 M 3 1960 1996
• Minspärr Helsingborg 3 M 5 1950 1995
• Batteri Helsingborg 4x15,2/40 1940 1991
• Batteri Viken 4x57/95 (m/89) 1941 1945
• Höganäs M 5 1960 1995

Ej installerade
Minspärr 0 1 0  1 5  1 5  1 5  0

[ a l i b e r  ? 10,5 cm 3 3  3  3  3  2
Kal iber  < 10,5 cm I 0  2  4  4
Avvecklade

317



318

Karlskrona fästning, 1942 Blekinge kustartillerifförsvar  
Kustbefästningar, Kustartilleriförsvar Etablerat Avvecklat Anmärkning 45 55 65 75 85 95

��#27;9C::�)C;<.:>24 #� 1943 1997 U

F�#27;9C::�$;4*:;1*67 #�� 1943 1993 U

F�#27;9C::�!*56*: #�� 1943 1998 U

Spärren Långören 1956 1977 Spärrbataljon Torhamn
1978 Spärrkompani Torhamn 

F��*<<.:2�B99.7;4C: 2x21/94 1940 1955

F��*<<.:2�"=70;4C: 3x15,2/98-36 1939 1979

F��*<<.:2�"D70E:.7 �?������ 1938 1965

F�#27;9C::�"D70E:.7 m/Ä 1940 1988

Spärren Östra Hästholmen
F�)C;<:*��C;<1856.7�
 ? ? 1959

F�)C;<:*��C;<1856.7�� ? 1939 1965

F��*<<.:2�!255.+.:0.< 4x12/94E 1928 1955

F��*<<.:2�'8:=6;4C: 2x57/89 1936 1955

F��*<<.:2��75C70*7 �?������ 1940 1965 �:D7��3=9*;=7-
F�#27;9C::��75C70*7 #�� 1939 2004 U

F�#27;9C::�B��C;<1856.7 #� 1939 2004 U

Spärren Kungsholmen och Kungsholms fort Spärrbataljon Kungsholmen 
F��*<<.:2�!
 3x24/90 1902 1940

F��*<<.:2�!� 4x15,2/89-02 1902 1955

F��*<<.:2�!� 2x15,2/89-02 1902 1955

F��*<<.:2�!� 4x15,2/89-02 1902 1955

F��*<<.:2�!
 ?������ 1905 1971

F��*<<.:2�!
� 3x57/F 1902 1955

F��*<<.:2�!�
� ?������ 1936 1940 '255� =<=--.7
F�#27;9C::�!=70;1856.7 #� 1901 2003 U

F��*<<.:2�'3=:4E 4x15,2/40 1942 1992

F��*<<.:2�&<.7+:8<<.< ?��		�1*=+2<; 1902 1936

F��*<<.:2��3=9*;=7- 2x57/95 1904 1940 '255��75C70*7
F��*<<.:2��C,4*;<:*7- 3x15,2/98 1933 1942 '255��856E0*--
F��*<<.:2��C,4*;<:*7-��7@� 2x7,5/05-10 1942 1945

F��*<<.:2��@<<.:7* 3x12/94C 1928 1955

F��*<<.:2� =<=--.7 �?������ 1940 1966 �:D7�!
�
F��*<<.:2��
���55.7*++;/8:<.<� 3x2x25 1904 1936 �=++.5<8:7
F��*<<.:2������55.7*++;/8:<.<� 2x57/99 1902 1959

F��*<<.:2������55.7*++;/8:<.<� 2x15,2/89-02 1914 1930

F��*<<.:2��55.7*++.7 3x7,5/57 1972 2000

Spärren Bollösund Avvecklad 1955
F��*<<.:2��855E;=7- �?������ 1904 1955

Fjärrförsvarsförband Avvecklad 1955
F��*<<.:2��;9E+.:0 4x30,5/16 1924 1950

F��*<<.:2�%@;;3E7 4x30,5/16 1940 1953

F��*<<.:2�B99.7;4C: 2x21/94 1940 1955

Spärren Västra Hästholmen 1969 Spärrkompani Västra Hästholmen 
F��*<<.:2���
 3x57/99 1906 1964

F��*<<.:2���� 4x12/03 1910 1969

Spärren Ronneby 1979 Spärrkompani Ronneby
F��*<<.:2��E4*5> �?������ 1940 1970

F�#27;9C::�%877.+@�
 #�� 1939 1992 U

F��*<<.:2�&<.4E7 �?������ 1940 1970

F�#27;9C::�%9877.+@�� #�� 1939 1992 U

F�#27;9C::� C:7*>24�
�H�� ) #� 1940 2000  )�
��� )���H�� )�(
F�#27;9C::� C:7*>24���H�� ) #��I��#�� 1940 2000  )�
��� )���H�� )�(
Karlshamnsförsvaret Spärrbataljon Karlshamn 
F��*<<.:2�!#�
 ?�������H���?����
� 
����H���
��	 1975 �)C00*�=--.�
F��*<<.:2� C:7*>24 2x57/89 1940 1970

F��*<<.:2� C:7*>24 3x7,5/57 1971 1996 � C:7*>24�
F��*<<.:2��!#� �?
	���=+D<;4*787.: 1950 1965 ��8E7�
F��*<<.:2��!#� 3x7,5/57 1964 1996 �&<.:7E�
F�#27;9C::�!*:5;1*67�
��2745��� #� 1940 2000 U

F�#27;9C::�!*:5;1*67�� #�� 1970 2000 U

F�#27;9C::�&E5>.;+8:0 #�� 1970 1997 U

�3�27;<*55.:*-.
Anmärkning: #27;9C:: 14 14 13 14 12 5

F��*<<.:2.:�;86�=<0D<<�/E:.�
��	�/277;�.3�6.-�;D>2-*�-.�27<.�1*: Kaliber � 10,5 cm 10 3 3 3 1 1

��>*:2<�*4<2>*�
����8,1�;.7*:.� Kaliber < 10,5 cm 13 11 6 3 3 3

F��*<<.:2.:�6.-�4*52+.:���	�66�/277;�2�9:27,29�27<.�6.-� �>>.,45*-.

K a r l s k r o n a f ä s t n i n g ,  1 9 4 2  B l e k i n g e  k u s t a r t i l l e r i f f ö r s v a r
Kustbefästningar, Kustar t i l le r i försvar  E t a b l e r a t Avvecklat A n m ä r k n i n g 45 5 5  6 5  7 5  8 5  9 5
Småland
IMinspärr Västervik M  4 1943 1997 U
• Minspärr Oskarshamn M 3
• MinspätT Kalmar M  3

1943
1943

1993 U
1998 U IIP

Spärren Långören 1956 1977 Spärrbom/jon Torhamn

1978 Spärrkompani Twining,:
• Batteri Öppenskär 2 x 2 1 / 9 4 1940 1955
• Batteri Lungskär 3 x 1 5 , 2 / 9 8 - 3 6 1939 1979
• Batteri Långören 3 x 5 7 / 8 9 B 1938 1965
• Minspärr Långören m / Ä 1940 1988
Spärren ö s t r a  Hästholmen
• Västra Hästholmen 1 ? ? 1959
• Västra Hästholmen 2 ? 1939 1965
• Batteri Killeberget 4 x 1 2 / 9 4 0 1928 1955
• Batteri Tommskär 2 x 5 7 / 8 9 1936 1955
• Batteri Inlängan 2 x 5 7 / 8 9 B 1940 1965 Från Djupasund
• Minspärr Inlängan M  3 1939 2004 U
• Minspärr Ö Hästholmen M  4 1939 2004 U
Spärren Kungsholmen och Kungshohns fort Spärrbataljon Kan hokum:
• Batteri K1 3 x 2 4 / 9 0 1902 1940
• Batteri 1C2 4 x 1 5 , 2 / 8 9 - 0 2 1902 1955
• Batteri K3 2 x 1 5 , 2 / 8 9 - 0 2 1902 1955
• Batteri K5 4 x 1 5 , 2 / 8 9 - 0 2 1902 1955
• Batteri K14 4 x 5 7 / 8 9 B 1905 1971
• Batteri K15 3 x 5 7 / F 1902 1955
• Batteri K 16 4 x 5 7 / 8 9 B 1936 1940 Ti l l  lutudden
• Minspärr Kungsholmen M  4 1901 2003 U
• Batteri Tjurkö 4 x 1 5 , 2 / 4 0 1942 1992
• Batteri Stenbrottet 4 x 2 4 / 0 0  haubits 1902 1936
• Batteri Djupasund 2 x 5 7 / 9 5 1904 1940 Ti l l  Inlängan
• Batteri Bäckastrand 3 x 1 5 , 2 / 9 8 1933 1942 Ti l l  Holmögadd
• Batteri Bäckastrand (ny) 2 x 7 , 5 / 0 5 - 1 0 1942 1945
• Batteri Hytterna 3 x 1 2 / 9 4 C 1928 1955
• Batteri lutudden 3 x 5 7 / 8 9 B 1940 1966 Från K16
• Batteri E I (Ellenabbsfortet) 3 x 2 x 2 5 1904 1936 Dubbeltom
• Batteri E2 (Ellenabbsfortet) 2 x 5 7 / 9 9 1902 1959
• Batteri E3 (Ellenabbsfortet) 2 x 1 5 , 2 / 8 9 - 0 2 1914 1930
• Batteri Ellenabben 3 x 7 , 5 / 5 7 1972 2000
Spärren Bollösund Avvecklad 1955
• Batteri Bollösund 3 x 5 7 / 8 9 B 1904 1955
Fjärr försvarsförband Avvecklad 1955
• Batteri Aspöberg 4 x 3 0 , 5 / 1 6 1924 1950
• Batteri Ryssjön 4 x 3 0 , 5 / 1 6 1940 1953
• Batteri Öppenskär 2 x 2 1 / 9 4 1940 1955
Spärren Västra  Hästholmen 1969 Spärrkompani Viistra Hästhalmen
• Batteri H 1 3 x 5 7 / 9 9 1906 1964
• Batteri H 2 4 x 1 2 / 0 3 1910 1969
Spärren Ronneby 1979 Spärrkompani Ronneby
• Batteri Gökalv 2 x 5 7 / 8 9 B 1940 1970
• Minspärr Ronneby 1 M  5 1939 1992 U
• Batteri Stekön 2 x 5 7 / 8 9 B 1940 1970
• Minspärr Rponneby 2 M  3 1939 1992 U
• Minspärr Järnvik 1 —> W M  4 1940 2000 J V I , J V  2 —>JVU
• Minspärr Järnvik 2 —> W M  4 —> M 7 1940 2000 J V I - F I V  2 —>JVU
Karlshamnsförsvaret Spärrbataljon Karlshamn
• Batteri KM 1 4 x 5 7 / 8 9 B  —> 3x7,5/12 1 9 4 2 —> 1950 1975 (Vägga udde)
• Batteri Järnvik 2 x 5 7 / 8 9 1940 1970
• Batteri Järnvik 3 x 7 , 5 / 5 7 1971 1996 (Jämavik)
• Batteri KM2 2 x 1 0 , 5  ubåtskanoner 1950 1965 (Boön)
• Batteri KM2 3 x 7 , 5 / 5 7 1964 1996 (Stemö)
• Minspärr Karlshamn 1 (inkl 2) M  4 1940 2000 U
• Minspärr Karlshamn 2 M  7 1970 2000 U
• Minspärr Sölvesborg M  7 1970 1997 U

