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Marinens sjöoperativa doktrin 1958–1961 

Bengt Larsson

Örlogskapten Bengt Larsson, f.1968, tjänstgör som sekond på korvetten HMS Nyköping 
i Karlskrona. Han har tidigare tjänstgjort ombord på patrullbåtar och korvetter samt i 
stabs- och skoltjänst vid Försvarsmaktens högkvarter, 4.sjöstridsflottiljen samt Marinens 
officers- och krigshögskolor. Författaren har bl.a. studerat statsvetenskap och historia  
vid Stockholms universitet samt Östeuropakunskap vid Uppsala universitet. Före-
liggande artikel är en något omarbetad version av författarens C-uppsats i krigsveten-
skap vid Försvarshögskolan 2009.

Perioden 1958–61 är det initiala skedet i en avgörande brytningstid för Ma-
rinen. Efter 1958 års försvarsbeslut (FB 58) återfick Marinen aldrig sin för-

utvarande andel av försvarsanslaget, varför beslutet och dess konsekvenser för 
materielutveckling, operativt utnyttjande, m.m. i allt väsentligt kommit att bli 
styrande för Marinens utveckling under lång tid därefter. Någon ingående stu-
die av svensk marindoktrin omedelbart efter FB 58 har egentligen inte gjorts. 
De bearbetningar som finns förlägger fokus till senare delen av 60- eller till 
70-talet.1

Militär doktrin kan beskrivas som ett formellt uttryck för de tankesystem, 
den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verk-
samheten.2 En sådan doktrin syftar till att definiera uppgifter samt förklara 
och förmedla ett gemensamt förhållningssätt, inklusive en gemensam nomen-
klatur, för hur uppgifterna ska lösas.3 Militär doktrin sträcker sig från militär- 
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strategisk nivå över operativ ned till taktisk nivå. Flera doktriner kan existera 
samtidigt och på flera olika nivåer också inom samma organisation.

De centrala beståndsdelarna i en militär doktrin berör föreställningar om:

motståndaren och underrättelser om denne (en hotbild)•	
operativa koncept (den egna försvarsgrenens uppgifter och handlings-•	
mönster)
de egna vapnen (resurser för verkan)•	
den egna vapengrenens sammansättning (m.h.t. verkan, rörlighet, skydd, •	
underrättelser, uthållighet och ledning)
ledningsfilosofi (inriktning).•	 4

Jag har inte funnit belägg för att man inom Marinen under den studerade 
perioden nyttjade begreppet ”operativ nivå”. Däremot användes begrep-
pet operativt ansvarig chef eller operativ chef. Chefen för Marinen (CM) var 
fram till 1961 operativt ansvarig chef för Marinen. Chef för Marinkommando 
(CMK) var från 1957 de direkt underställda chefer som med krigsförband un-
der CM skulle lösa ställda operativa uppgifter. 

Sjöoperativ verksamhet var den verksamhet CMK, på CM:s order, hade att 
leda inom sitt operationsområde. Den omfattade, genom utnyttjande av egna 
marinstridskrafter (inklusive helikopter), bekämpning av sjöstridskrafter och 
sjötransportmedel samt fartygsspaning. Vidare omfattade den all verksamhet 
vid kustbevakning, baser och andra anläggningar som stöd till detta. Slutligen 
inkluderades skydd och dirigering av sjöfart och fiske, samt bekämpning av 
flygstridskrafter och andra luftburna vapen. Samverkande förband kunde även 
medverka i t.ex. artilleriförband ur Armén.5

Denna artikel syftar till att beskriva den svenska marinens outtalade doktrin 
för sjöstridskrafterna på operativ nivå, i det följande benämnd sjöoperativ dok-
trin, efter 1958 års försvarsbeslut.6 Utgående främst från krigsplanläggningen i 
vid bemärkelse, ska doktrinen rekonstrueras efter en analysmodell framtagen 
av överstelöjtnant Tommy Pettersson, vilken använts för att på motsvarande 
sätt rekonstruera den luftoperativa doktrinen vid samma tid.7 Utgående från 
beskrivningen av en militär doktrins uppbyggnad, ska artikeln genom att be-
skriva i doktrinen ingående, centrala beståndsdelar och hur de i förekommande 
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fall är kopplade till varandra, försöka foga samman dessa till en helhetsbild – 
en doktrin.  Modellen kan illustreras enligt bild 1.8

I inledningen av Petterssons uppsats konstateras att: ”I centrum står uppsat-
sens fokus, krigsplanläggningen i form av i huvudsak krigsorganisationen och 
det avsedda operativa nyttjandet, och runt det finns ett antal fält eller faktorer 
som också behöver beskrivas enligt ovan. De dubbelriktade pilarna ska illustre-
ra komplexiteten avseende orsak och verkan dem sinsemellan. Den streckade 
ringen visar vad uppsatsen omfattar och illustrerar alltså schematiskt vad som 
behöver och kommer att beskrivas”.9 De tunna streckade pilarna anger ömsesi-
dig direkt eller indirekt påverkan.

Forskningsläget för det ämne som behandlas i denna artikel kräver en när-
mare beskrivning. Svensk försvarsdoktrin, inklusive försvarsbeslut efter 1945, 
har beskrivits framför allt av Wilhelm Agrell och den svenska säkerhetspoliti-
ken under perioden 1945–69 har bl.a. redovisats i en statlig utredning.10 Krigs-
planläggningen 1945–75 på militärstrategisk nivå och till del på operativ nivå 
har behandlats av Bengt Wallerfelt och den luftoperativa doktrinen 1958–66 
av Tommy Pettersson.11 Sjöstridskrafternas krigsplanläggning och utveckling 
under 1900-talet har beskrivits översiktligt av (red.) Frank Rosenius & Gustaf 
von Hofsten. Även den militära hotbilden har behandlats översiktligt och utan 

Bild 1.
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någon djupare analys av luft- eller sjöoperativa förhållanden.12 Den marina 
fartygsmaterielen har noga beskrivits utifrån i huvudsak öppna källor, medan 
marinens lednings-, bas- och underhållsorganisation, kustbevakning m.m. har 
beskrivits sparsamt.13 I serien ”Försvaret under det Kalla Kriget” har marina 
förhållanden behandlats i två volymer.14 

Den sjöoperativa doktrinen 

Säkerhetspolitik och försvarsbeslut 

Utformning av säkerhetspolitik och försvarsbeslut påverkade den sjöoperati-
va doktrinen bl.a. genom att sätta upp de ramar inom vilka den formulerades. 
Under perioden 1945–1960 formulerades den svenska säkerhetspolitikens hu-
vudlinje ännu inte som ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Trots 
en officiell linje där neutralitet i krig fortfarande var det uttalade målet, pågick 
under perioden förhandlingar om såväl en skandinavisk försvarsallians som for-
mer för samverkan med Storbritannien och USA.15 Den politiska övertygelsen 
var att Sverige var helt beroende av hjälp från väst i händelse av krig. För Ma-
rinens del innebar detta att importsjöfarten till västkusten upphöjdes till ett 
strategiskt intresse. Marinen gavs också möjlighet att aktivt ta upp kontakter 
med västmakterna i detta ärende, dock utan att formalisera någon sjöoperativ 
samverkan.16

1958 år försvarsbeslut byggde dels på underlag ur de två ÖB-studierna 54 
och 57, dels på 1955 års försvarsutredning. Framför allt studierna fick stort 
genomslag även om politiska önskemål om ekonomiska reduceringar vägde 
tyngst. Synen på en framtida stormaktskonflikt präglades av de kärnvapenbä-
rande flygstridskrafternas roll. Det främsta stöd Sverige kunde få var om Nato 
lyckades hejda Sovjetunionen genom flyganfall mot basområdena i bl.a. Balti-
kum. Ett starkt svenskt flygvapen skulle underlätta för dessa och en stor svensk 
armé krävdes bl.a. för att kompensera för Norges svaga lantförsvar.17 

Den militärtekniska utvecklingen innebar fördyringar vilket tillsammans 
med önskemålet om långsiktighet i planering och materielanskaffning innebar 
att kompromisser måste ske för att möjliggöra satsningen på det teknikbero-
ende Flygvapnet och på Armén. Kostnadsramen kunde därför endast inrymma 
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de mest omedelbara och väsentliga behoven. Så fick t.ex. luckor i luftförsvaret  
accepteras tillsammans med en försvagning av invasionsförsvaret utom i hu-
vudriktningen. Attackflygsystemet med ännu ej färdigutvecklad attackrobot 
skulle delvis överta Marinens sjömålsbekämpande uppgift i invasionsförsva-
ret. Fler produkter skulle beredskapslagras och en successiv minskning av de 
marina resurserna för importskydd kunde därför ske. Marinens andel av för-
svarskostnaderna minskades omedelbart från 18 procent till 13 procent, och 
totalt skulle 50 procent av övervattensfartygen och 30 procent av kustartilleri-
förbanden försvinna på sikt. Detta ledde till att CM begärde och beviljades att 
omgående få avbeställa två jagare och ett minfartyg samt att få utrangera fyra 
jagare.18

Genom att ange huvuduppgifter, målsättningar och allmän inriktning för 
Krigsmakten påverkades i första hand den centrala krigsplanläggningen, men 
därigenom också uppgifterna för Marinen och den marina krigsplanläggningen. 
Det paradoxala med FB 58 är att det inte angav någon utpekad eller omedel-
bar förändring av Marinens uppgifter. Beroendet av stöd utifrån kvarstod ut-
talat och därmed alla åtgärder kring skyddet av importsjöfart som strategisk 
uppgift. Detta tillsammans med anslagstilldelningen påverkade doktrinen di-
rekt såväl genom att styra prioriteringen av resurser fördelningsmässigt som 
genom reduceringen i anskaffning av större materielsystem. 

