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Sanningen finns i
betraktarens ögal

Såsom rubriken till detta kapitel lyder, löd underrubriken
på min förra skrift i denna fråga, i vilken jag begränsade mig
framför allt till att bemöta före detta statsministern Ingvar
Carlssons påståenden i hans memoarbok.2 Jag gick nämli-
gen också i taket när jag läste hans kommentar till 1987 års
incidentrapport: "... över denna vårdslösa och ansvarslösa
handläggning från militärens sida ..." Carlssons beskrivning
av rapporten och dess tillkomst stämmer nämligen inte alls
med den verklighet jag upplevde. I det sammanhanget tog
jag också upp några synpunkter på ambassadör Rolf Ek&is
utredning3 vilka hade anknytning till vad Ingvar Carlsson
skrev om undervattenskränkningarna.

Mitt intresse för ubåtsfrågan väcktes på nytt av de mass-
mediala händelserna hösten 2007, bland annat Uppdrag
gransknings program i Sveriges Television (swr). I  denna

Se Gustafsson, Bengt (zoos) Ubåtsfrågan- sanningen finns i betraktarens
Öga. C R I S M A R T  F O K K  r a p p o r t  n r  4 ,  F H S .

2 Carlsson, Ingvar (1999) I skuggan av OlorPalme. Hjalmarsson &
Högberg, Stockholm, s. 91.

3 s o u  2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan, i fortsättningen benämnd
Ekeusutredningen.
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skrift försöker jag ge en mer fullständig bild av min upp-
fattning i de olika frågor som varit uppe till diskussion.
Som förarbete innan jag skrev detta har jag läst, och även
läst om, texter av relevans för frågorna; vilka framgår av
källförteckningen. Avsikten med denna bok är att, så långt
mina kunskaper och efterforskningar ger vid handen, un-
derlätta för de fria forskare som i  framtiden skall sätta
punkt för denna för vårt samhälle tidvis så inflammerade
fråga. Det är bäst att jag talar om att också jag har haft
begränsningar i vilka källor jag kunnat ta del av; hur fram-
går av bilaga 1, Forskningens vedermödor. Det kan kanske
hävdas att jag är jävig, att jag sedan länge tagit ställning. Ja,
så är det, men min redovisning bör om inte annat kunna
peka på var mina efterföljare bör söka kunskap innan de
accepterar alla påståenden av olika tyckare som tagit ställ-
ning utifrån ett väsentligt magrare underlag än det jag har
haft till mitt förfogande.

Tre frågor att besvara
Den undervattensverksamhet som ägde rum i svenska vat-
ten, från mitten av 1970-talet till början av 1990-talet, är en
fråga som nu och då dyker upp i den svenska debatten, men
också en och annan gång internationellt och då oftast i form
av hypotesen som framförts av den svenske fredsforskaren
Ola Tunander, verksam vid Peace Research Institute i Oslo
( ptuo).4 Svenska regeringar har under de 25 år som gått
tillsatt den ena utredningen efter den andra för att klarlägga
vad som skedde och vem eller vilka som var ansvarig. Fyra
försök har gjorts varav en tjänstemannautredning inom
UD. I ubåtsfrågan, som jag kallar den, är det tre fakta som

4 O m  Tunanders hypotes, se nedan s. 18.
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Sanningen finns i betraktarens öga

behöver klarläggas. För det första, att det över huvud taget
förekom upprepade kränkningar djupt inne i svenska vatten.
Om svaret på denna fråga är ja, då kommer fråga två "som
ett brev på posten": Av vem? I varje fall för huvuddelen av
kränkningarna och de på "inre vatten".5 Att det förekommer
en och annan kränkning av misstag i det utanförliggande
territorialhavet får alla stater räkna med. Den tredje frågan
är om inträngandet i Gåsefjärden hösten 1981 av den sovje-
tiska ubåten som brukar benämnas u 137 var avsiktligt eller
ej. Detta eftersom den frågan tack vare Rolf EkUs oklarheter
är under fortsatt diskussion. Vad ger då de statliga utred-
ningarna för svar på dessa frågor?

Första försöket var 1983 års Ubåtsskyddskommission,
som ansåg sig både kunna fastställa i stort vad som skett
under Hårsfjärdenincidenten, nämligen en underrättelse-
operation av en handfull ubåtar, både konventionella och så
kallade miniubåtar, någon försedd med bandaggregat, samt
vem som var ansvarig, nämligen Warszawapakten (we),
alltså Sovjetunionen. Utredningen leddes av den tidigare
försvars- och utrikesministern Sven Andersson.6 Den har i
efterhand blivit kritiserad för att ha otillräckligt underlag
avseende nationalitetsfrågan.

Sålunda underkände den andra utredningen, 1995 års
Ubåtskommission, i vissa avseenden 1983 år kommissions
bevisföring i  denna fråga, men ansåg sig kunna slå fast
att ÖB haft rätt när han påstod att u 137:s inträngande i

Territorialvattnet omfattar dels ett inre vatten, som är vattnet innanför
en rät linje mellan fastställda brytpunkter, i regel på uddar och öar
längst ut från fastlandet, och ett territorialhav som har en gräns 12
distansminuter utanför den tidigare beskrivna linjen. Den senare utvid-
gades 1979, i vårt fall från fyra till tolv distansminuter, efter det att
ny internationell havsrätt blivit överenskommen. Sovjetunionen och
England markerade handgripligt i början att de inte accepterade denna
utökning.

6 1983  års Ubåtsskyddskommission, sou 1983:13, Att möta ttbdtshotet.
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Gåsefjärden var avsiktligt, liksom beträffande förekomsten
av djupa intränganden på svenskt inre vatten.' Den var
mer vetenskapligt sammansatt med preses för Ingenjör-
vetenskapsakademien ( l  vA), professor Hans G. Forsberg,
som ordförande. De ansåg sig emellertid inte kunna svara
på frågan om nationalitet, vilket var anledningen til l att
u P-utredningen kom till stånd. Den genomfördes av ambas-
sadör Lars-Erik Lundin, överlämnades den 22:a november
1996 t i l l  regeringen och hemligstämplades. Utredningen
hade nämligen också kommit fram till att det rimligen var
Sovjetunionen som var ansvarigt för kränkningarna, även
om man inte kunde utesluta att andra länders ubåtar någon
gång också kränkt oss.8

I början av 1990-talet hade det också avslöjats att Sverige
- vid sidan av sin officiella neutralitetspolitik -  i hemlighet
vidtagit vissa praktiska förberedelser för att vid krig kunna
ta emot hjälp från med NATO. Det var en begränsad grupp av
chefer och handläggare främst vid Försvarsstaben - och med
regeringarnas i varje fall principiella godkännande - som hål-
lit i detta. Regeringen Carl Bildt tillsatte vid avslöjandet en
utredning, Neutralitetspolitikkommissionen, (NPK), under
ledning av landshövdingen i Jönköpings län Gösta Gunnars-
son.9 Efter överenskommelse med den socialdemokratiske
oppositionsledaren Ingvar Carlsson skulle utredningen
endast granska tiden fram till 1969, det vill säga Olof Palmes
regeringstider skulle inte beröras av den. Det nöjde sig inte
alla i journalistkåren med, och till slut bestämde sig den nye
socialdemokratiska statsministern Göran Persson för för-

7 1 9 9 5  års Ubåtskommission, SOV 1995:135, Ubåtsfrågan 1981-1994.
8 U n : s  dossier HP 5W, Sjöterritorium, kränkningav territorialvattengrän-

ser, Sverige. I fortsättningen benämnd uo-dossien.
9 s o u  1994:11, Om kriget kommit: förberedelser för mottagandet av militärt

bistånd 1949-1969. I fortsättningen benämnd NPK.
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Sanningen finns i betraktarens öga

söket att en gång för alla bli av med de för partiet besvärliga
frågorna. Han tillsatte sålunda en utredning om de så kallade
säkerhetstjänsterna samt en särskild utredningsman - den
från USA hemkommande ambassadören Rolf Ekais - för att
klara ut hur det verkligen var i ubåtsfrågan samt - som det
verkar - försöka tona ner innehållet i "livlinan" till NATO
och dess problem för neutralitetspolitiken. (Det var kanske
fler än jag som reagerade när såväl Sverker Åström som
Rolf Ehus rykte ut dementerande när Foi-medarbetarenw
Robert Dalsjö i Dagens Nyheter (DN) redovisade en del av sina
i sin doktorsavhandling väldokumenterade forskningsresul-
tat.") Jag skall återkomma till dessa förberedelser för NA T 0-
samverkan, då de kan ha med ubåtskränkningarna att göra.

Ehusutredningen har lämnat det oklart för svenska
folket hur det egentligen var, både när det gäller om u 137:s
inträngande var avsiktligt eller ej och om vilken stat det var
som var skyldig till de omfattande kränkningarna. Dessvärre
måste också andra länder och deras medborgare - inte minst
våra broderfolk i  Norden -  fråga sig vilken uppfattning
de svenska statsmakterna egentligen har i frågan. Sålunda
ansåg sig Ekais inte behöva ta ställning i den första frågan
och i den andra formulerade han följande slutsats:

Övervägande skäl talar sålunda för att motiven för undervat-
tenskränkningarna var funktioner av en operativ planering
inför en stormaktskonflikt i Centraleuropa, och att därför
motiven vad avser intresset av intrång på svenskt vatten kunde
väga jämnt mellan pakterna ... Sovjetunionen kan därför knap-
past uteslutas som möjlig kränkande makt. Dock kvarstår att
ingen nationalitetsbestämning i vad avser undervattenskränk-
ningarna har kunnat göras.12

10 F O I  står för Totalförsvarets forskningsinstitut.
11 Da ls jö ,  Robert (2006) Life-line lost. Santerus Academic Press,

Stockholm.
12 S O U  2001:85 Perspektiv på ubdtsfrågan, 1-344.
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En något oklar formulering. Är det diplomati? Skall den
som vill, kunna tolka det som om det lika gärna kunde vara
NATO-ubåtar? Vad menar Ekeus? Våren 2009 gav Ekeus-
utredningens sekreterare Mathias Mossberg ut  en bok i
vilken han inte endast accepterar den ryska förklaringen till
att u 137 befann sig på svenskt vatten utan också ger stöd för
tanken att det också kunde vara NATO-ubåtar som kränkte
oss." Det ger sammantaget intrycket att Ekeusutredningen
redan 2001-02 hade tagit starka intryck av Ola Tunanders
konspirationsteori. Det har sagts att Mossberg gick in i
utredningen med en förutfattad mening, men det är ändå
egendomligt att Mossberg idag t i l l  och med berömmer
Tunander efter det att så många visat att dennes källor ofta
inte ger stöd för vad han säger. (Se bilaga 2 Myten. Mossberg
deltog i seminariet på FHs den 3o:e januari 2008 och hörde
forskarnas omdömen. Av danska forskare har Tunander
också anklagats.)

Ingvar Carlsson har i frågan om u 137 spätt på med att
i sina memoarer skriva att "han inte längre är säker", men
anser sig i  den andra kunna säga att wr "hade de star-
kaste militära motiven att undersöka våra vatten. Det kunde
handla om militär planering, om underrättelseverksamhet
och utbildnings- och övningsprogram. Det går inte med till-
gänglig information att utesluta att Natoubåtar någon gång
kränkte våra vatten."14 En sammanfattning som jag tidigare
har anslutit mig till, men nu än en gång prövat.

Däremot har Ekeus inte svävat på målet när det gäller att
Sverige varit utsatt för kränkningar. Han accepterar i detta
fall Ubåtskommissionens slutsatser och försöker sig till och
med på att försöka kvantifiera antalet, nämligen mindre än

13 Mossberg, Mathias (2009) I mörka vatten: Hur svenska folket fördes bakom
ljuset i ubåtsfrågan. Leopard, Stockholm.

14 Carlsson, Ingvar (1999) ii8f.
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Sanningen finns i betraktarens öga

tio bevisade och därutöver ett trettiotal, som skulle kunna
svara mot övriga misstankar, bland annat underbyggda också
av observationerna.15 Det är numera dock inte så ovanligt att
någon hävdar att vi inte hade några djupa inträngande över
huvud taget. Kvarvarande personer av den självutnämnda
"Medborgarkommissionen" driver fortfarande denna stånd-
punkt och försöker bevisa att 1995 års Ubåtskommission
hade fel, vilket motiverar att den senares slutsatser upprepas.
En av "medborgarkommissionens" medlemmar var före det-
ta TCo-ordförande och utrikesministern Lennart Bodström,
som ju redan när han ingick i regeringen tillhörde de som
tvivlade på att vi hade några ubåtskränkningar över huvud
taget. Denna inställning är bekväm, för man slipper då ta
ställning till vem det var som kränkte de svenska vattnen.

Det är ej heller ovanligt att de som uttalar sig i ubåtsfrågan
anser att ryssarnas beskrivning om att en berusad besättning
råkade komma på villovägar i Hanöbukten i en ubåt med
trasiga navigationshjälpmedel är sann eller att det i övrigt var
amerikaner och engelsmän som var här - nu senast reportern
Lars Borgnäs i det nämnda Tv-programmet U ppdrag gransk-
ning hösten 2007.

Den drivande kraften för den senare hypotesen är den
tidigare nämnde Ola Tunander vid Peace Research Institute
i Oslo ( PR 10) som, samma år som Ehusutredningen redo-
visades, fick boken Hårsfjärden - det hemliga ubåtskriget mot
Sverige utgiven. Den var översatt från engelska, och utgavs
2004 i London och New York, under titeln The Secret War
Against Sweden - Us and British Submarine Deception in the
198os. Senast kom Tunander hösten 2007 ut med en ny
bok i frågan, nu accepterad som Arbetsrapport nummer 16
av forskningsprogrammet Sverige under det kalla kriget

15 S O U  2001:85 Perspektiv på ubdtsfrtkan, s. 334.
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( sux x), vilket är anmärkningsvärt då Tunander ofta miss-
brukar sina angivna källor, såväl muntliga som skriftliga.16
Projektansvariga tycks inte besvärat sig med att kontrollera
rapportens vetenskaplighet innan de accepterade den.'7 De
kanske frestades därtill av att Dansk Institut for Internationale
Studier (DIIS) i s) redan sommaren 2005 i  sin rapport om
Danmark under den Kolde krig också varit mindre noggrann
med sin källgranskning. Tunander var i början knuten som
expert till Ekeus utredning, men blev ersatt av konterami-
ralen Göran Wallen, som tidigare varit militär expert till
Ekeus vid förhandlingarna vid Europeiska säkerhetskonfe-
rensen (Esx, heter numera Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa, ossE) i Wien i början av 1990-talet.

Tunanders hypotes går ut på att Reaganadministrationen
i USA, stödd av den engelska premiärministern Margaret
Thatcher, utnyttjande den sovjetiska grundstötningen i Gåse-
fjärden för att lura i svenska folket att Sovjetunionen fortsatte
att provokativt kränka oss. Det amerikanska syftet med att
visa upp förment sovjetiska ubåtar vid våra kuster skulle vara
att via en alltmer antisovjetisk väljarskara tvinga regeringen
Palme att föra en mer västvänlig politik. Det ansluter till
den verkliga utvecklingen vad gäller folkopinionens syn på
Sovjetunionen, som upplevdes allt hotfullare, och att Carl
Bildt, som framträtt som en av flottans försvarare, kunde
överta regeringsmakten från en i ubåtsfrågan otydlig social-
demokrati 1991. Detta är sannolikt ett skäl till att Tunanders
teori fått en anslutning som den inte förtjänar. Den anklagar
också ett antal svenska amiraler för att de kände till detta och
att de hjälpte en vid Hårsfjärden skadad amerikansk ubåt att
slippa ut från sitt innestängda läge vid Mälsten i Stockholms
södra skärgård 1982. De skulle sålunda ha konspirerat mot
i6 S e  exempel i bilaga 2.
17 Tunander, Ola (2007) Spelet underytan. PR 10, Oslo.
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Sanningen finns i betraktarens öga

den svenska statsledningen. Tunander mer än antyder också
att sjöofficerare tillsammans med kretsar inom den svenska
säkerhetspolisen skulle ligga bakom mordet på Olof Palme.'8

Komplikationerna
De som under alla år offentligt stött Tunander är den i
början av 1980-talet tjänstgörande regionale befälhavaren
för Stockholms kustartilleriförsvar, översten av 1:a graden
Lars Hanson, samt ett antal journalister, varav en del knutna
till etermedia. Sålunda hade man i  SVT redan vintern år
2000 (visad i programmet Striptease) en intervju med den
före detta försvarsministern Caspar Weinberger från us A:s
Reaganadministration, som kunde användas för utbro-
derande spekulationer. Tunander har koncentrerat sina
försök till bevisföring på Hårsfjärden-incidenten, nu senast
i sux K:s arbetsrapport med underrubriken Teknisk bevis-
ning i nationalitetsfrågan för ubåtsoperationen mot Sverige 1982.
Hårsfjärden-incidenten har varit lättast att spinna vidare
på därför att så mycket av bevisningen är försvunnen eller i
övrigt fördold för den allmänhet som skall försöka bilda sig
en objektiv uppfattning.