Ej instal lerade
Aamärl gmin : Minspär r 14 1 4  1 3  1 4  1 2  5
• Batterier som utgått fore 1930 films ej med såvida de inte har K a l i b e r >  10,5 cm 10 3  3  3  1  1
varit aktiva 1939 och senare. Kal iber  <  10,5 c m 13 1 1  6  3  3

• Batterier med kaliber <40 mm finns i  princip inte med. Avveck lade
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Gotlands kustartilleriförsvar
Etablerat Avvecklat Anmärkning 45 55 65 75 85 95

Spärren Bungenäs Spärrbataljon Bungenäs
=��#44'����������� ������������� 1939 1958
=��#44'����������� ����������� 1958 2001
=��#44'����'������� 1940 1970
���#44'��� 1939 1970
=��#44'����#�������� 2x57/95B 1941 1946
���#44'����;�� 3x7,5/57 1971 2002
������������;�������3 ������������
������������������� ������������
Spärren Trelge 1975 Spärrbataljon Trelge
���#44'���!����� 3x15,2/98 1939 1978/1979
���#44'���"����� 1940 1990
���#44'����#��������� 3x7,5/57 1972 2002
������������#��������� ����������
������������;�������/���� ����������
Batteri Bläse 1949 1980 Utgått

Batteri Hultungs
���#44'����������� �������������� �����������	 1965
Spärren Slite Spärrbataljon Slite
=��#44'�������� 1939 1978
���#44'������������� 3x12/80 1979 2000
=��#44'������	 3x7,5/57 1968 2001
=��#44'���!������ 3x7,5/12 1958 1979
���������������� ��������������� 
�����������
���3����� 1944 1945
Batteri Visby Spärren Visby hamn
���#44'���"���� 2x57/92 1943 1946
�����������"���� ����������� 1940 1946 �����������
Ljugarn Spärrkompani Ljugarn
���#44'���������� 3x7,5/57 1962 2000
������������������ ����������
Minspärrar Minspärrar
��������������������� 1940–1941 ����������
�������������������� 1940–1941 ����������
������������������� ����������
������������:�������� ����������
������������#44)#�������� 1940–1941 �����������

���������������
�������� 19
���������������%� 4 4 3 3 3 2
���������������%� 7 4 5 5 4 4
����������

Gotlands kustartiller rsvar
Loka l i se r i n : Bat ter ier  E t a b l e r a t Av v e c k l a t  A n m ä r k n i n : 45 5 5  6 5  7 5  8 5 95
Spärren  Bungenäs Spärrbataljon Bungenäs

1939 1958• Batte OL30030130 1 i i i i i i i i i i i i
1958 2001• Batte OL30030130 B W I  r t i l l r i

3x57/99-1900 1940 1970• Batte ii r 130131113E1
Batteägterklint 3x57/99-1900

2x57/95C
3x7,5/57

1939
1941
1971

1970
1946
2002

111• Batte MI 1313131-T1FT1
Batten300
3 . 4 1 1 1 ~ 511111111111
MA Hiiiiiiiiiiiiiii0
Spärren Tre lge 1975 Spärrbataljon Trelge

3x15,2/98 1939 1978/1979 a  9Batte Mil M O
4x57/89-99 1940 1990 LBatteM1L1EE13

B a t t e R i i i i i i i i i i i 3x7,5/57 1972 2002
33/11130=111300
M

11111111111
11111111111

Bat ter i  Bläse 4x57/89B 1949 1980 Utgått

Bat ter i  Hul tungs
BattellE00001113 (DICED 11111111 Eir342 L E M 1965
Spärren  Slite Spärrbataljon Slite
• Batten:EOM 5x12/94B 1939 1978
BatteEMICM 3x12/80 1979 2000
• Battelln 3x7,5/57 1968 2001
• Batteri i i i i i i i i 3x7,5/12 1958 1979
CM EH I, E M I 3 i i i i i i i i i i

1945As 011101113 4x57/89B 1944
Batter i  Visby Spärren Visby hamn

2x57/92 1943 1946 iGaffe 3r03013
93/13=110 i i i i n i i i i i i 1940 1946 III E E C =
L j u g a r n _Spärrkompani Ljugare
[Batte oroomm
3 / 1111 = 1 0

3x7,5/57 1962 2000
11111111111

M i n s p ä r r a r Minspärrar
1940-194133.4KEITEEITHO i i i i i i i i  i i
1940-1941CM3E1117=1113 iiii i i i i  i i i

CM312111=11113
3 3 / 1 ~ = 11111 3

i i i i i i i i  1
M i l l 11111

3.41L111111111 11111i 1940-1941 11:101111110L111J
i111111111111111

19111111111
4 3  3  3 2

7 4  5  5  4 4
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Stockholms kustartilleriförsvar
Eldrör/minsystem Etablerad Avvecklad Anmärkning 45 55 65 75 85 95

����������� 1949 1950

A���������� ���������� 1960 2000

Spärren Singö Spärrbataljon Roten
���������� ���� ���������� 1940 1990

����������# �������� 1942 1980

���������� �������� 1942 1966

���������� ?6��������� � �������� 1967 1995

����������� ?6�������� ��� 1940 2000

���������� ������ �������� 1942 1971

���������� ����� �������� 1972 2000

Spärren Arholma Spärrbataljon Arholma
����������������� ����������� 1940 1965

����������������� 2x10,5/50 1967 2000

������������������������� ������������������� 	�������	�� 1950

A������������������ �������� 1971 1997

����������#������� �������� 1940 ���������
����������!����������� ����������
������ 1941 1960

�����������!9������� ��� 1940 1980 �
������������������ ���������� 1960 2000 �

Spärren Söderarm Spärrbataljon Söderarm
�������������� 4x12/97 1941 1971

������������������������ �������� 1940 1960

����������������� �������� 1940 1960

����������! ������������ �������1976

����������! ������� 1977 2000

����������! �������� ���� 2000

������������������� ��	���������������������� 1940 2000 �
���8�������������� ��������� 1960 2000 �
������������������ ������� ���� 1962

����������������� �������� 1940 ���������
������������������ ������������� 1941 1968

������������������ �������� 1969 2000

Spärren Vaxholm Spärrkompani Vaxholm
����������������� ��������� 1940 1988

����������������� ���������� 1988 2006 �

Spärren Korsö Spärrbataljon Korsö
���������������������� ����������������������� ����1970

����������������	���� ������������������� ��������� 1992

����������!����������� 1942 1960

����������������
���� �������� 1975 2000

�����������!���� ���������� 1940 1970

�����������!���������� ���������� 1978 2001 �
����������!�����������	�! 	 
������� 1942 ���������
����������!�����������
�! 
 
