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Operationsplanläggning Åland
av Thomas Roth

Résumé

in the autumn of 1961, a newly promoted second lieutenant of the Svea life Guards regiment 
was called to a meeting with the officer responsible for the regiment’s mobilization planning. 
He was told: your platoon is, at an early stage, to be prepared to be transported to the Finnish 
island of Åland for reconnaissance operations before or after a Soviet invasion. Two years lat-
er, the lieutenant as he then was, was ordered to the Eastern Military District Command for 
planning work and later the same year visited Åland together with two staff officers. They 
carried out detailed planning with a concentration to harbours and airfields. He was later told 
that his platoon, consisting of soldiers with a background as paratroopers or special service 
soldiers, was to be directly under the command of an army division. He performed two re-
fresher training exercises with his platoon and kept the posting until 1965.

i min bok Den svenska krigsmakten un-
der kalla kriget (SMB 2014) och i en arti-
kel i KKrVAHT har jag tagit upp hur jag 
har spårat vad jag anser vara planläggning 
rörande Åland. Det rör sig om en detalj i 
ÖB:s operationsorder 1967 där 16. fördel-
ningsstaben med en brigad är grupperad 
i trakten av Gävle ”för särskild använd-
ning”. Frågan har senare behandlats av 
ledamöterna Bengt Gustafsson och Hans 
Lindblad som bägge lämnat stöd till min 
teori. Ytterligare belägg för sådan plan-
läggning har nu kommit i min hand ge-
nom en skriftlig redogörelse som lämnats 
till mig i min egenskap av reservofficer vid 
livgardet av en av mina tidigare chefer i 
krigsorganisationen. Redogörelsen har föl-
jande innehåll:

Sagesmannen kom hösten 1961 som ny-
bliven fänrik till Svea livgarde, där han blev 
krigsplacerad som ställföreträdande chef för 
ett skyttekompani ingående i iB 1. Placeringen 
var ovanlig eftersom det var regel att ny-
blivna fänrikar krigsplacerades som batal-
jonsadjutanter. I augusti 1962 kallades så 
fänriken till ett samtal med chefen för rege-

mentets mobiliseringsdetalj. Han fick då re-
da på att han skulle krigsplaceras som chef 
för en skyttepluton i ett skyttekompani in-
gående i iB 38, Svea livgardes andra brigad, 
med avsedd KFÖ i september–oktober. Detta 
var också en överraskning eftersom en så-
dan befattning var avsedd för en värnplik-
tig fänrik. Det hela klarnade något när det 
framgick att plutonen bestod av värnplik-
tiga som var jägarutbildade. Poletten föll 
slut ligen ner när krigsuppgiften meddela-
des muntligen:

Din pluton skall i ett tidigt skede vara be-
redd att insättas för spaning på Åland mot 
en förestående eller redan genomförd sov-
jetisk invasion av ögruppen.

Den planerade KFÖ:n genomfördes med 
gott resultat men först efter det att pluton-
chefen framtvingat att plutonen tilldelats 
utrustning som var lämplig för en fjärrspa-
ningsuppgift. Samtliga soldater i plutonen 
var grundutbildade som jägarsoldater vid 
FJS, JS, K 4 eller Ka 1 (KjS) och hade ge-
nomfört en krigsförbandsövning i avsedd 
befattning. Vitsorden var överlag mycket 
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höga. Under KFÖ:n fick plutonen agera 
fjärrspaningsförband direkt underställd 
brigadstaben.

Våren 1963, några månader innan IV. 
militärbefälsstaben flyttade från K 1 på 
lidingövägen i Stockholm till Strängnäs (för 
att 1966 förvandlads till Östra militärområ-
desstaben), beordrades fänriken att tjänst-
göra vid militärbefälsstabens sektion 1 un-
der någon vecka. Huvudsakligen studerade 
han ett militärgeografiskt verk över Åland 
och gick igenom ett antal årgångar av tid-
ningen Åland för att bli uppdaterad. 

Senare under sommaren åkte fänriken till-
sammans med två stabsofficerare ur militär-
befälsstaben över till Åland. Där rekognose-
rade (och fotograferade) man över hela fas-
ta Åland, med tyngdpunkt på Mariehamns 
hamnar och flygplats, Eckerö, Bomarsund 
och Lemströms kanal. Också landstignings-
platser på norra och västra Åland samt fram-
ryckningsvägar mot Mariehamn rekogno-
serades. Vid en middag berättade fänriken 
för sina överordnade att han tillbringat ett 
par somrar hos släktingar på Åland under 
40-talet. Svaret blev: ”Se där, vår underrät-
telsetjänst fungerade när vi valde ut dig för 
den här uppgiften”. 

i mars 1964 blev den då nybefordrade 
löjtnanten kommenderad att genomföra 
krigsplanläggning vid IV. militärbefälssta-
ben. Han fick då veta att hans pluton skulle 
vara direkt underställd en fördelningsstab i 
Roslagen. Löjtnanten utarbetade under två 
veckors tid en omfattande plan för pluto-
nens mobilisering, övertransport till Åland 
och dess verksamhet på ögruppen. En dag 

samverkade han med marindistriktsstaben 
på Skeppsholmen angående överskeppning-
en. Till planen fogade han krav på personlig 
och gemensam utrustning för plutonens del, 
så att den skulle kunna lösa uppgiften. 

I september 1964 genomförde plutonen 
en SÖB, men utan sin plutonchef som på 
grund av en äldre kollegas sjukdom tving-
ats ta över en annan uppgift i fredsorganisa-
tionen. Våren 1965 fick han så veta att han 
skulle bli avlöst från sin uppgift. Någon di-
rekt överlämning skedde inte men uppgifts-
lämnaren tror sig veta vem som efterträd-
de honom, även om detta aldrig diskutera-
des. Här ska tillfogas att sagesmannen ald-
rig avkrävdes något sekretessbevis i sam-
band med uppdraget.

jag kan alltså konstatera att jag har haft 
stöd för mina tidigare antaganden angå-
ende krigsplanläggningen rörande Åland. 
Man kan dock fundera över varför uppgif-
ten gavs till ett visserligen personellt kvali-
ficerat men ändå improviserat förband och 
inte till ett ”normalt” spanings- eller jägar-
förband. Kanske finns en förklaring även till 
detta? Vidare vill jag säga att jag delar le-
damoten Lindblads uppfattning, framförd 
i Svenska Dagbladet 2015-01-25, om att 
en stort upplagd operation mot Åland inte 
skulle ha genomförts utan samverkan med 
Finlands regering, men saken förhåller sig 
kanske annorlunda om det gällt en enstaka 
pluton på fjärrspaningsuppdrag? 

Författaren är 1:e intendent vid armémuseum 
och ledamot av KKrVA.