Tv-mediet används emellanåt manipulativt, till exempel
synes ljussättningen användas i  Uppdrag granskning för att
påverka tittarens uppfattning om deltagarnas trovärdig-
het: de som skall misstänkliggöras har mörka skuggningar,
medan de som skall verka trovärdiga är upplysta. Vad klipp-
ning av förinspelade intervjuer kan åstadkomma vet vi alla
som deltagit i bandade inspelningar. Tack vare mediaexpo-
neringen är det nog många svenskar som tror att Tunanders
spekulationer bör innehålla åtminstone en del av sanningen.

18 Tunander, Ola (zooi)Hdrsfjärden —det hemliga ubåtskriget mot Sverige.
Norstedts, Stockholm, S. 372.
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Att jaga ubåtar är svårt även under gynnsamma förhål-
landen. I  Östersjön tillkommer det bräckta vattnet med
olika och dessutom varierande temperaturskikt, vilka bryter
ljudvågorna i ett komplext mönster. I skärgårdsområden är
bottnen ofta precis så ojämn som man kan föreställa sig när
man ser vad som sticker upp över ytan. Detta ger upphov
till oönskade reflektioner av ljudvågor. På bottnen har dess-
utom människor lämnat mycket skräp av metallisk art, även
stora saker som kylskåp och bilar. På grund av det ringa vat-
tendjupet störs områdena i större utsträckning av åskväder
och elektroteknik i olika former än djuphaven. Lägg därtill
en marin som inte längre skulle förnya de fartygstyper —
fregatter och jagare — som tidigare varit huvudmedlet för
ubåtsjakt, utan i fortsättningen i huvudsak skulle förlita sig
till ett landbaserat helikopterförband eller sina egna ubåtar,
som vi inte var vana vid att använda för ubåtsjakt i fred. Det
är kanske inte så konstigt att försvarsmakten aldrig lyckades
leverera de klara och otvetydiga bevis som behövs för att
övertyga alla politiska krafter och deras olika supportrar i
massmedia om den kränkandes nationalitet, och därmed att
få den senare att erkänna sig som ansvarig.

Så även om Ekaisutredningen inte tillvaratagit alla de
möjligheter som fanns för att i någon mening avsluta frågor-
na kring ubåtsintrången, så får man förutom Ehus politiska
försiktighet även skylla på Försvarsmaktens tillkortakom-
manden kring att inte ha levererat ett klart underlag för
vad som hänt genom åren och politikers ovilja att acceptera
händelser som inte stämmer med deras världsbild. De åter-
kommande, onödiga och olyckliga "sandlådebråken" mellan
Olof Palme och Carl Bildt har också bidragit till att många är
osäkra över vad ( s)-regeringen egentligen hade för uppfatt-
ning i frågan. Vi får nu förlita oss på att den fria forskningen
i sinom tid sätter en historisk punkt för det som Ek6is inte
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Sanningen finns i betraktarens öga

lyckades med samt att detta sker på ett mer vetenskapligt sätt
än det som utmärker Tunanders forskning.

Låt mig emellertid ge min bild efter att under ett par år
än en gång ha fördjupat mig i nationalitetsfrågan, genom att
gå igenom arkivhandlingar, läsa böcker och tidningsartiklar
samt -  inte minst -  intervjuat folk som var med, både i
Sverige och utomlands. Det kan underlätta för forskare att
komma igång och ta sig in i frågan. Sålunda söker jag svaren
på de tre frågorna. Hade vi kränkningar? Vem svarade för
dem? Var u  137 inträngande avsiktligt eller ej? På vägen
berör jag flera andra frågor. Jag kommer att avsluta med att
kommentera de tillkortakommanden vi tillsammans svarade
för, försvarsmakten, de socialdemokratiska regeringarna,
utredaren Rolf Ek&is och massmedia.
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Kränkningarna hade pågått
länge och på stor bredd

Ubåtskränkningar var ju inte något nytt för 1980-talet. Det
nya var att undervattensfarkosterna inte längre betedde sig
som förut, det vill säga gav sig ut på internationellt vatten när
de blev upptäckta och jagade. Det första provokativa uppträ-
dande som uppmärksammades var vid Utö-incidenten 1980.
Kränkningar med "vanliga" ubåtar och på territorialhavet
hade förekommit nu och då sedan början av 1900-talet. På
1950-talet skrev kustartilleriofficeren Bo Varenius en artikel
om hotet från miniubåtar, men sedan tycks de ha glömts
bon.' Vid efteranalyser i början av 1980-talet kunde man
nämligen konstatera att djupa intränganden på inre vatten
troligen hade börjat under andra halvan av 1970-talet, men
då avskrivits på grund av att de var rapporterade från så
grunda vatten.' Att miniubåtar nu ingick i kränkningarna
blev försvarsledningen klar över först efter Hårsfjärden-
incidenten hösten 1982, då spår av bandaggregat hittades på
ett par platser vid bottenundersökningarna.

Redan 1902 hade Ryssland börjat experimentera med
dvärgubåtar eller som det nu kallas miniubåtar (upp ti l l
1 Varenius, Bo "Undervattensinvasion". Tidskrift för KA nr 4/1957.
2 S O U  1983:13, s. at samt DN den 1:a februari 1985.
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ioo ton) och kustubåtar (ioo till 600 ton). Den första döp-
tes till Mornar Pjotr Kosjka, var is meter lång och med ett
deplacement på zo ton. Den var eldriven och var bestyckad
med två sidhängande torpeder, ett koncept som skulle dröja
sig kvar i  flera länders försvar över andra världskriget.'
Intresset ökade under det rysk-japanska kriget 1904—os
och en annan rysk miniubåt, Keta, transporterades från
S:t Petersburg per järnväg till Vladivistok, men blev aldrig
insatt i  kriget. Man köpte också den tyska miniubåten
Forelle av Krupp. Även den ryska tsararmen intresserade sig
för små ubåtar som skulle användas i floder. Ingen ubåtstyp
blev emellertid särskilt effektiv vid denna tid. Den tekniska
kunskapen om de problem man hade att lösa var ännu i sin
linda och även de konventionella ubåtarna får mer betrak-
tas som dykubåtar än som egentliga undervattensbåtar. Det
vill säga de dök under ytan under relativt begränsad tid
inför eller efter angreppet. Inför andra världskriget hade
detta lett fram till att Sovjetunionen konstruerat en båt
som var en hybrid mellan en motortorpedbåt och en ubåt,
en variant av den så kallade M-klassen med en längd under
4o meter. Sådana kustubåtar, med smeknamnet "Baby",
gick in i fjordarna i Nordnorge och sänkte tyska fartyg eller
landsatte spaningsförband via gummibåtar.4 Den vanliga
M-klassen tillverkades i en lång serie. De var möjliga att ta
isär i tre delar för att man skulle kunna transportera dem
med järnväg mellan de fyra flottorna. Några fanns också
i Östersjön, men deltog sannolikt inte i jakten på malm-
fartyg på väg till Tyskland längs den svenska kusten. Lars

3 N o r d i n ,  Mats (1985) Systemanalys av miniubåtar. Examensarbete för
civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola.

4 Kolyshkin, I. (1966) Submarines in Artic Waters. Progress Publishers,
Moscow samt Vinograd, Nikolaj I. (1989) Underwater front, Voenizdat,
Leningrad.
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Kränkningarna hade pågått länge och på stor bredd

Ulfving talar om det "inofficiella kriget i Östersjön mellan
Sovjetunionens ubåtsvapen och Sveriges flotta sommaren
och hösten 1942".5

Den hösten stängdes i  princip de sovjetiska ubåtarna
inne i  Finska viken av tyska ubåtsnät fram t i l l  det att
vapenstilleståndet med Finland slöts. Några, kanske av
M-klassen, tycks dock ha krupit ut. Under det knappa året
före innestängningen sänkte Sovjetunionens ubåtar totalt
18 handelsfartyg, varav fem svenska, utefter den svenska
Ostkusten. Namn som Landsort, Hävringebukten och
Västervik känner vi igen som återkommande på 1980-talet.
Vid den konvojering som den svenska flottan ibland bjöd på
blev ubåtsjakt en återkommande verksamhet. Den trodde
sig också ha sänkt två sovjetiska ubåtar i juni, men enligt
Ulfving var det nog bara fråga om att man skadat ubåtarna,
som alla skulle ha tagit sig hem. Enligt den före detta svenske
marinchefen Stig H:son Ericsson hade Sovjetunionen också
på den tiden miniubåtar.6 Tyskarna hade träffat på Pygnde
när de erövrade Krim under det första årets framgångs-
rika offensiv. Sovjetunionen hemförde sedan vid krigsslutet
tyska miniubåtar typ See-Hund, Biber, Hecht samt See-Teufel
med bandaggregat. Den senare upptäcktes vid Kronstadt av
den svenska underrättelsetjänsten 1946.7

Även Storbritannien hade ubåtar i Östersjön under bör-
jan av andra världskriget och började under kriget utveckla
små ubåtar efter italiensk förebild. Sverige skulle senare
köpa sin första miniubåt från England, som under namnet
Spiggen användes som målubåt vid ubåtsjaktövningar.
5 1  uppsatsen "Sjökriget Sverige - Sovjetunionen" i mas, 2. vk,

1942, s. 227ff. Förkortningen hänvisar till boken om år 1942 i
Militärhistoriska avdelningens serie om andra världskriget som gavs ut
av Militärhögskolan (m HS) i början av 1990-talet på Probus förlag.

6 S t i g  H:son Ericssons dagbok 24:e oktober 1955,
7 -r-kontorets mikrofilm i Krigsarkivet, Lars Ulfving.
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Sea-Teufel, teckning. Nordins kompendium.

Sålunda dök nu och då under kalla kriget upp tidningsrub-
riker om sådana förmodade eller bekräftade kränkningar
av svenska vatten. Särskilt år 1955 inkom till marinstaben
rapporter om ubåtskränkningar, inte mindre än sexton
stycken, vilket var många fler än normalt.8 Tidnings-
rubrikerna påminner om dem vi vande oss vid på 1980-talet.
Marinchefen hade fram t i l l  1960-talet eget ansvar för
den operativa ledningen t i l l  sjöss och hanterade också
de åtgärder som vidtogs med anledning av rapporterna.
Iakttagelserna 1955 gjordes under perioden från 17:e juni
till 22:a oktober med en stark koncentration från mitten
av juli till mitten av augusti. De flesta iakttagelserna gjor-
des i Stockholms skärgård och omkring Gotland, men det
inkom även rapporter från andra farvatten, som Kattegatt,
Öresund och Ångermanälven. Det vil l  säga ett tidsmäs-
sigt och geografiskt mönster som stämmer överens med
19 8 o-tale ts observationer.

Endast ett mindre antal bedömdes av marinstaben som
bekräftade kränkningar, bland annat en i Kämpingebukten
söder om Malmö, som nämns i Ericssons dagbok och i så
fall skulle ha utgjorts av en mindre farkost. Under det kalla

8 Söderberg, Ulf (2°08) "Ubåtskränkningar 1955". Uppsats i
Meddelanden från Krigsarkivet xxix, 5.89 ff.
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Modell av Piranja. "Torr" farkost. Utställning LIRAS 2007.

kriget bevakade Warzawapakten med minst ett fartyg trafi-
ken in och ut ur Östersjön, det kallades Vakthunden. Redan
nu hade det kanske spetsnazdykare ombord med sina små
"våta" dykfarkoster som var "på utflykt" i  Öresund? Med
våt farkost menas en undervattensfarkost i  vilken perso-
nalen är utsatta för vattnets temperatur och tryck, det vill
säga de måste bära skyddande dykardräkter. Motsatsen,
"torr", är en miniubåt med tryckskrov i vilken personalen
är skyddade på samma sätt som i en vanlig ubåt, som i den
ryska kustubåten Piranja. I varje fall på 1980-talet var sådana
förband ibland med på Vakthunden med sina Sirena, vilket
var/är en torpedliknande farkost med sittbrunnar för två
grodmän. Ericsson nämner också att utrikesminister Östen
Undén "misstänkte att vi utnyttjade affären mot ryssarna".
Som sagt, det mesta återkommer på 1980-talet, även beskyll-
ningen om "budgetubåtar" från en utrikesminister.

När den Marina Analysgruppen på MUST, (m Ana),
som var en gemensam resurs för marinchefen och ös, på
1990-talet fick mer gott om tid, gick de igenom de gamla
arkiven från före 1980-talet. I dessa fann de en rad historiska
data, bland annat:
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Sirena. "Våt" farkost. Utställning imps 2007.

i) Sovjet genomförde 9-12 speciella ubåtsoperationer mot
Sverige varje år. (1951)

2) Sovjet förfogade över ett stort antal miniubåtar av olika
storlekar. Vissa var med bandaggregat.

3) Varje sovjetisk flotta hade miniubåtsenheter som för-
utom besättning tog 5-7 man för speciella uppdrag som
underrättelsetjänst och sabotage. Enheterna kan trans-
porteras på järnväg. (1976)

4)Det fanns bild på en dykfarkost i Östersjöområdet. (1979)
5) Det fanns bild på en 28 meter lång miniubåt med torn.

(1979)9

Betyder det senare att prototypen för Piranja fanns redan
så tidigt? Vi tog senare även ett videogram i Vidingefiärden
1984. Vid vårt samtal berättade före detta försvarsminister
Erik Krönmark att han under sin tid som minister vid ett
besök i Riga i  slutet av 1970-talet fick se en övning med
miniubåtar.

9 Hofsten, Gustaf von & Rosenius, Frank (red) (2009)
Kustflottan —De svenska sjöstridskrafterna under ipoo-talet. Kungl.
Örlogsmannasällskapet, Marinlitteraturföreningen, Stockholm.
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Kränkningarna hade pågått länge och på stor bredd

Jerker Widen har i sin doktorsavhandling om Sverige i
USA:S politik och strategi 1961-68'° en passus (hämtad från
1960-talets amerikanske Stockholmsambassadören Graham
Parsons memoarer) av intresse för denna historieskrivning:
"Parson nämner även ubåtskränkningarna i  inre svenska
vatten, karaktäriserade som unknown but obviously Soviet."
Widen fortsätter:

Bobby Inman, biträdande marinattaché 1965-67 i Sverige
och senare chef för NASA och biträdande chef för CIA,
har berättat hur han skickades till Stockholm på begäran
av den svenska militära underrättelsetjänsten. Syftet
var att hjälpa den svenska marinen att analysera rådata
från deras ubåtsjakter med misstänkta sovjetiska ubåtar.
Nittonhundrasextiotalet, precis som 1980-talet, var en
period med ökad sovjetisk marin aktivitet i Östersjön, då
även frekventa ubåtskränkningar av svenska vatten förekom.
Inmans arbete för den svenska underrättelsetjänsten skedde
i största hemlighet och rapporterades hem till Washington
via ci A:s, och inte normala militära, kanaler."

