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U
nder de senaste 200 åren har livet i Marinen förändrats avsevärt. Förr 
i tiden var det sällan någon dans på rosor. Hälsovården var inte heller så 
mycket att hurra för. Farsoter tog ofta en stor del av besättningen om den 
kom ombord. 

Att tillhöra manskapet i pansarskeppen var inte så glamoröst men Sverigeskeppen, 
som imponerade på omvärlden var ryggraden i vår örlogsflotta, under flera decennier. 
En omistlig styrka vars artilleri var det enda som kunde svara upp mot andra artilleri-
fartyg av dignitet. Den brittiska Dreadnoughtklassens slagskepp hade dock 1906 gjort 
de flesta andra pansrade fartyg underlägsna. Att matcha dessa giganter var en omöjlig-
het för oss men en anpassad taktik och utnyttjande av snabba torpedbärande fartyg var 
en lösning på problemet. Minvapnet likaså.

Med jagarna kom en ny stil och »jagarchappar« med »jagarstuk« och »jagarveck« 
var tuffa grabbar. Stolta över att tillhöra besättningen på havets vinthundar, slagkraf-
tiga och med stora fartresurser. Ubåtsmatroserna syntes ju inte så ofta men blev med 
tiden betraktade som en elit i idrottssammanhang när de dök upp. När de nya fart-
vidundren, motortorpedbåtarna, någon gång förtöjde vid pansarskeppen betraktades 
besättningen som något av marsmänniskor, bohemer och sjörövare. Deras farkoster 
mera som »flygande tefat« har Prins Bertil berättat. 

Det viktigaste för att ett skepp skall fungera bra och vid behov kunna besegra fien-
den är andan ombord. Att alla kan känna stolthet och yvas över att tillhöra en kamrat-
krets som man kan lita på när det gäller. Kvinnor ombord ansågs länge föra med sig 
otur ombord men i våra dagar har även den sista bastionen – ubåten intagits. 

Skärgårdsflottan, som tillsammans med Örlogsflottan, räddade Sverige från att 
dela Polens öde och undergång skildras ingående med tanke på att det också var upp-
hov till den diskussion om sjöförsvarets sammansättning som i förlängningen ledde 
till Kustartilleriets uppkomst. Andra världskriget har ansetts som dess gyllene år och 
skildras med stor autenticitet genom Bo Westins ögon och dagbok från de kritiska 
åren kring Andra världskrigets utbrott. 

De senaste 200 åren och i synnerhet de senaste decennierna, som dokumenteras 
med unikt bild- och textmaterial, är berättelser och redogörelser som aldrig tidigare 
publicerats. För de som själva trampat örlogsdäck eller bemannat ett kustbatteri kan 
det säkert bli en trevlig nostalgitripp och för andra intressant läsning. 

För de landkrabbor som aldrig tänkt på att kaffe och bananer inte växer nästgårds 
eller trott att bensinen tillagas på bensinstationen kan det vara bra att förstå att utan 
marina stridskrafter står vi oss slätt vare sig hotet kommer från terrorister eller ovänligt 
sinnade nationer. Det svenska samhället är sårbarare än någonsin tidigare sedan »just 
in time« blivit allas lösning på likviditets- och lagrings problem. Mer än 90 procent av 
vår import och export kommer sjövägen. 

Under 500 år har Marinen försvarat våra kuster och sjöförbindelser. När de marina 
stridskrafterna reducerats har undergången, som 1808–1809, varit nära men när de im-
ponerat på omvärlden har svenskarna kunnat sova lugnt.



Bokverket »Vår Marin 500 år« är ett vittnesbörd om detta och den enastående ut-
veckling av fartygsmaterielen som ägt rum, uppbyggt på århundradens kunskaper och 
erfarenheter. Livet i Marinen har alltid varit omväxlande. Berättelser om livet ombord 
– både sorgesamma och lättsamma sådana – gör boken lättläst och engagerande.

I »Vår Marin 500 år« medverkar ett flertal sakkunniga inom sina gebit. Endast de 
som själva upplevt livet inom skeppsbord eller på en enslig kobbe vid havet kan berät-
ta om livet i vår marin. De berättelserna är sannskyldiga vittnesbörd från en tid fylld 
av både glädje och sorg men präglade av det goda kamratskapet som man bär med sig 
för resten av livet. 

