
126

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2006 4-20064-2006

TIDSKRIFT
Litteratur

Främmande nationers ubåtar har 
ofta kränkt svenskt sjöterritorium 
under hela efterkrigstiden. San-

nolikt har det rört sig om sovjetiska och 
kanske ibland polska, västtyska och brit-
tiska ubåtar. Någon nationalitet har aldrig 
med säkerhet kunnat fastställas, utom 
för den sovjetiska U 137 som, under sitt 
”examensprov” i ett utslag av arrogans och 
oskicklig navigering, gick hårt på grund i 
Gåsefjärden strax öster om Karlskrona i 
oktober 1981. Felnavigering på grund av 
fel på bl a kompassen hävdade ubåtsche-
fen. Javisst, felnavigering är det nästan 
alltid när ett fartyg går på grund. Några 
fel på ubåtens kompasser, radar eller andra 
instrument kunde inte konstateras. Ubåtens 
bestickjournal och loggbok – trots tydliga 
försök till revidering – visade entydigt att 
man visste exakt – eller nästan exakt – var 
man var. 

Kort efter grundstötningen sker en 
uppladdning av sovjetiska örlogsfartyg 
vid den svenska territorialgränsen utanför 

Under den fridfulla ytan fanns  
främmande ubåtar

Svensson, Emil: Under den fridfulla ytan. Marinlitteraturföreningen nr 91.  
Stockholm 2005

av kommendör av 1.gr Cay Holmberg

Karlskrona, kanske för att försöka gå in och 
bärga ubåten?

Emil Svensson beskriver händelseför-
loppet på ett målande, och något ironiskt, 
sätt i boken Under den fridfulla ytan. Emil 
Svensson, en av de få som genomgått 
adekvat ubåtsjaktutbildning, redovisar de 
svenska insatserna på ett sätt som gör att 
man begriper att alla dessa år av arbets-
tidsreglering, med 9 till 5 arbete, bristande 
intresse för att avvisa kränkande ubåtar och 
tafatthet i ledningen allvarligt påverkade 
det svenska agerandet negativt.

Efter svenska kontroller av fartygets 
navigeringsutrustning, genomgång av 
fartygets skeppshandlingar och förhör med 
ubåtschefen och politruken stod det dock 
helt klart att inträngandet i Gåsefjärden 
var helt avsiktligt, och inte helt oskick-
ligt, fram till grundstötningen. Politruken 
ombord på ubåten har också sagt att han 
strax före grundstötningen såg båken på 
Hästholmen tydligt och klart. 

Nu kanske man skulle kunna tro att 
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regeringen och militärledningen skulle 
vakna, att ubåtskränkningarna skulle tas på 
allvar, att någon liten del av mångmiljard-
budgeten skulle omfördelas till att stärka 
ubåtsskyddet. Oh nej, så blev det inte, det 
skulle krävas mycket mer, och vi skulle 
inte behöva vänta så länge.

Under sommaren 1982 kommer säkra 
indikationer på främmande undervat-
tensverksamhet i Singö-området. Djup-
förhållandena är emellertid sådana att det 
måste röra sig om mycket små ubåtar. 
Underrättelsetjänsten nekade dock till att 
det fanns sådana. Denna oförklarliga brist 
på kunskap skulle visa sig ha förödande 
konsekvenser på den snart påföljande 
Hårsfjärdenincidenten. 

Att Sovjetunionen efter Tysklands kapi-
tulation tog hand om hela varv för produk-

tion av miniubåtar och massor av ubåtar 
var ju väl känt. Senare har det också visat 
sig att den svenska underrättelsetjänsten 
visst hade information om förekomsten 
av sovjetiska miniubåtar. Hur svaret som-
maren 1982 kunde bli så fel är svårt att 
förklara. Emil Svenssons sarkastiska, och 
rättvisa, kommentarer kring underrättelse-
tjänstens tillkortakommanden återkommer 
i flera sammanhang. 

Den 1 oktober 1982 fanns en – minst en 
– främmande ubåt på Hårsfjärden. Denna 
incident varade fram till december 1982 
och innebar för marinen en dramatisk 
omställning. Beredskapen efter U 137 var 
fortfarande katastrofalt låg. Nu gällde det 
”Kajsa Varg”. Uppfinningsrikedomen var 
stor, men bristen på hydrofon- och ubåts-
jaktutbildad personal var större. 