I en not kopplad till detta stycke redogör Widen för samma
berättelse som jag fick höra vid mitt samtal med Inman
senhösten 2008, nämligen att slutsatsen av studien blev att
Sovjetunionen "hade en ubåtsskola i Östersjön och att den
sovjetiska marinen tränade sina ubåtskaptener och besätt-
ningar i svenska vatten innan de skickades ut på Atlanten
och Stilla havet. Att kränka svenska vatten och dra på sig den
svenska marinens vapenverkan var betydligt mindre riskfyllt
än att göra detta mot ett NATO-land." Vid vårt samtal berät-
tade Inman att han i sin utredning arbetade åt Bo Westin,
dåvarande chef för den militära underrättelsetjänsten, och att
han var i "Grå huset" två till tre dagar i veckan under detta

to Widen, Jerker (2009) Väktare, ombud, kritiker, Sverige i amerikanskt tän-
kande 1961-68. Santerus Academic Press, Stockholm.

tt A .  a. s. to5.
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samarbete." Deras slutsats förklarar kontinuiteten i vissa typer
av kränkningar av de svenska vattnen under hela kalla kriget.

Ibland mina papper hittade jag också ett tidningsklipp
från debatten år 2000, en insändare till Sydsvenska Dagbladet
av den 6:e april av en tidigare ubåtskapten, Kjell Lundgren.
Händelsen är från 1962, då Lundgren med HMS Bävern kol-
liderade med en annan ubåt i det så kallade Landsortsdjupet
på no  meters djup. Det han var arg över i insändaren var
att marinledningen försöker tysta ner händelsen och till och
med förhindrat honom att se vilka skador som uppkommit
på "hans" ubåt. Marinledningen hade kanske tagit intryck
av Östen Un&ns kommentar. I själva verket är det ju så, att
många länder var utsatta för liknande kränkningar som vi,
inte minst i Sovjetunionens närhet. De har emellertid inte
basunerat ut det, utan tvärtom tonat ner det väl vetande att
de kanske inte kunde göra så mycket åt det. Typexemplet är
Finland, som bevisligen också hade kränkningar, men aldrig
officiellt erkände det. En västtysk kollega till mig, amiral
Dieter Wellershoff, berättade efter sin pensionering och
kalla krigets slut att Västtyskland hade liknande bottenspår
på sina sandbottnar i Kielbukten som vi hade vid Gotland.
Det vill säga av bandaggregat.

Vid ett officiellt besök i Japan, vars geografiska placering
i förhållande till Viadivistok påminner om Skandinaviens i
förhållande till S:t Petersburg, fick jag en konteramiral som
följeofficer. I bilen på väg till ett nytt besöksmål hade han
följande att berätta: "Det där som sades nyss om att vi inte
har några ubåtskränkningar stämmer nog inte. Vi har lika-
dana bottenspår som ni i våra nordliga fjordar. Problemet är
att vi inte vet vem som åstadkommer dem: Sovjetunionen
eller Nordkorea?"

12 "Grå  huset" var Försvars- och Armöstabens dåvarande hus på Öster-
malmsgatan.
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Mina danska kollegor förnekar att de hade några kränk-
ningar. Det kan vara en anledning till att Diis, som nämnts
tidigare, tagit till sig Tunanders hypotes. DIIS konstaterar
dock att främmande förband kvarlämnat spår av besök på
Bornholm av samma art som de som upphittats på öar i
Stockholms skärgård. Jag har svårt att tro att Sovjetunionen
inte också rekognoserat under vattnet för den planerade
landstigningen på Själland, som DIIS beskriver i sin studie.
Den ende "matros" ur Östersjömarinen som i  början av
1990-talet accepterades fullt ut som ett trovärdigt vittne gav
oss en beskrivning över vad de sovjetiska spetsnazförbanden
på Vakthunden hade för sig i Öresund.13 Den innebär, vad
jag förstår, att såväl danska som svenska kusten besöktes
med den torpedliknande Sirena. Han accepterades som
trovärdigt vittne därför att han kunde också beskriva att
Vakthunden en gång vid avlösningen gjorde en ovanlig
extratur, som analysgruppen noterat i arkiven eftersom den
hade med en pågående kränkning på Ostkusten att göra.
Problemet var inte bara att hitta personer som var villiga att
tala utan också att veta att de varit med om det de berättade.
De visste ju vad vi ville höra och var under Sovjetunionens
kollaps i behov av en kassaförstärkning. För övrigt skall jag
kanske berätta att denne tjänstvillige spetsnazsoldat var för-
svunnen (död?) när vi senare skulle återta kontakten.

13 Uttrycket matros är hämtat från Ingvar Carlsson, som säger sig inte
förstå att ingen rysk matros ännu, sent 1990-tal, talat om att han var
här. Den förre statsministern har då glömt att jag redan i början av
1990-talet berättade om den matros som — förutom om deras utflykter
i Öresund med Sirene — kunde berätta att Vakthunden denna gång av
speciella skäl avvikit från sina rutiner.
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Redan i  min tidigare bok om ubåtsfrågan har jag något
berört frågan om man skall föra något väsen om ubåtskränk-
ningar över huvud taget. Jag skriver sålunda:'

Svårigheten — eller om man så vill oförmågan — att fast-
ställa nationalitet på ubåtar i undervattensläge eller tvinga
dem till ytan för en hundraprocentig bevisföring talar i
själva verket för att både politiker och militärer håller tyst
om förekomsten tills man fått hundraprocentiga bevis.
Mariner kan visserligen kortsiktigt vinna på att använda
s k budgetubåtar i en öppen informationstjänst, men om
frågetecknet efter ordet nationalitet inte snabbt rätas ut
förlorar alla — och inte minst marinen — på den vilsenhet
som alla osäkerheter ger upphov till i det politiska livet,
inom försvaret och media samt hos folket och relationerna
dem emellan. De flesta länder har som en självklarhet valt
tystnadens strategi. [Exempel är Finland, Västtyskland och
Japan, vilka nämnts tidigare.] Den politiska och militära led-
ningen har behandlat problemet inom sig ungefär som det
under kalla kriget till en mycket trång krets hållna svenska
militära samarbetet med vissa NATO-länder. Det förutsätter
en ömsesidig respekt och tillit till varandra samt en inre dis-
ciplin inom de båda parterna.

1 Gustafsson, Bengt (2005) Ubtitsfrågan-Sanningen finns i betraktarens
öga. FOKK rapport nr4, FHS, S.22f.
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Mot denna strategi talar naturligtvis den demokratiska tesen
om att folket skall hållas informerade om - och då också
bakgrunden till - olika politiska ställningstaganden och
åtgärder. Sverige anser ju sig själv som en banerförare för
ett sådant 'Det öppna samhället'. Vår lagstiftning skyddar
anonyma källor till massmedia oavsett vad det rör sig om.
Tidningar betalar av myndighetsbeslut skattebefriade s k
tipsarpengar. [Det hade varit svårt för att inte säga omöjligt
att förhindra att inte några, både av befäl och värnpliktiga,
hade gett massmedia ett hårt eftersträvat tips om sådana
eller andra händelser.] I realiteten fanns för oss ingen möj-
lighet att välja en tystnadens strategi. v 137 grundstötning
i Gåsefjärden innebar i sig att vi aldrig fick någon valfrihet,
som t ex Finland hade. Norge startade med tystnad, men
verksamheten blev massmedialt uppmärksammad vid några
kraftfulla ubåtsjaktoperationer. För dem var också nationali-
tetsfrågan lätt.

Omöjlighet att i  tysthet genomföra ubåtsjakter är i själva
verket den avgörande faktorn. Om man skall följa en tystna-
dens strategi, har man inte heller möjlighet att ingripa mot
inkräktaren mer än på ett så försiktigt sätt att omgivningen
inte larmas, i varje fall inte så ofta att det upplevs som ett
ständigt problem. Vad blir följderna av ett sådant uppträ-
dande hos den för territoriet ansvariga staten? För inkräkta-
rens agerande? Vilka slutsatser drar han? Vad innebär det för
moralen i försvararens förband? (Tänk på ubåtskapten Kjell
Lundgrens reaktion.) De ständiga misslyckandena i  våra
jakter blev å andra sidan efter hand belastande för tilltron
till försvaret och särskilt marinens kompetens. Det gick inte
bara att skylla på att kvantiteten var för liten, särskilt som
man påstått sig ha ubåtar innestängda i marina basområden.
Vi beslöt oss för att över huvud taget inte gå ut med några
pressmeddelanden förrän vi trodde att en incident ändå
skulle bli känd. Ofta blev den ändå just det genom att en tip-
sare från den militära organisationen ringde upp en tidning
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eller radio/T v. En del tidningar hade också särskilda report-
rar för ubåtsfrågan, vilka hade kontaktpersoner vid olika
förband och staber inom försvaret, som larmade dem när
något inträffade. Så skriverierna var svåra att få nedtonade
och gjorde försvaret mer skada än nytta. I allt väsentligt var
det massmedia som från LT 137:s grundstötning gav upphov
till hysterin i frågan.

Den finske kommendören Jussi Lähteinen har i en upp-
sats, som jag skall återkomma till, också kommenterat den
svenska öppenheten:

Sverige har som det enda landet i världen visat stor öppen-
het vid sin rapportering av främmande undervattensverk-
samhet på sitt territorialvatten. Detta har medfört att saken
kunnat behandlas ytterst öppet och grundligt i massmedia.
Och detta har för sin del lett till att de ansvariga myndighe-
terna tvingats till noggrannare vetenskaplig analys varvid
också utomstående expertis utnyttjats.2

Inte något ont som inte har något gått med sig, med andra
ord. Man får ej heller glömma bort att vi som var neutrala,
hade U 137-incidenten och sannolikt fler kränkningar än
någon annan stat.

Lähteinen, Jussi (1997) "Ubåtars territorialkränkningar - erfarenheter
i Sverige och Finland". Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar
och Tidskrift, häfte 4, s.97.
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Femton år av djupa intränganden

Efter hand som tiden gått efter 1995 års Ubåtskommission
verkar det — trots EkUs bekräftelse av detta 2001 — som om
antalet svenskar ökat som ifrågasätter om vi förutom u 137
hade några ubåtar inne på svenskt vatten över huvud taget.
Om vi inte hade några ubåtskränkningar slipper man näm-
ligen ta ställning till vem som var här! Därför skall jag med
några citat från 1995 års Ubåtskommission erinra läsaren
om att kommissionen hade mycket "på fötterna" när den
efter granskning av bevisen i ett tiotal påstådda kränkningar
bekräftade att ÖB haft rätt: Vi hade haft djupa intränganden
på vårt inre vatten! Jag vill påpeka, eftersom det ofta glöms
bort, att kommissionen begränsade sig t i l l  att ingående
endast studera tio fall, fall där de tillgängliga data kunde
granskas i efterhand. Sålunda har man till exempel inte valt
att granska något fall där två av varandra oberoende vittnen
förklarat sig ha sett samma företeelse som kunde hänföras
till ubåt.

Bland de tio fallen tar jag endast upp de som är otvetydi-
ga. Det betyder att jag utelämnar indikationer från magnet-
slingor och passiva hydrofoner. Varför framgår av bilaga 3:
Ubåtar, minkar och sillstim. Däremot tar jag här upp de aktiva
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sonarkontakter, som kommissionen betraktar som bevis
för att kränkningar ägt rum. Av dem kan man nämligen
göra "bilder" som gör att en lekman själv kan se en siluett
av det föremål som reflekterat ljudvågorna. Kommissionen
godkänner sålunda bland annat en stillbild från videogram-
upptagningar i Hävringebukten från 1988: "Av materialet
framgår att det skarpt avgränsade eko, som ansetts utgöra
en ubåt, kommer från ett ca 3o m långt föremål som rör sig
nära bottnen med en fart av o,5 till 1,5 knop." (s. 234.) Det
finns en sådan videogramupptagning också från 1992, som
för mig är den sista säkra bekräftelsen på en kränkning som
jag känner till. I  sina slutsatser säger kommissionen om
dessa två fall (s.268): "Vi finner det ställt utom tvivel att
svenskt territorialhav vid dessa tillfällen kränktes av främ-
mande undervattensfarkoster". Det finns också andra som
säkra bevis betraktade iakttagelser. Under rubriken Skador
kan man till exempel läsa (s. 240f):

Under 7o-talet försvann en mina från en av mineringarna
på Norrlandskusten. Den del av minkabeln som fanns kvar
analyserades av Statens kriminaltekniska laboratorium.
Analysen visade att kabeln var avskuren med ett eggvasst
föremål... Några år senare upptäcktes att en minering på
Norrlandskusten utsatts för skadegörelse. Efter undersök-
ning av Statens kriminaltekniska laboratorium konstaterades
att ett antal grenskarvlådor för elektriska anslutningar visade
skador efter upprepade slag med hårt föremål, att fästskruvar
saknades, att en anslutningsledning var avsliten, att en tät-
ningsring saknades och att det fanns sand innanför en blind-
flänsad minpropp. Skarvlådorna låg på stort djup... I septem-
ber 1986 upptäcktes skador på näten... Näten mellan bojarna
hade skurits av på 3 ställen så att ett stort hål hade uppstått.
En analys som gjordes av Statens kriminaltekniska laborato-
rium utvisade att näten hade delats av ett eggvasst verktyg.

Ubåtskommissionen säger i  sin sammanfattning (s.267):
"Vi konstaterar att skadornas art och det djup på vilket de
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skadade föremålen fanns visar på avancerad och planerad
skadegörelse riktad mot det svenska försvaret." Det vil l
säga av mänsklig hand tillfogade skador flera år före u 137-
händelsen och flera år efter av samma art. Jag återkommer
till detta senare när jag diskuterar nationalitetsfrågan. Vad
gäller bottenspår säger den (s. 243 if):

Ubåtskommissionen har uppdragit åt Sveriges geologiska
undersökning och Sjöfartsverket att granska och bedöma
det material om bottenspår som föreligger i dessa fyra fall.
Granskningen har utförts av docent Ingemar Cato, (chef
för enheten för maringeologi ...), och sjökapten Bengt-Åke
Larsson,... Deras slutsatser presenteras i anslutning till
redogörelsen här nedan ...

Om spårfynden vid Hårsfjärden-händelserna 1982 finns i
Ubåtskommissionens rapport uppgifter från flera ställen:

Sammanfattningsvis bedöms dock de parallella bandspå-
ren som spår från en bottengående banddriven farkost. Att
spåren skulle kunna var orsakade av tunnor eller sjunktim-
mer som finns i närheten kan uteslutas till följd av spårens
parallellitet och det regelbundna rillmönstret

Om det än en gång aktuella Danziger Gatt i  Stockholms
södra skärgård sägs vidare:

Videodokumentationen är tunn frånsett det s k enkelspåret
in mot skrotföremålet. Parallellspåret som löper in mot ste-
narna kan mycket väl ha åstadkommits av en bottengående
farkost. Om denna varit bandgående kan ej avgöras till följd
av att rillmönster inte kan observeras i spårens botten. Det
s k enkelspåret uppvisar en märklig avslutning som kan tol-
kas som parallellspår... Områdets totala spårbild, liknande
den i Djupvik och Varsnäsfjärden, förstärker intrycket av att
området genomsökts av en eller flera undervattensfarkoster
varav minst en bottengående. Några andra rimliga förkla-
ringar till spårens uppkomst kan ej ges. Bottenförhållandena
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indikerar att spårens ålder inte kan vara särskilt hög, högst
några månader.

I ett par andra fall i Hårsfjärdenhändelsen säger Ubåtskom-
missionen att inga säkra slutsatser kan dras. Om Klintehamn
på Gotland 1986 sägs i rapporten följande:

... Av det totala materialet om bottenspår som Cato
och Larsson har granskat utgör parallellspåren utanför
Klintehamn enligt deras uppfattning de starkaste indicierna
på att undervattensverksamhet med bottengående farkoster
har förekommit i svenska vatten.