������� 1942 ���������
����������#����������� ������������ 1927 1960

��������������������� �������� 1965 2000

Spärren Långbäling Spärrbataljon Ornö
��������������������� �������� 1965 2000

�������	 
���������� 1940 1964

�������
 2x8,4/81 1941 ��	���
A�����������66��� �������� 1942 ��	���
A������������	 2x57/89 1940 ��	���
A�������������������� ��� 1940 2006 �
�������������
 ������� 1940 ��	���
A������������� ��� 1940 2006 �
����������������� 2x10,5/57 1959 2000

��������������	 
������� 1940 ��	���
A�������������
 
���������� 1940 ��	���
A�������������� 
������� 1941 ��	���

Stockholms kustartilleriförsvar
Lokalisering Eldrör/minsystem Etablerad Avvecklad Anmärkn ing 45 5 5  6 5  7 5  8 5  9 5

234~3thipen) 1949 1 9 5 0
• Muirmi un dunsen) M 3 D. M 4 1960 2 0 0 0
Spärren Singö S,ä r rba ta r  on Roten
3301313X11 1940 1 9 9 03 3 3 3 3
3 3 ~ 0 1942 1 9 8 04111 i i i i 1
330133Engudde 1942 1 9 6 64111 i i i i 1

1967 1 9 9 5B M &  it iii ii ii I I I i i i i i i i n
4 1 3 1940 2 0 0 01.4

33231IEEE 1942 1 9 7 13111 i i i i  1
3111ii111[13=113 1972 2 0 0 0

Spärren Arholma S -  rbatal 'on Arholma
1940 1 9 6 5[13ALU33,3li 31111111111

2x10,5/50 1967 2 0 0 0Blwlmuuui
B ® 57/PCIED i i i i i 1 11 1940-> 1945 1 9 5 0->

1971 1 9 9 7• B ~ M I T I 111111111
B ® ❑11111111 1940 i  i i i LEM

1941 1 9 6 0335,11,3110333 ål2371313 1  1 1 1 111
C I V I [ S 3 1 3 3 1 3 1940 1 9 8 0  13
141213113III3 3 IAM 43 1960 2 0 0 0  13
Spärren Söderarm S ärrbatal 'on Söderarm
3 3 = 3 3 4x12/97 1941 1 9 7 1

1940 1 9 6 0nun mil 11 M111110111111
03=311,E13

11111113
1940 1 9 6 0❑11111111

[135k1EFM1m 311 i i i i i  i C M EDYPEEI
1977 2 0 0 0LEINIWFUlim SA1 31111111

331,1WFUlim SA2 13333 2 0 0 031 i i i i i 1 1
39/1310ifinfillii 1 3 / 11 n 1 = 3 1940 2 0 0 0  13
lilu31130,E13 3 EM 4 13 1960 2 0 0 0  13

13333 1 9 6 2B ® 1 3 1 = 3
a  iiiiiinum 1 iiii 1 1 1 1 1 1 1 1940 11111  1 ®

1941 1 9 6 803 iiiiinum I1
311111101I I I  I I

111111111111m
11 1 11 1 1 I I 1969 2 0 0 0

Spärren Vaxholm Spärrkompani Vaxholm
3 3.4 4 13 1940 1 9 8 81111111EMMJI

M331:0=313 4 IMMI l l 1988 2 0 0 6  13
Spärren Korsö Spärrbatal'on Korsö

CMGi l u m n x t i l i c
03E11,3=

I D B i l i n i m i l i

7 .
& 3 = 3 11M111=3 1 9 9 2

0 3 5 ~ 1 3 3
333310310

4x57/95D 1942 1 9 6 0
1975 2 0 0 013111

321014LMSE=1:113 1940 1 9 7 0
13154311337 4 IMM7 1 3 1978 2 0 0 1  13
[13XESHIIII=3 211111111 1942 1 1 1 1 1 1 3 3
03[THISH,12231103 211111111 1942 i i i i i =

1927 1 9 6 0[I3 3 3 IIIIM
1965 2 0 0 0B1m1111111111 111111111

Spärren Långbälffig Spärrbataljon Ornö
B1m11 n  111111 I I I I I I I I I 1965 2 0 0 0
33 TO 1940 1 9 6 421111111113

2x8,4/8133333 1941 < 1 9 6 0
• B N B = 1942 3 9 6 01111 i 033

2x57/89• 11111111 1940 <  1960
• M I E E M : = 0 3 4 1 3 1940 2 0 0 6  13

1940 3 9 6 0i m i i i i i i i i i
• MEEM=13

31111111
4 13 1940 2 0 0 6  13
2x10,5/57 1959 2 0 0 0B ®

03E31= 211111111 1940 3 9 6 0
• B E M = 1940 3 9 6 021111111113
• BECIM133 211111111 1941 3  960
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������������� �������� 1941 ��	���
A��������� ?�� �������� 1941 ��	���

Spärren Mellsten Spärrbataljon Mellsten
A���������# 
������ ��������	�� ��	���
A��������� �������� ��������	�� ��	���
A��������� 
������� ��������	�� ��	���
A��������� 
�������� 1959 ����
�������������������	 ������������ 1938/1939 1978

�������������������
 2x57/99 1939 1972

�������������������� 2x57/99 1939 ��	���
A��������� 
������� ���� ��	���
A��������������������� ������� ���� 1972

������������������������!� �������� 1973 ����
����������!�������� 1941 ��	���
A���������#��������� �������� 1941 ��	���
A���������� ���������� 	��� 1988 U

����������� ��� 1988 
��� U
�������������6���� ���������� 	��� 1988 U

�������������6���� ��� 1988 
��� U
����������� ���������� 	��� 	���U
����������������������� ��� 1975 
��� U

Batteri Järflotta ���������� 1942 ����

Spärren Askö Spärrbataljon Askö
������������������ ���������� 1938/1939 1978

������������������ ������� 1979 ����
�����������6���9�6��� 4x57/99 1941 ��	���
A����������6��� 2x57/99 	��� ��	���
A������������������� ���������� 	��� 
��� U
������������������������ �������� 1939 	��
A������������������ �������� ���� ����

Spärren Ängsholmen ������������
��������������� ���� ����

Spärren Siarö ��������������
�������� 1937 1945

Spärren Djurönäs
�������������������	 
������� 1929 1955

�������������������
 2x57/99 1927 	��	���

Hårsfjärdenområdet
A����������86�� �������� ���� ��	���
A���������!��!��������� 2x8/81 ���� ��	���

Bråviken Spärrbataljon Bråviken
A����������������� �������� 1974 1997

������������������� ��� 1995 
�� U
A������������������ �������� ���� ����
���������������������� ���������� 	��� 
��� U
��������������
 �������� 1985 ����U

Arkösund Spärrkompani Arkösund
������������������ �������� ���� ����
������������������� ���� ����

���������������
�������� 15 14 17 18 17 17

����������	����� 12 11 8 7 7 5

����������	����� ��33 7 15 14 11

����������
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[ B E M =
• B M =

1941
1941

3960
3960

i i i i i i i i 0
i i i i i i i i i

Spärren Mellsten Spärrbata 'on Mellsten
• B ~ B u d d 2 0 = 0 ->1945m1] <1960

->1945 1111395011110] E M I =
• B ~ M a t s 2 111111 -> 1945 EMEI <1960
• B N I = 1959 =2 1111 i i 1

1938/1939 1978B ® 31111111111 0
03 NIDII=111 2x57/99 1939 1972
B ® 2x57/99 1939 < 1960
• B [ I I ~egho lmen 2111111 i ELM 19600
• B 3 ~ 0 ELM 1972= C M
B ® 1973 =311111111
LB XMIEMIII30 2x2x57/95D 1941 3970
• B VTIFFITTTTT1 1941 3960D i i i i i i i

M3 Ef•M 7• MCNIEMffibien 1940 1988 U
13/%491itMliffien M 7 1988 2007 U
0 ~ 11 E 1 3 3 IMM7 1940 1988 U
0 M 111 = 1 7 0 1988 2007 U
3 . 4 ~ e n M3 Ef•M 7 1940 1970U
01\41E01=1 7 0 1975 2007 U
Bat ted  Järf lot ta 3 i i i i i i i i i i 1942 =

Spärren Askö Askö
B ® 1938/1939 1978

i i ~ o n
011

B ® 1979 =M C =
4x57/99B ® 1941 3960

• B ~ 1 2x57/99 1940 < 1960
• IMEEMEM[03 3 IA M 4 0 1940 2000 U

1939 19653 ® m 1 3 i l l l l l l i
• BEIIE1=110 ELM IIIIM1111111111

Spärren Ängsholmen R I T t i i t o m m m  m m
Spärren Siarö 61921 1937 1945
Spärren Djurönäs

2 0 = 0 1929 195533 M I D I =
03 01a2DEEEE0 2x57/99 1927 1955-1960
Hårsf järdenområdet

= 0 19600• B M W i l l l l l l l i
• &vimi  ii  i i i CO 2x8/81 = 0 19600
Bråv iken Spärrbataljon Bråviken

1974 1997• B O U L U =
MC1=111111:111

E M I =
7 0 1995 2005 U

• BEEILMIEMII = 0 EOME M I =
3,4 i i i i i i imi i  i i i i 3 2M 4 0 1940 2000 U
LI NIMIE2330 311111i i  i 1985 = U
Arkösund Spärrkompani Arkösund

= 0 EOM ~1321:=11103
113.43311=11111

® m m
ECM m m

8 0 11 I I I I I I I I n
i i i i  CM 15 1 4  1 7  1 8  1 7  1 7

11 8  7  7  5
min M33 7  1 5  1 4  1 1



322

Norrlands kustartilleriförsvar
Lokalisering Eldrör Etablerad Avvecklad Anmärkning 45 55 65 75 85 95

Luleåförsvaret Spärrbataljon Luleå
������������������������������ ���������� 1996 ������������
�������������������� �������� 1944 1986

���������������������� �������������1950 1970

Spärren Holmsund Spärrbataljon Holmsund
����������������� 1941 1995

���������������� 2x57/89 1944 1965

������������������� 3x15,2/98 1943 1980

������������������� 3x12/80 1983 2000

������������������ 2x57/89 1944 1963

������������������ 3x7,5/57 1964 2000

������������������� 1941 1995

Örnsköldsvik
����������������������� 1943 1995

������������������� 1943 1975

Hemsö fästning Spärrbataljon Hemsö
Spärren Sanna
��������������� �������� 1940 1960

���������������� 1941 1996

������������������ 3x57/92 1940 1960

�������� 3x7,5/57 1970 2000

������������4��������� 1941 1993 ������������
������������� 3x2x15,2/51 1957 1994

��������������������� �������� 1959

Spärren Dalom Utgått
����������������� 2x57/92 ����� 1960

������������������� 2x57/92 1940 1960

������������������� 3x7,5/57 1964 2000

�������������������� 1964 1996

������������������ �������� 1943 1960

��������������������� 1943 1995

��������������� 2x15,2/99 1922 1958

Sundsvallsförsvaret Spärrbataljon Sundsvall
�������������������������� 1945 1995

����������������������������� 1988 1996

�������������������� 3x15,2/98E-50 ���������� 1993

�������������� ?x7,5/05-10 ���������� ?