Sovjetiska utbåten U 137 på grund i inloppet till Gåsefjärden i slutet av oktober 1981.  
Foto: Försvarets Bildbyrå
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Emil Svensson analyserar Hårsfjärden-
incidenten från flera utgångspunkter. Han 
redovisar även ett antal säkra observationer 
under samma tidsperiod vid Dalarö, Sand-
hamn, Jungfrufjärden och Nämndö.

Tiden som divisionschef på patrullbåts-
förbandet upplevde Emil Svensson up-
penbarligen som inspirerande, men tiden 
rymmer tyvärr också bittra erfarenheter av 
bristande intresse från försvarets ledning. 
Det föreföll ibland som om kritik från 
Riksrevisionsverket för försvarsledningen 
kändes mer besvärande än att ett förband 
tog stryk av främmande undervattens-
verksamhet. Många är vi som bär med oss 
liknande erfarenheter. 

Emil Svenssons tankar kring ”påssju-
kan”, den statiska fördelningen av medel 
mellan försvarsgrenarna, är även idag 
värda att ta på allvar. Många var vi som inte 
begrep det intelligenta i denna planerings-
doktrin. Emil Svensson gjorde det inte, jag 
gjorde det inte, men av lojalitet mot våra 
marina chefer protesterade vi tyvärr bara 
svagt – uppenbarligen inte tillräckligt. 

Ett yttrande från Vänsterpartiet Kommu-
nisterna över ubåtsskyddskommissionens 
rapport efter Hårsfjärdenincidenten säger: 
”Vänsterpartiet Kommunisterna ansluter 
sig till regeringens protestnot till den sov-
jetiska regeringen.” Vågar man gissa att 
det satt långt inne! 

Den s k Sundsvallsincidenten belyser 
författaren från en patrullbåtsdivisions-
chefs horisont på ett i huvudsak riktigt sätt. 
Inledningen, valborgsmässoafton 1983, 
upplevde jag själv i Sundsvall. Alla de 
moment av massmedias störande inverkan, 

polisens lösmynthet och oviljan/oförmå-
gan att i Stockholm och Östersund inse 
det allvarliga förekom redan under första 
dygnet. Dessutom var det ju helg! 

I detta sammanhang beordrade MBÖ en 
ensam patrullbåt till Ålands hav. Åtgärden 
dömer författaren ut med att påpeka att 
ett sådant beslut hade fått underbetyg på 
Militärhögskolan. Nåja, det var dock en 
sjöofficer, som genomgått MHS med goda 
betyg, som fattade beslutet i Strängnäs. 

Problemen i Milo NN var inte mindre. 
Militärbefälhavaren, Rolf Wigur, är enligt 
författaren en sällsynt klok människa. 
Detta är allmänt omvittnat av kamrater 
ur alla försvarsgrenar, men MB:s plats 
är i ledningscentralen med sin stab, inte 
ombord på en patrullbåt. Stabschefen skall 
leda arbetet i staben, inte dyka bland kont-
rollerbara mineringar utanför Alnö.

Fotografering är ett sorgligt kapitel. Visst 
är reaktionsförmågan, snabbheten viktigt, 
men ändå viktigare är att det finns film i 
kameran. Vid många tillfällen kunde jag 
själv konstatera att det fanns kameror vid 
posteringar som inte innehöll film. 

Under åren 1983 till 1985 publicerades 
ett antal rapporter och böcker i ämnet 
ubåtsskydd. Författaren lyfter fram några 
av de värsta exemplen – ibland rena fal-
sarier. 

Förstärkning av ubåtsjaktförmågan 
fastnade redan på planeringsstadiet. ”Pås-
fördelningen” fick inte rubbas. Det fanns 
inget utrymme för nytänkande trots det 
allvarliga läget. Det blev inga pengar till 
ubåtsjakt, bara en massa JAS-flygplan. 
Idag vet vi att beslutet om den anskaff-
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ningen var felaktigt, ”men rätt när det 
fattades!!” 

Dåvarande utrikesministern Lennart 
Bodström visade öppet sin inkompetens 
i sina uttalanden om ubåtskränkningarna. 
Emil Svenssons redovisning gör att man 
undrar vilken politik Olof Palme med 
statsråden Bodström och Theorin egent-
ligen stod för.