Och om Kappelhamnsviken på Gotland 1987 sägs:

... Vad vi kunnat konstatera är att mångfalden av vissa
spårtyper som samlats på en och samma geografiska lokal,
antyder eller ger ett starkt intryck av livlig undervat-
tensverksamhet. Om den s k Gropen utgör tyngdpunkt
i området, så har vi inriktat oss på granskning av video-
underlaget söder om denna och granskning av sonogram
norr därom. Gropen är svårbedömd men kan härröra från
större ubåt. Svårt att ge annan förklaring. De företeelser
som är svårtolkade är den stora mängden spår i norra delen
av området som av olika skäl inte kan bero på aktiviteter
som ankring och trålning ... Den stora omfattningen på
nästan a km av parallellspår kan inte tolkas på annat sätt än
orsakade av bandgående undervattensfarkost. Inget tyder
på att farkosten haft hjul. Den sparsamma förekomsten av
rillmönsterobservationer beror sannolikt på sedimenta-
tion (bl a döda alger). Spårbilden tyder på ett medvetet
uppträdande riktat mot försvarsanläggningarna i området.
Parallellspåren skiljer sig markant från andra spår (trålspår,
ankringsspår etc) i området (t ex där ett rent parallellspår
passerar kabel). Spårens likheter med de tester som utförts
med Sea Crab styrker dessutom bedömningen att dessa
åstadkommits av en bandgående farkost. Antalet farkoster
är vanskligt att bedöma liksom enkelspårens orsak. Ett av
enkelspårens passage över slingan tyder emellertid på att
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detta kan ha åstadkommits av hjulgående /enbandsgående
farkost. Kabeln är enbart nedtryckt. Andra förklaringar kan
uteslutas.

Beträffande bottenspår finns det ju de som påstår att de
uppkommit på grund av normal sjöverksamhet, till exem-
pel draggande ankare. Naturligtvis har sådant beaktats
vid undersökningen, vilket framgår av texten ovan. Så, i
Ubåtskommissionen är samtliga ledamöter -  också Anna
Christensen' -  ense om att även svenskt inre vatten kränk-
tes ett antal gånger från 1975 till 1992. Beträffande optiska
observationer är de inte lika överens, men övriga i kommis-
sionen konstaterar (s. 273):

Vi anser dock att observationsmaterialet - särskilt mot
bakgrund av de nämnda spårfynden och tekniska indikatio-
nerna - ger stöd för slutsatsen att främmande undervattens-
verksamhet har förekommit på svenskt vatten.

Därmed är av Ekeus angivet antal kränkningar mer än väl
täckta. Till dessa högst tio kan emellertid läggas ett antal av
de optiska observationerna. Hur många kan vara svårt att
säga. Det totala antalet optiska iakttagelser under åren är
flera tusen, ett antal som naturligtvis skall reduceras till sin
huvuddel på grund av "vaktposteffekten", det vill säga att
man tror sig se vad man förväntar sig. För att acceptera optis-
ka vittnen som trovärdiga krävde vi därför två av varandra
oberoende källor, som till rummet och tiden kunde beskriva
samma händelse. Dessutom måste naturligtvis händelsen i
sig vara trovärdig i sin koppling till ubåtsverksamhet.

Det norska Institutt for Forsvarsstudier har gjort en studie
av rapporterade observationer i Norge i jämförelse med egna

1 Juridikprofessor Anna Christensen lämnade en reservation till betän-
kandet.
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och allierade ubåtsrörelser i norska vatten och kommit fram
till att en sjövan iakttagare i regel rapporterat rätt när det rör
sig om egna hemmavatten.2 De svenska förhållandena borde
inte skilja sig från de norska. Vidare är det naturligtvis så,
att det fanns ett inte obetydligt antal kränkningar som inte
upptäcktes av någon, varken militär eller civil iakttagare. Så
Ekeus tal om ytterligare ett 3o-tal kränkningar verkar gripet
ur luften. I ett forskningsseminarium på FHS den 3o:e janu-
ari 2008 sade också Hans G. Forsberg, Ubåtskommissionens
ordförande: "Men att det hade förekommit ett betydande
antal kränkningar, inte bara de tio som vi analyserade i
detalj, utan ett flertal därutöver. På den punkten var kom-
missionen alldeles övertygad."

Enligt Ubåtskommissionen hade vi - förutom det sedvan-
liga mönstret under 1950- och 1960-talen - sålunda under
den undersökta perioden ett antal speciellt provokativa
kränkningar av våra inre vatten bland annat i närheten av
våra marina basområden. De pågick i varje fall från mitten
av 1970-talet (stöld av en mina på Norrlandskusten) till ett
par år in på 1990-talet (stillbild från videogramupptagning)
om vi skall utgå ifrån de incidenter som Ubåtskommissionen
granskade i detalj. I varje fall några företag, bland annat i
Hårsfjärden, Karlskrona och Kappelhamnsviken, genomför-
des av en grupp - "en handfull" - av undervattensfarkoster
och med en så kallad moderubåt ingående. Vi kommer
därför inte undan att ta ställning till vem som svarade för
denna verksamhet. Vi bör inte leva med de oklarheter Ekeus
lämnat efter sig och låta myter florera med jämna mellan-

2 Ins t i t u t t  for Forsvarsstudier, IFS, 1/1995, (Oslo) artikel av Fred 0.
Nilsen, en studie av rapporterade observationer i Norge med jämförelse
med egna och allierade ubåtsrörelser i norska vatten.

3 Fältström, Herman (red) (2008) Ubdtsoperationer och kränkningar under
det kalla kriget. FOKK publikation nr 15, FHS, 1.115.
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rum. Även den politiska nivån bör lära för framtiden. Varför
hände det? Vad skall vi dra för slutsatser av att vi prövades
och kom till korta? Vi kan inte förvänta oss fler "bevis" eller
rent av ett erkännande. Vi får försöka ta ställning på de indi-
cier vi redan har och göra en bedömning med deras hjälp.

Innan jag kommer in på nationalitetsfrågan skall jag
emellertid behandla en fråga, som jag tror har stor betydelse
för hur man skall tolka de olika personliga, ofta kryptiska
uttalanden som gjorts inte minst i England i anknytning
till ubåtskränkningarna. Det handlar om de erfarenheter
den ledande personalen i det svenska försvaret tog över vid
den tyska kapitulationen i maj 1945. De ärvde nämligen ett
sedan ett par år påbörjat hemligt västsamarbete.
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Från eftergifter till aktivt stöds

När Sverige och andra världskriget behandlas sägs det i
regel en hel del om den så kallade eftergiftspolitiken mot
Tyskland. Då behandlas det tyska utnyttjandet av det
svenska järnvägsnätet, som permittenttrafiken och det som
benämndes hästskotrafiken från Trondheim t i l l  Narvik,
samt transiteringen av divisionen Engelbrecht från Norge
till Finland. Vidare, att detta handlande av flera skäl kan
försvaras. Mindre sägs om det aktiva stöd som efter hand
också lämnades till de västallierade.

Först något mer om eftergifterna. Före kriget hade
Sverige exporterat järnmalm och kullager t i l l  Tysklands
rustningar och fortsatte med detta nästan fram t i l l  kri-
gets slut. I  utbyte mot detta importerade Sverige kol och
andra för folkförsörjningen nödvändiga förnödenheter från

Huvuddelen av underlaget och fakta i denna beskrivning är hämtade
från uppsatserna i Militärhistoriska avdelningens serie om andra
världskriget som gavs ut av Militärhögskolan i början av 1990-talet på
Probus förlag. De sju banden heter Stormvarning: Sverige inför andra
världskriget; Urladdning: 194o - blixtkrigens år; I orkanens aga: 1941 -
osäker neutralitet; Vindkantring: 1942 - politisk kursändring; Nya fronter?
1943 -spänd väntan; Vårstormar: 1944 -krigsslutet skönjer samt Horisonten
klarnar: 1945 -krigsslut. I noter förkortas detta med följande exempel:
m Hs, 2.vk, 1943 och sida.
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Tyskland och från av dem efter hand ockuperade områden.
Malmfartygen gick således inte tomma tillbaks. Med järn-
vägstransporterna och sjöfarten fördes emellertid också nu
och då förstärkningstransporter för tyska behov i  Norge.
För transitering till Narvik fördes till exempel cement och
sjöminor till ett genomgångsförråd i Luleå.2 Tyskland hade
i början stora militära framgångar i alla sina operationsrikt-
ningar. Mot denna bakgrund bedömde samlingsregeringen
efter den 9:e april 194o att det fanns en risk för att Tyskland
också skulle angripa Sverige nu när man skaffat sig tillgång
till danskt och norskt territorium.

Förstärkningen av det vid år 1925 nedrustade svenska
försvaret hade också startat för sent och halvhjärtat och
försvaret var ännu inte redo att möta en motståndare som
den tyska krigsmakten. Avgörande för Per Albin Hansson
var emellertid att han ansåg att hans uppgift var att om
möjligt skona folket från ett krigs fasor. Det gällde att inte
provocera fram ett angrepp. Tyskland fick trots allt inte
tillstånd ti l l  permittenttrafiken förrän stridigheterna efter
ett par månader avslutats också i Nordnorge.3 Transporten
av en andra tysk division som 1941 skulle gå från Norge till
Finland tvingades gå sjövägen, i och för sig till stora delar
på svenskt vatten och eskorterad av den svenska flottan, allt
enligt regelboken för en neutral stat.

Det visade sig att Tysklands reaktion på detta svenska nej
till ytterligare en division över järnvägsnätet blev svagare
än kanske väntat. Detta gällde även när permittenttrafiken
sades upp sommaren 1943. Vid denna senare tidpunkt hade

2 Chaplin, Philip & Harris, Daniel G. (2006) Observed Secretly — Northern
Window. Ottawa Helmsman Publications, s.

3 Endas t  ungefär soo soldater beviljades visum för genomfart av Sverige
före Norges kapitulation. Thorsell, Staffan (2009) I Hans Majestäts
tjänst. Bonniers, Stockholm, sioa.
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Tyskland ej heller kraft att engagera sin krigsmakt på en ny
front. Tyskland var fortsatt beroende av leveranser av den
svenska järnmalmen och kullagren och det gällde för dem att
inte störa dessa. Denna handel var naturligtvis samtidigt en
nagel i ögat på de allierade. Var alla eftergifter nödvändiga?
Det vet vi inte! Man kan emellertid säga att Sverige psykolo-
giskt byggde upp en skuld till väst, särskilt till norrmännen,
på grund av eftergifterna i början av kriget. Få som själv
upplevt ett krigs fasor kan ha några invändningar mot att
Sverige var berett till eftergifter för att undgå krigshand-
lingar. Få historiker i Sverige har också haft erinringar mot
eftergiftspolitiken. En uppfattning som är lätt att dela efter-
som det hela slutade så väl för Sverige sommaren 1945 med
bibehållen frihet och med den "psykologiska skulden" avbe-
tald. I bilaga 3: Observed Secretly -Northern Window finns ett
relativt nyskrivet och vänligt uttalande över Sveriges politik
under det andra världskriget av en då i Sverige tjänstgörande
anglosaxisk biträdande marinattach6 Som jämförelse kan
nämnas att jag i en tidigare uppsats hade anledning att i en
avslutning reflektera över varför Sovjetunionen under kalla
kriget hade som intention att vid ett krig i norra Europa
kringgå Sverige och försöka upprätta en maritim försvarszon
i Norska havet.' De räknade helt enkelt med att vi skulle för-
klara oss neutrala vid deras snabba angrepp på Danmark och
Nordnorge - inte för att vi sade så - utan för att det var just
så vi handlade 1940 när en annan totalitär stat ockuperade
de båda länderna. Nå än se'n då?

Vad är frihet för svenska folket och dess politiska ledning?
Skall alla Europas småstater vänta på att i slutändan av ett
nytt krig bli befriade av en demokrati, som efteråt åker
hem? Kan de anglosaxiska länderna tänkas ta på sig denna

4 Gustafsson, Bengt (2007) Det sovjetiska hotet mot Sverige under det Kalla
kr iget .  F O K K  n r  12, F H S ,  5 . 3 9 .
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roll även i morgon? Måste inte det svenska folket själv sätta
ner foten någon gång när friheten står på spel? Det kanske
inte alltid slutar så lyckligt som 1945! Det kunde ju ha slutat
med att röda armen stått i Tornedalen, med vad det betytt
för våra försvarsanslag under efterkrigstiden eller för vår
politiska handlingsfrihet. Är det så självklart att en statsled-
ning i varje situation och till varje pris skall försöka undgå
att hamna i krig? Så länge striderna pågick i Nordnorge
sommaren 194o planerade den svenska Försvarsstaben för
ett ingripande som aldrig blev av. Många gånger under kalla
kriget funderade jag över om och när Sverige skulle ingripa
om Norge angreps norrifrån och röda armen var på marsch
söderut längs vår västra gräns. Det hette ju så fint att syftet
med vår säkerhetspolitik var att ha handlingsfrihet att forma
vårt samhälle efter våra egna värderingar. Det var en fråga
till en statsminister som inte ens en ÖB kan förvänta sig
något säkert svar på så länge den är rent hypotetisk.

Över till skildringen av "avbetalningsdelen" — stödet till
väst! Något direkt stöd till Sovjetunionens krigsansträng-
ningar var det naturligtvis aldrig fråga om. Visserligen var
sympatierna för Finland betydligt lägre under fortsätt-
ningskriget, som var ett krig i allians med det angripande
Nazityskland, men det handlade fortfarande om det folk
som vi inte för så länge sedan hade delat rike med i över
600 år. De svenska socialdemokraterna hade ju också själva
rensat ut sitt revolutionära inslag under tiden för första
världskriget. Per Albin Hansson tog redan 1938 ställning
till hur han ville ha det om det blev krig igen, då han i mars
inför sin riksdagsgrupp deklarerade att "alla är vi överens
om att vår politik måste gå ut på att hålla oss utanför ett
eventuellt krig. Skulle vi tvingas med, så är det tydligt att vi,
som herr Unden sagt, måste se till att vi då kommer med de
demokratiska staterna." (Det är noterbart att statsministern
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tar stöd genom att nämna Östen Unckn, som är ordförande i
utrikesutskottet under hela kriget.) Innebörden av Hanssons
sista mening återkommer ett par månader senare, då han vid
ett möte med de nordiska arbetarpartiernas samarbetskom-
mitte bland annat säger: "Om det kommer en situation då vi
inte längre kan hålla oss utanför, måste vi se till att komma
på den rätta sidan. Även som neutrala måste vi tänka på vad
vår naturliga ställning är. Vi måste resonera längre än till
neutraliteten."5 Den rätta sidan var den demokratiska, det
vill säga med våra broderfolk i Norden och Storbritannien!

Redan den 12:e mars 1942 lade den biträdande chefen
för UD:S politiska avdelning, Ragnar Kumlin, fram en
promemoria som delgavs de högre tjänstemännen inom
departementet och de viktigaste beskickningarna. I denna
förutsåg han ganska väl krigsutgången, krigets längd samt
de motsättningar som kunde uppkomma efter kriget mellan
Sovjetunionen och dess västliga allierade. Från ideologiska
utgångspunkter var det en ohelig allians. Storbritannien
hade ju redan under inbördeskriget mellan de "röda" och
"vita" från 1917 förstärkt de vita både i Finland och i det
blivande Sovjetunionen. Efter El Alamein och Stalingrad i
årsskiftet 1942-43 klarnade bilden ytterligare och sommaren
1943 var den svenska regeringen beredd att säga upp avtalet
om permittenttrafiken utan att det väckte några större pro-
tester från tysk sida.

På hösten samma år började man utbilda värnpliktiga
norrmän och danskar som flytt till Sverige för att förbereda
dem att senare kunna delta i en eventuell svensk insats för
att befria sina folk eller, som det i praktiken blev, kunna
avväpna kapitulerande tyskar. Försvarsstaben hade som sagt
redan efter angreppet i april 194o planerat för ett svenskt
5 C i t a t  av Krister Wahlbäck i Brobyggare, En vänbok till Nils Andren.

