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upp eller sänka en ubåt, liksom att strävan efter 
klarhet 1994 resulterade i att en del – men inte 
andra – propellerljud kunde tillskrivas minkar har 
spelat en roll för mytologin kring ubåtarna. Ändå 
är det svårt att förstå förnekelsen, eftersom knap-
past någon fråga granskats så ingående.
 En förklaring är att ambassadör Rolf  Ekéus 
enmansutredning Perspektiv på ubåts  frågan (SoU 
2001:85) utmynnade i att  kränkningar hade fö-
rekommit, men att de däremot inte kunde na-
tionalitetsbestämmas. I Fred och säkerhet (SoU 
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i serien sveriges statsministrar under 100 år (bon-
niers, 2010) har Klas Eklund skrivit biografin om 
Palme. Han skriver alltså även om ubåtskränk-
ningarna under Palmes 80-tal. Eklund menar att 
mycket tyder på att den hösten 1981 grundstötta 
U 137 i Karlskrona skärgård var den enda sovje-
tiska ubåten som kränkte svenskt vatten och att 
den hade felnavigerat. 
 Sveriges mest allvarliga säkerhetspolitiska kris 
efter andra världskriget avfärdas av Eklund i ter-
mer av ”ubåtshysteri” med sin botten i en kon-
spiration av militären.
 bilden av en sprucken ubåtsbubbla har blivit 
allt vanligare. Redan när det begav sig fanns det 
förnekare. Utrikesminister Lennart bodström ut-
talanden blev en affär. mellan skål och vägg de-
lade statsminister olof  Palme sin ministers syn 
på saken: det fanns inte underlag att utpeka Sov-
jetunionen som kränkande makt. Det officiella 
besöksutbytet med Sovjetunionen återupptogs 
1984, vilket kan sägas utgöra den socialdemokra-
tiska regeringens informella avslutande av krisen. 
Fortsättningen var mest ett inrikespolitiskt spel 
för galleriet.
 det faktum att marinen aldrig lyckades tvinga 

2002:108) utvärderade Ekéus sedan den svenska 
säkerhetspolitiken 1969–1989 med slutsatsen att 
den svenska neutraliteten respekterades (och att 
Sverige var neutralt). Enligt Ekéus visade motiv-
bilden att kränkande ubåtar lika gärna kunde vara 
från andra WP-stater eller från väst. 
 Ekéus handgånge Ud-man mattias mossberg, 
liksom även professor ola Tunander är övertyga-
de om att kränkande ubåtar också kom från väst 
– och att militären konspirerade. 
 Förre Öb bengt Gustafsson prövar i sin bok 
Sanningen i ubåtsfrågan – Ett försök till analys rimlig-
heten i motbilden genom att svara på tre frågor. 
Förekom det kränkningar? Hans svar är ja. vari-
från kom ubåtarna? Sovjetunionen utpekas som 
huvudaktör. Hur kunde U 137 (med den riktiga 
men övermålade beteckningen S 363) hamna så 
fel? var det – som det hävdats från sovjetisk sida 
– fråga om en olycklig felnavigering? Kränkning-
en var avsiktlig, konstaterar förre Öb (och det var 
under alla omständigheter en kränkning eftersom 
kapten Gusjtjin inte sände ut något nödbudskap).
 Lågmält och eftertänksamt redovisar Gustaf-
sson sin genomgång av (delvis ny) dokumenta-
tion och intervjuer. Granskningen av U 137:s 
färdväg och navigationsinstrumentens skick 
utesluter felnavigering. den slutsatsen styrks 
även av andra indicier som ändrade positionsan-
givelser och förekomsten av en detaljerad karta 
över blekinge skärgård som av misstag visades 
för de svenska militärer som ombord frågade ut 
besättningen (när stabskommendören upptäck-
te detta frambeordrades ett sjökort över hela 
södra Östersjön.)
 motivet skulle ha varit att leka ubåtskola eller 
att genomföra ett underrättelseuppdrag (i om-
rådet pågick försök med en målsökande torped 
från helikopter). Till den stora bilden hör Öster-
sjöns strategiska roll i det kalla kriget och Sveriges 
hemliga allians med Natoländer. 
 Till de många luckorna i Ekéus utrednings-
verksamhet hör att han inte tog hänsyn till utta-
landen från höga sovjetiska militärer som tränats 
för angrepp mot mål i Sverige. det handlade inte 

i första hand om ett separat anfall, utan att vid ett 
krig med väst bland annat förhindra att svenska 
baser skulle kunna utnyttjas av fienden och att 
säkra Östersjöutloppen, liksom att omöjliggöra 
ett svenskt deltagande i kriget på Natos sida.
 det framgår tydligt i Gustafssons genomgång 
att ubåtskränkningar inte var något nytt fenomen 
utan att de hade pågått länge och med stor bredd. 
Indikationerna ökade under slutet av 1970-talet 
och blev från och med Utöincidenten 1980 av 
mer provokativ art. medel och ambition indikerar 
Sovjetunionen, liksom att kränkningarna föll in 
i ett mönster av likartade händelser (professors-
fartyg, kartläggning av svenska stridspiloter och 
mobiliseringsförråd). 
 det politiska priset för att åka fast skulle dess-
utom ha varit oerhört högt för demokratiska sta-
ter som västtyskland, Storbritannien eller USA 
– medan Sovjetunionen bara skulle blåneka som 
man också gjorde med U 137. Kränkningarna 
upphörde 1992, året efter Sovjetunionens upp-
lösning.
 Sovjetiska ubåtsmän har dessutom framträtt i 
svensk tv och berättat att kränkningar genomför-
des regelmässigt vid den svenska kusten och om 
skräcken när sjunkbomberna detonerade. döds-
offer krävdes. Gustafsson hittade ett vittne men 
den personen bara försvann.
 Gustafsson håller för troligt att den svenska 
marinen bad om och fick hjälp av västyska eller 
brittiska ubåtar att testa det svenska ubåtsskyd-
det, något som också hade skett tidigare. vad 
gäller Hårsfjärden 1982 utesluter han inte möj-
ligheten att en ubåt från västtyskland skuggade 
en sovjetisk ubåt och att den västtyska kan ha 
skadats i samband med den svenska marinens 
ubåtsjakt. detta kan vara orsaken till de oklarhe-
ter som finns kring händelsen (och att dokumen-
tation försvunnit). Att det skulle ha rört sig om en 
amerikansk ubåt, som hävdats av mossberg och 
Tunander, avvisas på ett övertygande sätt av Gus-
tafsson.
 det är anmärkningsvärt att en tidigare Öb har 
känt sig nödgad att söka sanningen om ubåtsfrå-
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gan. det är ännu mer anmärkningsvärt att kon-
spirationsteorierna frodas. Alla fakta ligger inte 
på bordet och ubåtsjakten måste därför fortsätta. 
Att svenska vatten kränktes och att Sovjetunio-
nen var skurken borde det inte finnas någon tve-
kan om. Än mindre så efter Gustafssons bok.
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