I bokverket »Vår Marin 500 år« får du sanna och verkliga berättelser om en tid som 
flytt och den som är i dag – kunskap för att möta en oviss framtid.
        Claes-Göran Dahl

Claes-Göran Dahl, huvudförfattare och redaktör för »Vår Marin 500 år«, 
har tjänstgjort i de flesta typerna av örlogsfartyg från 1964 samt under 
mer än 50 år skrivit om Marinen och medverkat i ett fyrtiotal svenska 
och utländska skrifter som Warships international och Sveriges flotta.
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I stormens öga  
1800–1809

F
ranska revolutionen 1789 orsakade en lång tid av oro och krig 
– »revolutionskrigen«, senare kallade »Napoleonkrigen«, som vara-
de från 1792 till 1815. För Sveriges del var det främst förhållandet 
till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Danmark som var av 

betydelse. I ena stunden samarbetade Sverige med Danmark, i nästa med 
Ryssland. I slutskedet av de krig som Sverige drogs in i blev Storbritannien 
vår enda allierade. Finska kriget som inleddes utan formell krigsförklaring 
förde Sverige till undergångens rand och avslutades med den hårdaste fred 
landet någonsin tvingats till. Sverige var inte längre en stormakt utan hota-
des av att få dela Polens öde. Detta skulle leda till revolution även i Sverige 
– dessbättre ännu en oblodig sådan.

I Europa inleddes 1800-talet med ett antal mer eller mindre oheliga alli-
anser. Kolonialiseringen av områden »overseas« fortsatte. I Amerika var 
en ny stormakt, som inkorporerade allt större landområden, under upp-
segling och det påverkade i allt högre grad länderna i Europa. »Det långa 
1800-talet« myntades av den brittiske historikern Eric Hobsbawn som ser 
perioden från 1789 till 1914 som en sammanhängande epok präglad av 
revolution, imperialism och kapitalism.

1800-talet är en omvälvande tid i världen. Ångans intåg förändrade 
historiens gång på ett sätt som saknar motstycke för människans levnads-
betingelser. För Sveriges del var det en brydsam tid. En av de mest trau-
matiska händelserna i vår historia inträffade då hela den östra rikshalvan 
hamnade i klorna på den ryske björnen. De händelser som föregick den 
efterföljande hårda freden i Fredrikshamn kom under lång tid framöver att 

Söner av ett folk, som blött, 
På Narvas hed, på Polens sand, på Leipzigs slätter, Lützens kullar, 
Än har Finlands kraft ej dött, 
Än kan med oväns blod ett fält här färgas rött! 
Bort, bort, vila, rast och fred! 
En storm är lös, det ljungar eld och fältkanonens åska rullar; 
Framåt, framåt led vid led! 
På tappre män se tappre fäders andar ned. 

Ädlaste mål 
Oss lyser på vår bana; 
Skarpt är vårt stål 
Och blöda är vår vana. 
Alla, alla käckt framåt! 
Här är vår sekelgamla frihets sköna stråt. 
Runeberg, »Björneborgarnas marsch«

Motstående sida. Albert Edelfelts beröm-
da målning av Björneborgarnas trum-
slagarpojkar. Edelfelt, född i Borgå 1854, 
illustrerade många av Runebergs dikter.
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och kapacitet att bära tung bestyckning samt fartyg avsedda för kryssar-
tjänst och underhållsfartyg av olika slag. Under den stora uppbyggnaden 
av Örlogsflottan under den gustavianska eran hade arbetet forcerats genom 
att virke som ännu inte hunnit torka använts. De linjeskepp och fregatter 
som byggdes kunde därför förväntas få kortare tid »på linjen«. De större 
kryssarna, fregatterna, byggdes för att vara snabba och bestyckades med 
medelsvårt artilleri. För uppträdande i skärgårdarna fanns Arméns flotta 
(till 1823 officiellt benämnd Arméns flotta).

Under 1770- och 1780-talen hade linjeflottan en sådan styrka att den 

Stormen bedarrar  
1810–1814

Farväl, du Sveas värn, farväl du Hjeltars land!  
Se, Bottnens bölja för vår gråt intill din strand!
 —  
Välan, en högre makt Nationers öden väger.  
Gråt, Svea vad du mist; men skydda hvad du äger.  
Från Sundets strand längst upp till fjällhög Nord,  
Der Lappen flyttar kring sin frihet och sin hjord,  
Hvad skogbekrönta berg, hvad fält med skördar prydda!  
O, älska vi vårt land , nog ha vi land att skydda.  
Låt, Svea, dina berg fördubblad ge sin skatt,  
Låt skörden blomstra opp i dina skogars natt;  
Led flodens böljor kring som tamda undersåter,  
Och inom Sverges gräns eröfra Finland åter!
Esaias Tegnér, »Svea«, 1812

E
fter det olycksaliga kriget var Sverige en slagen nation vars fri-
het och oberoende hängde på en skör tråd. Det lilla som fanns 
kvar av Sveriges stridskrafter och militära förråd skulle koncentre-
ras till en centralfästning tills militär hjälp anlände utifrån. Det 

var den militära huvudtesen. Som Tegnér skaldar:
Gråt, Svea vad du mist; men skydda hvad du äger.