(1977) Nerenius & Santftus förlag, Stockholm, s. 32.
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ingripande i Norge. Särskilda "pacifiseringsplaner — 'Rädda
Norge' och 'Rädda Danmark' — hade utarbetats från hösten
1942, sedan mer proallierade krafter under Ehrensvärd och
Swedlund tagit över den operativa ledningen."6 Det är inte
ovanligt att skribenter framställer den svenska officerskåren
på 1940-talet som i stor omfattning tyskvänlig. Bilden bör
nog vara mer nyanserad, inte minst då officerskåren mång-
dubblades under kriget med en mycket bredare rekrytering
ur olika folkgrupper. Yrkesofficerarna blandades upp med
långtidstjänstgörande reservofficerare och värnpliktigtsbe-
fäl. Däremot var de flesta av historiska och politiska skäl
antisovjetiska, särskilt de finlandsfrivilliga. De som slagits
på de vitas sida under inbördeskriget 1917-18 och i finska
vinterkriget var rikt representerade bland den ledande per-
sonalen i Försvarsstaben. En annan sak var att man kanske
var imponerad av den tyska militära professionaliteten. Jag
skall återkomma ti l l  de så kallade polititropperna längre
fram, men först en beskrivning av det övriga stöd som utgick
direkt till de anglosaxiska länderna.

Redan sent 194o började UD skicka över siffror över
malmexporten t i l l  den brittiska legationen i  Stockholm.
Eftersom Försvarsdepartementet samtidigt skickade över
marinens veckovisa israpporter från Östersjön, kunde man
i London bedöma när det var aktuellt att bekämpa malm-
transporter från Narvik. 1941 upprättades en kanal från
Försvarstabens c-byrå (Carl Petersen) via den norske mili-
tärattacMn Roscher Lund. Genom denna kanal fick den
brittiska legationen underlag också från det ockuperade
Danmark. En ny chef för Sektion II, kommendör Landquist,
skulle senare tillsammans med Petersen regelmässigt (var-

6 Johansson, Anders (2.005)Den glömda armen. Fischer, Stockholm,
s.368.
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annan vecka) besöka legationen för underrättelseutbyte.'
Proceduren före sektionschefsbytet tyder på att Petersen inte
orienterade den som tyskvänlig betraktade ös Thörnell om
sina förehavande.

Så kom det sig att underrättelsen om att slagskeppet
Bismarck i maj 1941 löpt ut från Östersjön genom Stora Bält
kom till engelsmännens kännedom. Via ett uppsnappat sig-
nalmeddelande upptäckte den tyska underrättelsetjänsten
att kunskapen kom från Sverige och krävde — efter det att
Bismarck hade sänkts — att den svenska regeringen skulle
täppa till läckan, vilket dock inte lät sig göras. Även senare
fick engelsmännen in underrättelser om tyska fartygsrörelser
i Kattegatt och Skagerrack samt södra Östersjön, upptäckta
av svenska patrullerande flygplan. Dessa och andra uppgifter
förmedlade av holländska skeppare, som via Kielkanalen
gick på Sverige, gav underlag för flygfällning av minor i
leder utnyttjade av den tyska sjötrafiken.8 Eftersom denna
text handlar om ubåtsfrågan kan jag i sammanhanget nämna
att man bland annat förmedlade att tyska miniubåtar gick
via Österrike ti l l  Svarta havet och senare skulle det från
danska källor komma mer detaljerade uppgifter om dessa
tyska miniubåtar, bland annat en enmansubåt benämnd
Biber och en tvåmansubåt som kallades See-Hund.9 Det
fanns emellertid mer direkt stöd t i l l  den brittiska krig-
föringen, nämligen den hjälp de fick att bedöma hotet från
den blivande v  2-raketen.1° I  juni 1944 kraschlandade en
vilsekommen raket nordväst om Kalmar och vrakdelarna
överlämnades till engelsmännen efter beslut av utrikesmi-
nister Christian Gunther under en gemensam bilresa med

7 Chapl in ,  Philip & Harris, Daniel G. (2006) s. 71 och 95.
8 A . a .  s.55f resp. 63 med flera.
9 A . a .  s.ii5.
10 MHS, 2.vk, 1944, s.13of.
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den brittiske ministern Victor Mallet. UD-tjänstemannen
Sven Grafström skriver i sina anteckningar:

Jag trodde inte Gunther skulle gå med på detta, men det
gjorde han utan att blinka. Säga vad man vill - han börjar
nu äntligen se varåt krigslyckan vinkar och börjar så små-
ningom komma igång på allvar att tillämpa sin ofta offent-
ligt deklarerade tes om att man i politiken får lov att taga
hänsyn till styrkeförhållandena. Denna tes har visserligen
under krigets första år ivrigt tillämpats till Tysklands för-
mån men nu ser det verkligen ut som om han beslutat sig
för att lämna 'der Endsieger' sin beskärda del. Jag tror att
Mallet var mycket belåten.

Senare skulle en formell begäran att få upprätta en signal-
spaningsstation i  södra Sverige, riktad mot Peenemunde
varifrån provskjutningarna av v 2-raketen ägde rum, också
besvaras positivt av Gunther. På hösten 1944 upprättades
stationen i  Ottenby på södra Öland av engelsmännen.
Liksom senare Västsamarbete hemlighölls det så mycket det
lät sig göras för den militära personalen ute i landet och kall-
lades en svensk station med engelsk materiel.

Den största avvikelsen från neutralitetspolitiken var
vår underlåtenhet att  försöka förhindra västmakternas
flygverksamhet genom vårt luftrum. Redan i  jul i  1942
tog omkring femton brittiska flygplan vägen över Skåne
för att bomba Danzig. Leif Leifland berättar att Gunther
tog upp saken med Mallet den 13:e juli: "Enligt den alltid
exakte Mallets rapport på ett sätt som nästan vittnade om
att han, Gunther, skulle ha förståelse för om RAF fortsatte
kränkningarna."" RAF undvek på detta sätt den starkaste
delen av det tyska luftförsvaret, som var utbyggd längs
västkusten från Danmark ned till Frankrike, den så kallade

11 M H S ,  2 . V k ,  1 9 4 4 ,  S .128 .
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Kammhuberlinjen som fått sitt namn efter en tysk general.
Ett och annat kränkande brittiskt plan sköts ner också i
Sverige, men det var undantag från regeln att låta verk-
samheten pågå. Britterna, som utförde bombangreppen på
nätterna, tog senare regelmässigt vägen över Skåne. Totalt
skulle det komma att handla om flera tusen plan. Som
ung pojke hörde jag dem själv flera gånger passera över ett
område med tre krigsflygfält söder om Kristianstad. När
luftvärnets strålkastare tändes sköt de ut stanniolremsor,
som vi pojkar samlade till bollar. Jag kan inte erinra mig
att jag hörde några salvor från kanonerna, men att jakt-
flyget någon gång gick upp när de engelska planen hade
passerat.

Under en kort tid våren 1945 vägleddes dessa bomb-
företag till och med av en navigationscentral belägen i det
brittiska konsulatet i Malmö. I den brittiska ledningen dis-
kuterades saken en tid och på senhösten 1944 tog man upp
det med kabinettssekreterare Boheman, som var på besök i
London. Vidare förutskickades att Sverige å sin sida skulle
få köpa de radarstationer man nyss gjort framställan om.
Boheman lär, enligt Leifland, ha fått britterna att förstå
"att de borde gå till verket men undvika en formell fram-
ställan eftersom en sådan med all säkerhet skulle avslås."
Han kunde väl efter de tidigare besluten av Gunther om
stöd till den brittiska krigföringen känna sig rätt säker på
att hans råd skulle gillas av hans överordnade. Framför allt
när man läser om "tysktiden" får man intrycket av att Per
Albin Hansson var tacksam om UD behandlade detaljerna
i Tysklandspolitiken ganska självständigt.12 Det underlät-
tade för statsministern att hålla ihop en något splittrad
samlingsregering.

12 Se till exempel Amstad, Henrik (2006) Spelaren Christian Giinther.
Wahlström & Widstrand, Stockholm.
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Göran Andolf skriver att den "amerikanska bomboffen-
siven över Tyskland intensifierades under 1944."13 De "fly-
gande fästningarna" var starkare beväpnade för självförsvar
och anföll på dagen, varför de oftare blev inblandade i häf-
tiga luftstrider. Skadade plan nödlandade ibland i Sverige.
Under 1944 skulle det totalt bli 120 amerikanska plan, vars
besättningar internerades. På muntlig förfrågan fick det
amerikanska flygvapnet fem angivna fält för nödlandning:
Bulltofta ( i  Malmö), Ljungbyhed ( i  nordvästra Skåne),
Rinkaby (söder Kristianstad), Torslanda (vid Göteborg)
och Kalmar. Det gjordes också en framställan om att få
samla planen till en plats för reparationer och underhåll med
provflygningar, vilket dock avvisades. "Det gick ju inte att
ha ett samlat amerikanskt flygförband på svensk jord", sades
det, men det var just vad som tilläts ett halvår senare. Och
vad mera var, en transportflygdivision tilläts till och med att
operera från en svensk flygflottilj, F 21 i Luleå.

De danska och norska polititropperne skulle bland annat
ha i  uppgift att kunna överta det territoriella ansvaret
över de delar av hemlandet som tyska trupper lämnade.
Det första behovet uppstod när de sovjetiska styrkorna på
hösten 1944 började tränga tillbaka de tyska trupperna i
Nordnorge. Något tidigare hade den amerikanske ministern
i Sverige föreslagit att en amerikansk militär flyglinje skulle
upprättas mellan USA och Sverige. Den norske utrikes-
ministern lyckades vid ett besök hos Per Albin Hansson den
1:a november 1944 övertala honom om att amerikanska
armbransportplan skulle få transportera en del av de norska
polititropperne til l Finnmarka och sedan underhålla dem
där. Förutom några skyttekompanier ingick i kontingenten
ett fältsjukhus. Den civila befolkningen behövde även annat

13 Amerikanska flygare i Sverige 1944-45. M HS, 2.vk, 1945, 1.13 ff.

54



Från eftergifter till aktivt stöd

humanitärt bistånd, som livsmedel. Så kom det sig att en
amerikansk transportflygdivision, benämnd Balchen efter
dess chef, från jultiden 1944 grupperades på Kallax flygbas i
Luleå. Alla de som besöker officersmässen på F 21 kan fort-
farande ta del av foton på personalen i denna extradivision.
Operationen avslutades i augusti 1945.

Som framgått av beskrivningarna ovan gavs polititrop-
perne i  själva verket en militär utbildning, något som
naturligtvis inte var förenligt med den angivna neutralitets-
politiken. I praktiken, säger Leif Leifland, var vi i och med
denna verksamhet inte neutrala utan "icke krigförande",
en status som vi t i l l  exempel deklarerat under det finsk-
sovjetiska vinterkriget. Vi var, som vi strax skall se, i själva
verket nära att bli krigförande och allierade. Vintern 1945
började den allierade krigsledningen fråga sig hur Tyskland
och de tyska trupperna skulle bete sig sedan Berlin och de
centrala delarna gått förlorade? Två områden hamnade i
blickpunkten, dels alpområdet i södra Tyskland-Österrike,
med Hitlers "fritidsanläggning" Berchtesgaden, dels det
bergiga Norge. Den norska exilregeringen, som delade denna
bedömning, överlämnade i april en begäran att Sverige skulle
intervenera om Tyskland skulle komma att fortsätta kampen
i Norge. Vid samma tid arbetade general Eisenhowers stab
på en plan för att köra ut tyskarna ur Norge. De kom fram
till att det bästa alternativet var en överskeppning av sina
styrkor till Göteborg och en markoperation från mellersta
Sverige mot Oslo-Trondheim." Den sista april tillfrågades
den svenska samlingsregeringen om den kunde tänka sig att
Eisenhowers stab fick ha överläggningar med den svenska
försvarsstaben om en sådan operation. Redan tre timmar
efter det att usA:s och Storbritanniens Stockholmsministrar

14 Västmakterna hade redan underrättelsebaser i Norrland längs den nor-
ska gränsen (från oss respektive soE).
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uppvaktat Christian Gunther i ärendet kunde de telegrafera
tillbaka att den svenska regeringen gett sitt tillstånd. Någon
operation mot Norge blev aldrig aktuell. För tyskarna i
Norge -  som i Danmark -  valde en stillsam kapitulation i
början av maj 1945 även om det hade varit delade meningar
i den tyska ledningen.

Under de fem åren från sommaren 194o t i l l  somma-
ren 1943 gick Sverige från eftergifter ti l l det krigförande
Tyskland till ett aktivt stöd till de västliga demokratiernas
krigföring mot samma stat samt från avsteg från den dekla-
rerade neutraliteten vid diktaturens ockupation av våra
broderfolk till förberedelser för befriande av samma broder-
folk från ockupationen i samverkan med deras anglosaxiska
förbundna. Det var med denna erfarenhet i ryggen som den
militära ledningen i Sverige ställdes inför en helt ny säker-
hetspolitisk situation. Redan när den nye överbefälhavaren
Helge Jung hösten 1944, på regeringens uppdrag, genomför
en strategisk studie konstaterar han att "ett sammanhål-
let, starkt och neutralt Norden, med delstaterna beredda
att hjälpa varandra, är ett ur svensk synpunkt synnerligen
eftersträvansvärt mål."" Att det var emot Sovjetunionen
som Sverige eventuellt skulle komma att behöva försvara
sig stod också klart för Jung. Även om den svenske handels-
ministern Gunnar Myrdal, understödd av utrikesminister
Östen Un&n, efter vapenstilleståndet med Finland vi l l
åstadkomma mer vänskapliga relationer med Sovjetunionen
med ett handelsavtal, så står det klart för Jung att det är
från öster som hotet kommer. Redan under kriget hade han
upplevt ett sådant hot mot vår nordöstra landgräns. Han
talar i  sina studier före 1948 års försvarsbeslut om såväl
Sovjetunionen som us A-England, men försvaret västerut

15 Wallerfelt, Bengt (999)Si vis Paean -para S m i r k  säkerhetspoli-
tik och krigsplanering 1945-1975. Probus, Stockholm, 531.
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nedprioriteras, då ett angrepp därifrån bedömdes som " i
högsta grad osannolikt."16 Han noterar också att en småstat
som Sverige inte kan försvara sig ensamt mot en stormakt,
utan att försvaret skall försöka hålla ut tills hjälp — från väst
— anländer.

Sovjetunionens stridskrafter står vid vapenstilleståndet
söder om Skåne. Östersjöutloppen framstår därvid som ett
möjligt förstahandsmål för Sovjet vid en framstöt västerut,
antingen för att spärra av sunden för västmakterna eller
också för att öppna dem och föra ut sina egna sjöstridskrafter
mot Nordsjön och Norska havet. Militärgeografin talar för
att Sverige skall söka kontakt med Danmark och Norge för
att vi tillsammans skall kunna försvara de gemensamma vat-
tenvägarna från Bornholm till Skagerack och deras luftrum.

16 Ci ta t  av Helge Jung i Wallerfelt (1999)1.39.
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I sin epilog till uppsatsen "... secret matters not so far dis-
closed..." nämner Leif Leifland det besök det engelska flyg-
vapnets två seniora generaler, Sir Arthur Tedder och Arthur
Harris, gör i Sverige strax efter krigsslutet för att tacka för
det svenska stödet.' "Den sovjetiska underrättelsetjänstens
Stockholmskontor", skriver Leifland, "följde på somma-
ren 1945 noggrant besökstrafiken från London. Kontoret
trodde sig veta att Nordenskiöld och Tedder "mixed also
with people known for their notorious anti-Soviet atti-
tude, and also with the former's Chief, General Jung, the
Swedish Commander-in-Chief. The latter is known to be
the most anti-Russian of all Swedish officers." Längre fram
konstateras det att "det var alldeles speciellt... samarbetet
mellan flygvapnen som oroade den sovjetiske ministern Ilja

Huvuddelen av underlaget och fakta i denna beskrivning är hämtade
frän nämnda personers dagböcker i Krigsarkivet och kontrollerade mot
Om kriget kommit: förberedelser for mottagandet av militärt bistånd 1949-
1969, Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen, sou 1994:11;
i fortsättningen hänvisat till som NPK respektive NP lc, bilagor samt
del av Robert Dalsjös källor till hans doktorsavhandling Life-Line Lost
( 2 0 0 6 ) .