Svensk krigsplanläggning utgick allt sedan det första världskriget från prin-
cipen om tre tänkbara angreppsfall, s.k. krigsfall: ett sydligt, ett ostligt och ett 
västligt.19 Efter 1945 planerades endast för det ostliga, krigsfall II, d.v.s. krig 
med Sovjetunionen. Krigsfallet var indelat i tre underalternativ: II C (Cen-
trala), II S (Sydliga) och II N (Norra), där bokstäverna angav det svenska för-
svarets operativa tyngdpunkt m.h.t. den sovjetiska huvudoperationens (inva-
sionens) geografiska inriktning. Krigsplanläggningen uppdaterades fortlöpande 
och den första genomgripande revideringen skedde först 1958 vilket resulte-
rade i det nya krigsfall II SN. Detta utformades för att möta en stor kustinva-
sion mot södra Sverige med en samtidig stor gränsinvasion mot norra Sverige. 
Krigsfall II SN reviderades i sin helhet redan 1961 varefter det 1 januari 1962 
ersattes av krigsfall 2 (grundalternativet) med förstärkningsalternativen 2 Ö 
och 2 S. Flygstridskrafternas uppgifter hade successivt förändrats från regio-
nal armésamverkan och spaning (1945), till sektorstyrt jaktförsvar och samlad 
centraliserad attackinsats i huvudsak mot sjömål (1962).20
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Bild 2. Utgångsgrupperingen av markstridskrafterna påvisade tydligt var och hur ÖB såg den 
strategiska (södra Mellansverige) och operativa tyngdpunkten (Skåne).
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Bild 4.24

Bild 3.22
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ÖB:s krigsplanläggning innebar att sjöstridskrafterna riktades in mot en stor 
sjöburen invasion. Med ÖB:s krigsplanläggning som grund framstår det som 
principiellt riktigt att huvuddelen av de sjöstridskrafter som var avsedda att 
bekämpa en stor sjöburen invasion mot ”södra” Sverige under hela denna tid 
hölls samlade i Kustflottan och under ett befäl. Kustflottan baserade initialt 
inom Marinkommando Ost (MKO) medan en eskader i huvudsak avsedd för 
importskydd, avdelades för Marinkommando Väst (MKV). Dessa principer var 
centrala i den sjöoperativa doktrinen.21

Krigsmaktens ledning 

En beskrivning av ledningsförhållandena är nödvändig för förståelsen av det 
operativa nyttjandet. Hur indelning, ledning och uppgiftsfördelning skedde är 
en del av doktrinen likväl som ett uttryck för den. 

Huvuddelen av de moderna kvalificerade sjöstridskrafterna sammanhölls i 
Kustflottan, under CKF:s operativa befäl, under det att CMD i huvudsak fick 
utnyttja äldre enheter och hjälpfartyg, lämpliga endast för begränsade uppgif-
ter.23

CMK utövade under CM den operativa ledningen av underställda strids-
krafters verksamhet inom tilldelat operationsområde. CK ledde under CMK 
den sjöoperativa verksamheten vad avsåg kustartilleristridskrafter.25 I krigs-
planeringen ställdes dessutom CKF från den 1 oktober 1957 under CMKO:s 
operativa befäl och skulle i fortsättningen utöva ”den taktiska ledningen av 
Kfl [Kustflottans] förband”.26 År 1961 genomfördes nästa ledningsförändring. 
ÖB fick nu ensam hela det operativa ansvaret i fred och krig (och därmed ett 
mycket stort antal direkt underställda chefer). De operativa arbetsuppgifterna 
överfördes i princip i sin helhet till försvarsstaben.27 I operativt hänseende blev 
förutom MB nu även CMK ÖB:s direkt underställda chefer.

De ledningsförändringar som genomfördes 1957 åstadkom viss osäkerhet 
och begreppsförvirring.28 Förändringarna 1951, 1957 och 1961 påvisar att  
Marinen var utsatt för ett förändringstryck från ÖB och Försvarsdepartemen-
tet. CMK:s roll hade stärkts på CKF:s bekostnad och CM:s roll var ifrågasatt. 
Huvudprincipen i sjökrigföring, att hålla de kvalificerade sjöstridskrafterna 
samlade under en chef (CKF), upprätthölls dock fortfarande och var alltjämt 
en central komponent i den sjöoperativa doktrinen.
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Hotbilder

För Marinen var den dominerande hotbilden kustinvasionen. Oavsett var den 
sattes in förutsattes att den skulle inledas med kraftig förbekämpning genom 
flygstridskrafter och troligen kärnvapenanfall, mot bl.a. de marina operations-
baserna och KA-förbanden. Minfällning från flyg och ubåtar i basområdenas 
utloppsleder befarades. Överskeppningsomgången skulle skyddas av starka 
sjöstridskrafter, där stora minsveparförband skulle gå i täten för att röja väg 
genom de svenska minfälten. Tillgången på nödvändiga specialfarkoster för 
landstigning var dock begränsad, men bedömdes snabbt kunna ökas genom ny-
tillverkning.29 Ur det studerade materialet framgår att värderingen av kapaci-
tet och förmåga hos de sovjetiska sjöstridskrafterna präglades av saklighet och 
objektivitet. Den sovjetiska Östersjömarinen ansågs betydligt överlägsen den 
svenska, totalt sett, men svenska fartyg var tämligen likvärdiga kvalitetsmässigt 
eller i något fall överlägsna. Östersjömarinen måste också avdela stridskrafter 
mot Västtyskland.30 

Den offensiva kärnan i de sovjetiska sjöstridskrafterna, kryssarna av Sverd-
lov- och jagarna av Skory- och Kotlin-klass var föremål för omfattande analys 
i komparativa exempel och studier. De svenska kryssarna ansågs jämbördiga 
eller något bättre än de sovjetiska i kraft av sin högre momentana eldkraft, un-
der det att jagarna Halland och Småland genom sitt högklassiga artilleri an-
sågs överlägsna samtliga sovjetiska motsvarigheter. Östergötland-klassen an-
sågs jämbördig eller något bättre än Skory, men i vissa fall underlägsen Kotlin. 
Framtida införande av sjörobot på sovjetiska jagare sågs som ett stort problem. 
Ubåtshotet bedömdes som stort framför allt mot sjötrafiken. Ubåtarna av 
Whiskey- och Quebec-klass bedömdes kunna genomföra uppgifter motsvaran-
de de tyska under det andra världskriget.31 

På pappret framstod den sovjetiska Östersjömarinen som formidabel, men 
också den var en ”utbildningsflotta” bemannad av värnpliktiga. Huvuddelen av 
fartygen låg i reserv och full mobilisering krävdes därför. Många fartyg var för-
åldrade eller små och den militärtekniska nivån var lägre än i väst. För insats 
mot sjöstridskrafter räknade den svenska marinen med att Sovjetunionen från 
slutet av 50-talet förfogade över två flygplansystem: 
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Bild 5.32
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Det lätta bombflygplanet Il–28 vilket blev operativt 1950, med en last-•	
förmåga av upp till tre ton frifallande bomber, torpeder eller minor och 
ca 600–700 km operativ räckvidd.
Det medeltunga bombflygplanet Tu-16, vilket blev operativt 1955, med •	
en lastförmåga av upp till nio ton frifallande bomber, torpeder eller mi-
nor och ca 1500 km operativ räckvidd. Denna fanns också i ny version 
med attackrobotsystemet ”Komet” som genom sin storlek korrekt be-
dömdes som avsett mot stora mål på öppet hav.33

Lufthotet berördes ständigt och ansågs allmänt som stort, där bombanfall be-
dömdes som mer sannolikt än anfall med attackraketer.34 Noggrann analys av 
Flygvapnets insatser under KMÖ (Krigsmaktsövning) 59 visade att upptäckt, 
identifiering och bekämpning på fritt hav i huvudsak var heltäckande och kor-
rekt, men att utdelningen i bas och skärgård var mycket dålig.35 Vad gällde an-
fallsföretag, uppgav chefen för första flygeskadern (C E1) dessutom att svenska 
E1 helt undvek att anfalla luftvärnsbestyckade örlogsfartyg på grund av att för-
lusterna vid sådana anfall blev för stora. Han förklarade dessutom att utan hjälp-
instrument som radar var träffsannolikheten med bomber låg. Detta trots att fly-
geskadern var specialiserad på insats mot sjömål. I det undersökta materialet har 
ingenstans återfunnits något som styrker att det sovjetiska flyget kring Östersjön 
var utrustat med några radarhjälpmedel eller att det överhuvudtaget övade an-
fall mot sjömål. I vilket fall tillhörde endast 30 IL-28 och 90 Tu-16 Östersjöma-
rinens flygstyrkor. Övrigt sovjetiskt flyg hade antingen kort räckvidd och avsågs 
för understöd av markstridskrafter eller ingick i den nukleära avskräckningen.

Hotet från de sovjetiska sjöstridskrafterna innebar att de svenska sjöstrids-
krafterna måste dimensioneras mot att möta en numerärt överlägsen motstån-
dare, utrustad med jämbördiga sensorer och vapen. Vapnen utgjordes av torpe-
der, artilleri och minor, men i en snar framtid också av sjömålsrobot. Lufthotet, 
som rutinmässigt bedömdes som stort, innebar att sjöstridskrafterna måste 
klara av att möta anfall av en numerärt överlägsen motståndare med moderna 
flygplan såväl fritt till sjöss som i bas. Bombanfall, men även min- och möjligen 
torpedfällning och i framtiden attackrobot, måste mötas. 

Nedan framgår att snart sagt all verksamhet, ålagda uppgifter, taktik, öv-
ningar, vapen, fartyg, baser, ledning, utveckling och bedömningen av de egna 
möjligheterna m.m. ställdes i relation till hotbilden, på taktisk nivå uttryckt i 
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Bild 6.37
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form av duellsituationen. Föreställningar om hotbilden, hur den uppfattades 
och uttrycktes är därför centralt i den sjöoperativa doktrinen. Den fungerade 
som referensram för en stor del av den marina verksamheten, men den definie-
rade också krav som motiverade anspråk.

