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i projektet fokk, Försvaret och det kalla 
kriget, har nu publikation nummer 51 gi-
vits ut. Den avhandlar med boken Slagsida 
statsmakternas och försvarsledningens syn 
på sjöförsvaret under perioden. 

Författaren ville med stöd av handlingar 
från regering, riksdag, försvarsmakten och 
högre chefers tjänstedagböcker samt egna 
anteckningar från en trettioårig verksamhet 
i planeringsbefattningar i försvars- och ma-
rinstaberna under det kalla krigets år söka 
teckna bakgrunden till sjöförsvarets ojämna 
och mindre gynnsamma utveckling. Boken 
är en omfattande faktaredovisning i syfte 
att klarlägga händelseförlopp och hur be-
sluten påverkat marinens omfattning. Detta 
görs överskådligt för både skilda tidsskeden 
och olika förbandstyper. För att ge relief åt 
besluten under det kalla kriget avhandlar 
han också tiden från 1900-talets början och 
därmed de båda världskrigen.

Det är under hela 1900-talet tydligt att 
man utanför marinen haft bristande förståelse 
för att de marina uppgifterna är flerfaldiga 
och inte enbart knutna till invasionsförsvaret. 
De andra uppgifterna, skydd av sjöförbin-
delserna och integritetsskyddet till sjöss, har 
oftast fått komma i andra hand då man inte 
har visat förståelse för att de måste lösas 
också under freds- och neutralitetsförhållan-

den. Dessa uppgifter har varit framträdande 
under århundraden och var det också under 
de båda världskrigen. Mellan och efter dessa 
tycktes detta ha fallit i glömska.

Under det kalla kriget blev detta särskilt 
tydligt. ÖB Jungs förslag 1945 till utformning 
av vårt framtida försvar tycks ha bidragit 
till detta. Han ansåg att de marina uppgif-
terna skulle inskränkas till att medverka i 
försvaret mot kustinvasion, som enligt ho-
nom i huvudsak var en fråga för mark- och 
luftstridskrafterna. De sjögående förband 
som kunde medverka i sjöfartsskyddet bi-
behölls tills de snart blev föråldrade men 
ersattes eller moderniserades inte. Dessa tan-
kar fullföljdes under 1950- och 1960-talens 
försvarsbeslut och fick sin slutliga utformning 
i 1972 års dito. Då beslöt statsmakterna att 
vår importsjöfart skulle skyddas med andra 
medel än militära. Särskilt allvarligt var att 
skyddet med fartygsburen ubåtsjakt skulle 
avvecklas. Fortfarande skulle ändå kust-
sjöfart och transporter till Gotland kunna 
skyddas. Beslutet ledde till en ödesdiger och 
svårersättlig avveckling av kompetens och 
lämpliga förband. Det syns märkligt att de 
operativa cheferna i försvarets ledning inte 
mera högljutt protesterade mot detta och 
att statsledningen inte tydligare uttryckte 
hur landets försörjning då skulle säkerstäl-
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las. Den lagring av vissa förnödenheter som 
organiserades hade snart blivit otillräcklig.

Prioriteringen ledde också till diskutabla 
operativa ledningsförhållanden som den pla-
neringsinriktade författaren inte berör.

En slagsida har ju alltid en orsak. Man 
måste väl tro att beslutande chefer och po-
litiker fattade de beslut de med hänsyn till 
tillgängliga medel ansåg var de rätta. Minnet 
av två världskrig, Koreakrig och Vietnamkrig 
där huvudkampen stod om landterritorier 
hade säkert stort inflytande. Facit, d v s hur 
allvarlig slagsidan var, skulle man ju först 
få veta först när läget blivit skarpt. Och det 
blev det i början av 1980-talet när upprepade 
ubåtskränkningar inträffade. Kränkningar 
som uppenbart var långt drivna förbere-
delser inför ett eventuellt kommande över-
raskande anfall, riktat mot totalförsvarets 
nyckelfunktioner. Då blev vi varse hur svagt 
ubåtsskyddet var och hur dyrt och långdra-
get arbetet var innan vi kunde återta något 
av förlorad förmåga. En viktig lärdom inför 
framtiden.

Av bokens omfattande faktaredovisning 
och statistik får väl varje läsare bilda sig en 
uppfattning om huruvida sjö- och kustförsva-
ret fick en rimlig del för att lösa åtminstone 
invasions- och integritetsförsvarsuppgifterna. 
Klart är nog att de stora kostnader som en 
värnpliktsarmé under uppsättning drog i 
seklets början och som värnplikten för mark-
stridskrafterna och framförallt modernisering 
och utvidgning av luftstridskrafterna drog 
under det kalla kriget försvagade framförallt 
sjöstridskrafterna. De tydligt invasionsför-
svarsinriktade kustförsvarsförbanden kom 
bättre undan, bl a genom att vapensystem 
från avrustade fartyg kunde utnyttjas.

En faktor som författaren påpekar är 
de brister som vidlät planeringssystemet. 
Tillräckliga medel avsattes inte för en suc-
cessiv ersättning av de kostnadsintensiva 
fartygen. Det har inneburit att man sent 

kommit igång med planering av omsättning 
och att alltför stor del av kostnaderna drab-
bade försvarets budget under leveransåren. 
Det skapade svårhanterliga toppar i plane-
ringen liksom flera gånger farliga luckor i 
tillgången på både fartyg och vapen. Detta 
till skillnad från t ex flygplansflottan som 
successivt omsattes och nya flygplan fanns 
klara redan innan de äldre tjänat ut. Även 
kustförsvars- och minförbanden kunde suc-
cessivt moderniseras/bytas ut under perioder 
om flera decennier.

Det viktiga är nu att vi inte gör om samma 
misstag som tidigare. Vapenutvecklingen har 
gått våldsamt framåt. Räckvidder, informa-
tionsinhämtning och verkan har utvecklats 
dramatiskt och sätter bl a sjöfartsskyddet 
inför andra problem än tidigare. Vår sårbar-
het för störningar i import- och exportsjö-
farten har ökat. Behovet av jämn tillförsel 
av förnödenheter både för folkförsörjningen 
och industrin är mycket stort. Samtidigt är 
möjligheterna att åstadkomma störningar 
i den livsviktiga sjöfarten än större. Med 
undervattensstridsmedel kan stora skador 
åstadkommas men ändå göras anonymt. 
Författaren påtalar tydligt att tidigare bris-
tande förståelse för hantering av undervat-
tensdomänens måste rättas till. Både fast 
och rörlig undervattensbevakning med in-
satsmöjligheter måste förbättras. 

Författaren avslutar fyndigt sin framställ-
ning med ett utdrag ur sin fiktiva kommande 
dagbok för juni 2022, när Flottans 500års-
minne firas, där han återger sin uppfattning/
önskan om –marinens omfattning då. Den 
ska inte refereras här utan en nyfiken läsare 
får själv ta del av den. 

Recensenten är generallöjtnant och ledamot 
av KKrVA. Medverkande i denna anmälan 
har även varit viceamiralen och hedersleda-
moten Peter Nordbeck och konteramiralen 
och ledamoten Claes Tornberg. 