Försvarsfrågan kom under decennier föröver att dominera hur de begrän-
sade resurser som kunde anslås skulle användas. Huvuddelen av flottans 
försvarsanslag gick till att underhålla fartyg som ruttnade bort och aldrig 
mer skulle få vind i seglen. Ju längre tiden led desto mindre blev Örlogsflot-
tan och Skärgårdsflottan. 

Att det stora hotet nu fanns i ost var uppenbart och de flesta av de ton-
givande i rikets ledning tycks ha varit övertygade om att den brittiska lin-
jeflottan skulle komma till vår undsättning trots att det inte fanns några 
som helst garantier för det. Ett politiskt hattrick som vi känner igen från 
våra dagar. Den svenska krigsmakten bestod av fyra huvuddelar; Armén, 
Örlogs flottan, Arméns flotta och fästningarna, varav de flesta var kust-
fästningar. Linjeflottan bestod av linjeskepp med stor uthållighet till sjöss 

MHS Victory i Karlskrona. För om henne linjeskeppet Dristigheten. Målning av Christer Hägg.

SVEA , som Esaias Tegnér skrev redan 1812,  
har av de skriftlärde ansetts vara det mäster
verk som gav honom en obestridd plats på 
parnassen även om många av de verk som 
följde senare inte heller går av för hackor.
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Stormvarning  
1914–1919

 

I
nledningen på det tjugonde seklet hade varit nog så dramatisk: Uni-
ons  krisen 1905, Amaltheadådet 1908, storstrejken 1909 och därtill 
ecklesiastikminister Fridtjuf Bergs stafningsreform! 1911 hade en civil 
sjöförsvarsminister tillträtt för första gången. 

Ett hänfört folk hade sett kronprins Gustaf hemföra prinsessan Victoria 
från Tyskland år 1881. En viljestark kvinna som skulle skriva in sig i Sveri-
ges historia. Hon var nära släkt med den tyske kejsaren så att det svenska 
kungahuset hade starka band till Tyskland behövde ingen sväva i tvivelsmål 
om. Victoria var dessutom hedersöverste vid Stettiner Füsilierregemente 
nr 34, »Königin von Schweden«, med anor från den svenska tiden och de 
tre kronorna på sina axelklaffar. Hon spelade som vi sett en ledande roll 
när föreningen Sveriges Flotta grundades 1906. Den svenska örlogsflottan, 
som enligt ett första meddelande från föreningen alltsedan Gustaf Vasas 
dagar räknats som den fjärde eller femte bland världens örlogsflottor, hade 
nu fallit tillbaka till under det tionde rummet. Inte heller handelssjöfar-
ten kunde betecknas som särskilt betydande. Att föreningens verksamhet 
kan »blifva af den största betydelse, därpå lämna de resultat, som den tyska 
Flotten-Verein i sitt land ernått, ett talande exempel« fortsatte meddelan-
det. En tysk tidning skrev att Sverige för sitt anseende är beroende av sin 
styrka i Östersjön. Att Sverige i händelse av en konflikt skulle sluta upp på 
tysk sida tycks för många ha varit en självklarhet. Man skall då ha i åtanke 
att den stora faran fanns i ost och att Royal Navy inte längre kunde förvän-
tas uppträda i Östersjön. 

 start 1914 IMG_6187

»Det skall aldrig kunna sägas, att en svensk konung förgäves vänt sig till sitt folk, 
när han icke skytt att själv träda fram, då det gäller rikets vidmakthållande och 
vården om dess höghet.«

»Följen och stödjen mig därföre allt framgent!«
Gustaf V:s borggårdstal

1939–1945 109

Å
ret 1939 var ett händelserikt år på många sätt innan det 
annalkande kriget kom att dominera bilden och efter den  
1 september skulle världen aldrig bli sig lik igen. Olle Tand-
berg, i blåkrage, blev europamästare och den lille sluggern Pelle 

Svanslös kom ut för första gången. »Borta med vinden« hade världspremiär 
liksom Kar de Mummas nyårsrevy »Honnör för 39«.

Världen hade just räddats undan ett nytt krig – trodde man – när Cham-
berlain viftade med sin lapp och deklarerade »Peace for our time«! (ett 
uttryck från böneboken). Winston Churchill var misstänksam men ingen 
ville lyssna på honom och Hitler kallade honom krigshetsare. 

När Hitler i mars tog resten av Tjeckoslovakien närmade sig sanningens 
minut.