År 1958 gjorde CM bedömningen att uppbyggnad och tillförsel av sovje-
tiskt tonnage inom några år skulle möjliggöra två samtidiga huvudinvasions-
inriktningar i Östersjöområdet. Den framväxande västtyska marinen innebar 
dock att den strategiska situationen i södra Östersjön förändrats till svensk för-
del. Förutom att betona hotet från kärnvapen, framhöll dock CM, till skillnad 
från försvarsledningen, att Sverige också under fred och neutralitet kunde ut-
sättas för ett sovjetiskt agerande.37

Marinens övningsverksamhet 

De rustade sjöstridskrafterna sammanhölls i Kustflottan.38 Därigenom kunde 
alla former av sjöoperativ verksamhet övas och övningsresurserna utnyttjas 
optimalt. Marinens övningsplanering styrdes centralt av CM. På så sätt kunde 
även de övningar Kustflottan bedrev, för att uppnå taktisk färdighet, spridas 
geografiskt och kopplas mot CMK:s och Flygvapnets taktiska och operativa 
övningsbehov, inte minst behov och tillgång på målförband. Kustflottans ope-
rativa övningar kopplades mycket nära till det marinkommando inom vilken 
övningen genomfördes. Kustflottan övade den typ av operationer som marin-
kommandot hade som krigsuppgifter eller testade nya taktiska eller operativa 
koncept. Vid i stort alla övningar som inkluderade sjöstridskrafter deltog Flyg-
vapnet med jakt-, spanings- eller attackförband.39

Varje år genomfördes normalt också minst en större krigsövning vilken, för-
utom deltagande av Kustflottan också omfattade inkallelser och rustning av 
delar av krigsorganisationen inom det övade marinkommandot, som därefter 
övades i sina krigsuppgifter. Krigsövning genomfördes 1958 i MKV och 1959 
i MKN. År 1960 genomfördes reducerade krigsövningar med deltagande av 
Kustflottan i MKS och MKV och 1961 i MKN:s område. Inom marinkomman-
dona genomfördes också t.ex. stabs- repetitions- och basövningar för att höja 
förmågan inom egna förband inför de större övningarna.40 

Under vinterhalvåret då årstid och avsaknad av värnpliktiga förhindrade 
gång, förbereddes årets övningar genom stabsspel och studier. Dessa genom-
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fördes såväl av CKF som av CMK och involverade normalt förbandschefer, far-
tygschefer och i förekommande fall ofta även officerare på lägre nivåer. Spelen 
och studierna byggde i allmänhet på respektive marinkommandos eller krigs-
förbands verkliga krigsuppgifter och krigsorganisation enligt Instruktion för 
marinen i krig (IMK) och övrigt orderverk. Resultaten användes, förutom som 
underlag för kommande övningsverksamhet, även som grund- eller ingångsvär-
den för marinkommandots krigsplanläggning eller för taktikutveckling.41

Övningarna bedrevs mot ställda uppgifter på operativ nivå. Genom att öv-
ningsverksamheten var så pass omfattande och ambitiös vad gäller t.ex. del-
tagande enheter, kunde också de problem och möjligheter som organisation, 
materiel, taktik och operationer inrymde upptäckas och belysas. Detta var 
en förutsättning för att övningarna skulle uppfattas som realistiska också på 
taktisk nivå. Deltagande i en realistisk övningsverksamhet, spel och studier 
ökade delaktigheten och möjligheten att påverka krigsplanläggningen, vilket 
var viktigt för att förankra doktrinen i organisationen och göra den trovärdig. 
Marinens krigsplanläggning kan också till stor del utläsas ur de större övning-
ar, spel och studier som genomfördes under perioden. Övningsverksamheten 
bedrevs i vad som kan beskrivas som växelverkan gentemot krigsplanlägg-
ningen.

Taktisk nivå 

Krigsorganisationen som del av krigsplanläggningen byggdes på taktisk nivå 
upp av fartygs-, bas- och underrättelseförband. Samtidigt var också utform-
ningen av fartyg och vapen ett uttryck för doktrinen, då hotbilden verkade di-
mensionerande på de svenska fartygen och vapensystemen. Detta gäller även 
det sätt varpå förbanden och vapen interagerade och utnyttjades taktiskt. För 
att ge en så komplett bild av doktrinen som möjligt måste alla dessa delar be-
skrivas. Innehållet i det som här sammanfattas som taktisk nivå utgör såväl ett 
centralt uttryck för doktrinen som en central komponent i dess uppbyggnad. 

Fartygsmaterielen och dess vapensystem var utifrån antal, storlek och mo-
dernitetsgrad, gränssättande för sjöstridskrafternas möjligheter att lösa sina 
uppgifter. Endast större fartyg kunde bära den utrustning, ha den tålighet och 
uthållighet som krävdes för skydd av sjöfart. Som framgår av tabell 1 omfat-
tade fartygsbeståndet år 1958, 30 sådana fartyg – 20 av dessa och 80 fartyg  
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totalt var levererade före 1945. Detta innebar att fartygsmaterielen m.h.t. hög-
sta livslängd till stor del var föråldrad och i behov av omsättning. Av de 65 mo-
derna enheter som utgjorde kärnan i sjöstridskrafterna var dock huvuddelen 
fullt användbara i relation till uppgifter och hotbild.

Med några få undantag var alla fartyg byggda på svenska varv och i allt vä-
sentligt utrustade med vapen levererade av svensk industri. Sensorer, samt 
eldlednings- och stridsledningselektronik, var däremot importerad, framför 
allt från Storbritannien, Nederländerna och USA. Mycket av denna utgjordes 
dock av överskottsmateriel från andra världskriget, levererad under sent 40- 
och tidigt 50-tal varför teknikutvecklingen gjort den obsolet. Ny materiel, även 
svensk, levererades också, dock i mindre omfattning och installerades fortlö-
pande, varför ett antal enheter ständigt låg på varv för moderniseringar. 

   

Kryssare 3 2 2 30

Jagare 19 2 6 2/2 14

Fregatter (f.d. jagare) 8 -/2 9 25

Minfartyg 2 1/- 1 30

Motorbåtar, större 12 1 11 12

Motortorped- 
båtar, mindre 

31 11 15 26 12

Ubåtar 25 6 21 21

Minsvepare, större 18 12 30

Minsvepare, kust 9 9 9

Minsvepare, mindre 18 12

Minsvepare, fiske 2 2 6

Totalt 145 18 47 7 124

Fartygstyp Läget 
195842

Varav  
fäfärdigställda43

Av- 
beställd/
utrangerad 
195844

Läget 
196145 

Högsta 
livslängd 
år46

1946-51 1952-58

Tabell 1. (Stridsfartygens verksamhet stöddes dessutom av ett 30-tal olika trängfartyg).

Marinens stamstridsfartyg.47
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Cirka en tredjedel av stridsfartygen var rustade under hela eller delar av 
året. Resterande del låg avrustade i olika form av beredskap vid örlogsvarven 
i Stockholm, Karlskrona eller Göteborg, eller befann sig varvsförlagda för re-
paration eller ombyggnad. Rustningstiden för avrustade fartyg varierade från 
2–6 dagar för t.ex. motortorpedbåtar till 6–9 dagar för jagare, minsvepare och 
ubåtar och upp till 75 dagar för fartyg under ombyggnad.49  

Detta innebar att sjöstridskrafterna hade hög omedelbar beredskap med de 
rustade enheterna. Kontroll av beredskapen genomfördes regelbundet, var-
vid spridning av fartygen var prioriterat, men rustningstiderna och behovet av 
mobiliseringsbesättningar inverkade negativt på förmågan att snabbt höja be-
redskapen. Den initiala koncentrationen av fartyg till örlogsvarven var härvid 
något av en akilleshäl som organisationens ständigt arbetade med att överkom-
ma.

För krigsorganisationens behov räckte inte stamfartygen till utan ett antal 
civila fartyg var uttagna för Marinens räkning som hjälp- och trängfartyg i hän-
delse av mobilisering. Omfattningen framgår ur tabell 2.

Tvåhundrafemtionio av fartygen kunde rustas på ett till två dygn under det 
att 112 krävde upp till tio dygn för rustning. Trehundratjugosex fartyg skul-
le omedelbart nyttjas i befintligt skick och därefter successivt utrustas un-
der två till sex veckor. Fem hjälpkryssare för eskorttjänst krävde upp till två  

Fartygstyp Läget 1959

Hjälpkryssare 8

Hjälpminsvepare 114

Hjälpvedettbåtar 67

Logements- och verkstadsfartyg 19

Transportfartyg 302

Bogserbåtar och assistansfartyg 73

Bevakningsbåtar för KA 68

Motorbåtar för Marinens kustbevakning 51

Totalt 704

Tabell 2. 

Marinens hjälpfartyg.48
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månaders rustningstid. CKF såg inget behov av dessa utan föreslog att endast 
de tre hjälpkryssare vilka krävdes för utläggande av mineringar skulle kvarstå.50 
Rustningstiderna var beroende av det allmänna läget i övrigt dvs. hur mobilise-
ring förflöt och om utrustningsvarven, i allmänhet civila, fungerade. I relation 
till krigsorganisationens behov (se bilaga 1–5) så var hjälpfartygen av avgöran-
de betydelse för Marinens minröjnings- och basförbands möjligheter att lösa 
anbefallda uppgifter. Också för sjöstridskrafternas möjlighet att utlägga mine-
ringar var framför allt vissa hjälpkyssare av stor betydelse. 