2 M  HS amk, 1944, s. 164ff.
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Tjernysjev och fick honom att spekulera om hur engelsmän
och amerikaner sökte förvandla svenskt territorium till ope-
rativt basområde ... för flyget". Leifland slutar redogörelsen
med bedömningen "att Tedder och Harris skulle ha haft
något politiskt mandat från sina principaler i London att
...söka fånga in Sverige i ett militärt samarbete riktat mot
Sovjet - det är naturligtvis rent befängt." Det kanske inte är
lika otroligt att de brittiska och svenska generalerna disku-
terat hur Sverige kunde hjälpas om den kvarstående dikta-
toriska stormakten skulle anfalla de nordiska länderna eller
att USA och Storbritannien vid ett krig med Sovjetunionen
skulle kunna ha behov av att utnyttja svenskt luftrum liksom
i det föregående kriget mot Nazityskland. Redan i den föl-
jande boken om 1945 konstaterar Leifland själv:

Innan USA hade utvecklat interkontinentala missiler, måste
tunga bombplan användas som vapenbärare för de kärnva-
pen och konventionella bomber som skulle sättas in mot
Sovjetunionen vid en konflikt mellan öst och väst. En viktig
inflygningsroute mot nordvästra Sovjetunionen gick över
Norge och Sverige. Var den amerikanska regeringen beredd
att respektera svenskt territoriums okränkbarhet? I slutet
av 1940-talet bekymrade sig Pentagon uppenbarligen inte
särskilt mycket för vad handböckerna i folkrätt hade att
säga. I en 'Top Secret' rapport till Joint Chiefs of Staff den
5 mars 1949 slås utan vidare spisning fast att amerikanska
plan enligt fastslagen krigsplanläggning skulle ta vägen
över Sverige - 'currant strategic plans envisage overflight
of [bland annat svensktterritorium] by combatant aircraft.'
Och bara några dagar senare, den 7 mars, yttrade den brit-
tiske flygvapenchefen Lord Tedder under en diskussion i
Chiefs of Staffs att han för sin del var övertygad om att
Sverige 'would not interfere with our aircraft that might fly
over her territory'.;

3 M R S  2.vk 1945, s.12.1ff.
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Lord Tedders övertygelse kan naturligtvis vara bildad mot
bakgrund av vårt agerande i  slutet av andra världskriget,
men den kunde ju ha förstärkts av samtalen med Jung och
Nordenskiöld. Den senare skulle komma att införliva myck-
et engelsk — och amerikansk — materiel i det svenska flyg-
vapnet. Det är ett angeläget forskningsprojekt att intervjua
de svenska flygofficerare som var verksamma i Flygstabens
ledning på 1950-talet, när denna fortfarande hade det ope-
rativa ansvaret för flygverksamheten, innan det är för sent.
Det finns många tecken som jag stött på också under arbetet
med denna skrift som tyder på att det gjordes förberedelser
i Sverige för att underlätta en sådan NATo-verksamhet och
kanske inte bara för situationer när vi först hade angripits av
Sovjetunionen. Redan i N PK påtalas förberedelser för iden-
tifiering och hjälp med navigering, allt för att möjliggöra en
"övergripande samordning av flygoperationer".4 Var beslu-
ten förankrade på politisk nivå? Ledande personer inom uD
och försvaret hade kanske vant sig under kriget vid att "hjäl-
pa till" med sådant som var svårt för den politiska ledningen.
Erlander uppges dock 1948 ha uppdragit åt Försvarsstaben
att fortsätta studera frågan om att basera amerikanskt flyg
i Sverige. Hjälp med flygstridskrafter ansågs vara det som
kunde vara enklast och komma till understöd snabbast.

I en sentida artikel har forskaren Mikael Nilsson vid
FHS mot bakgrund av avhemligade NATO-källor och norsk
forskning redovisat att det amerikanska och brittiska stra-
tegiska bombflyget enligt en plan från 1956, S NOWC AT,
skulle ta vägen över Sverige på väg till mål i DDR, Polen och
Baltikum, understödda av norska jakt-attackflygplan.5 Ännu
på 1970- och 8o-talen skulle de på låg höjd ta vägen över

4 N P K  s.24foch 32.
5 S k o g r a n d ,  Kjetil &  Tamnes, Rolf (zoos) Fryktens likevakt. Tiden,

Stockholm, s.197ff.
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Sverige. Redan i  fred använde USA:s flygvapen en flygled
över Västsverige kallad AmberNine.6 Det var vidare inte bara
så att vi bytte till NATO-standard på vårt flygdrivmedel, som
kunde motiveras av understöd med detta via Trondheim i
krig, utan också fästet för tankningsslangen. Redan 1991 har
Wilhelm Agrell i sin bok Den stora lögnen pekat på att "det
moderna Stril-6o systemet som började byggas i slutet av
1950-talet, ett av världens första datoriserade stridslednings-
system, byggdes inte bara efter brittisk förebild utan också av
brittiska företag." Överste Falcks projekt fullföljdes av Sven-
Olof Olson, som senare skulle bli flygvapenchef.

Dåvarande översten Nils Swedlund, som 1951 skulle efter-
träda Helge Jung som ö B, följde på nära håll utbildningen av
de norska och danska polititropperne och blev genom sam-
arbetet god vän med många av deras officerare, bland annat
Ole Berg, som senare skulle bli Norges försvarsstabs- och
försvarschef. Samarbetet med den brittiska marinen, som
jag särskilt kommer att beröra i fortsättningen, började kort
efter vapenstilleståndet med röjning av de svenska och tyska
mineringarna i Östersjöutloppen.'

Redan i mars 1946 skulle Swedlund som chef för 119 i
Boden ta emot kronprins Olaf av Norge, som då också var
norsk försvarchef, och vid detta tillfälle torde försvaret av
Nordkalotten mot ett möjligt sovjetiskt anfall ha diskuterats.
Senare i april anländer nämligen en efterföljande strategi-
grupp, som rekognoserar bland annat den i militära sam-
manhang välbekanta "Trekanten", det vill säga området norr
Torne träsk och upp mot Treriksröset. Rekognoseringen
följdes av major Malcom Murray från försvarsstaben, fri-
villig i  Finland under vinterkriget och en av Swedlunds

6 J o u r n a l  of Contemporary History (2009) SAGE Publication, vol. 44(2),
s. 287ff.

7 C h a p l i n  &  Harris (2006) s. 145.
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tidigare medarbetare.8 Som försvarsstabschef från 1947
skulle Swedlund av Helge Jung få i uppgift att hålla samman
diskussionerna med danskar och norrmän samt senare vara
östs man i de nordiska försvarsförbundsförhandlingarna.

Att diskussionerna mellan de nordiska militära cheferna
kommit igång ser man spår av i de svenska chefernas dag-
böcker, dock i regel utan några detaljer. Här är några exempel
från Helge Jungs dagböcker. Den 5:e maj 1947 skriver han
om ett besök av Swedlund som orienterar om "en dansk
propos om militärt samarbete". Kort därefter (7:e juli) tar
han upp frågan om samverkan med Danmark och Norge med
försvarsminister Allan Vougt. "Denne lovar att ta upp det
med sin danske kollega Petersen i början av augusti vid besök
i Köpenhamn". Den 4:e augusti talar Jung med den svenske
armschefen Bonde om "nödvändigheten av att preparera
samarbete i  krig". Swedlund har nu kommit igång och i
september seglar han efter ett besök i Köpenhamn med några
danska militärer, bland andra generalstabschefen Möller,9
över Svinesund t i l l  Göteborg. Från Svinesund medföljer
den norske försvarstabschefen Berg. (Dagboken 10:e-14:e
september 1947.) Swedlund konstaterar lakoniskt: "Lyckad
segling, glad kamratsamvaro — grund för fortsatt samarbete."

De gemensamma trepartssamtalen på segelbåten torde
framför allt ha avhandlat hur man skulle förhålla sig ti l l
försvaret av de gemensamma Östersjöutloppen, det vill säga
området från Södra Östersjön med det danska Bornholm
och genom de danska Bälten och Öresund upp t i l l  och
med Skagerack mellan Jylland, Sydnorge och den svenska
Västkusten. Den typ av stridskrafter som det var mest aktu-
ellt att prata sig samman om var givetvis sjö- och flygstrids-
krafter. Vid ett eventuellt sovjetiskt angrepp mot utloppen
8 N i l s  Swedlunds dagbok 21:a april 1946.
9 K ä n d  från Stockholm under den danska polititropputbildningen.
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kunde det förutses att de tre ländernas förband av denna typ
tidvis skulle uppträda i närheten av varandra med risk för
vådabeskjutningar. I den mån även Sverige var krigförande,
men även vid neutralitet, kunde betydande vinster erhål-
las genom samverkan, t i l l  exempel i  underrättelsetjänst,
minering av Öresund, skydd av sjöfarten i  Västerhavet,
samt luftförsvar, som för övrigt varit samordnat redan före
andra världskriget.'° Det var knappast aktuellt med land-
stigningsoperationer över Öresund eller till Bornholm, även
om Sverige planerat sådana i slutet av det nyss genomlidna
kriget. Markoperationer var främst aktuella för Sverige vid
ett sovjetiskt anfall mot Norge, i syfte att bibehålla förbin-
delserna öppna västerut till England och USA för förnöden-
hetsförsörjning, nödvändigt för den politiska och militära
handlingsfriheten.

Sonderingarna med Danmark och Norge om dessa
gemensamma intressen sker än så länge med hög sekretess
och med få personer involverade, men tydligen med reger-
ingens goda minne, som den tidigare anteckningen om
samtalet med Vougt visar. Under tiden ökar hotfullheten i
Sovjetunionens agerande på olika håll i Europa. Churchill
håller redan i  mars 1946 sitt berömda tal i  Fulton (u s A)
om järnridån som sänker sig ner genom Europa och väcker
president Truman och den amerikanska allmänheten i ett
nedrustande USA. Ett år senare skall presidenten vid ett tal
till kongressen formulera det som skulle komma att kallas
Trumandoktrinen och påbörja olika aktiviteter för att
stödja demokratier som hotades av kommunistiska makt-
övertagande, med början i Grekland. Med den ekonomiska
Marshallhjälpen knyts i  slutet av 1940-talet Västeuropa,

to Kommendör Holger Hennings regeringsföredragning den 21:a novem-
ber 1959, Se redovisning i källförteckningen över handlingar ställda till
författarens förfogande av Robert Dalsjö.
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inklusive Sverige, t i l l  USA. I  Sverige följer man med oro
framför allt situationen i  Finland, som från hösten 1944
pressas av en sovjetisk ordförande för den allierade kontroll-
kommissionen av stilleståndsavtalet och en inrikesminister
från det finska kommunistpartiet, vars exilmedlemmar i
Sovjet siktat på ett maktövertagande redan under vinter-
kriget. Pragkuppen i februari 1948 visar på de risker som är
förknippade med starka inhemska kommunistpartier. Helge
Jung skriver i sin dagbok att Sovjetunionen kanske också
"tillväller sig absolut herravälde i  Finland, senare Norge,
varvid Sverige på det sättet ej behöver tagas". Den 22:a
april rapporterar han att utrikesnämnden innehållit många
och i stort sett vettiga frågor, bland annat om vår ställning
till Danmark och Norge samt västmakternas intresse av
flygplatser i Skandinavien. "USA har behov av jaktbaser hos
oss", säger Jung, och tar troligen själv upp "betydelsen av att
Norge icke behärskas av annan makt."

Den 6:e augusti 1948 meddelar Swedlund (enligt Jung) att
"överenskommelse är träffad om undersökning av gemen-
sam försvarsplanering mellan Sverige och Danmark. Norr-
männen helt tillmötesgående i frågan om de gemensamma
förhandlingarna." De politiska förhandlingarna om ett
nordiskt försvarsförbund påbörjas på senhösten, men bryter
snart samman. Detta för att Sverige kräver att förbundet
skall vara neutralt i  förhållande t i l l  stormakterna medan
norrmännen inte vill ge upp sin livlina till den anglosaxiska
världen. USA är också negativt till en neutral sammanslut-
ning och nekar norrmännen materiell hjälp om de inte går
med i  Atlantpakten. Danmark, i  varje fall statsminister
Hedtoft, vill då "pröva gemensamt försvar med Sverige, en
pakt". (Den 21:a februari.)

Jung "betonade" emellertid redan den 7:e januari 1949 i
dagboken "i samtal med Strömbäck/marinchef/ och Norden-
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skiöld/flygvapenchef/ att det u r  rent militär synpunkt
icke var ogynnsamt om Norge och Danmark anslöt sig till
Atlantpakten. Skandinavien skulle bli starkare. Dock ur
psykologisk synpunkt farligt. Risken stor för att svenska
regeringar börjar med eftergifter åt ryska framstötar. Full
enighet." Kvällen innan hade chefen för uD:s pressbyrå, Sven
Dahlman, varit hos Jung och redovisat "den uppfattningen
att det vore värt att Sverige, om Danmark och Norge gingo
västerut, sökte fullfölja förberedelserna med Danmark och
Norge för samverkan i  krig. Jag framhöll, att jag i så fall
komme att [vidta] ytterligare försiktighetsmått beträffande
hemliga uppgifter."

Av Jungs och Swedlunds dagböcker framgår också att
marinchefen Strömbäck och flygvapenchefen Nordenskiöld
har egna kontakter med sina kolleger i Danmark och Norge
redan före de formella förhandlingarna vintern 1948-49.
NPK säger också (s.292):" I  andra sammanhang synes av
brittiska uppgifter att döma svenska officerare i början av
1950-talet ha visat ett större intresse för samarbete än vad
regeringen kunde väntas acceptera. Särskilt tycktes detta
ha gällt samarbetet mellan sjöstridskrafter." Nordenskiöld
besöker till och med någon anglosaxisk stab i Tyskland, vil-
ket inte Jung gillar. Man får förmoda att det redan nu rörde
sig om Wiesbaden. Det är Swedlund som skall hålla samman
projektet, vilket denne, enligt Jungs dagbok (den 28:e sep-
tember 1949) betonat i ett möte hos honom, för "Strömbäck
blev röd när Swedlund meddelade honom att allt samarbete
med Danmark och Norge skulle gå genom honom. Jag fick
lugnande förklara, att detta förhållande icke medförde, att
det ej kunde bli önskvärt och nödvändigt att tekniskt sam-
arbete fullföljdes, exempelvis av marinstaben." Några dagar
tidigare har Jung förklarat för en nytillträdd dansk marin-
attach "at t  allt som sammanhängde med samverkan mellan
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våra länder hos oss sköttes av försvarsstaben. Inom parantes
lägger han dock till för sig själv: "Intet hinder för detaljtek-
nisk handläggning i försvarsgrenarna." Det vill säga han vill
ha kontroll över verksamheten, men inser naturligtvis att
förberedelserna, till exempel de som gäller sambandstjänst,
måste skötas av den tekniskt systemansvarige. Erlander å sin
sida litar inte på försvarsminister Vougt och ägnar därför
mycket tid åt säkerhetspolitiken fram til l denne efterträds
av Torsten Nilsson 1951. Erlander blir under tiden alltmer
självständig i förhållande till Östen Linden i dessa frågor.''