�������������� ?x7,5/05-10 ���������� ?

���������������������� 3x7,5/57 1968 1995

Hudiksvall
������������4�������� 1945 1996

Gävleförsvaret Spärrbataljon Gävle
���������������� 1945 1996

�������������� 4x15,2/98E-50 ���������� 1992

�������������� 3x7,5/05-10 ���������� 1992

�������������� 3x7,5/05-10 ���������� 1992
���������������
�������� 12 14 14 14 13 12
����������������� 2 4 5 4 4 1
����������������� 8 12 7 8 8 0
����������

Norrlands kustartilleriförsvar
L o k a l i s e r i n E l d r ö r  E t a b l e r a d A v v e c k l a d  A n m ä r k n i n 45 5 5  6 5  7 5  8 5  9 5

L u l e å f ö r s v a r e t Spärrbataljon Luleå

M R  ,111111111111111111111.01= 1996M  I I = I I Hi i i = C I O

1986= M i l l  I I I I I I II I I I M  1 9 4 4
, —

W i l 1 = 1 3 M M M IIII I i i=1:11111:950 1970

S p ä r r e n  H o l m s u n d Spärrbataljon Holm sund

34 1941 1995

3 ) I = 1 3 2x57/89 1 9 4 4 1965

3x15,2/98 1 9 4 3 1980111=1311130

3x12/80 1 9 8 3 2000111=1311130

2x57/89 1 9 4 4 1963111=131113

3x7,5/57 1 9 6 4 2000= 11 [ 11 0 3

3.4 1941 1995

Ö r n s k ö l d s v i k

1943 199524 m o m

CM 0 1943 1975

Hemsd fdstning Spärrbataljon Hemsö

S p ä r r e n  S a n n a

33 = f i l i l 196001 I I =  1 9 4 0

M u m = 1941 1996

3x57/92 1 9 4 0 1960= E L M

OD i i 1 3x7,5/57 1 9 7 0 2000

09,4131H&II 1941 1993 I 111111

3x2x15,2/51 1 9 5 7 1994TED i i  E M O M

195933 =111111011130

S p ä r r e n  D a l o m

= M O M  939-1940

Utgått

03 = M U 2x57/92 1 3 E 1 3 4 5 1960

2x57/92 1 9 4 0 1960= E L M 0

3x7,5/57 1 9 6 4 2000111=1311130

1964 19962,4 0

19601111=13113 1113=1:13 1 9 4 3

1943 19952,4 M

= H i 2x15,2/99 1 9 2 2 1958 ■
S u n d s v a l l s f ö r s v a r e t Spärrbataljon Sundsvall

1945 199554111111111111111111111111M

3,41111E11111EE1111E 1988 1996

1993uniuuiuuuuiuiii0m 3x15,2/98E-50 i i i i i i u i i i

?G H i = ?x7,5/05-10 i i i i i i i u i i i

lil 659110m ?x7,5/05-10 i  i i i  i i m i ?

E=11111113 3x7,5/57 1 9 6 8 1995

H u d i k s v a l l

24 = 1945 1996

G ä v l e f ö r s v a r e t Spärrbataljon Gävle

3.4111=513 1945 1996

33 ED3113 19924x15,2/98E-50 1 1 1 = 0 1 1 1 3 0 0 0

338EI1I1 19923x7,5/05-10 1 1 1 1 1 = 1 1 3 0 0 0

338E1IiI1 3x7,5/05-10 i i i i i i i u i i i 1992
W O E =  i i  i =

12 1 4  1 4  1 4  1 3  1 20111301=0

•mil l i  ME 2 4  5  4  4

8 1 2  7  8  8  0in i um 1

o m o o m o m
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Bilaga 5

Exempel på intrång
Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Karlskrona den 31 januari 
2007 diskuterades ubåtskränkningarna från olika utgångspunkter. Såväl 
främmande undervattensverksamhet i svenska farvatten som minnesbilder från 
olika båtsjakter ventilerades. De aktuella intrången som togs upp sträcker sig från 
1962 till 1992. Nedanstående sammanfattning är dels exempel på de intrång som 
analyserats av ett antal o!entliga utredningar dels exempel på de som diskuterades 
vid akademiens sammanträde.

Bilaga 5

V A D VAR S V E N S K  verksamhet

Jagarflottiljen (Halland.
Östergötland. Hälsingland) övar
norr om Fårö den 23 augusti 1962.
I övningen ingår bevaka
provskjutning med sjörobot som
skall installeras på Halland.

1962 GOTLAND Halland upptäcker ett radareko
mellan jagaren och land. Tydlig
hydmfonkontakt erhålls. Ubåten
varnas mcd knallskott. Ingen
reaktion. Halland fäller två
sjukbomber. Ubåten sätter fan och
går mot de två övriga jagarna. Även
dessa gör vapeninsats. Forst därefter
går ubåten mot internationellt
vatten. En ny hydrofonkontakt
erhålls. som dock förloras.

På hösten 1966 bedrevs en
omfattande ubåtsjakt på
Västkusten, som pågick i två
veckor.

1966 VÄSTKUSTEN En ny ledningsorganisation hade
organiserats som skulle utöva
gemensam operativ ledning.

KFÖ-69. Springarm låg strax
innanför territorialhavsgränsen
och hade optisk kontakt med
kusten. Hydrofonkontakt erhålls
och bedöms som möjlig ubåt.

1969 NORRLANDSKUSTEN Springarm följer kontakten och
beordrade aktiv sändning. Detta
medförde ökat varvial, högre
ljudnivå och samtidigt ökade
bäringsdragningen. Det fanns inte
något vtrartve i områdes.

Jagarflottiljen fick efter övning
rapport om siktad ubåt vid
Kappelhamnsviken. En periskop
hadc upptäckts av
kustbevakningen.

1974 GOTLAND Jagardivisionen sattes in och gick
med högsta fan mot Gotland.
Laddning med stridsammunition
gjordes. Ubåtsjakt pågick under två
dygn. Kontakt erhölls och ubåten
satte kurs ut från svenskt yttre
vatten. Ubåtsjakten avbröts strax
norr om Visby.

KFÖ inom ÖrIBO. Vid tiotiden en
förmiddag fick Sjoonnen eu
meddelande: "Verkligt
meddelande. SIS kompaniet
rapporterar Sovjetisk X-
bandyradar typ SNOOP PLATE.

1976 DANZIGERGATT Helikopter tillkallades ach fick
kontakt. En jagare på södra
Mysingcn beordrades till planen för
att ingripa enligt IKFN. Ubåten satte
därefter hög fart rakt mot
ierritorialvattengränsen.

Exempel på intrång
Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets sammanträde i Karlskrona den 31 januari
2007 diskuterades ubåtskränkningarna från olika utgångspunkter. Såväl
främmande undervattensverksamhet i svenska farvatten som minnesbilder från
olika båtsjakter ventilerades. De aktuella intrången som togs upp sträcker sig från
1962 till 1992. Nedanstående sammanfattning är dels exempel på de intrång som
analyserats av ett antal offentliga utredningar dels exempel på de som diskuterades
vid akademiens sammanträde.
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V A D V A R S V E N S K  verksamhet

Jagaren Halland efter en
artilleriskjutning den 12 mars
1980.

1980 S Y D  B L E K I N G E Ubåtsjakten pågick under två
timmar. Ubåten sände med sin eget
hydrofon. Sjunkbomb fälldes och
kontakten förlorades. Hnd hittade en
främmande hydrofonboj. Den var
sovjettillverkad.

Bogserbåten HMS Ajax
observerade masterna på en
främmande ubåt under dykning.
Snorkclhuvudet på ubåtar typ
Whisky observerades tydligt.

1980 H U  V U D S K Ä R  —  U T Ö En lätt helikopter tillkallades och
fällde en sjunkbomb utan resultat
Sex dygn senare får en helikopter en
ny kontakt. Dagen därpå siktar KB V
ett ubåtsperiskop syd Huvudskär. En
helikopter får kontakt. Den 25
september beordrar GB en
förstärkning bl.a. genom att
snabbrusta jagaren Halland.

På kvällen den 27 oktober (19.57)
går Sovjetisk ubåt på gnind i
inloppet till Gåsefjärden. Få
morgonen den 28 oktober
upptacks ubåten.

1981 G Å S E F J Ä R D E N Kväll en den 27 oktober gick ubåten
Näcken målgång för prov med
ubåtsjakttorped. En helikopter följde
torpedbanor. Det rådde god sikt i
området.

Sista veckan i september
observerades ett periskop vid
Södermöja, ett periskop på
Stockholms ström. ett ubåtstom
och ett radareko vid Lidingö, en
minering gav utslag vid Vaxholm
och indikationer erhålls från
Sandhamn och Hårsfjärden.

1982 H Å R S F J Ä R D E N De officiella beslcrivningama har
alla utgått från att den observation
av periskop som gjordes den 1
oktober 1982 på Hårsfjärden blev
den utlösande faktorn för den stora
ubåtsjakten där.

Främmande ubåt passerade Södra
Kvarken den 23 april. Den 27
april observerades periskop och
överdelen av en ubåt.

1983 S U N D S VA L L Ubåtsjakthelikopter fick ekokontakt
men utan doppler. Två minor i den
norra minlinjen avfyrades manuellt.
Helikoptrar och patrullbåtar gjorde
vapensinsatser. Den 10 maj
trappades verksamheten ner.