Den 3 september sammanträffade Churchill med premiärminister 
Chamberlain som erbjöd honom att bli First Lord of the Admiralty; marin-
minister. Klockan 6 påföljande morgon var han tillbaka i sitt gamla rum 
som han lämnat ett kvartssekel tidigare och Royal Navy nåddes av signa-
len: »Winston is back!« Han skulle förr än han nog själv anat flytta in efter 
Chamberlain på Downing Street 10.

Vid krigsutbrottet höll statsminister Per Albin Hansson ett radiotal till 
svenska folket där han förklarade att främsta strävan var att hålla nationen 
samlad kring en politik som undvek utrikespolitiska förvecklingar. Sam-
tidigt beordrade regeringen »förstärkt försvarsberedskap«, FF, vilket för 
Marinen och Flygvapnet betydde full mobilisering. 

Bo Westins dagbok ger oss en bild av hur det annalkande kriget tedde 
sig på förbandsnivå i Marinen under dessa oroliga dagar.

Åska och ljungande blixtar
– världen i brand  
1939–1945
Varen svenske, visa besinning … 
Vår beredskap är god.
Landsfadern Per Albin Hansson i ett tal på Skansen till Sveriges folk den 27 augusti 1939

Min soldat
Min fästman han var modelejon dandy  

charmör,
kan hända för min skull jag är svag just därför.
men nu är den tiden länge se’n förbi,
jag såg på hans fotografi.
 
Hans skor är för stora och hans mössa för trång,
hans byxor för smala och hans rock är för lång.
men det gör det samma, för han är min soldat, 

någonstans i Sverige.

Jag sett på hans kort, att han är oklippt och 
dann,

han rakar sig ej på flera veckor ibland.
Men det gör det samma, för han är min soldat, 

någonstans i Sverige.

I givakt vi måste stå,
vi kvinnor små för våra gossar blå,
som ligga här och där, i skogar och på skär.

Han sa: »Den är ganska knapp, den lönen  
vi får,

så vi kan nog inte ha nå’t bröllop i år.«
Men det gör det samma, för han är min soldat, 

någonstans i Sverige.
Text & musik: Jokern
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Jagarepoken
Den nya fartygstyp som konstruerades för att kun
na jaga ifatt och förstöra torpedbåtarna (jfr eng. 
»Destroyer«) vid sekelskiftet 1800–1900 utvecklades 
till en mycket användbar typ och under Första världs
kriget byggdes 283 stycken jagare i Storbritannien, 
101 i Tyskland, 55 i USA och 30 i Ryssland.

Standarddeplacementet ökade under mellan
krigsåren till 2 500 ton då Storbritannien byggde 103 
jagare och Italien 67.

Under Andra världskriget färdigställdes 409 
jagare i USA, 138 i Storbritannien och 18 i Tyskland. 
De flesta var då av en större typ medan den mindre 
jagartypen övergick till att bli fregatt. På bilder från 
de uppbringade italienska jagarna sida vid sida med 
de brittiska ser man att de senare är minst dubbelt så 
stora. Jagarnas stora användbarhet framgår av att när 
Churchill vände sig till presidenten i USA med begä
ran om hjälp så var det just jagare han ville låna.

Jagarepoken i Sverige varade i 80 år och under 
den tiden ökade jagarens deplacement kontinuer
ligt. Epoken avslutades den 1 oktober 1982 då jagaren 
Halland, det sista övervattensfartyget med ubåtsjakt
utrustning, utgick ur organisationen. Otroligt nog 
var det samma dag som ett ubåtsperiskop iakttogs 
vid Musköanläggningen och den stora ubåtsjakten i 
Hårsfjärdsområdet drog igång. 

De första jagarna var de i England byggda Mode 

och Magne som därefter under hela epoken följdes av 
svenskbyggda jagare, bortsett från »Italienjagarna«. 
Den första serien omfattade Wale, Ragnar, Sigurd och 
Vidar bestyckade med 7,5 cm kanoner och fyra 57 mm 
pjäser. Som den uppmärksamme läsaren kunnat se 
var särskilt Vidar inblandad i många händelser varav 
vi endast kunnat återge några. Torsten Hagman, mest 
känd i samband med hemfärden för de inköpta Ita
lienjagarna, var som FC Vidar vid jultid 1939 på väg 
mot Landsort i hårt väder och nedsatt sikt. I sista 
minuten hördes bränningarna föröver och genom att 
slå full back lyckades han rädda jagaren från en säker 
undergång. Besättningen fick den julen vid ÖVS en 
särskilt förstärkt kronportion.