Kryssare, jagare och torpedbåtar nyttjades mot ytmål och som regel taktiskt 
sammanhållet. Lägsta självständiga taktiska enhet var annars normalt division 
(två till sex fartyg av samma typ). Från 1956 kom fokus i taktikutvecklingen 
att förskjutas från eskadertaktik där en kryssare tillsammans med en jagardivi-
sion och en division motortorpedbåtar (mindre) löste stridsuppgiften, till ja-
garflottiljens taktik med en jagare typ Halland, två typ Östergötland och en di-
vision motortorpedbåtar (större). Fregatter och jagare jagade ubåt enskilt eller 
i förband, ofta i anslutning till eskorterad sjöfart. Svenska ubåtar uppträdde en-
skilt i väl avgränsade operationsområden med minst 50 meters djup, antingen 
i rektangulära rutor eller i sektorer. Strävan var att nyttja eskadrar och flottiljer 
aktivt och offensivt samt ubåtar framskjutet.51

Torpeden var huvudvapensystem för såväl ubåt som ytfartyg. En till två tor-
pedträffar räckte för utslagning av alla måltyper. Insatte en jagarflottilj samfällt 
torpedanfall förbrukades 56 torpeder på en gång, medan enskild ubåt sköt upp 
till fyra torpeder per anfall. Det omedelbara utrustningsbehovet uppgick den 1 
juli 1960 till 192 jagartorpeder (JB) och 243 ubåtstorpeder (UA) – tillgången 
var 665 respektive 670. Tillgången skulle också täcka det första ersättningsbe-
hovet. Nyleverans av 77 (JB7) och 268 (UA7) skulle ske t.o.m. 1966.52

Torpeden genomgick under denna tid ett revolutionerande tekniskt genera-
tionsskifte. De äldre s.k. rakskottorpederna, avsedda för salvskjutning eller en-
kelskott på skjutavstånd om 600 till 3 500 meter (ubåt, motortorpedbåt) och 
6 000 till 9 000 meter (jagare, kryssare) och med låg träffsannolikhet, utgick 
eller byggdes om. Ombyggnaden innebar bl.a. att träffsannolikheten ökades, 
antingen genom fjärrstyrning med tråd enligt system TORE (jagare, motortor-
pedbåt större) eller till s.k. slutgirtorpeder för ubåtarna. Skjutavståndet ökades 
dessutom till mellan 12 000 och 15 000 meter. Om- och nybyggnation gick 
dock långsamt.53 
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m/18 600

m/31 5 000

m/32 800

MF:1 4 400

MF:2 260 X

MF:3 200

MF:4 78

MF:5 200

MF:11 2 800

MF:13 70

MF:14 1 100

MF:9/19 900 X

F:16 Under leverans

F:17 200 X

F:21 Under leverans

F:41 Under leverans

Förankrad 
Kontaktmina (fk mina)

Botten 
Avståndsmina (ba mina)

Mina Fällning från ytfartyg Även fällning 
från ubåt

Det avancerade och högkvalitativa sjöartilleriet med 12 eller 15 cm hel- el-
ler halvautomatiska pjäser förbättrades ytterligare genom införande av bättre 
eldningsutrustning och av granater med zonrörsfunktion. Införandet av det nya 
12 cm systemet m/50 medförde utveckling av ny taktik. Viktigast var dock att 
zonrörsgranater till 40 mm luftvärnspjäs m/48 lovade att höja luftvärnsförmå-
gan till acceptabel nivå i förhållande till hotbilden. 55 

Sjöminsystemet var betydelsefullt för sjöstridskrafterna. Enbart inom MKV 
planerades 1959 för utläggning av ett 30-tal mineringar med över 1 000 mi-
nor i händelse av krig. Behovet förväntades dessutom öka i och med den  

Tabell 3. (Kustartilleriets kontrollerbara minor exkluderade).

Marinens sjöminpark 1959.54
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omarbetning av den centrala minplanen som pågick. Mineringarnas ökade be-
tydelse och krav på tidig utläggning avspeglades redan 1962 i ett kraftigt ökat 
behov av hjälpminfartyg. För perioden 1963–1967 uttogs därför elva sådana.56

Kontaktminor fälldes normalt i minlinjer med ett minsta antal av 25 minor 
i varje. Utsjömineringar omfattade normalt flera minlinjer med 100-tals mi-
nor. Bottenavståndsminor spreds inom områden i betydligt mindre antal, men 
var särskilt lämpliga för offensiv minering genom svårigheten att upptäcka och 
röja dem.57

Minröjning var mycket tids- och resurskrävande, vilket förklarar den stora 
flottan av stam- och hjälpminsvepare i krigsorganisationen. Minröjning utför-
des i huvudsak genom att olika typer av minsvep drogs efter fartygen, vilket 
innebar att minorna alltså måste passeras för att röjas, något som naturligtvis 
ökade risken för förluster bland minsveparna. Införande av röjdykare innebar 
dock att minor på grundare djup än 30 meter nu kunde röjas också på annat 
sätt.58 

Alla fartyg och vapensystem jämfördes mot den upplevda hotbildens krav. 
Det omfattande arbetet med att förbättra torpederna måste t.ex. också ses mot 
det förestående införandet av sjömålsrobot på sovjetisk sida. Utveckling av en 
svensk sådan hade avbrutits 1957. Torpeden var vid denna tid, genom sin räck-
vidd, fart och stora verkansdel, det effektivaste vapnet för sjöstridskrafterna. 
Frågor om dess taktiska nyttjande, tillgång och utveckling var därför centralt 
för doktrinen. Artilleriet, och framför allt dess luftvärnskapacitet, var viktigt 
för den taktiska handlingsfriheten i förhållande till framför allt den luftoperati-
va hotbilden. Sensorer och ledningssystem var utifrån modernitetsgrad, gräns-
sättande för fartygens möjlighet att använda eller möta dessa vapen. Minpar-
kens huvudsakliga bestånd av äldre förankrad kontaktmina begränsade dock 
användbarheten taktiskt och operativt och totaltillgången motsvarade inte 
behovet enligt minplanen. Minan var dock genom sin förmåga att åstadkom-
ma förändringar av militärgeografin av stor betydelse. Den växande rollen för  
minutläggning med hjälpfartyg skall ses mot bakgrund av detta.

Marinkommandochefen med stab och nödvändiga stödfunktioner59 ledde 
verksamheten inom marinkommandot från en fortifikatorisk skyddad stabsplats. 
För kommunikation med landförband och fartyg i bas utnyttjades såväl det 
allmänna, som det militära telefonnätet, och bägge var under utbyggnad. För 
kommunikation med sjöstridskrafterna till sjöss, i huvudsak genom telegrafi,  
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Förkortning Uttyddes

Ksrr Kustspaningsradarstationer

Rrsiss Radarsignalspaningsstationer

Kbs Kustbevakningsstationer (optisk spaning)

Bhs Bottenhydrofonstationer

Fts Fotspaningsstation, för avståndsfotografering

Mius Minutkiksstationer (optisk spaning mot flygminfällning)

Mls Militärledsstationer (skötsel av militärleder)

Sks Sjökontrollstationer (kontroll av sjötrafiken)

Mh Marint hinderförband, för spärrning av farled

Hko/Hoff Hamnkontor/Hamnofficer, för uppföljning av sjöfarten i hamn

Nsrr Närspaningsradar

Bss Bottenslingstationer

Ss Signalstationer

Vissa av dessa förband bemannades av KA och rapporterade då till CMK via CK eller 
chef spärrbataljon. Andra underrättelseförband som enbart bemannades av KA var:

förfogade CMK över radiostationer ingående i det sjöoperativa radionätet. Ock-
så radionätet befann sig under utbyggnad.60 CMK förfogade i krig över en om-
fattande organisation för övervakning av sjöterritoriet, lokal uppföljning av ope-
rationer, sjötrafik och krigsfiske m.m. I detta hänseende rapporterade förutom 
CK, även chef för bevakningsområde (C Bo) till CMK. Till C Bo rapporterade 
av flottan bemannade delar av Marinens kustbevakningsorganisation (MKB). 

Marinens kustbevakningsorganisation hade byggts ut kraftigt efter 1945. 
Under denna tid hävdade Sverige visserligen endast sjöterritorium 4 NM ut 
från baslinjen, men teknikutvecklingen hade redan medfört att endast förband 
på kustspaningsradar- och radarsignalsspaningsstationer med räckvidder på 
30–60 km respektive 150 km ansågs ha något större värde för underrättelse-
funktionen. De 31 kustspaningsradarstationerna rustades därför regelbundet 

Tabell 4. Undantaget ksrr (30–60 pers), var förbanden personellt små (6–20 pers) 
och samgrupperades därför ofta.

I MKB ingående förband. 
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i olika utsträckning. Utbyggnaden av sambandsmedel och underrättelseorgan 
gav successivt CMK bättre ledningsmöjligheter. MKB var dock en mobilise-
rande organisation varför beredskap och tillgänglighet i fred var låg.61

Sjöstridskrafterna baserade i krig som regel i de marina operationsbaserna. 
Dessa bestod av ett skärgårdsområde samt de inom området befintliga resur-
serna för underhållstjänst och försvar av fartyg och basområdet. Chefen för ba-
sen hade förutom uppgiften att ombesörja underhållstjänst i vid bemärkelse, 
även i vissa fall ansvaret också för bevakning samt luft- och markförsvar. Stor-
leken på basen bestämdes av de militärgeografiska förhållandena och belägen-
heten av basens anstalter (förråd m.m.). Bastjänsten omfattade förnödenhets-
komplettering, avtransport av sårade och avhjälpande av reparationsbehov.62 

 Bastjänsten genomfördes normalt med fartygen väl utspridda, förtöjda och 
maskerade vid krigsförtöjningsplats. Spridningen var viktig inte minst för att 
minska effekterna av kärnvapenanfall. Rörlig bastaktik, d.v.s. att fartygen skif-
tade krigsförtöjningsplats tämligen frekvent, började diskuteras under perio-
den. För reparationer vilka krävde dockning fanns inom vissa baser krigsplace-
rade flytdockor. För svårare reparationer, anvisade marinreparationsledare inom 
marinreparationsområdet, fartygen till civila eller militära varv, eller verkstäder 
som utförde reparationen.63 

De marina operationsbaserna gav i teorin sjöstridskrafterna god möjlighet 
att verka. Bassystemets uppbyggnad med stor geografisk spridning och utsprid-
ning av fartygen gav, tillsammans med basernas och fartygens eget luftvärn, 
gott skydd mot upptäckt och vapenverkan och samtidigt uthållighet. Svaghe-
ten var beroendet av en mycket stor mobiliserande organisation, med oövad 
personal och framför allt hjälpfartyg, vilken skulle tagit tid att mobilisera.