Efter det att Erlanders (och Jungs) försök att skapa ett
neutralt nordiskt försvarsförbund strandat måste förbere-
delserna för att kunna samarbeta i händelse av krig i vårt
närområde ges en annan dräkt: en dold överenskommelse
innehållande vissa praktiska förberedelser. I början av sep-
tember 1949 föredrog Swedlund ett förslag för regeringen,
vars beslut meddelades av utrikesminister Unden den 19:e
september efter behandling i Utrikesnämnden.12 I beslutet
avvaktar dock regeringen med beslut om en överenskom-
melse med Danmark om gemensamma åtgärder i Öresund,
vilka dock sanktioneras ett halvår senare. Någon gemensam
planering för anfall in i  Norge skulle inte ingå i  förbere-
delserna. Henning skriver i ett särskilt stycke: " I  PM [från
19491 understrykes att de starkt begränsade förberedelser
som förordas kan genomfördas strängt konfidentiellt och

11 NPK, s. 283f. En kuriositet är att folkpartiledaren Bertil Ohlin ringer
i slutet av oktober och frågar "om man inte kunde ha' nytta av sam-
verkan med Danmark och Norge utan förbund i nuvarande läge. Jag
[Jung] orienterade om vad jag sagt i saken och att dylik begränsad
samverkan ägde rum med regeringens goda minne. Bäst att icke gå in
på detaljer. Han lovade detta och jag underströk min orientering var av
konfidentiell natur."

12 Kommendör Holger Hennings föredragningspromemoria från reger-
ingsföredragningen den 21:a november 1959 i samband med den så
kallade Hjalmarssonaffären, ur Robert Dalsjös källor.
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endast kräver kortvariga sammanträffanden mellan enstaka
officerare." Av NPK (S.23) framgår att en gemensam plane-
ring mellan de danska och svenska marinerna påbörjades
1949 i syfte att åstadkomma en effektiv spärr av Öresund.
Regeringen tillsatte också en utredning för att klarlägga
förutsättningarna för att sundet, liksom under det gångna
kriget, kunde spärras fastän Sverige förklarat sig neutralt.
Under huvuddelen av 1950-talet räknade inte den svenska
marinen med att väst skulle genomföra några väsentliga
sjöoperationer in i Östersjön, men sedan Västtyskland bör-
jat rusta upp på nytt och särskilt sedan BALTAP (NATO:S
Östersjökommando.) bildats 1962 "förefaller förväntning-
arna om en viss samverkan med NATO i södra Östersjön ha
ökat". Det är det enda ställe N inc låter oss ana att tyngd-
punkten i de marina förberedelserna för samverkan inne
i Östersjön glider över från Danmark till Västtyskland i
början av 1960-talet.

Viceamiral Stig H:son Ericsson var i varje fall het på
gröten och redan den 7:e januari 1955 skriver han i sin
dagbok: "Diskussion med ÖB angående det upprustande
Västtyskland och behovet att tala med dem om Östersjön så
vi inte bekämpar varandra." Frågan om med vilken bredd
och med vilket djup förberedelserna för att samarbeta med
olika delar av NATO skulle ha, var naturligtvis uppe till
diskussion i militärledningen och borde ha varit det också
inom regeringen. Även inom denna var det säkert skilda
meningar, till exempel mellan Erlander, som redan under
kriget visat sig vara rätt pragmatisk vad gällde utbildningen
av polititropperna, och den mer formallistiske Unckn. Det
enklaste för Erlander var att behålla detaljerna i utformning-
en för sig själv och med några förtrogna, som försvarsminist-
rarna och Olof Palme, vilken efter sin tid på Försvarsstaben
hade god kännedom om hur man inom försvaret såg på det
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säkerhetspolitiska läget. (Försvarsminister Allan Vougt hade
i början på 1950-talet gett Storbritannien tillgång till den
svenska krigsplanläggningen; naturligtvis för att NATO vid
utformningen av sin plan kunde ta hänsyn till svensk styrka
och svaghet.) Skillnader i synsätt kom nog mer till öppet
uttryck på den militära sidan, vilket framgår hos Stig H:son
Ericsson:

Om hela Skandinavien skulle tvingas i krig måste halvön
betraktas som en geografisk enhet. Kryssarna skulle då
kunna göra en betydande insats i försvaret av dess västra
och norra kust ... Tyvärr hade man blivit rädd för att kon-
kretisera problemen i sin helhet och inte bara i Sverige. Till
och med i Militärledningen förekom opposition exempelvis
mot att marinens företrädare framhållit att vi inte kom-
mer att vara ensamma i Västerhavet utan i händelse av krig
måste räkna med samverkan i någon form med Norge och
Danmark. Den mörkläggning man ville ha kunde jag inte
godta. Det måste stå klart för varje tänkande människa att
vi inte kunde räkna med att operera ensamma i Skagerack
och Kattegatt lika litet som vi kunde hålla oss borta från
dessa farvatten om vi skulle råka i krig.13

Jung och senare Swedlund hade också regelbundna möten
med Unan, som var mycket kritisk till Jungs tal i  Lund
hösten 1949. Vid ett möte med övriga partiledare i  mars
195o frågar han dem "om inte herrarna begripit att general
Jungs tal hade undergrävt Sovjets förtroende för Sveriges
uppriktighet i  neutralitetspolitiken" och att de "måste
uttala sig så klart att vi i  möjligaste mån reparerade de
skador Jung vållat."14 Erlander har i sin dagbok sagt att lun-

13 Ericsson, Stig H:son (1968) Kuling längs kusten. Bonniers, Stockholm,
1.46 och 186.

14 l inden, Osten (red Molin, Karl) (2e,o2)Anteckningar. 1918-1952,
med många och långa avbrott, samt 1952-1966, utgivna av Kungliga
Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens histo-
ria, handlingar del 24, Stockholm.
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datalet försvårade för honom att få stöd i riksdagsgruppen
för föreslagen försvarsbudget. Unden har inte några högre
tankar om Swedlunds intellektuella kapacitet, men medger
att det är bra att han samlar ihop den operativa ledningen
hos ös och att han minskat på generalernas politiserande."
"Att det redan omkring decennieskiftet 1950 pågick omfat-
tande kontakter med Storbritannien bland annat avseende
utbildning av försvarsanställda och krigsmaterielköp var
naturligtvis känt för, och accepterat av, regeringen. Men i
vart fall Erlander är på det klara med att förbindelserna inte
inskränkte sig till detta.""

Man måste fråga sig om Erlander och Unden funderade
något över den psykologiska reaktionen hos delar av folket,
och då inte minst inom det egna partiet, i det ögonblick man
skulle kungöra att neutralitetspolitiken, som man talat så
mycket om och inte minst när man anklagade Hjalmarsson,
inte gällde längre. Eller om de trodde att ett sådant beslut i
varje händelseutveckling kunde fattas i lugn och ro, när det
skulle vara uppenbart för opinionen att vi nu stod inför att
bli - eller redan var - anfallna av Sovjetunionen? Vad tänkte
Palme senare på 1970-talet, när supermakterna framställdes
som "lika goda kålsupare"? Var försvarsministern eller de i
försvarets ledning - som kände till förberedelserna - säkra på
att varje pilot som såg ett NATO-flygplan flyga in i vårt land
och då även i en skärpt situation inte skulle handla enligt
den IKFN de själva fastställt? (IKFN= Instruktion för krigs-
makten vid hävdandet av rikets oberoende under allmänt
fredstillstånd samt under krig mellan främmande makter

15 l inden,  Osten (red Molin, Karl) (2oo2) Anteckningar. 1918-1952,
med många och långa avbrott, samt 1952-1966, utgivna av Kungliga
Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens histo-
ria, handlingar del 24, Stockholm, 18:e december 196o.

16 N P K  5 . 2 9 1 .
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varunder Sverige är neutralt.) Det var många människor som
efter många års indoktrinering kanske på kort tid skulle nås
av den nya politiken och acceptera dess innebörd. Dessutom
skulle den viktigaste av förberedelser inte kunna genom-
föras, nämligen gemensamma övningar. Genom flygsäker-
hetssamverkan s VEN OR DA kunde visserligen piloterna öva
med respektive trafikledningar samt start och landning på
varandras baser. Marinen fick nöja sig med de improviserade
övningar som kunde arrangeras i samband med örlogsbesök.

Någon gång den sista våren av min ÖB-period blev
jag uppsökt av den förre armschefen Carl Eric Almgren.
Generalen höll på att lämna in sina dittills i hemmet förva-
rade handlingar bland annat från sin tid som försvarsstabs-
och armschef. Han hade kanske tänkt skriva sina memoarer,
men sedan inte kommit sig för, vilket är synd. Han hade
säkert haft mycket att berätta från sitt aktiva liv. Huvuddelen
av handlingarna hade han lämnat till Krigsarkivet, som sig
bör, men nu hade han några kvar, som han tyckte borde
förvaras i mitt säkerhetsskåp. Med i denna lilla hög var två
promemorior, som visade sig vara anteckningar från tre
svenska generalers/amiralers besök i Pentagon respektive ett
amerikanskt återbesök. Vad jag minns innehöll de bara två
detaljer av intresse. Det första var att svenskt försvar gjort en
framställan om att underhållas med drivmedel, särskilt för
vårt flyg, i krigstid.17 Det andra var en överenskommelse om
att svenska officerare i marinen och flygvapnet "i karriären"
skulle genomgå högre militära utbildningar i NATO-skolor.
Där skulle de lära sig NATO:S "procedures", det vill säga
deras operativa/taktiska förfarande och orderterminologi.
Jag hade minnesbilden att dessa möten ägde rum 1950-51,
alltså före Erlanders us A-besök 1952, men det hänvisas i

17 Dec som skulle bli försörjningsleden över Trondheim, som också aktua-
liserades ert par år in på 195o-talet.
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NPK till USA-möten 1953.18 Å andra sidan säger NPK att det
från dessa redovisades endast "allmänna slutsatser". Det är
nog att underskatta betydelsen av officerarnas utbildning i
NATO-skolorna och de bekantskaper de gjorde för livet. En
senare försvarsminister, Sven Andersson (1957-73), lägger
stor vikt vid att högre officerare hade goda utländska (läs:
NATO-) relationer. "Det viktigaste som finns är att ha goda
personliga kontakter, för går det åt helvete med Sverige är
det det enda som hjälper."19

Vid min avgång kom jag överens med min efterträdare
om att lämna de hemliga handlingar som av olika skäl förva-
rats i ÖB säkerhetsskåp till chefen för den nybildade juridiska
avdelningen Stefan Ryding-Berg, som fick i uppgift att förfa-
ra med dem som lagen föreskrev. En av dessa handlingar var
en gammal beskrivning från omkring 196o av den så kallade
Stella Polarisaffären, det vill säga den finska signalspaning-
ens flykt över Bottenhavet till Sverige 1944. Denna hade
jag själv haft nytta av då jag från Finland fick frågan någon
gång runt 1990 om jag kunde garantera att de gamla arkiven
som medförts från Finland var förstörda. Av mig förvarade
dokument talade om för mig att jag kunde söka svaret hos en
annan armsgeneral som varit både försvarsstabs- och arme-
chef, Curt Göransson. Enligt honom förstördes de runt 1960
i den då ganska nya sopförbränningsstationen i Hässelby.

När Sverige i  början av 1950-talet sökte kontakt med
USA förändrades samtidigt amerikas negativa bild av det
neutrala Sverige. De började nämligen förstå att Sverige
trots neutralitetspolitiken kunde ha en roll att spela i fred,
kris och krig. Charles Silva, som forskat i  Sverige, bland
annat på Utrikespolitiska institutet, och särskilt studerat
utvecklingen 1948-52 från amerikansk synpunkt, skriver:
18 N P K ,  5 . 1 9 .

19 N P K ,  5 . 2 8 4 .
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One can also see signs of the new Swedish-American rela-
tionship in the context of NATO. At a meeting of North
Atlantic Council deputies, the Norwegian representative
expressed the view that Sweden should be considered 'a
sort of member of the North Atlantic Community' noting
the current lack of staff talks as the greatest present fault of
Swedish foreign policy. The American deputy than replied
that 'we would assist Sweden's efforts to strengthen her
defense wherever consistent with our other obligations,'
adding 'we recognise the truth of the Norwegian statement
that Sweden is in fact part of NATO except in the military
field ...' In addition, the heightened American security inter-
est in Sweden was brought out in the open in 1952. // In
summer that year NATO undertook massive maneuvers in
the waters surrounding Sweden (Operation Mainbrace).
By conducting large naval operations simultaneously in the
Baltic, North Sea and Skagerack, the Atlantic Affiance could
send the Soviets a strong signal about Western defensive
intentions towards Sweden without directly involving the
Swedes themselves.20

I början på 1950-talet, samtidigt som statsminister Erlander
är på besök i USA, är således det svenska försvaret på väg
att bygga upp de förberedelser som krävs för att få hjälp
också av det mäktigaste NATo-landet. Som vi har kunnat
notera genom åren har marinen och flygvapnet levt upp till
denna överenskommelse om utbildning, och från 1960-talet
har allt fler armsofficerare gått samma väg, bland andra
Lennart Ljung. Wiesbaden, som är ett namn som förknip-
pas med västsamarbetet, dök upp för mig första gången när
reportern Christer Larsson, då verksam vid Sveriges Radios
Ekoredaktion, överraskade mig med att presentera ett
dokument från det hemliga NATO-samarbetet. Någon hade
gett honom en kopia på en tabell över vilka resurser som

zo Silva, Charles (1999) Keep them strong, keep them friendly: Swedish-
American relations and the Pax Americana, 1948-1952. Akademisk
avhandling, Stockholms universitet, historia, Stockholm, s.348.
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vid krig skulle skickas till Wiesbaden för att vi skulle kunna
samverka med det amerikanska flyget i Europa.

Det var det första jag hörde om dessa förberedelser.
Lennart Ljung tyckte tydligen inte att jag behövde känna till
att sådana förberedelser hade "funnits". Han hade ju förstört
operationsledningens dokumentation — NATo-pärmen som
jag kallar den — 1984. Den uteblivna orienteringen har jag
svårt att förstå, men inom en vecka efter Larssons besök fick
jag klart för mig att det var som han påstått. Bland annat kun-
de jag konstatera att när luftförsvarscentralerna byggdes om
i mitten av 1980-talet och utrustades med A E-växlar hade
de visat sig ha nästan femtio kanaler till sina motsvarigheter
i Danmark och Norge, betydligt mer än som behövdes för
det så kallade flygsäkerhetsavtalet. Larssons avslöjande var
det som resulterade i den utredning som Gösta Gunnarsson
ansvarade för, Neutralitetspolitikkommissionen (NPK). I
Wiesbaden gick svenska flygofficerare på utbildning i signal-
spaning fram till slutet av 1960-talet.2' Därifrån blev också
MUST orienterat över en telefaxförbindelse när amerikanska
signalspaningsflygplan skulle röra sig över Östersjön. Enligt
NPK upprättades den först i  början på 1960-talet (s.22).
Fanns det en annan typ av förbindelse tidigare? Ja, säger
Robert Dalsjö, en K v -förbindelse över Frösunda radio.
Kom den till efter det DC 3:an sköts ner? "Under den första
delen av 1950-talet förekom" enligt NPK (S19) "även andra
kontakter rörande krigstida samverkan mellan svenska och
amerikanska officerare". Bland andra återkommer den från
F 21 igenkände flygöversten Bernt Balchen.

Swedlund gör själv en rundtur på kontinenten på försom-
maren 1954 ihop med Thede Palm22 och på hösten besöker

21 Samtal mcd Bob Inman.
22 Chef  för det så kallade z-kontoret, som hade hand om underrättelse-

samarbetet med andra länder.
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de USA. Swedlund stannar i nästan en månad, men mycket
av tiden verkar vara en semestertur. Med den amerikanska
försvarsledningen diskuteras bland annat ett svenskt köp av
taktiska atomvapen och målstyrda robotar. Det senare skall
vi senare få hjälp med, men atomvapen ansåg USA aldrig att
vi själva behövde.23 Swedlund hade några år verkat för att
USA skulle hålla en högkvalificerad militär representant i
Sverige för att förbereda krigstida samarbete. Hösten 1955
beslöt äntligen den amerikanska militärledningen att upp-
rätthålla hemliga kontakter med Sverige och utsågs chefen
för den amerikanska Europaarm&I att svara för detta. Det
förklarar att den norske försvarschefen Vigleik Eide någon
gång i slutet på 1980-talet ringde till mig och bjöd mig på
frukost ihop med den amerikanske NATO-chefen i Europa,
Jack Galvin. Försvarsminister Roine Carlsson hade ingen
erinran mot detta, men han kanske visste mer än jag. Galvin
och jag träffades därefter regelbundet, men förde aldrig
några samtal om operativ samverkan.