De följande Hugin och Munin fick turbinmaski
ner som gav en något högre fart och större aktions
radie, Wrangel och Wachtmeister fick bara fyra 7,5 cm 
kanoner men gjorde 34 knop. Utomlands hade jagar
na vid den tiden fått avsevärt större deplacement bort
sett från de tyska motsvarigheterna som dock offici
ellt benämndes stora torpedbåtar. När Ehrensköld och 
Nordenskjöld levererades 1927 med ett deplacement på 
940 ton hade brittiska och polska motsvarigheter ett 
deplacement på runt 1 500 ton. Från och med dessa 
jagare var dock de svenskbyggda jagarna bestyckade 
med 12 cm pjäser. Italien byggde långa serier av stora 
torpedbåtar och jagare. Benämningarna i marin
kalendrarna varierade under åren och de två minsta 

En liten solskenshistoria
I somras var som bekant ett par av våra torpedbå
tar – T 25 och en till – på expedition genom Göta 
kanal med avstickare till hamnar vid Vättern och 
Vänern. Ombord på T 25:an fick Örlogsposten 
följa med ett stycke på resan och iakttog särskilt, 
hur högbåtsmannen på däck, Eriksson med num
mer 8043133, suveränt »runnade« sina under
lydande gastar med humor, välvilja och starka 
armar. Gamla goda takter.

Nu har det kommit ett brev till kommendör
kapten Elliot, som ledde expeditionen. Det är en 
gammal dam i Hjo, som bland annat skriver:

Den 26 juli mellan kl 9–10 fm gick jag ned till 
kajen, just då båtarne kommo in från en sjötur. 
Eftersom jag har svårt att gå på grund av svagt 
hjärta, hade jag ej skaffat mig biljett. Jag gick fram 
till T25 och frågade efter Chefen och sade, hur det 
var. Då sade tjänstgörande befälhavaren, vi ska 
fråga, och så halade de upp mig och ledsagade mig 
till en skyddad plats bakom vindrutan. Sedan 
kom flaggsignalisten och tog på mig en sydväst 
eller rättare motorcykelhuva. Efter turen fick jag ej 
gå i land, utan de firade mig ner. Jag tänkte fråga 
pojkarna om namn och adress men ville inte, att 
de skulle tycka att gumman var nyfiken. Vi bo 10 
gamla damer i en villa här i Brunnsparken.

Jag har varit sjuksköterska i Stockholms stads 
tjänst i över 30 år, på Ersta, Maria sjukhus och S:t 
Eriks. På S:t Erik hade vi till läkare Axel Evander, 
som också var marinläkare. Han fick lunginflam-
mation ute på Trälhavet, och då han i storm skulle 
föras till hemmet, havererade Tapperheten. Vår 
käre doktor levde blott några dagar.

I radio hörde jag som alltid kommendörkapten 
Elliot berätta om alla dessa Pansarskepp, försatta 
ur funktion, ja, så går det.

Tack för sjöturen, det var den härligaste resa jag 
varit med om. Med tacksamhet och vördnad.«
 

Med brevet följde fyra par härliga hemstickade 

helyllestrumpor som gåva till högbåtsman Eriks
son och hans tre gastar, vilka varit så hjälpsamma 
mot den gamla damen. Där ser ni, grabbar. Artig
het och hjälpsamhet lönar sig alltid – man har 
i vart fall den egna tillfredsställelsen att ha gjort 
sitt bästa. Här kan vi förresten passa på att sticka 
in med en ofta gjord erfarenhet. Flottans pojkar 
är påfallande artiga, förekommande och tjänstvil
liga. Befälet i tjänsten kanske inte märker det så 
mycket, men den, som civil och okänd kommer 
in på en flottans förläggning eller i synnerhet 
ombord på ett fartyg, överraskas omedelbart av 
detta trevliga och mycket sympatiska drag hos flot
tans manskap.

För att återgå till brevet här ovan: Observerade 
ni, att den gamla damen använder sjötermerna 
riktigt? »Hala upp«. »Fira (ner)«. Var det månne 
doktorn/marin  läkaren, som en gång lärde sina 
sjuksystrar, hur det skall heta?

Nästa år kommer tio gamla damer i en villa 
i Brunnsparken i Hjo att varje månad genom 
Örlogsposten få en liten fläkt och hälsning från 
flottan. Det har amiral Strömbäck personligen 
styrt om.                                                        Ur Örlogsposten 1947

Kommendörkapten Elliot tillsammans med en  
mtbbesättning. Örlogsposten.

Kommendörkapten Stellan Elliot som var en framgångsrik 
PR-man för Flottan i allmänhet och mtb i synnerhet ligger 
bakom berättelsen om hur en gammal dam fick en oplanerad 
sjötur och charmades av gastarna ombord.

Jagare typ Öland
Byggd vid Kockums i Malmö. Sjösatt den 15 dec 1945, levererad 5 dec 1947,  
utrangerad 1978. Levererad i samma klass Uppland 1949 från ÖVK.