Utveckling

De materielprojekt som utvecklades eller planerades under studieperioden, 
men inte kom att bli operativa före 1961, är också betydelsefulla att redovisa 
då de var ett uttryck för det framåtblickande perspektivet i doktrinen. Mot 
bakgrund av det minskade anslaget till följd av FB 58 och den 1959 framlagda 
sjömålsutredningen, tog CM fram en ny plan för Marinens utveckling under 
60-talet, ”Marinplan 60”. Planen innehöll förslag på nya fartygstyper och mate-
riel m.m. för att åstadkomma en balanserad marin. Planen föredrogs för 1960 
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år försvarskommitté, men bifölls inte i riksdagen. Dess tankar kom ändå att 
tjäna som inriktning för de materielprojekt som senare genomfördes. Ett antal 
fartygsprojekt som stipulerades i planen förverkligades aldrig. Viktigast av dem 
var ett nytt fregattprojekt och pansarkanonbåtarna.64

Den åldrande fartygsmaterielen och bristande fartygsomsättningen sågs all-
mänt som ett allvarligt problem.65 I linje med FB 58 och ”Marinplan 60” fort-
satte utvecklingen av små, snabba vapenbärare. Torpedbåt typ T121 Spica blev 
banbrytande i sina långt drivna lösningar för att hantera en stridsmiljö präglad 
av hot från ABC–stridsmedel. Sex enheter levererades varför det mer var fråga 
om en begränsad ersättningsbyggnad snarare än någon genomgående omprio-
ritering. Ubåtsprojekt A 11 vilket utvecklades till ubåt typ Sjöormen, blev en 
av världens mest avancerade konventionella ubåtskonstruktioner, men med en-
dast fem enheter var situationen likartad för ubåtsvapnet.66 Övergången från 
elektronrör till transistorteknik innebar väsentligt förbättrad prestanda och till-
förlighet för alla typer av sensorer och sambandsmedel. Den ständigt pågående 
moderniseringen av sensorer och eldledningsmateriel fortsatte vilket gav bättre 
effekt av befintliga vapen.67 

Satsningen på helikoptersystemet för radarspaning och ubåtsjakt fort-
satte trots att lämpliga sensorer och vapen saknades och konceptet dessutom 
byggde på samverkan med stora ytfartyg. De åtta hkp 1 (Vertol 44) och tio 
hkp 2 (Alouette II), vilka levererades 1958–62, kompletterades med sju hkp 
4 (Vertol 107) 1963–72. För Marinens kustbevakningsorganisation innebar 
Lotsverkets anläggande av radaranläggningar för lotstjänsten att dessa kunde 
införlivas i organisationen. Televerkets utbyggnad innebar också att alla ingå-
ende delar kunde knytas ihop med telefonlinjer, där vissa delar tidigare varit 
beroende av enbart radiosamband. Utbyggnaden och moderniseringen av KA- 
förbanden förbättrade också möjligheterna för MKB. Det viktigaste projektet 
var dock utbyggnaden av Flygvapnets nya låghöjdsradarstationer PS-15.

Utvecklingen på vapensidan förmådde inte hålla jämna steg med den inter-
nationella vad avser duellförmågan mellan övervattensfartygen. Anskaffning av 
det svenskutvecklade sjörobotsystemet 08 fullföljdes, men installerades endast 
på de två jagarna av Hallandklass, samt ett rörligt kustrobotbatteri. Samtidigt 
infördes sjömålsrobot på bred front i den sovjetiska Östersjömarinen. Sam-
mantaget präglades utvecklingen av osäkerhet framför allt i förhållande till den 
politiska nivån och av oklarheter i prioriteringar.
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Samverkan med andra försvarsgrenar 

CMK hade att samverka med sin luftoperative motsvarighet d.v.s. eskader-
chefen (CE). CE 3 samverkade närmast med CMKO och CE 2 med CMKV 
och CMKS. CE 4 samverkade med CMKN men också genom den enda spa-
ningsflottiljen, F 11, med samtliga MK. Kustflottan samövade i fred med flyg 
ur samtliga eskadrar genom att den rutinmässigt övade utefter hela kusten.68 
Jaktflygsystemet tillmättes så stor betydelse att kryssarna utrustats för ledning 
av jaktflyg. Någon kryssare var inte rustad 1958–64, varför denna förmåga en-
dast kunde övas begränsat med jagarna av Halland-klass. Införandet av STRIL 
60 systemet, med ledning av flygplan J35 genom styrdata, gjorde den marina 
jaktledningsförmågan helt obsolet. Sjöstridskrafterna samövade dock ofta med 
jaktflyg t.ex. i samband med övning av den prioriterade operationen att över-
föra fastlandskontingenten till Gotland.69 

Spaningsflygsystemet tillmättes stor vikt som underrättelsesystem i MK 
krigsplanläggning och detta övades regelbundet med sjöstridskrafterna. Sär-
skild vikt fäste CM vid bibehållandet av de regionala spaningsflyggrupperna 
som, bemannade av reservflygkåren och utrustade med flygplan SK 16 i krigs-
organisationen, bl.a. utförde kustövervakning intill 20 km utanför kusten och 
konvojskydd.70  Samverkan med och ledning av E1 utrustad med attackrobot 
304 prövades under perioden. Materialet pekar mot att E1 skulle nyttjats åt-
skilt från sjöstridskrafter antingen genom separation i tid eller geografiskt.71 
Erfarenheterna från samverkan med flygstridskrafterna pekade entydigt ut be-
hovet av igenkänningsutrustning för att undvika vådabekämpning av såväl mi-
litära som civila mål. Flygvapnet hade en något orealistisk syn på avsaknaden 
av civil sjötrafik i krig, men i huvudsak sågs problemen vara föranledda av att 
CMK och CE satt i skilda ledningscentraler. Den marina synen på samverkan 
var mycket positiv.72

Samverkan med arméstridskrafter omfattade framför allt det skydd armé-
förband skulle ge de marina baserna och de armétransporter Marinen hade att 
utföra och skydda, främst Gotlandsoperationen.73 Beredskap för mer konkret 
samverkan fanns dock i form av understöd genom kustbeskjutning.74 Samver-
kan med KA-stridskrafter skedde ständigt, inte minst inom de marina basom-
rådena. Ett stort problem var emellertid vådabekämpningsrisken, där CKF sär-
skilt tryckte på vikten av fler övningar och CM tillsatte en särskild arbetsgrupp 
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för att försöka förbättra systemet med igenkännings- och förhandsmeddelan-
den.75  

Samverkan med Flygvapnet var frekvent förekommande. Sjöstridskrafter 
övades i luftförsvar, vilket var värdefullt, men frågan inställer sig om inte det 
tidvis massiva flygtrycket gav upphov till en orealistisk syn på lufthotet och 
de egna systemens begränsningar. För Flygvapnets utveckling av Rb 304 och 
stärkandet av den egna försvarsgrenen var dock samverkan i stort endast posi-
tiv. Den sjöoperativa doktrinen var mot bakgrunden av det upplevda lufthotet 
framförallt beroende av fungerande samverkan med Flygvapnet. Samverkan 
med arméförband vid överförandet av Gotlandskontingenten var värdefull, 
men frågan inställer sig om de inbyggda svårigheterna verkligen förstods och 
accepterades i försvarsledningen.

Marinens krigsplanläggning

Marinens krigsplanläggning har rekonstruerats från flera olika sekundärkäl-
lor. Återgivandet av formuleringar eller ordval i uppgiftsställning kan därför 
variera eller avvika något från Instruktioner för Marinen i krig (IMK). Marinens 
uppgifter i krigsfall II SN 1958 var alltjämt att i samverkan med andra strids-
krafter:

”bekämpa invasion sjöledes•	
skydda importsjöfart till Västkusten•	
samt härutöver i den utsträckning resurserna och läget i övrigt medger•	
skydda kustsjöfart och sjötransporter till och från Gotland•	
störa fiendens verksamhet till sjöss framförallt i strategiska farvattens-•	
förträngningar, som är av betydelse för vårt invasionsförsvar.”76

CM utgav för varje krigsfall grundläggande order för de marina chefernas 
krigsplanläggning: Instruktioner för Marinen i krig.77 IMK omfattade instruktio-
ner för Marinen i stort med inriktning på vad som skulle göras, vem som skulle 
göra det, och i vissa fall när det skulle göras och med vilka resurser. Från 1958 
gällde IMK II SN/58 vilken var en uppdatering av den tidigare IMK II/50.78 
CM:s fastställda förbandstilldelning till direkt underställda chefer, dvs. marin-
stridskrafternas utgångsgruppering, var inte statisk. CM avsåg att beroende av 
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händelseutveckling och lägets krav omfördela stridskrafter. I IMK angavs dess-
utom samtliga planlagda mineringar och dess prioriteringar. Redan i IMK II/46 
skulle upp till 68 mineringar utläggas på särskild order före eller vid krigsut-
brott och upp till 86 mineringar utläggas snarast efter krigsutbrott. I dessa in-
kluderades också KA:s fasta mineringar.79

CMK skulle inom sitt operationsområde och med sina stridskrafter i för-
sta hand medverka vid försvaret av kusten, inklusive områdesbunden mine-
ring. Han skulle även utföra andra uppgifter såsom, att övervaka området och 
förhindra smärre fientliga raider, genom minröjning och ubåtsjakt hålla leder 
öppna för sjöstridskrafterna och sjöfarten. CMK skulle vidare skydda, leda och 
kontrollera sjöfarten och vara beredd att på särskild order stänga och blockera 
vissa hamnar och farleder. Därutöver skulle han vidta i förväg planlagda åtgär-
der beträffande utprickning och fyrbelysning, samt lämna anvisningar och vid 
behov biträda vid undanförande och utspridning av upplagt tonnage, flytdock-
or m.m. Han ansvarade dessutom för mobilisering och organisering av krigsför-
band och för bastjänsten inom sitt område med principen om tillämpning av 
stor spridning av fartygen inom baserna. Slutligen skulle CMK samverka med 
berörda chefer ur Armén, Flygvapnet och övriga delar av totalförsvaret. 80

CMKN skulle i händelse av angrepp över nordöstra landgränsen avdela sjö-
stridskrafter till norra Bottenviken för direkt samverkan med VI.milo trupper. 
Han skulle dessutom försvåra genombrytning för fientliga sjöstridskrafter och 
transporttonnage genom Norra Kvarken till Bottenviken. CMKN skulle slut-
ligen vara beredd att störa fientlig sjötrafik utanför finska kusten.81 Mot bak-
grund av ÖB:s krigsplanläggning och i förhållande till hotbilden framstår upp-
gifterna inte som helt orealistiska. De för MKN avdelade stridskrafterna var 
dock endast tillräckliga för att lösa begränsade lokala uppgifter. I händelse av 
ockupation av Finland skulle situationen för CMKN blivit svår. 