”De tolv edsvurna” berör författaren. 
Han känner flera av dem. Det gör jag 
också. Det är sant att fanns officerare som 
var frustrerade över att inte få resurser för 
att lösa uppgiften att få slut på kränkning-
arna, men det fanns definitivt inte en sådan 
grupp. Jag blev själv utpekad och var inte 
medlem av någon sådan grupp. Det hela 
var en ”tidningsanka” i Dagens Nyheter 
av journalisten Lars Christiansson. Han 
hade ringt runt till ett antal officerare som 
var berörda av ubåtsjaktverksamheten och 
ställt ett par ledande frågor. Av svaren blev 
det en av journalisten uppdiktad sjöof-
ficerarnas konspiration mot regeringen 
Palme. Att ingen militär chef, t ex CM, 
gick ut och försvarade de utpekade är för-
vånande. Jag delar helt författarens analys 
av händelsen. 

Lars Christiansson finns med på min 
lista över ohederliga journalister som jag 
vägrar att tala med. 

Så till Töre. Ingen militärbefälhavare 
med självaktning ville avstå från en inci-
dent, det kunde kanske medföra resurser 
till området. Töre utgör ett praktexempel 
på dålig ledning och uselt genomförande. 
Alla bör läsa om detta och lära. 

Åren i statsrådsberedningen var de 

mest intressanta i Emil Svenssons liv. Det 
handlade om expertsamtal om ubåtskränk-
ningarna med ryssarna. Det började med 
samtal om U 137 grundstötning i Blekinge. 
De körde fast. Det var helt enkelt en mängd 
fel på ubåtens utrustning. Man kan riktigt 
höra hur Lennart Bodström suckar av 
förtjusning, så lätt ger vännerna bakom 
järnridån inte upp. 

Huvuddelen av boken handlar mycket 
sakligt och detaljerat om dessa samtal 
med ryssarna. Det skulle leda för långt att 
här försöka recensera dessa samtal, det 
lämnar jag åt den intresserade läsaren, men 
intressant är det. Boken finns på Marinlit-
teraturföreningen.

Författaren sågar också, på ett sakligt 
och trovärdigt sätt Rolf Ekéus ubåtsrap-
port och Ola Tunanders ”forskning” jäms 
med fotknölarna. Bra, äntligen någon som 
motsätter sig politiseringen av statliga ut-
redningar och ”vänstervriden forskning”. 

Författaren avslutar sina funderingar 
med frågan ”Har verksamheten slutat?” 
Det vet vi inte. Vi har inga resurser att 
bedöma det – lika lite som vi hade på 1970-
talet. Flera hundra JAS-flygplan kan inte 
lösa den uppgiften.

På de sista raderna i boken finns ett citat 
av Axel Oxenstierna, eller var det någon 
Påve? ”Vet Du inte min son med vilken 
ringa vishet världen styrs?”

Nog kan man efter att ha läst Emil Svens-
sons bok fråga sig om man inte borde byta 
ut världen mot försvaret?

Boken Under den fridfulla ytan är förfat-
tarens högst personliga uppfattningar om 
de konvulsioner som drabbade den svenska 
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ankdammen under 1980-talet. Beskriv-
ningen är kryddad med nedslag i svensk 
försvars-, in- och utrikespolitik.

Emil Svensson belyser välformulerat, 
sakligt och initierat en epok i det svenska 
försvarets och utrikespolitikens historia. 

Den epoken är inte mycket att yvas över, 
men boken är ovärderlig för den som vill 
försöka förstå vad som hände. 

   
 

 
Summary

Below the Peaceful Surface

by Commodore Cay Holmberg

Commodore Emil Svensson describes 
the convulsions that hit Sweden when the 
confrontation between the superpowers 
was manifested by underwater activities in 
Swedish territorial waters. The long period 
of peace had made Swedish war planning 
static and bureaucratic. The apportionment 
of resources within the defence budget 
between the services proved impossible 
to alter. This book describes real inci-

dents and Swedish countermeasures. It 
also describes the Swedish-Russian talks 
which revealed that the Soviet Union had 
regarded Swedish neutrality as unstable 
as a soap bubble. Sweden was a pawn in 
the game between the superpowers. Emil 
Svensson claims that the underwater ac-
tivities were a logical result of Swedish 
security policy.