Egna ubåtar erhöll kontakt med
främmande ubåt(ar) utanför
Huvudskär den 24 maj och några
dagar senare, mitt på dagen den
30 maj. Denna senare kontakt
klassificerades "ubåt" och
föranledde insats med en
jaktgrupp helikoptrar och fick en
kontakt som klassificerades
"möjlig ubåt".

1988 H Ä V R I N G E Beslut togs om kraftsamling av
operationen till området Landsort—
Hävringe. Mellan den 30 och 31 maj
bedrevs spaning i området Den 31
maj fick en svensk ubåt åter en
kontakt sydost om fyren Gustaf
Dalen. Kontakten bekräftade att ett
främmande ubåtsföretag pågick i
området. Ubåtsjaktstyrican
påbörjade nu ubåtsjakt
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Bilaga 6
Tidsföljd 1945 – 1991
1945
4–11 februari Jaltakonferensen på Krim, där Winston Churchill, Franklin 
 D. Roosevelt och Josef Stalin drar upp riktlinjerna för hur 
 Europa ska se ut efter  krigsslutet. Dessutom ställer sig de tre 
 segermakterna bakom bildandet av en världsorganisation, 
 som skulle bli Förenta Nationerna (FN), borde inrättas. 
8 maj Tyskland kapitulation undertecknas.
16 juli USA:s första atombombsprov genomförs i Alamogordo-
 öknen i New Mexico.
14 augusti Japan kapitulerar. Kapitulationen undertecknas formellt 
 den 2 september.
25 april-26 juni  San Franciscokonferensen genomförs och vid avslutningen 
 undertecknas överenskommelsen om bildandet av FN.

1946 
 Grekiska inbördeskriget pågår 1946–1949, där kommu-
� OJTUTUZSLPS�GÚSTÚLFS�UB�NBLUFO�GSÌO�SFHFSJOHFO�EFTT�BSNÏ�
 och kungamakten. Storbritannien och senare USA stödde 
 regeringen ekonomiskt och militärt under delar av kriget.
 Albanien blir en kommunistisk enpartistat under Enver 
 Hoxhas ledning fram till dennes död 1985.
5 mars Winston Churchill håller sitt Järnridåtal på Westminster 
 College i Fulton, Missouri i USA.
12 mars USA:s president o!entliggör i ett tal inför kongressen att 
 landet aktivt ska bekämpa kommunism. Detta beslut har 
 kallats Trumandoktrinen.
Juni USA kungör Marshallhjälpen med löften om omfattande 
 ekonomiskt stöd till Europa. Sovjet, och därmed de sovjet-
 iska lydstaterna, avböjer denna hjälp. 

1948
25 februari Pragkuppen genomförs i Tjeckoslovakien, då kommunist-
 partiet övertar makten i landet.
Juni Sovjetblocket utesluter Jugoslavien, då landets president 
 Josip Broz Tito förordar en mera oberoende kommunistisk 
 politik. 

Bilaga 6
Tidsföljd 1945 -  1991
1945
4-11 februari

8 maj
16 juli

14 augusti

25 april-26 juni

1946

Jaltakonferensen på Krim, där Winston Churchill, Franklin
D. Roosevelt och Josef Stalin drar upp riktlinjerna för hur
Europa ska se ut efter krigsslutet. Dessutom ställer sig de tre
segermakterna bakom bildandet av en världsorganisation,
som skulle bli Förenta Nationerna (FN), borde inrättas.
Tyskland kapitulation undertecknas.
USA:s första atombombsprov genomförs i Alamogordo-
öknen i New Mexico.
Japan kapitulerar. Kapitulationen undertecknas formellt
den 2 september.
San Franciscokonferensen genomförs och vid avslutningen
undertecknas överenskommelsen om bildandet av FN.

Grekiska inbördeskriget pågår 1946-1949, där kommu-
niststyrkor försöker ta makten från regeringen, dess arme
och kungamakten. Storbritannien och senare USA stödde
regeringen ekonomiskt och militärt under delar av kriget.
Albanien blir en kommunistisk enpartistat under Enver
Hoxhas ledning fram till dennes död 1985.

5 mars W i n s t o n  Churchill håller sitt Järnridåtal på Westminster
College i Fulton, Missouri i USA.

12 mars U S A : s  president offentliggör i ett tal inför kongressen att
landet aktivt ska bekämpa kommunism. Detta beslut har
kallats Trumandoktrinen.

Juni U S A  kungör Marshallhjälpen med löften om omfattande
ekonomiskt stöd till Europa. Sovjet, och därmed de sovjet-
iska lydstaterna, avböjer denna hjälp.

1948
25 februari P r a g k u p p e n  genomförs i Tjeckoslovakien, då kommunist-

partiet övertar makten i landet.
Juni S o v j e t b l o c k e t  utesluter Jugoslavien, då landets president

Josip Broz Tito förordar en mera oberoende kommunistisk
politik.
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24 juni  Sovjetunionen inleder Berlinblockaden Västmakterna orga-
 niserar en luftbro, som upprätthålls till 12 maj 1949. 
9 september Folkrepubliken Nordkorea förklarar sin självständighet på 
 sin nationaldag.  

1949 
4 april Nato bildas i och med undertecknandet av Atlantpakten.
23 maj Förbundsrepubliken Tyskland bildas.
29 augusti Sovjetunionen detonerar sin första atombomb. Detta 
 inleder terrorbalansen mellan USA och Sovjetunionen.
1 oktober Folkrepubliken Kina deklareras och erkänns. 
7 oktober Tyska Demokratiska republiken bildas.

1950
25 juni Nordkorea angriper Sydkorea. FN ingriper till Sydkoreas  
 försvar.
1 oktober Folkrepubliken Kina grundas. 

1951 
12 november Parterna i Koreakriget inleder fredsförhandlingar, som visar 
 sig bli segdragna. 

1952
1 november USA:s första vätebomb detonerar.

1953
5 mars Josef Stalin avlider. En viss uppluckring på det inrikespoli-
 tiska planet inleds.
17 juni Folkuppror i Östtyskland, som snabbt slås ner av den sov-
 jetiska ockupationsmakten.
7 september Nikita Chrusjtjov blir partisekreterare i Sovjetunionen.

1954
7 maj Frankrikes kapitulation vid slaget om staden Dien Bien Phu 
 innebär inledningen till tillbakadragandet från Indokina. 

1955
14 maj Warszawapakten bildas.
Juli USA: s president Dwight D. Eisenhower och Sovjetuni-
 onens ledare Nikita Chrusjtjov trä!as vid ett toppmöte i  
 Genève. Detta är första mötet mellan supermakternas ledare  
 sedan krigsslutet.
23 oktober Staten Sydvietnam bildas.

24 juni S o v j e t u n i o n e n  inleder Berlinblockaden Västmakterna orga-
niserar en luftbro, som upprätthålls till 12 maj 1949.

9 september Fo lk repub l iken  Nordkorea förklarar sin självständighet på
sin nationaldag.

1949
4 april N a t o  bildas i och med undertecknandet av Atlantpakten.
23 maj F ö r b u n d s r e p u b l i k e n  Tyskland bildas.
29 augusti S o v j e t u n i o n e n  detonerar sin första atombomb. Detta

inleder terrorbalansen mellan USA och Sovjetunionen.
1 oktober F o l k r e p u b l i k e n  Kina deklareras och erkänns.
7 oktober T y s k a  Demokratiska republiken bildas.

1950
25 juni N o r d k o r e a  angriper Sydkorea. FN ingriper till Sydkoreas

försvar.
1 oktober F o l k r e p u b l i k e n  Kina grundas.
1951
12 november P a r t e r n a  i Koreakriget inleder fredsförhandlingar, som visar

sig bli segdragna.
1952
1 november U S A : s  första vätebomb detonerar.
1953
5 mars J o s e f  Stalin avlider. En viss uppluckring på det inrikespoli-

tiska planet inleds.
17 juni F o l k u p p r o r  i Östtyskland, som snabbt slås ner av den sov-

jetiska ockupationsmakten.
7 september N i k i t a  Chrusjtjov blir partisekreterare i Sovjetunionen.
1954
7 maj F r a n k r i k e s  kapitulation vid slaget om staden Dien Bien Phu

innebär inledningen till tillbakadragandet från Indokina.
1955
14 maj W a r s z a w a p a k t e n  bildas.
Juli U S A :  s president Dwight D. Eisenhower och Sovjetuni-

onens ledare Nikita Chrusjtjov träffas vid ett toppmöte i
Geneve. Detta är första mötet mellan supermakternas ledare
sedan krigsslutet.

23 oktober S t a t e n  Sydvietnam bildas.
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1956
 Franska trupper fullbordar sitt återtåg från Indokina. USA  
 skickar de första rådgivarna till Sydvietnam.
Februari I ett tal till den 29: e partikongressen redogör Nikita 
 Chrusjtjov för Stalintidens illdåd. Detta leder till omfat-
 tande demonstrationer i Polen
 23 oktober  De reformvänliga kommunisterna tar makten i Ungern 
 under ledning av Imre Nagy. Sovjetiska styrkor slår ner 
 revolten redan den 4 november och två år senare avrättas 
 Nagy. 
 Klimatet mellan Västmakterna och Sovjet hårdnar.

1959
16 februari. Fidel Castro blir premiärminister i Kuba.

1960
1 maj Sovjetunionen skjuter ner ett amerikanskt spaningsplan i 
 sovjetiskt luftrum, U-2 incidenten.