CMKO:s initialt viktigaste uppgift var att skydda överförandet av den s.k. 
fastlandskontingenten till Gotland. Han skulle dessutom genom mineringso-
perationer vara beredd att spärra eller försvåra passage genom Ålandsförträng-
ningen och lederna genom Ålands skärgård. Han skulle även vara beredd att 
störa fientlig sjötrafik utanför baltiska kusten.82 CMKO-förband på Gotland 
skulle genom minsvepning hålla inloppen till Fårösund samt om möjligt till 
Visby och Kapellshamnsviken öppna för egen sjökrigsverksamhet samt för 
sjöfarten mellan fastlandet och Gotland.83 Härutöver skulle MB VII. vidta  
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erforderliga åtgärder för tillfällig basering av lätta förband ur Kustflottan i Får-
ösund.84

Mot bakgrund av ÖB:s krigsplanläggning och i förhållande till hotbilden 
framstår uppgifterna inte som orealistiska. Kraftsamling av de bästa enheterna 
under CKF till MKO med sitt fördelaktiga militärgeografiska läge och goda 
operationsbaser förefaller ändamålsenlig. I händelse av att CKF ombaserar till 
annat marinkommando är dock tillgängliga förband otillräckliga framförallt 
för sjöfartsskydd. Några spår av en planering motsvarande de före och under 
andra världskriget uppgjorda planerna för att gemensamt med Finland sörja 
för Ålands försvar bl.a. genom spärrning av Ålands hav, har inte påträffats.

CMKS initialt viktigaste uppgift var att med stöd av utlagda mineringar, be-
roende av läge eventuellt tillsammans med Danmark, så långt möjligt hindra 
fientliga sjöstridskrafter från att operera i Öresund eller att spärra farlederna 
där. Han skulle även med stöd av utlagda mineringar hindra fientliga sjöstrids-
krafter från att operera i Kalmarsund eller spärra farlederna där. Vidare skulle 
han så långt möjligt hindra fientliga sjöstridskrafter från att operera i Born-
holmsgattet eller att spärra farlederna där. CMKS skulle även vara beredd att 
störa fientlig sjötrafik utefter tyska och polska kusterna. Beredskap för att skyd-
da eventuella undanförseltransporter från hamnarna i Skåne skulle också fin-
nas.85 Slutligen skulle CMKS vara beredd att ”på särskild order samverka med 
ev. allierade [läs: västtyska, förf. anm.) sjöstridskrafter och förbereda basering 
av sådana.”86

Redan 1949 påbörjades en gemensam planering mellan de danska och 
svenska marinerna för att åstadkomma en effektiv spärr av Öresund. I 1952 
års instruktioner fastslog CM att planläggningen av en spärrning av Öresund 
skulle ske enligt två alternativ. År 1958 genomfördes ny planering för minering 
tillsammans med Danmark.87 Mot bakgrund av FB 58 och ÖB:s krigsplanlägg-
ning, och i förhållande till hotbilden, framstår uppgifterna inte som orealis-
tiska. De för CMKS avdelade stridskrafterna framstår m.h.t. uppgifterna dock 
som otillräckliga. Något allvarligt menat invasionshot eller svårare eskortupp-
gifter kunde knappast ha lösts ut. Mineringsuppgiften i Öresund måste lösas 
med hjälpfartyg.

 CMKV:s huvuduppgift var att skydda importsjöfarten till västkusten och 
sjövägarna utmed densamma. Denna uppgift var så viktig att uppgiften att 
försvåra för fientliga sjöstridskrafter att passera Östersjöutloppen genom  
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Kattegatt var en av CM uttalad andrahandsuppgift. CMKV skulle dessutom 
endast på särskild order medverka vid försvar mot överskeppningsföretag 
över Öresund. Utöver den samverkan med Nato som krävdes för huvudupp-
giftens lösande skulle CMKV vara beredd att på särskild order hålla leder 
öppna för eventuell allierad sjökrigsverksamhet och enligt särskilda direktiv 
samverka med eventuella allierade sjöstridskrafter och förbereda basering av 
sådana.88

Ur 1952 års anvisningar framgick att underhållskapaciteten i två operations-
baser skulle dimensioneras för att möjliggöra basering av en allierad sjöstyrka 
och för förläggning av handelsfartyg. Ur 1956 års order framgick att med al-
lierade sjöstridskrafter avsågs främst danska och norska sjöstridskrafter.89 Mot 
bakgrund av FB 58 och ÖB:s krigsplanläggning, samt i förhållande till hotbil-
den, framstår uppgifterna inte som orealistiska. Fördelning av fregattförbandet 
till CMKV är därför logisk. I händelse av invasionshot skulle avsaknaden av 
ubåtsförband eller torpedbåtar snabbt väckt frågan om samverkan med Nato. 

Hela krigsplanläggningen och krigsorganisationen. dvs. hur sjöstridskrafterna 
fördelades och avvägts, har direkt påverkats av den dominerande hotbilden – 
kustinvasionen. I jämförelse med tidigare och senare krigsplanläggning framträ-
der kontinuiteten och långsiktigheten. Materialet påvisar ingenstans något direkt 
avtryck av FB 58 vad gäller förändrade uppgifter. Något stöd för att uppgifterna 
skulle ha varit annorlunda om 1958 års reduceringar av fartygsbeståndet inte ge-
nomförts, finns inte heller. Fördelningen av fartyg pekar däremot entydigt på att 
det var eskorttjänst inom MKS och MKO som drabbats. Kustflottan kunde till 
del kompensera inom MKO, men CMKS:s handlingsfrihet minskades. Det bör 
dock poängteras att sjöstridskrafternas inneboende flexibilitet gjorde dem min-
dre beroende av i förväg uppgjorda planer och utgångsgruppering. Avgörande för 
kraftsamling var dock möjligheten att basera inom avsett operationsområde och 
att minläget i leder och baser medgav förflyttning. 

Såväl baser som minröjning var starkt beroende av hjälpfartyg och omfat-
tande mobilisering. Krigsplanläggningen och krigsorganisationens trovärdighet 
var därför helt avhängig möjligheten att få så tidiga underrättelser att bered-
skapshöjning kunde genomföras kontrollerat. Kärnan i krigsplanläggningen var 
uppgifterna och krigsorganisationen. I formulerandet av operativa uppgifter 
och fördelningen av stridskrafter konvergerar alla i doktrinen ingående delar. 
Därför kan krigsplanläggningen sägas vara kärnan också i doktrinen. Mot bak-
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grund av lufthotet m.h.t. närheten till flygbaserna i Östtyskland kunde knap-
past Kustflottan verka syd om Skåne med övervattensfartyg eller ombasera till 
västkusten. 

Slutsatser  

Inriktningen från riksdagen hade förändrats och till följd av detta hade redan 
vissa resurser utgått, men i allt väsentligt var uppgifterna från ÖB oförändrade 
sedan tidigare. I utarbetandet av krigsfall II SN hade heller inte medräknats 
utfallet av FB 58. Att ett land beroende av importsjöfart avskrev sina större 
fartyg i förlitan på oprövade tekniska eller taktiska lösningar inom andra för-
svarsgrenar, framstår som unikt i förhållande till omvärlden. Detta kom direkt 
att påverka utformningen av doktrinen. 

Kustinvasionen och hotet från de sovjetiska sjöstridskrafterna dominerade 
hotbilden och därmed den sjöoperativa doktrinen. Marinens strävan efter att 
ledningsmässigt hålla ihop de kvalificerade sjöstridskrafterna under en chef, 
i syfte att kunna kraftsamla i tid och rum, var trots det externa förändrings-
trycket fortfarande framgångsrikt. Principen om Kustflottan var central för 
doktrinen. Satsningen på torpedvapnet med dess sänkande effekt, fördelade på 
många snabba torpedbärare vilka genom taktik koncentrerades, eller till ubåtar, 
var fortsatt dominerande i doktrinen. Torpedtaktiken krävde offensivanda och 
initiativförmåga, vilket präglade övningsverksamhet och doktrin. Den växande 
rollen för minutläggning med hjälpfartyg signalerar dock en mer reaktiv om-
orientering i defensiv riktning.

De viktigaste fartygen var i huvudsak fortfarande kvalitativt godtagbara, 
men materielen åldrades snabbt och var därför i behov av ständig, regelbunden 
omsättning, vilket FB 58 hotade omintetgöra. Utvecklingen med ”Marinplan 
60” som idébärare var ett försök att möta detta. I den avvägning som gjordes 
inom Marinen, uttryckt bl.a. i marinplanen, prioriterades dock utvecklingen av 
konventionella fartygs- och vapensystem, t.ex. torpedbåtar och ubåtar. Efter 
att ÖB avbrutit utvecklingen av Rb 315 gjordes förutom Rb 08 ingen större 
satsning på sjömålsrobotar. Nya mindre fregatter eller korvetter för t.ex. sjö-
fartsskydd utvecklades inte heller bortom ritbordet. Föga förvånande präglas 
doktrinen därför av viss framtidsosäkerhet.
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Påfallande är också de uppenbart offensiva beredduppgifterna mot fientlig 
kusttrafik. Dessa måste också ses i relation till beredduppgifterna för eventuell 
samverkan med Natos sjöstridskrafter. Det är annars svårt att se relevansen i 
en isolerad svensk bekämpning av Warszawapaktens kusttrafik i förhållande till 
huvuduppgiften som var invasionsbekämpning. Den fortsatt starka satsningen 
på skydd av importsjöfarten i västerhavet, på bekostnad av övriga marinkom-
mandon, måste också ses i relation till Sveriges förhållande till Nato. Svenska 
sjöstridskrafter i västerhavet handlade också om politisk trovärdighet gente-
mot de som i planeringen alltjämt var ”eventuellt allierade”. Tillkomsten av en 
västtysk flotta och sedermera BALTAP90 noteras som positivt för de svenska 
möjligheterna, då dessa blir en faktor den sovjetiska östersjömarinen måste ta 
hänsyn till. Basering av tyska fartyg i MKS kan också ses som svenskt intresse 
att behålla dessa i Östersjön också i det fall Warszawapakten ockuperat hela 
Tyskland och Danmark.