Deplacement 1 880/2 250 ton
Dimensioner 107,0/111,8 x 11,2 x 3,4 m
Maskineri 2 de Laval vxl ångturbiner, 44 000 hk, 2 oljepannor. 
Fart Kontrakterad fart 35 knop med två propellrar.
Bestyckning fyra 12 cm kan M/44 i två dubbeltorn,  

sju 40 mm lvakan M/36, i tre dubbel- och ett enkellavettage.  
8-20 mm lvakan M/40, 6-53 cm TT M/30-43 i trippelställ. 
2 sjbf M/44, 2 sjbk M/33. (Möjlig vapenlast 60 sjb M/33,  
40 minor, samt torpeder i skrå på däck.)

Besättning 231 man

ÖLAND 1947

204 kalla kriget kalla kriget 205

En språngartad utveckling skedde också avseende 
ammunitionsutveckling. Efter Andra Världskriget 
bestod ammunitionen för sjömålsbekämpning av 
stålgranater, halv- och helpansargranater. Allt efter-
som måltyperna förändrades från pansrade fartyg 
till fartyg med tunnare plåt utvecklades sjömålsgra-
nater, spränggranater och den långskjutande PRO-
BOS-granaten för 12/80 systemet. Genom att föränd-
ra granaternas konfiguration och göra bakkroppen 
avsmalnande kunde man ge granaten ett farttillskott 
med en rakettillsats, vilket förlängde skottvidden och 
även förbättrade stabiliteten i banan. Basflöde inför-
des för sjömålsgranater. Zonrör, eller radartändrör 
infördes på olika ammunitionstyper för att granaten 
skulle sprängas även om den inte träffade i målet. När 
Kustartilleriets luftvärnsförband moderniserades 
under 1970-talet med den datoriserade eldledningen 
LVS 75M, vars sensorer var TV och lasermätare, erhöll 
förbanden också kulspränggranater med zoonrör.

Under senare delen av 1970-talet insåg man att de 
skärgårdsrörliga förbanden behövde utvecklas och 
att jägarkomponenten bättre behövde samordnas 
med eldkraften ur andra förband. Därmed var idén 
till Amfibiebataljonerna född. Vid en övning inom 
Stockholms Kustartilleriförsvar 1981 prövades orga-
nisation och taktik med den äldre materiel som stod 
till förfogande och i nära bataljonsstyrka. 1982 års för-
svarsbeslut innebar att anskaffning av förbandstypen 
skulle påbörjas (6 Amfibiebataljoner), samtidigt som 

anskaffning av tungt rörligt artilleri skulle fullföljas 
och en ny lätt kustrobot (Robot 17) anskaffas.

Övningen 1981 visade att det ställdes helt andra 
krav på båtmaterielen än den dåvarande båtparken 
uppfyllde för att taktiken skulle vara genomförbar. 
Detta ledde till anskaffning av ett stort antal Stridsbåt 
90H (H står för halvpluton) och lätta trossbåtar. Båda 
dessa båttyper drevs fram med vattenjetdrift. Tillsam-
mans med några andra båttyper kom Kustartilleriet 
på 90-talet att helt ha förnyat sin båtpark.

De sex amfibiebataljonerna innehöll bl.a. ett 
amfibiekompani med en ny sjörobot (Rb 17) och en 
minspärrtropp, ett granatkastarkompani och två 
kustjägarkompanier. Förbanden var operativt rörliga 
och kunde omgruppera mellan olika operationsom-
råden på mindre än ett dygn. ÖB:s grundtilldelning 
till militärområdena var:3. Amfbat MiloS (Blekinge) 
och 5. Amfbat (Västkusten); 1.,2. och 4. Amfbat 
MiloM, samt 6. Amfbat MiloN.

Med FB 2000 utgick invasionsförsvarsuppgiften 
från FM uppgifter varför Kustartilleriet avvecklades. 
Kvar blev inledningsvis tre amfibiebataljoner och en 
amfibiebrigadledning. Benämningen kustartilleri var 
inte längre relevant, varför de kvarvarande förbanden 
samlades under benämningen Amfibiekåren. Krigs-
organisationen reducerades senare till en amfibieba-
taljon (2. Amfbat). Med FB 2020 sker en tillväxt och 5. 
Amfbat återupprättas i Göteborg.

Eld ur berget och spärrar i farlederna
Kustartilleriet drog nytta av de svenska artilleripjäser-
nas och eldledningarnas fenomenala utveckling. Med 
hjälp av duktiga fortifikatörer byggdes batterier som 
sannolikt var sin samtids allra bästa. 