1961
20 januari John F. Kennedy tillträder som USA:s 35: e president.
 USA utlovar kraftigt militärt stöd till Sydvietnam.
12 augusti Inför den starkt ökande !ykten av framför allt kvali"cerad 
 arbetskraft till Väst, börjar de östtyska myndigheterna bygga 
 Berlinmuren.
17 april Exilkubaner från USA landstiger på Kuba och försöker 
 störta Castros regim, men dödas eller tillfångatas vid 
 Grisbukten.

1962
22 okt-2 dec Kubakrisen. USA upptäcker sovjetiska raketbaser på Kuba 
 och kräver att de ska nedmonteras. I annat fall kommer   
 USA att invadera ön. En !ottblockad mot en annalkande 
 sovjetisk fartygskonvoj inleds. Efter sex dagar ger Chrusjtjov 
 med sig. Detta är förmodligen det närmaste ett kärnvapen-
 krig som världen har upplevt. Indirekt leder det 
 till olika nedrustningsavtal under de följande åren.

1963
22 november John F. Kennedy mördas i Dallas. Vicepresidenten Lyndon  
 B. Johnson svärs in som efterträdare samma dag.  
 USA ökar engagemanget i Vietnam. 

1956
Franska trupper fullbordar sitt återtåg från Indokina. USA
skickar de första rådgivarna till Sydvietnam.

Februari I  ett tal till den 29: e partikongressen redogör Nikita
Chrusjtjov för Stalintidens illdåd. Detta leder till omfat-
tande demonstrationer i Polen

23 oktober D e  reformvänliga kommunisterna tar makten i Ungern
under ledning av Imre Nagy. Sovjetiska styrkor slår ner
revolten redan den 4 november och två år senare avrättas
Nagy.
Klimatet mellan Västmakterna och Sovjet hårdnar.

1959
16 februari.

1960
1 maj

1961
20 januari

12 augusti

17 april

1962
22 okt-2 dec

1963
22 november

Fidel Castro blir premiärminister i Kuba.

Sovjetunionen skjuter ner ett amerikanskt spaningsplan i
sovjetiskt luftrum, U-2 incidenten.

John F. Kennedy tillträder som USA:s 35: e president.
USA utlovar kraftigt militärt stöd till Sydvietnam.
Inför den starkt ökande flykten av framför allt kvalificerad
arbetskraft till Väst, börjar de östtyska myndigheterna bygga
Berlinmuren.
Exilkubaner från USA landstiger på Kuba och försöker
störta Castros regim, men dödas eller tillfångatas vid
Grisbukten.

Kubakrisen. USA upptäcker sovjetiska raketbaser på Kuba
och kräver att de ska nedmonteras. I annat fall kommer
USA att invadera ön. En flottblockad mot en annalkande
sovjetisk fartygskonvoj inleds. Efter sex dagar ger Chrusjtjov
med sig. Detta är förmodligen det närmaste ett kärnvapen-
krig som världen har upplevt. Indirekt leder det
till olika nedrustningsavtal under de följande åren.

John F. Kennedy mördas i Dallas. Vicepresidenten Lyndon
B. Johnson svärs in som efterträdare samma dag.
USA ökar engagemanget i Vietnam.
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5 augusti Sovjetunionen, Storbritannien och USA undertecknar i 
 Moskva avtal om begränsningar av kärnvapenprov.
30 augusti En krypterad direkt telefonförbindelse (heta linjen) mel-
 lan de två supermakterna öppnas i ett försök att minska 
 faran för ett eventuellt kärnvapenkrig mellan de två   
 staterna. 

1964
4 augusti Incidenten i Tonkinbukten ger President Johnson fullmakt  
 från senaten och kongressen att vidta alla nödvändiga   
 åtgärder mot Nordvietnam.

1968
Januari-augusti Omfattande demokratiska reformer genomförs i Tjecko-
 slovakien i form av Pragvåren. Det slutar med att   
 Warszawapaktsländerna invaderar landet den 20 augusti.
 Icke-spridningsavtal är till dags dato undertecknat av ett  
 100-tal länder.

1969
november USA och Sovjet inleder förhandlingar om begränsningar i 
 kärnvapen-arsenalen. Detta är början på SALT-avtalen. I  
 olika omgångar fortsätter dessa diskussioner under följande  
 år och leder till stora nedrustningar.

1970
15–20 december Protestdemonstrationer genomförs i Polen. Mer än 300   
 personer dödas i oroligheterna.

1971
 USA börjar dra sig tillbaka från Vietnam.

1972
 Nixon besöker till Kina.

1973 
27 januari Fredsavtal mellan USA och Vietnam undertecknas i Paris 
 innebärande att USA avslutar sitt engagemang i Vietnam.

1974
juni President Richard Nixon och Sovjetunionens ledare Leonid 
 Brezjnev fortsätter diskussioner om avspänningspolitik 
 mellan de två supermakterna.

5 augusti

30 augusti

1964
4 augusti

Sovjetunionen, Storbritannien och USA undertecknar i
Moskva avtal om begränsningar av kärnvapenprov.
En krypterad direkt telefonförbindelse (heta linjen) mel-
lan de två supermakterna öppnas i ett försök att minska
faran för ett eventuellt kärnvapenkrig mellan de två
staterna.

Incidenten i Tonkinbukten ger President Johnson fullmakt
från senaten och kongressen att vidta alla nödvändiga
åtgärder mot Nordvietnam.

1968
Januari-augusti Omfattande demokratiska reformer genomförs i Tjecko-

slovakien i form av Pragvåren. Det slutar med att
Warszawapaktsländerna invaderar landet den 20 augusti.
Icke-spridningsavtal är till dags dato undertecknat av ett
100-tal länder.

1969
november U S A  och Sovjet inleder förhandlingar om begränsningar i

kärnvapen-arsenalen. Detta är början på SALT-avtalen. I
olika omgångar fortsätter dessa diskussioner under följande
år och leder till stora nedrustningar.

1970
15-20 december Protestdemonstrationer genomförs i Polen. Mer än 300

personer dödas i oroligheterna.
1971

USA börjar dra sig tillbaka från Vietnam.
1972

Nixon besöker till Kina.
1973
27 januari F r e d s a v t a l  mellan USA och Vietnam undertecknas i Paris

innebärande att USA avslutar sitt engagemang i Vietnam.
1974
juni P r e s i d e n t  Richard Nixon och Sovjetunionens ledare Leonid

Brezjnev fortsätter diskussioner om avspänningspolitik
mellan de två supermakterna.
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1975
30 april Nordvietnamesiska styrkor intar Saigon. 

1980
31 augusti Fackföreningsrörelsen Solidaritet grundas och blir en bety-
 dande maktfaktor i Polen.

1981
18 oktober Polen väljer general Wojciech Jaruzelski till förste parti-
 sekreterare.
13 december Vid statskuppen tar Wojciech Jaruzelski även över rollen  
 som premiärminister och ordförande i WRONA310.   
 Samtidigt inför han undantagstillstånd.

1985
11 mars Mikhail Gorbatjov utnämns till generalsekreterare i det 
 ryska kommunistpartiet. Han lanserar en reformistisk poli-
 tik i vilket nyckelbegreppen är perestrojka – förändring, och  
 glasnost – öppenhet. 
21 november Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov och president Ronald   
 Reagan genomför sitt första toppmöte i Genève. Detta   
 möte blir inledningen till slutet på det kalla kriget.  

1987
8 december I ett historiskt genombrott, undertecknar Gorbatjov och  
 Reagan ett avtal om stora kärnvapensnedskärningar i   
 Europa.

1989 Omvälvningens år
Januari
11 Ungern: Icke-kommunistiska politiska partier tillåts.
15 Tjeckoslovakien: Demokratidemonstrationer slås ner i Prag.
19 Sovjetunionen: Betydande nedskärningar i försvaret tillkännages.
29 Ungern: Reformkommunisten Imre Pozsgay säger att hän-
 delserna 1956 inte var instiftade av kontrarevolutionära   
 krafter utan att det rörde sig om ett folkligt betingat uppror.
Februari
6 Polen: Oppositionsrörelsen Solidaritet inleder förhandlingar  
 med den kommunistiska regeringen.
15 Ungern: Omfattande demonstrationer i Budapest.

310 Militärt råd för nationellt försvar; styrande junta.

1975
30 april N o r d v i e t n a m e s i s k a  styrkor intar Saigon.

1980
31 augusti Fackföreningsrörelsen Solidaritet grundas och blir en bety-

dande maktfaktor i Polen.
1981
18 oktober P o l e n  väljer general Wojciech Jaruzelski till förste parti-

sekreterare.
13 december V i d  statskuppen tar Wojciech Jaruzelski även över rollen

som premiärminister och ordförande i WRONA31°.
Samtidigt inför han undantagstillstånd.

1985
11 mars

21 november

1987
8 december

Mikhail Gorbatjov utnämns till generalsekreterare i det
ryska kommunistpartiet. Han lanserar en reformistisk poli-
tik i vilket nyckelbegreppen är perestrojka — förändring, och
glasnost — öppenhet.
Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov och president Ronald
Reagan genomför sitt första toppmöte i Geneve. Detta
möte blir inledningen till slutet på det kalla kriget.

I ett historiskt genombrott, undertecknar Gorbatjov och
Reagan ett avtal om stora kärnvapensnedskärningar i
Europa.

1989 O m v ä l v n i n g e n s  år
Januari
11 U n g e r n :  Icke-kommunistiska politiska partier tillåts.
15 T j e c k o s l o v a k i e n :  Demokratidemonstrationer slås ner i Prag.
19 S o v j e t u n i o n e n :  Betydande nedskärningar i försvaret tillkännages.
29 U n g e r n :  Reformkommunisten Imre Pozsgay säger att hän-

delserna 1956 inte var instiftade av kontrarevolutionära
krafter utan att det rörde sig om ett folkligt betingat uppror.