Synen på lufthotet, vare sig i bas eller fritt till sjöss, var genom den direkta 
kopplingen till taktiska hänsyn, utveckling av vapensystem m.m. också en cen-
tral faktor i doktrinen. Det är beklagligt att de välgrundade tvivel mot flygets 
effektivitet som framfördes inte fick genomslag, ens som enhetlig marin hu-
vudlinje. Möjligen förmedlade de omfattande samövningarna med Flygvap-
net en felaktig bild av lufthotet också för Marinens personal. Det är dessutom 
omöjligt att bortse från att prioriteringen av det svenska flygvapenprojektet 
gick utöver rent militära förhållanden. Flygvapnet var en spegel av det fram-
gångsrika, moderna folkhemmet.

Sjöstridskrafterna hade till skillnad från arméförbanden, till stor del en god 
initial beredskap, men doktrinen i sin helhet präglades av mobilisering av av-
rustade stamstridsfartyg, hjälpfartyg och landförband. Mobiliseringsberedska-
pen var helt avhängig förvarning i god tid. Bassystemets uppbyggnad med stor 
geografisk spridning gav gott skydd och uthållighet men beroendet av hjälp-
fartyg och mobiliserad personal innebar att systemet var beroende av stora 
(dyrbara) övningar för att få effekt. Utbyggnaden av sambandsmedel och un-
derrättelseorgan gav successivt CMK bättre underrättelseresurser och lednings-
möjligheter. Detta stärkte CMK:s roll och gagnade det sjöoperativa systemet i 
sin helhet. I förlängningen gav detta olyckligtvis uppfattningen på centralt håll 
att sjöstridskrafter kunde ledas från militärbefälsstaber i land. I likhet med bas-
systemet var underrättelsesystemet helt beroende av mobiliserande personal.
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Genom värnpliktsystemets årscykliska karaktär, beroendet av mobiliseran-
de resurser, behovet av samverkan med framför allt Flygvapnet och för den 
fortsatta utvecklingen av krigsplanläggningen, var beroendet av en kvalitativt 
högtstående övningsverksamhet av avgörande betydelse för Marinen. Under 
perioden präglades övningsverksamheten av i doktrinen ingående delar, såväl 
operativt som taktiskt. Krigsuppgifter och krigsorganisation stod i fokus, detta 
inte minst tack vare konceptet Kustflottans existens. Personal och hjälpfartyg 
kallades in och samverkan med Flygvapnet övades regelbundet. Övningsverk-
samheten fungerade därför såväl som bärare eller förmedlare av doktrinen, som 
ett av de främsta uttrycken för den. 

Ovan konstaterades att det, vad gäller förändringar av ställda uppgifter, inte 
påträffats något i materialet som direkt kan härledas till FB 58. Förlusten av 
fyra till sex större fartyg till följd av beslutet, innebar dock en minskad möjlig-
het att lösa ställda uppgifter på taktisk nivå, framför allt skydd av import- eller 
kustsjöfart i sekundära områden. Varken hotbild eller uppgiftsställningar påvi-
sar att sådana reduceringar kunde anses vara motiverade. Förhoppningsvis kan 
beskrivningen av den sjöoperativa doktrinen 1958–61 bidra till att komplet-
tera tidigare luft- och markoperativa beskrivningar. Tillsammans kan dessa för-
tydliga bilden av det svenska försvaret i en brytningstid. Möjligen kan beskriv-
ningen också bidra till en ökad förståelse för grunden för dagens sjöoperativa 
doktrin inte minst avseende tekniklösningar och arv i övrigt. 

Summary

The 1958 Defence decision marked a drastic reduction in the allotment of 
funds for the Royal Swedish Navy. Furthermore, a significant part of the navy’s 
main task in the national defence, i.e. to combat naval invasions, would hen-
ceforth be transferred to the air force. The navy´s development and doctrine 
have been heavily influenced by the 1958 Defence decision ever since.

This article describes the Royal Swedish Navy in 1958–1961 and in actual 
doctrinal terms at the operational level. It is important to note that the navy 
did not have a formalized, official naval doctrine above the tactical level of 
fighting instructions. The 1958 Defence decision did not lead to any immedia-
te drastic changes. The navy’s principal tasks, according to the 1958 Defence 
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decision Joint War Plan ‘II SN’, remained to strike at naval invasions, protect 
the crucial trade import to the West coast ports, and with regard to the resour-
ces at hand and the general situation protect coastal shipping, including the 
crucial sea lines to Gotland, as well as disrupt enemy naval activities, especi-
ally in narrow waters of importance. The fundamental operational principle 
of concentration, namely the modern and most capable vessels under a single 
chief of the Coastal Fleet (CKF),  was still valid. The majority of the principal 
naval units were still fairly modern, but increasing obsolescence necessitated 
regular replacement, which the 1958 Defence decision threatened to ruin. 

In response to these changes, the commander-in-chief of the navy introdu-
ced the 1960 naval plan, with its new ideas of smaller and less expensive ves-
sels with increased firepower. The torpedo was the most important weapon 
system and tactics and technology were centred on this fact. Also the role of 
more defensive sea mining was increasing. The frequent exercises with the 
air force enhanced the dominating view of the supremacy of air power, even 
within the navy, although the actual capacity of the Soviet air assets was low. 

The efforts made to maintain a credible Swedish naval presence on the 
West coast must also be regarded in relation to NATO and in accordance with 
the secret Swedish war planning where NATO was seen as a potential ally. 
The Swedish contingency planning for basing NATO naval forces in Sweden 
remained valid in the early 1960s. The voluntary decision of a country, highly 
dependent on sea trade, to give up its naval ability to protect its sea lines of 
communication seems unique in retrospect. This seems even more remarkable 
when the principal motivating factor behind this decision was a belief that un-
proven technical and tactical solutions, within the air force, would nullify the 
need for these traditional naval capabilities. 
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Chefen för: Enheter Bas/stabsplats Anmärkning

MKN stab Härnösand

Härnösand radio Härnösand

Bevakningsområde 1 MKB förband Hörnefors

Bevakningsområde 2 MKB förband Holmsund

Bevakningsområde 3 MKB förband Hemsö

Bevakningsområde 4 MKB förband Gävle

Hjälpkryssare Hjälpkryssare 1 Bohus, 
2, 3 Wiril och 4 Waria

HemB Utgår 1960

4.Ubåtsflottiljen med stab Sjölejonet, Sjöbjörnen, 
Sjöhunden, Tumlaren, 
Dykaren, Sjöormen

HemB Utgår 1959: Sjölejonet
Utgår 1960: Sjöhunden, 
Dykaren
Tillkommer 1960: 
Sjöormen

10.Vedettbåtsdivisionen HV 101 – HV 104 Umeå

11.Vedettbåtsdivisionen HV 110 – HV 114 HemB

12.Vedettbåtsdivisionen HV 121 – HV 124 Gävle

MKN Helikoptergrupp 2 Bell 47 (civila) Härnösand

1.Minröjningsavdelningen 
med stab

Härnösand

11.Minröjningsflottiljen 
med stab

Bremön, Holmön

Tjurkö, Sturkö

M 11, M 12

HS 191 – HV 193

BV 151 – BV 154 Hörnefors

12.Minröjningsflottiljen 
med stab

Sandön, Ulvön 

Ornö, Utö 

M 13, M 14

HS 194 – HV 196

BV 155 – BV 158 HemB

Hemsöbasen (HemB) Hemsö

11.Minröjningslaget Hörnefors

12.Minröjningslaget HemB

Marinens Krigsorganisation91

MKN: chef öv. (KA) Stig Stade (1957–1966)

3 000 pers mobstyrka. Förbanden mobiliserade i MKN, MKO och MKS

Dessutom Härnösands kustartilleriförsvar (HK) (från 1961 Norrlands kustartilleriförsvar (NK) samt ett 

antal fristående KA förband  med totalt 5 000 pers mobstyrka.

Direkt underställda chefer med förband
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MKO: chef kam. Erik af Klint (1957–1966)

Chefen för: Enheter Bas/stabsplats Anmärkning

MKO stab Märsgarn

Hårsfjärden radio Märsgarn

Vaxholm radio Vaxholm

Ruda radio För ubåtssamband. Reserv: Varberg 
Radio, Karlsborg Radio

Ruda Ruda från 1959

Bevakningsområde 5 MKB förband Hamnholmen

Bevakningsområde 6 MKB förband Rindö

Bevakningsområde 7 MKB förband Kvarsebo

Bevakningsområde 8 MKB förband Visby

Bevakningsområde 21 (Mälaren) MKB förband Södertälje

Hjälpkryssare 5 SörB Utgår 1960

1.Motortorpedbåtsdivisionen T 32 – T 37 GröB

4.Motortorpedbåtsdivisionen T 46, T 47, T 49, T53 – T 56 SörB

31.Minröjningsflottiljen HS 341 – HS 346 

BV 351 – BV 358 FårB

20.Vedettbåtsdivisionen HV 201 – HV 204 Öregrund Div utgår 1960

21.Vedettbåtsdivisionen HV 211 – HV 214 Oxelösund Div utgår 1960

30.Vedettbåtsdivisionen HV 301 – HV 304 Visby Div utgår 1960

1.Helikopterdivisionen 6 Hkp 1, 4 Hkp 2 (ersätter 2 S-55 och 4 
Bell 47 (civil)

Lövlund Ersättning 1959-61

Märsgarn

21.Minröjningsflottiljen med stab HS 251 – HS 256, HS 261 – HS 266 
BV 251 – BV 254, BV 281 – BV 284

GröB

22.Minröjningsflottiljen med stab Bredskär, Grönskär, Ramskär, Landsort, 
Arkö, Spårö, Karlsö M 21, M 22, M 23, 
M 24, M 25, M 26, HS 271 – HS 276, 
HS 281 – HS 286, BV 261 – BV 268, 
BV 271 – BV 278

SörB

23.Minröjningsflottiljen HS 241 – HS 246,  HS 451 – HS 456 
BV 255 – BV 258, BV 285 – BV 288

OrrB

Gräddöbasen (GröB) Hamnholmen

Saxarfjärdsbasen (SaxB) Rindö

Södertörnsbasen (SörB) 2 delar, Ingarö, Hårsfjärden Märsgarn

Orrfjärdsbasen (OrrB) Gryt

Fårösundsbasen (FårB) Fårösund Begr. op.bas

Stockholmsbasen (StoB) Med Örlogsvarvet (ÖVS) Skeppsholmen Ej op.bas

1.Motortorpedbåtslaget Spillersboda

3.Motortorpedbåtslaget Hargshamn

4.Motortorpedbåtslaget Gålö

6.Motortorpedbåtslaget Valleviken

21.Minröjningslaget Vätö

22.Minröjningslaget Dalarö

23.Minröjningslaget Gryt

31.Minröjningslaget Fårösund

Dessutom Stockholms kustartilleriförsvar (SK) samt ett antal fristående KA förband med totalt 12 000 pers mobstyrka. Under MB.VII 
Gotlands kustartilleriförsvar (GK) med totalt 4 000 pers mobstyrka.