Utbyggnaden av tungt artilleri på Norrlandskus-
ten hade under Andra världskriget endast omfattat 
Härnösands- och Holmöområdena. Det fanns två 
tunga och tre lätta batterier vid Ångermanälvens 
mynning. Batteriet på Holmögadd blev klart 1943 
och bestod av tre 15,2 cm pj med ursprung från pan-
sarskepp.

Hemsön förstärktes under 50-talet med ett av två 
batterier med vardera tre dubbeltorn 15,2 cm artil leri 
M/51 avsett för kryssare till Siam, nuvarande Thai-
land. Kanonerna hade beslagtagits hos Bofors och en 
av Kustartilleriets största anläggningar byggdes på 
Hemsö för detta batteri. Ett likadant batteri tillför-
des Bungenäs på Gotland, dock med pjäsvisa anlägg-
ningar.

Utbyggnaden fortsatte under 1950-talet med 
Luleå-, Sundsvalls- och Gävleområdena. I Luleå, på 
Hertsöberget, byggdes 1950 ett tungt batteri om tre 
pjäser 15,2 cm M/98. På Storholmen i Sundsvall bygg-
des ett batteri med tre 15,2 cm pjäser, ursprung pansar- 
skeppet Äran, och två 7,5 cm batt M/05-10. I Gävle 
byggdes ett tungt batteri med fyra pjäser i tornlavet-
tage M/50 och två 7,5 cm batt M/05-10. Det fanns fast 
kustartilleri utbyggt i alla viktiga inlopp och hamnar. 
Antalet fasta minspärrtroppar runt hela kusten var  
ca 100. Huvuddelen var fredsutlagda.

Vid 1960-talets början bestod Kustartilleriet av 37 
tunga och 73 lätta batterier, lätta robotbatterier samt 
ett stort antal minspärrtroppar, minutläggnings-
divisioner, två kustjägarkompanier samt övervak-
nings och underhållsförband. En ny serie av lätta 
batterier, som skulle ersätta äldre och omoderna 57 
mm:s-batterier började byggas. Först beställdes 18 
st nya lätta tornbatterier (7,5 cm kabatt M/57). 1963 
beslutades att ytterligare 12 st 7,5 cm tornbatterier 
M/57 skulle byggas. När serien var färdigställd på 
1970 talet hade det blivit den längsta serie någonsin 
av artilleri som var konstruerat för Kustartilleriet; 30 

batterier med tre pjäser var, alltså 90 pjäser.
På 1950-talet utvecklade Bofors en helautomatisk 

10,5 cm allmålspjäs M/50. Tre batterier med varde-
ra två pjäser byggdes i början av 60-talet på Arhol-
ma, Nåttarö och Bodskär. De var avsedda att ersätta 
många 57 mm:s batterier. 

Efter övervägande huruvida äldre tunga batterier 
skulle ersättas av kustrobot med ungefär samma räck-
vidd eller artilleri beslutades att omsättningen skulle 
ske med 12 cm automatladdade tornbatterier med ett 
balanserat skydd för alla ingående enheter. Produk-
tion av de s.k. ERSTA pjäserna (ERSättning för Tungt 
Artilleri), senare benämnda 12 cm kapjäs M/70 påbör-
jades hos Bofors 1972. Det första batteriet övade på 
Landsort 1976. Sex sådana batterier kom att byggas, 
det sista på Holmögadd ingick i krigsorganisationen 
1983.

I slutet av 1960-talet utvecklades en ny förbands-
typ som skulle utnyttjas för försvar av mindre ham-
nar. De benämndes rörliga spärrbataljoner och inne-
höll ett 7,5 cm kabatt M/65, ett lätt robotbatteri och en 
rörlig minspärrtropp.

Studier som påbörjats 1969 ledde till beslut 1977 
om anskaffning av rörliga 12 cm batterier M/80, 
under projektet kallat KARIN (KA Rörliga INvasions-
försvar). Sex batterier om vardera fyra automatlad-
dade pjäser ersatte under slutet av 1980-talet 15,2 cm 
M/37- och 21 cm- batterierna. 12/80 batterierna orga-
niserades två och två i tre kabataljoner.

7,5 cm tornpjäs M/57. Det ingick tre pjäser i varje batteri. 
Illustration Wyn.

7,5 cm rörlig pjäs M/65. Batteriet med tre pjäser ingick i 
Rörlig spärrbataljon.  Illustration Wyn.

Trådstyrd Rb 52 grupperas vid stranden. Lätt robotbatteri 
ingick i Rörlig spärrbataljon, Rörligt spärrkompani och 
tilldelades alla fasta spärrbataljoner som en rörlig resurs 
inom bataljonens område.  Illustration Wyn.