Februari
6 P o l e n :  Oppositionsrörelsen Solidaritet inleder förhandlingar

med den kommunistiska regeringen.
15 U n g e r n :  Omfattande demonstrationer i Budapest.
310 Militärt råd för nationellt försvar; styrande junta.
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22 Tjeckoslovakien: Författaren och demokratiaktivisten  
 Václav Havel döms till nio månaders fängelse för uppvigling.
17 Polen: Solidaritet tillåts agera fritt.
20 Tjeckoslovakien: Genomför val, där icke kommunistiska 
 partier får delta, vilket är första gången sedan 1946.
25 Sovjetunionen: Reformkommunisterna får majoritet i 
� DFOUSBMLPNNJUUÏO�
Maj
2 Ungern: Man Gränsspärrarna mellan Ungern och Österrike 
 börjar rivas.
29 USA: Vid ett Nato-möte i Bonn, föreslår president George 
 Bush d ä betydande truppnedskärningar i Europa.
Juni
4 Polen: Val, som är icke helt fria, men där ickekommunis-
 terna tillåts delta. Solidaritetsrörelsen når betydande fram-
 gångar, men den kommunistiska generalen Jaruzelski väljs  
 till landets president med en rösts övervikt.
Augusti
21 Tjeckoslovakien: Omfattande demonstrationer genomförs  
 i Prag på årsdagen av Warszawapaktens intåg i landet 1968.
23 Sovjetunionen: En människokedja bildas genom Lett-
 land, Estland och Litauen, för att manifestera att 50 år för-
 !utit, sedan Sovjetunionen ockuperade dessa länder.
24 Polen: Tadeusz Mazowiecki från Solidaritet blir statsminister.  
September
10 Ungern: Gränsen mot Österrike öppnas. Tusentals östtyskar  
 !yr genom landet på väg till Väst.
12 Polen: Den första icke-kommunistiska regeringen i Östeu-
 ropa sedan 1948 bildas.
19 Ungern: Fria val utlovas
Oktober
9 Östtyskland: Omfattande demonstrationer med krav på  
 politiska reformer äger rum i Leipzig.
11 Polen: Öppnar sin gräns mot Östtyskland och säger sig vara  
 beredd att ta emot politiska !yktingar därifrån.
19 Östtyskland: Ordföranden i kommunistpartiet Erich   
 Honecker avgår.
23 Ungern: En ny författning instiftas, vilken stadfäster ett  
 !erpartisystem.

22 T j e c k o s l o v a k i e n :  Författaren och demokratiaktivisten
Vådav Havel döms till nio månaders fängelse för uppvigling.

17 P o l e n :  Solidaritet tillåts agera fritt.
20 T j e c k o s l o v a k i e n :  Genomför val, där icke kommunistiska

partier får delta, vilket är första gången sedan 1946.
25 S o v j e t u n i o n e n :  Reformkommunisterna får majoritet i

centralkommitten.
Maj
2 U n g e r n :  Man Gränsspärrarna mellan Ungern och Österrike

börjar rivas.
29 U S A :  Vid ett Nato-möte i Bonn, föreslår president George

Bush d ä betydande truppnedskärningar i Europa.
Juni
4 P o l e n :  Val, som är icke helt fria, men där ickekommunis-

terna tillåts delta. Solidaritetsrörelsen når betydande fram-
gångar, men den kommunistiska generalen Jaruzelski väljs
till landets president med en rösts övervikt.

Augusti
21 T j e c k o s l o v a k i e n :  Omfattande demonstrationer genomförs

i Prag på årsdagen av Warszawapaktens intåg i landet 1968.
23 S o v j e t u n i o n e n :  En människokedja bildas genom Lett-

land, Estland och Litauen, för att manifestera att 50 år för-
flutit, sedan Sovjetunionen ockuperade dessa länder.

24 P o l e n :  Tadeusz Mazowiecki från Solidaritet blir statsminister.
September
10 U n g e r n :  Gränsen mot Österrike öppnas. Tusentals östtyskar

flyr genom landet på väg till Väst.
12 P o l e n :  Den första icke-kommunistiska regeringen i Östeu-

ropa sedan 1948 bildas.
19 U n g e r n :  Fria val utlovas
Oktober
9 Ö s t t y s k l a n d :  Omfattande demonstrationer med krav på

politiska reformer äger rum i Leipzig.
11 P o l e n :  Öppnar sin gräns mot Östtyskland och säger sig vara

beredd att ta emot politiska flyktingar därifrån.
19 Ö s t t y s k l a n d :  Ordföranden i kommunistpartiet Erich

Honecker avgår.
23 U n g e r n :  En ny författning instiftas, vilken stadfäster ett

flerpartisystem.
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26 Sovjetunionen: Mikhail Gorbatjov uttrycker i ett tal sitt  
 stöd till utvecklingen i Östeuropa.
31 Östtyskland: Mer än en halv miljon östtyskar samlas till  
 demonstrationer i Leipzig.
November
3 Östtyskland: Östtyska medborgare tillåts utan särskilt   
 tillstånd resa genom Tjeckoslovakien till Väst.
9 Östtyskland: Gränsen mot Västtyskland öppnas.
10 Östtyskland: Östtysk militär börjar riva Berlinmuren.
 Bulgarien: Den kommunistiske diktatorn Todor Zhivkov  
 avsätts efter att ha styrt landet i 35 år. 
17 Tjeckoslovakien: I Prag går polisen till våldsamt angrepp  
 mot demonstranter.
19 Västtyskland: Förbundskansler Helmut Kohl besöker Öst-
 tyskland.
24 Tjeckoslovakien: Den kommunistiska regeringen avgår.
December
3 Östtyskland: Den kommunistiska regeringen avgår.
10 Tjeckoslovakien: En icke-kommunistisk regering bildas.
11 Bulgarien: Fria val utlovas.
21 Rumänien: Omfattande demonstrationer i Bukarest.
22 Rumänien: Den kommunistiske diktatorn Nicolae   
 Ceau!escu avsätts.
 Tyskland: Brandenburger Tor – äreporten i Berlin – som  
 hade blivit en symbol för det delade Tyskland, öppnas   
 under högtidliga former.
25 Rumänien: Nicolae Ceau!escu och hans fru Elena avrättas
29 Tjeckoslovakien: Václav Havel blir landets president.

1990
 Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov får Nobels fredspris. Han  
 fortsätter sin reformpolitik, men får allt starkare inhemskt  
 motstånd.
 De sovjetiska styrkorna börjar dra sig tillbaka från Öst-
 europa.
11 mars Litauen, som den första av sovjetrepublikerna, deklarerar sin  
 självständighet.
3 oktober Tyskland återförenas.
11 december Demonstrationer i Albanien mot regerande parti.
23 december Solidaritetsledaren Lech Wa"#sa blir Polens president. 

26 S o v j e t u n i o n e n :  Mikhail Gorbatjov uttrycker i ett tal sitt
stöd till utvecklingen i Östeuropa.

31 Ö s t t y s k l a n d :  Mer än en halv miljon östtyskar samlas till
demonstrationer i Leipzig.

November
3 Ö s t t y s k l a n d :  Östtyska medborgare tillåts utan särskilt

tillstånd resa genom Tjeckoslovakien till Väst.
9 Ö s t t y s k l a n d :  Gränsen mot Västtyskland öppnas.
10 Ö s t t y s k l a n d :  Östtysk militär börjar riva Berlinmuren.

Bulgarien: Den kommunistiske diktatorn Todor Zhivkov
avsätts efter att ha styrt landet i 35 år.

17 T j e c k o s l o v a k i e n :  I Prag går polisen till våldsamt angrepp
mot demonstranter.

19 V ä s t t y s k l a n d :  Förbundskansler Helmut Kohl besöker Öst-
tyskland.

24 T j e c k o s l o v a k i e n :  Den kommunistiska regeringen avgår.
December
3 Ö s t t y s k l a n d :  Den kommunistiska regeringen avgår.
10 T j e c k o s l o v a k i e n :  En icke-kommunistisk regering bildas.
11 B u l g a r i e n :  Fria val utlovas.
21 R u m ä n i e n :  Omfattande demonstrationer i Bukarest.
22 R u m ä n i e n :  Den kommunistiske diktatorn Nicolae

Ceau§escu avsätts.
Tyskland: Brandenburger Tor — äreporten i Berlin — som
hade blivit en symbol för det delade Tyskland, öppnas
under högtidliga former.

25 R u m ä n i e n :  Nicolae Ceau§escu och hans fru Elena avrättas
29 T j e c k o s l o v a k i e n :  Våclav Havel blir landets president.

1990

11 mars

3 oktober
11 december
23 december

Sovjetledaren Mikhail Gorbatjov får Nobels fredspris. Han
fortsätter sin reformpolitik, men får allt starkare inhemskt
motstånd.
De sovjetiska styrkorna börjar dra sig tillbaka från Öst-
europa.
Litauen, som den första av sovjetrepublikerna, deklarerar sin
självständighet.
Tyskland återförenas.
Demonstrationer i Albanien mot regerande parti.
Solidaritetsledaren Lech Waksa blir Polens president.
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1991
1 juli Warszawapakten upplöses formellt.
19 augusti Gammalkommunisterna i Sovjetunionen försöker avsätta 
 Mikhail Gorbatjov, men kuppen misslyckas mest beroende 
 på att Rysslands president Boris Jeltsin i sitt hemland lyckas 
 samla massivt folkligt stöd för reformpolitiken. Inte heller 
 försvarsmakterna ansluter sig till kuppmakarna.
20 augusti Estland deklarerar sin självständighet.
21 augusti Lettland deklarerar sin självständighet.
25 december Sovjetunionen upphör som politisk struktur. Mikhail Gor-
 batjov avgår som kommunistpartiets generalsekreterare. 