Direkt underställda chefer med förband

Kustflottan 
15 000 pers mobstyrka inkl. pers till Kfl
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Chefen för: Enheter Bas/stabsplats Anmärkning

CKF stab Marieholm 
(förläggningsfartyg)

Märsgarn

1.Eskadern med stab Göta Lejon Göta Lejon SaxB Gem stab med CKF 
från 1959

2.Eskadern med stab Tre Kronor Tre Kronor SörB Esk utgår 1961

1.Jagarflottiljen med stab Halland Halland 

11.Jagardivisionen Halland, 
Gästrikland, 
Hälsingland

SaxB

11.Motortorpedbåtsdivisionen T 101 – T 106 SaxB

2.Jagarflottiljen med stab Småland Småland 

12.Jagardivisionen Småland, 
Östergötland, 
Södermanland

SörB

12.Motortorpedbåtsdivisionen T 107 – T 112 SörB

21.Jagardivisionen Öland, Helsingborg, 
Visby

SaxB Från 1961 Öland, 
Uppland

22.Jagardivisionen Uppland, Kalmar, 
Sundsvall

SörB Från 1961 Helsingborg, 
Kalmar, Sundsvall, 
Visby

SörB Flj utgår 1960

1.Fregattdivisionen Mode, Magne SörB Div utgår 1959

2.Fregattdivisionen Munin, Mjölner, SörB Div utgår 1960

1.Minflottiljen med stab Älvsnabben, 
Hjälpkryssare  6 
Drottning Victoria 
och  8 Christoffer 
Polhem

Älvsnabben
SörB

1.Ubåtseskadern med stab Patricia, Belos, 
Spiggen

Märsgarn Tillika stab för 1.ubflj

1.Ubåtsflottiljen Neptun, Najad, 
Näcken

SörB

2.Ubåtsflottiljen med stab Hajen, Sälen, Valen, 
Bävern, Illern, Uttern

SörB Tillkommer 1960: 
Bävern, Illern, Uttern

3.Ubåtsflottiljen med stab U4, U5, U6 SörB

Kustflottan: chef kam. Bertil Berthelsson (1957–1961)

Förbanden mobiliserar i MKO och MKS

Direkt underställda chefer med förband

1.Fregattflottiljen med stab
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Chefen för: Enheter Bas/stabsplats Anmärkning

MKS stab Karlskrona

Karlskrona radio Karlskrona

Bevakningsområde 9 MKB förband Kalmar

Bevakningsområde 10 MKB förband Karlskrona

Bevakningsområde 11 MKB förband Simrishamn

Bevakningsområde 12 MKB förband Malmö

Hjälpkryssare 7 Werna BleB Utgår 1960

3.Fregattdivisionen med stab Ehrensköld, Nordensköld 
Karlskrona, Norrköping, 

BleB Tillkommer 1959: Karlskrona, 
Norrköping

2.Motortorpedbåtsdivisionen T 38 – T 40, T 50 – T 52 Hällevik

5.Motortorpedbåtsdivisionen T 41 – T 45, T 48 Bergkvara

5.Ubåtsflottiljen Svärdfisken, Sjöhästen, Sjöormen, 
Sjöborren, U1, U2, U3, U7, U 8, 
U 9, Draken, Vargen

BleB Tillkommer 1958: Svärdfisken, 
Sjöborren, U7,U8,U9, 
Utgår 1959: Svärdfisken, 
Sjöborren, 
Utgår 1960: U1
Utgår 1961: U2, Sjöormen
Tillkommer 1961: Draken, Vargen

40.Vedettbåtsdivisionen HV 401 – HV 404 Kalmar Div utgår 1961

50.Vedettbåtsdivisionen HV 501 – HV 504 Limhamn

MKS Helikoptergrupp 2 S-55 (civil), 2 Bell 47 (civil) Johannishus Tillkommer 1960 2 S-55
Från 1961 3.Helikopterdivision

4.Minröjningsavdelningen med stab Karlskrona

41.Minröjningsflottiljen med stab HS 471 – HS 476 BV 451 – BV 
453

Vånevik

42.Minröjningsflottiljen med stab Arholma, Ven, Iggö, Hisingen, 
Blackan, Dämman , Galten
HS 441 – HS 446
BV 461 – BV 466  

Hasslö Utgår 1959: Ven
Utgår 1960: Arholma
Tillkommer 1960: Hisingen, 
Dämman, Galten, 
Tillkommer 1961: Iggö, Blackan

43.Minröjningsflottiljen med stab HS 461 – HS 466 HS 481 – HS 
486 BV 471 – BV 476

Simrishamn

44.Minröjningsflottiljen med stab M 15, M 16, HS 541 – HS 546, 
HS 551 – HS 556 BV 481 – BV 
486

Limhamn

Järnaviksbasen (JvB) Ersätts av BleB 1959

Blekingebasen (BleB) Med Örlogsvarvet (ÖVK) Karlskrona Från 1959. Västlig och östlig del 
(Bleb V, BleB Ö)

2.Motortorpedbåtslaget Hällevik

5.Motortorpedbåtslaget Bergkvara

41.Minröjningslaget Vånevik

42.Minröjningslaget Hasslö

43.Minröjningslaget Simrishamn

44.Minröjningslaget Limhamn

MKS, chef kam. Sigurd Lagerman (1957–1961)

Dessutom Blekinge kustartilleriförsvar (BK) samt ett antal fristående KA förband med totalt 11 000 pers mobstyrka.

11 000 pers mobstyrka inkl. förband till Kfl

Direkt underställda chefer med förband



86 87

MKV, chef kam. Gunnar Fogelberg (1957-1961)

6.Minröjningsavdelningen med stab

Chefen för: Enheter Bas/stabsplats Anmärkning

MKV stab Munkedal

Älvsborg radio Munkedal

Bevakningsområde 13 MKB förband Varberg

Bevakningsområde 14 MKB förband Göteborg

Bevakningsområde 15 MKB förband Smögen Utgår 1959

Bevakningsområde 22 (Vänern) MKB förband  Vänersborg Från 1959 Åmål

3.Eskadern med stab Gotland Gotland, GullB Esk utgår 1960

2.Kryssardivisionen Hjälpkryssare 9 Magne och 10 
Prinsessan Margaretha

GullB

1.Fregattflottiljen med stab GraB Från 1960

2.Fregattdivisionen Stockholm, Malmö, Gävle GraB Från 1960

4.Fregattdivisionen Mode, Magne, Munin, Mjölner GraB Från 1960

6.Fregattflottiljen med stab GraB Flj utgår 1960

61.Fregattdivisionen Stockholm, Malmö, Karlskrona GraB Utgår 1959: Karlskrona 

Div utgår 1960

62.Fregattdivisionen Gävle, Norrköping, Mode, 
Magne

GraB Utgår 1959: Norrköping 
Tillkommer 1959: Mode, Magne
Div utgår 1960

MKV Helikoptergrupp 2 Hkp 1 och 4 Hkp 2 
(ersätter 2 Bell 47 (civil)

Munkedal Ersättning under 1960-61
Från 1960 2.Hkpdivision

Munkedal

61.Minröjningsflottiljen m stab Koster, Örskär,M 17, M 18
HS 661 – HV 666 BV 661 – 
BV 663

GraB

62.Minröjningsflottiljen med stab Hanö, Tärnö, Tjörn, Orust
HS 651 – HS 656
BV 654 – BV 656

Lysekil

63.Minröjningsflottiljen med stab Kullen, Vinga, M 19, M 20
HS 641 – HS 646
BV 651 – BV 653

MarB

65.Minröjningsflottiljen med stab Hv 611, HS 671 – HS 676
HS 681 – HS 686
BV 664 – BV 666

Åmål Från 1959

Vänersborg Avd utgår 1959

71.Minröjningsflottiljen Hv 611, HS 671 – HS 676
HS 681 – HS 686
BV 664 – BV 666

Vänersborg Flj utgår 1959

Grebbestadsbasen (GraB) Grebbestad

Gullmarenbasen (GullB) Skredsvik

Marstrandsbasen (MarB) Marstrand Under ÖBG, begr op.bas

Örlogsbas Göteborg (ÖBG) Med örlogsvarvet (ÖVG) Göteborg Begr op.bas

61.Minröjningslaget GraB

62.Minröjningslaget Lysekil

63.Minröjningslaget Marstrand

65.Minröjningslaget Åmål Från 1959

71.Minröjningslaget Vänersborg Utgår 1959

7.Minröjningsavdelningen

7 000 pers mobstyrka

Dessutom Göteborgs kustartilleriförsvar (GbK) samt ett antal fristående KA förband med totalt 7 000 pers mobstyrka

Direkt underställda chefer med förband
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