Jag har tjänstgjort på Marinbasen, Första ubåtsflottiljen och nu tillfälligt på  
Högkvarteret där jag fått möjlighet att tjänstgöra i operation Irini i Italien.  
Där ska olika kulturer och organisationer från olika länder samarbeta för att lösa 
samma uppgift, vilket ställer höga krav på ledarskap och samarbetsförmåga.

Jag tycker det här bokverket är intressant. Det är viktigt att veta historien för  
att kunna förstå nuet och framtiden. Flottan består av många traditioner som är 
viktiga att förstå och som vi tar oss tid att påminnas om för att kunna blicka framåt 
och utveckla vår framtid. 

Amanda Liljeqvist, Karlskrona 

Vid mönstringen sökte jag flottan och hade tur. Signalist, 1980, provturskommandot 
Gbg. Gröntjänst på Trolle, Karlskrona. Vi testade patrullbåtar innan de levererades ut 
till förbanden. Min första tur som optisk signalist var en upplevelse och efter den hårda 
skolan förstod jag att det gäller att klä sig för hårt väder och gropig sjö även om det är 
soligt och lugnt inomskärs. Jag lärde mig sjövett och att fungera i grupp och hur man 
som ledare behandlar medarbetare. Jag har fortfarande kontakt med kocken Strand. Vi 
ses när Rögle spelar hemmamatch. Den här jubileumsboken är en häftig bok. Det finns 
något för alla – oavsett bakgrund och intresse.

Göran Bengtsson, Laholm

Jag växte upp i Vänersborg där mitt intresse för båtologi, dvs. fotografering av fartyg 
eller shipspotting väcktes. Jag fotograferade mängder av fartyg och bl.a. även ubåten 
Hajen när hon låg vid kaj i Vänersborg, den enda ubåten som mig veterligen gått upp i 
Vänern. Är även medlem i Klubb Maritim och samlar på foton av i stort sett alla svens-
ka frakt- och örlogsfartyg. Det kommande bokverket kommer att vara »marinbibel« 
för alla intresserade av militär- och fartygshistoria. Förefaller även som mitt intresse för 
fartygens tekniska prestanda och historia blir väl tillgodosett i bokverket. 

Jan-Erik Andersson, Skummeslövsstrand

Jag har verkat i flottan hela mitt yrkesliv och varit trogen ubåtsvapnet hela tiden. Det 
var många spännande och hemliga uppdrag ombord på ubåt under ubåtsjakten och 
kalla kriget som har etsat sig fast i minnet. Jag har dessutom fått vara med om att bygga 
upp ett ubåtsvapen i Singapore under 15 år. Jag har även haft förmånen att vara projekt-
ledare för det kommande jubileet »Marinen 500 år« fram till min pension. 

Hela bokverket »Vår Marin 500 år« är intressant att läsa från pärm till pärm men 
även att ha som referensverk i framtiden. Personligen tycker jag den moderna historien 
ca 100 år tillbaka är mest intressant. Jag tror att studera historia är bra för all bildning, 
men från ett militärt perspektiv är det nyttigt att kunna förstå de stora skeendena och 
samhällets förändring.

Per-Erik Nyström, Karlskrona



»Det kommer att bli ett imponerande och mycket läsvärt översiktsverk, det är jag 
övertygad om. Verket står på en säker grund och öser ur rika källor och den omfattande 
litteraturen. Det ger en fin och mycket levande bild av utvecklingen av den svenska 
flottan och marinen sedan dess begynnelse med Gustav Vasa år 1522. Det kommer att 
bli ett populärvetenskapligt verk av hög klass. Jag kan varmt rekommendera stöd till 
utgivningen av detta storverk.«

Professor Kent Zetterberg
Försvarshögskolan

Jag började redan som 2 kl sjöman 1956 och har sedan dess varit marinen och 
övriga delar av Försvarsmakten trogen under hela mitt liv, bland annat som chef för 
Muskö Örlogsvarv 1984–89 samt förvaltningschef och bataljonschef vid Ostkustens 
Marinkommando 1989–94. Min utbildning, yrkeserfarenheter och det nätverk som 
jag varit en del av, har varit till stor nytta för mitt uppdrag som Förbundsordföran-
de i Flottans Män. Uppdragen där innebär ett nära samarbete med Marinens olika 
delar, bland annat planeringen inför 500 årsjubileet 2022. Inför jubileet kommer 
ett bokverk över de 500 åren. Flottans Män har varit med och lämnat en del bidrag. 
Efter att fått se några avsnitt av vad som har färdigställts är jag mycket imponerad 
över kvaliteten såväl innehålls- som layoutmässigt. Det kommer att bli ett standard-
verk som jag tror många kommer att uppskatta. 

Örjan Sterner, Täby
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