1991
1 juli
19 augusti

20 augusti
21 augusti
25 december

Warszawapakten upplöses formellt.
Gammalkommunisterna i Sovjetunionen försöker avsätta
Mikhail Gorbatjov, men kuppen misslyckas mest beroende
på att Rysslands president Boris Jeltsin i sitt hemland lyckas
samla massivt folkligt stöd för reformpolitiken. Inte heller
försvarsmakterna ansluter sig till kuppmakarna.
Estland deklarerar sin självständighet.
Lettland deklarerar sin självständighet.
Sovjetunionen upphör som politisk struktur. Mikhail Gor-
batjov avgår som kommunistpartiets generalsekreterare.
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Bilaga  7

— Utdrag ur Herman Fältströms framtida dagboksanteckningar —

Falkenberg, lördagen den 9 juni 2022
* Kom hem i går efter tre dagars festligheter på Stegeborg. Jag anlände 

dit redan den 6 juni. Blev väl omhändertagen och inkvarterad i ett bås i 
ett av de stora tält som var resta där morgondagens festligheter skulle gå av 
stapeln, Svenska !ottans 500-årsdag. Trä!ade gamla kollegor, medarbetare 
och kurskamrater. Det blev mycket snack om gångna tider men även om det 
som jag aldrig trodde skulle ske.

Bilaga 7

— Utdrag ur Herman Fältströms framtida dagboksanteckningar —
Falkenberg, lördagen den 9 juni 2022

* K o m  hem i går efter tre dagars festligheter på Stegeborg. Jag anlände
dit redan den 6 juni. Blev väl omhändertagen och inkvarterad i ett bås i
ett av de stora tält som var resta där morgondagens festligheter skulle gå av
stapeln, Svenska flottans 500-årsdag. Träffade gamla kollegor, medarbetare
och kurskamrater. Det blev mycket snack om gångna tider men även om det
som jag aldrig trodde skulle ske.
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Stegeborgs slottsruin. Slottet byggdes ursprungligen under 1200- till 1300-talen

* Det är helt uppenbart att svenska folket har vaknat upp och slutat 
vända ryggen mot havet. Det svenska sjöförsvaret har återupprättats. Även 
övriga delar av Försvarsmakten har utvecklats och anpassats till utvecklingen 
i omvärlden. Samtidigt har politiken visat på vilja att utnyttja försvaret som 
stöd för sin strävan att verka stabiliserande i norra Europa som dessutom 
utvidgats till att omfatta även Arktis.

* Middagen på kvällen hade arrangerats som en riktig gammaldags 
gunrumsmiddag. Klockan blev över midnatt innan jag gick till kojs. Det 
märks att jag snart fyller 81 år.

* Den 7 juni kunde jag utnyttja morgonen (efter en längre frukost) 
till att återhämta mig inför eftermiddagens och kvällens festligheter. Efter 
lunch (som bestod av traditionell torsdagsärtsoppa) anlände örlogsfartyg och 
am!bieförband. En repris av den 7 juni 1522 då tio skepp och 750 soldater 
anlände till Slätbaken, den första stående örlogs"ottan i Europa.

* Omkring klockan två på eftermiddagen dök fyra attackdykare upp. 
De vägledde oss i publiken om vad som hände under eftermiddagen och 
berättade om de olika förband som deltog i festligheterna.

* Det första systemet som presenterades var ubåtssystemet som hade 
transporterat attackdykarna in i Slätbaken. Det var det senaste tillskottet, den 

Stegeborgs slottsruin. Slottet byggdes ursprungligen under 1200- till 1300-talen
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* Middagen på kvällen hade arrangerats som en riktig gammaldags
gunrumsmiddag. Klockan blev över midnatt innan jag gick till kojs. Det
märks att jag snart fyller 81 år.

* D e n  7 juni kunde jag utnyttja morgonen (efter en längre frukost)
till att återhämta mig inför eftermiddagens och kvällens festligheter. Efter
lunch (som bestod av traditionell torsdagsärtsoppa) anlände örlogsfartyg och
amfibieförband. En repris av den 7 juni 1522 då tio skepp och 750 soldater
anlände till Slätbaken, den första stående örlogsflottan i Europa.

* Omkr ing  klockan två på eftermiddagen dök fyra attackdykare upp.
De vägledde oss i publiken om vad som hände under eftermiddagen och
berättade om de olika förband som deltog i festligheterna.

* D e t  första systemet som presenterades var ubåtssystemet som hade
transporterat attackdykarna in i Slätbaken. Det var det senaste tillskottet, den
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åttonde ubåten HMS Alnö, till ubåts!ottiljen. Dykarna representerade de 
förband som redan i fred ska"ar kunskaper om de områden som är av intresse 
för vårt försvar.

* Därefter dök minjaktfartygen upp med uppgift att göra leden säker. 
De sex fartygen är en utveckling av och ett mycket välkommet tillskott till de 
åtta äldre fartygen av Koster- och Styrsö-klasserna.

* Som stöd åt minjaktfartygen syntes i bakgrunden två korvetter av 
Visby-klass som med luftvärnsrobot och 57 mm luftvärnskanon skyddade 
röjföretaget. Korvetterna bedrev också ubåtsjakt i samverkan med tre nya 
något mindre ubåtsjakthelikoptrar som kan landa, tankas, förses med vapen 
och byta besättning på korvetterna.

* Så småningom kom huvudstyrkan, tio nya eskortfartyg av 
Norrköping-klassen som ett komplement till korvetterna av Visby-klassen. 
De var utrustade på samma sätt som Visby-klassen men var något större så att 
helikopter 14 kan landa på fartygen och tankas, förses med vapen samt byta 
besättning.

* Ombord på eskortfartygen av Norrköping-klassen transporterades 
hälften av Visborgs am#biebataljon, den sist nyuppsatta $ärde 
am#biebataljonen. Bataljonen hade förstärkts med ett am#biekompani från 
vardera Älvsborgs, Kungsholmens och Vaxholms am#biebataljoner. Delar av 
helikoptrarna användes för att sätta i land am#bieförbanden, ett batteri ur de 
återuppsatta tre KARIN-bataljonerna och två sjömålsrobotbatterier.

* Chefen för kust!ottan, ombord HMS Visby, förde befäl över 
transport!ottan. När det första am#bieförbandet hade etablerats i Mem 
övergick befälet till Chefen för Am#biekåren. Med på HMS Visby var även 
befälhavande amiralen för Gotlands marindistrikt för att följa övningen och 
delta i festligheterna.

* Efter en lugn och härlig bilkörning genom Östergötland och 
Småland möttes jag av det öppna landskapet genom vilket den sista delen av 
bilfärden slutade på Fältströmska gården.

* Nu ska jag i lugn och ro börja gallra i mitt arkiv av perspektiv- och 
programplaner, SOU, anteckningar från mitt snart 50-åriga arbete med 
försvarets utveckling. Mycket kan slängas men mycket ska arkiveras och 
lämnas till Krigsarkivet.

* Om inte fullt ut, har åtminstone huvuddelen av de brister i de 
försvarsförmågor som medvetet skapades av opportunister som inbillade sig 
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att de hade politiken på sin sida återställts. Investeringarna i materiel försking-
rades. Genom stora ekonomiska engångssatsningar på livstidsförlängning 
av den kasserade försvarsmaterielen samt ersättnings- och nyanska!ning av 
materiel till de militära förbanden har politiken lyckats att vända på skeppet.
Falkenberg, söndagen den 10 juni 2022

* Vaknade sent. Solen skiner från en klarblå himmel. De tre senaste 
dagarna har varit omtumlande och /…/

att de hade politiken på sin sida återställts. Investeringarna i materiel försking-
rades. Genom stora ekonomiska engångssatsningar på livstidsförlängning
av den kasserade försvarsmaterielen samt ersättnings- och nyanskaffning av
materiel till de militära förbanden har politiken lyckats att vända på skeppet.
Falkenberg, söndagen den 10 juni 2022

* Vaknade sent. Solen skiner från en klarblå himmel. De tre senaste
dagarna har varit omtumlande och /.../
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Författaren hävdar att dagens försvarsdebatt med dess viktiga jordmån för anklagelser 
och påståenden som utgångspunkt saknar sakkunskap och måttlighet. Att försöka 
föra in fakta i en av de kanske mest avgörande politiska frågorna för landet är som att 
ropa i ett tomt rum. Endast ekot av rösten hörs. 

Med stöd av handlingar från regering, riksdag, Försvarsmakten, höga militära 
chefers tjänstedagböcker, tidningsartiklar samt egna minnesanteckningar från drygt 
30 års medverkan i planerings- och budgetarbete i såväl marin- som försvarsstaben 
redovisar författaren hur alla de politiska försvarsbesluten har påverkat det svenska 
sjöförsvarets mindre gynnsamma utveckling. Sjöförsvarets förmåga att hävda landets 
rättigheter som fri och obunden nation har inte diskuterats i tillräcklig omfattning. 
Politikerna värjer sig för fakta. 

Marinen har under lång tid fått tjäna som budgetregulator. Behovet av ett sjöförsvar 
med daglig förmåga att övervaka och ingripa i landets omgivande vattenområden, 
då internationella överenskommelser och svenska intressen ifrågasätts, har i stor 
utsträckning förnekats. Förnyelsen av sjöförsvarets allsidigt användbara förband 
har varit och är fortfarande långsam tillsammans med begränsningar i en allsidig 
vapenutrustning. Likaså ifrågasätter författaren om sjöförsvarets högre förband är 
anpassade till den långa svenska kusten och den internationella utvecklingen.
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