Det fanns någon gång från 1950-talet en organisation för-
beredd för att upprätta de personella kontakter som skulle
krävas inför eller i  krig. Den bestod av samarbetsgrupper
som skulle resa ut till de olika ländernas högkvarter samt till
SHAPE, det vill säga N AT o:s högkvarter i Europa, som då låg
i Frankrike. Sådana grupper skulle, förutom till SHAPE, åka
till vardera Norge, Danmark, Västtyskland, Storbritannien
och USA. Dessutom skulle en grupp åka t i l l  Finland.
Man kan notera att de mest omfattande samverkansgrup-
perna inte skulle åka t i l l  Danmark eller Norge utan t i l l
Storbritannien och us A. Chef för varje grupp var en general/
amiral. I det viktigaste landet skulle denna generalsperson

23 Moores ,  Simon (zoos) Neutral on our side: US-Swedish an Security
Relations during the Eisenhower Administration. Doktorsavhandling, The
London School of Economics and Political Science, s. 45-
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vara en försvarsgrenschef och vara ställföreträdande ös i
exil. Amiralen Per Rudberg, före detta marinchef, har i en
tidningsintervju sagt att han hade i uppgift att vid krig åka
till London som exil-ös; en uppgift som jag reagerade inför,
då jag som tjänstgörande ös inte känt till detta.

Enligt NPK (s. xi) skulle grupperna sändas iväg först
på "beslut av den politiska ledningen". (Det är värt att
observera att det inte står regeringen!) Få av personerna i
denna organisation kände dock till att de var placerade i den.
De stod i försvarsgrenens eller ös:s personalreserv. I  mitt
säkerhetsskåp stod en pärm som innehöll en uppräkning
av generalitetets och amiralitetets personalreserver, mest
pensionerade officerare, men också tjänstgörande försvars-
grenschefer, som efter genomförd mobilisering principiellt
skulle bli övertaliga. Bredvid några av namnen stod tänkta
uppgifter, som materielresor utomlands och truppinspek-
tioner, men de flesta var utan kommentarer. Det är nu
allmänt känt av de som forskat inom området att en av de
i usA-gruppen krigsplacerade officerarna, dåvarande flyg-
översten Åke Mangård som tjänstgjorde på Försvarsstaben
och då den som ansvarade för NATo-pärmen, vistades i
Washington under Kubakrisen. Han flögs dit med ett ame-
rikanskt statsflygplan. Marinchefen Åke Lindemalm var
samtidigt i London, om det var som reserv för ös eller som
chef för samverkansgrupp UK vet jag inte. När kalla kriget
slutade var Anders Thunborg vår ambassadör i USA och han
var mycket angelägen om att jag ordnade så att en väska i
hemlighet transporterades ti l l  Sverige från ambassaden i
Washington.24

Av Robert Dalsjös källor framgår också att man räknade
med att politiska representanter för Sverige skulle återfin-
2.4 Jag vet inte vad väskan innehöll, men det måste ha gällt förberedelserna

för västsamarbetet eftersom begäran kom omedelbart efter avslöjandet.
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nas i  samma länder och att sambandet skulle behöva gå
på NATO:S sambandsnät och i  allt väsentligt terminera i
Norge, där sammankoppling med det svenska nätet behövde
upprättas, kanske med en reservmöjlighet i Danmark. Hur
mycket av dessa förberedelser som var kända ute hos mili-
tärbefälhavarna i  början på 1960-talet -  eller hur mycket
man på eget initiativ förberedde sådant samarbete med
sina kolleger i Danmark och Norge -  känner jag inte till,
men kan konstatera att i varje fall militärbefälhavaren för
Övre Norrland 1953 hade överläggningar med den norske
försvarschefen om försvaret av Nordkalotten, varvid den
svenske militärbefälhavaren (MB) deklarerat att NATO inte
kunde räkna med att Sverige kunde garantera försvaret av
den tidigare nämnda Trekanten mot ett sovjetiskt anfall från
Finland norr Torneträsk.25

NPK säger att det i början av 195o-talet synes som om
"vissa förberedelser har skett för en planläggning av svenska
markstridskrafters verksamhet i  nordligaste Norge och
möjligen också i  Tröndelag", alltså för att upprätthålla
underhållsleden över Trondheim från den anglosaxiska värl-
den. Den första delen av beskrivningen kan tyda på att
det också fanns en tanke på att stridskrafter skulle tillföras
militärområde Övre Norrland för att anfalla in i och stötta
försvaret av Nordnorge vid en sovjetisk landstigning här.26
Vid Hjalmarsonaffären 1959 skriver dock Curt Göransson,
då försvarsstabschef, ut till alla militärbefälhavare och för-
25 Holmström, Mikael, "NATO:S försvar av nordligaste Sverige: infor-

mellt samarbete med NATO-grannen Norge." Inträdesanförande i
Kungliga Krigsvetenskapsakademin avdelning V den 25:e mars 2°08,
tryckt i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift
zoo8, häfte 4.

26 Den försiktiga formuleringen i denna mening är typisk för NPK. Detta
sätt att uttrycka sig kan bero på flera skäl, men ger onekligen den som
vill möjlighet att tona ner bredden och djupet hos förberedelserna för
västsamarbete.
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bjuder sådan verksamhet. Under den regeringsföredrag-
ning som den 21:a november äger rum med anledning av
Hjalmarssonaffären kontrollerar regeringen att "militären"
inte gått för långt i förberedelserna. Göransson är då inte
närvarande på grund av att han besökte USA, utan föredrag-
ningen görs istället av kommendören Holger Henning, chef
för underrättelsetjänsten. Vi  kan konstatera att vid före-
dragningen nämns endast förberedelser med Danmark och
Norge. Beror det på att hela regeringen, bland andra Unden,
är närvarande och inte endast Erlander och Sven Andersson?

Hur mycket visste Erlander, Palme och Carlsson om
kopplingen till Västtyskland, England och us A? Olof Palme
och Ingvar Carlsson var ju Erlanders förtrogna. Det är dock
möjligt att de olika samhällsområdena var uppdelade mellan
dem. I så fall ansvarade säkert Palme — med sin bakgrund vid
Försvarsstaben — om förberedelser för NATO-samarbetet,
vari ingick kontakt med Stockholmskontoren för NATO:S
underrättelsetjänster.27 De anglosaxiska underrättelseorga-
nisationerna, som tillsammans med Pentagon alltid var det
"veka" Sveriges försvarare mot påhopp från den övriga delen
av hemländernas aktörer på grund av vårt viktiga miltärgeo-
grafiska läge och vårt efter våra förhållanden starka försvar.
När Palme, ännu ej statsminister, hade sitt stora bråk med
USA om Vietnamkriget kallade han på Stig Synnergren och
förklarade att detta var han tvungen att göra av inrikes-
politiska skäl, men Stig skulle se till att han fortfarande hade
gode förbindelser med Pentagon. Det är min minnesbild
från ett samtal med Stig Synnergren för så där en femton år
sedan. Kjell Östberg citerar Palme så här. "Nu när jag bråkar
med amerikanerna, se för Guds skull till att vi har gott sam-

27 Östberg, Kjell (2008)1 takt med tiden,OlofPaiute 1927-1950. Leopard,
Stockholm, s. 165ff.
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arbete med amerikanerna på försvaret i alla fall."28 Och som
vi tidigare sett kände Anders Thunborg till kopplingen till
övriga NATo-länder i slutet av kalla kriget.

Hos NPK (s.285) framgår att Anders Thunborg var den
förste statssekreterare (1969) som Sven Andersson höll
fullständigt orienterad om Västsamarbetet. NPK nämner
också att de tidigare försvarsministrarna känt till det. (s.32)
Det skulle vara konstigt om inte också regeringscheferna
gjorde det. Erlander besökte den demokratiske presidenten
Harry S. Truman i april 1952, det vill säga omedelbart före
eller efter (beroende på vilken källa jag väljer) två möten
mellan Pentagon och den svenska militära ledningen. Under
Erlanders möte diskuteras behovet av amerikansk hjälp
med försvarsmateriel och de garantier Sverige i så fall måste
lämna för att inte bidra till teknikspridning österut. Genom
Dag Hammarskjöld, som då var konsultativt statsråd i
handelsfrågor, låter Erlander efter hemkomsten meddela
att Sverige "ti l l fullo förstått att kraven enligt den ameri-
kanska militärbiståndslagen måste uppfyllas"." Avhandlas
under detta samtal med presidenten även annat stöd som
Sverige kunde behöva i  svårare tider, som utmynnar i  de
överenskommelser som de militära förhandlarna avhandlar
före eller efter? Mindre än en månad efter usA-besöket har
Erlander ett möte med ös då dessa frågor avhandlas enligt
Agrell.

Erlander döljer i så fall kunskaperna väl i sina memoarer
och dagböcker. Jag har fastnat för några exempel, som den
17:e mars 1949: "Bohemans sista rapport visar att han nu är
så långt ute i Västerhavet att han måste halas in om det här
skall gå tillnärmelsevis bra." Tidpunkten är efter de havere-

28 Östberg (2008) s.311.
29 Agrell, Wilhelm (1991) Den stora lögnen. Ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i

alltför många akter. Ordfront, Stockholm, s.103.
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rade nordiska förhandlingarna och efter det att den svenska
utrikesnämnden sagt nej till en isolerad dansk propå om en
pakt med Sverige. Hans kommentar hade kanske blivit än
kraftigare om han vetat att Boheman och Swedlund brev-
växlar i frågan. I ett brev till Boheman av den 11:e november
samma år orienterar till exempel Swedlund ambassadören i
Washington om samarbetet med Danmark och Norge:

Jag utgår ifrån att Du genom UD orienterats om att svenska
regeringen (efter Utrikesnämndens hörande) uppdragit åt
ös (försvarsstaben) att i samarbete med danska och norska
försvarsledningarna utarbeta vissa gemensamma planer
för att möjliggöra militärt samarbete, därest sådant skulle
i någon situation bli nödvändig. Planläggningen, som
givetvis skall utföras helt undandragen offentligheten, skall
omfatta: samband per telefon och radio mellan olika civila
och militära myndigheter, samordning av luftbevakningen,
jaktstridsledningen, väderlekstjänsten och flygräddnings-
tjänsten samt beträffande Norge även konvojverksamhet
SkagerrackNordsjön. Planer på samordning av försvaret av
Öresund och vissa områden i norr skola anstå.3°

Den egentliga bakgrunden till brevet framgår senare. Swedlund
är orolig för att USA, om de nu får reda på samtalen som
förs med Danmark och Norge, skall trycka på i Sverige och
kanske skrämma Unden till att avbryta den verksamhet
regeringen strax innan gett Swedlund tillstånd att bedriva.
Han vill sålunda att Boheman varnar den amerikanska
ledningen för att nu lägga sig i. Swedlund har en ide om hur
stöd från USA kan förberedas för samma situation, men först
mer om Erlander. Ett år senare återkommer han nämligen i
sin dagbok till sin oro över vad som pågår:

Kan man lita på Jung och Swedlund? Jag hoppas det. I så fall
var den redogörelse som de lämnade igår inför linden och

30 U r  Dalsjös källor.
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mig om det skandinaviska samarbetet fullt tillfredsställande.
Inget annat än sådana saker, som måste betraktas som helt
naturliga för oss har enligt generalerna utförts. Inga stabs-
förhandlingar, inga gemensamma planer. Man har icke ens
frågat danskarna om deras avsikter och planer för minering
av Sundet. De kontakter som tagits har tydligen strikt hållit
sig på linjen; icke företa sig någonting som kan användas för
att kompromettera vår utrikespolitiska linje. Bara nu inte
några underhuggare har gett sig längre ut! Nu har i varje fall
vi gjort vad vi kunnat för att hos militären inskärpa att vi
menar allvar med vår neutralitetspolitik.

Observera att Unden är med igen, men måste den ofta i
personfrågor så frispråkige Erlander ha hemligheter för sin
egen dagbok? Ja, kanske det. Erlanders uttryckta misstankar
var kanske inte så obefogade. Jung och Swedlund hade inte
full kontroll över sina "blå" försvarsgrenschefer. Fram till
1960-talet hade dessa själv ansvar för genomförandet av
respektive försvarsgrens operationer, medan dåvarande
militärbefälhavare hade hand om genomförandet med arms-
förbanden. ös hade en samordnande roll. Strömbäck och
Nordenskiöld hade redan under 1940-talet, som framgår
av en del tidigare citat ur Jungs dagbok, visat att de hade en
egen agenda. 1950-talets marinchef, skriveri sina memoarer:

Med då och då antydda och några gånger mer fylligt
beskrivna studier i utlandet har jag velat understryka värdet
av sådana kontakter. Nationell isolering ifråga om försva-
rets utveckling - tekniskt såväl som utbildningsmässigt - är
minst lika farlig som inom varje annat expansivt område.
Våra egna erfarenheter är av förståeliga skäl långt ifrån till-
räckliga. Det är möjligt att läsaren av dessa reseskildringar
drar slutsatsen att sjöofficersyrket är ett slags internationellt
frimureri. Det är i så fall inte långt från sanningen! Sjön är
i stort densamma över hela jorden. Problemen har samma
karaktär och formar tankar, ideer och mentalitet efter lik-
artade mallar. Detta är en del av förklaringen till att sjö-
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officersyrket har sin stora dragningskraft på den utåtriktade
ungdomen och sin ojämförliga behållning hos den äldre.;'

Sjöofficerarnas "frimureri" har jag själv noterat och ibland
skämtat om: de umgås hellre med sina likar. Det var kanske
inte så konstigt att det intima samarbetet om taktiska frågor,
utbildning och materielutveckling med Storbritannien som
Stig H:son Ericsson vidareutvecklat med Lord Mount-
batten, spred sig också till samarbete med den amerikanska
marinen. Både Bengt Lundvall och Per Rudberg har för mig
i våra samtal om västsamarbetet uttryckt glädje över hur
fantastiskt de bemöttes vid sina besök i USA av sina kol-
legor. Redan när amiral Burke besökte Sverige 196o hade
han med sig som gåva en ubåtsjakttorped, vilket skapade
viss huvudbry för hur den skulle förmedlas från flygplanet
på Bromma till den svenska marinens ägo." Det hela skulle
senare nästan medföra att en marinattaché skickades hem
från Washington. Ambassadör Jarring hade reagerat för en
promemoria denne skrivit om att Västtyskland och Sverige
tillsammans skulle vidareutveckla denna torped, så att den
skulle passa bättre för Östersjöns förhållanden. Ett treparts-
samarbete, dessutom inte ens med någon av Danmark eller
Norge inblandat, passade ju inte in i  den bild som man
försökte — och en del fortfarande försöker — upprätthålla, att
förberedelserna var begränsade till bilaterala med Danmark
respektive Norge.

Som ett exempel på att det inte förhåller sig så kan jag
återberätta att bland det första som hände den 197o nytill-
trädde marinchefen Bengt Lundvall var att han kallades in
till Stig Synnergren, som meddelade honom att han vid krig
som ställföreträdande exil-ös skulle vara beredd att åka till
31 Ericsson, Stig H:son (1968).
32 St ig  H:son Ericssons dagbok. 25:e april 196o.
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England. Lundvall inbjöds också tidigt till ett NATO-möte
för marinchefer i Nederländerna, där han fick en ny vän för
livet i den italienske marinchefen. Som vi redan haft möj-
lighet att konstatera skulle nästa marinchef, Per Rudberg,
efterträda honom även i denna roll. NPK konstaterar också
(s. 22) att "ibland diskuterade höga svenska sjöofficerare
övergripande strategiska och operativa frågor med företrä-
dare för västländer" men några överläggningar rörande
direkt operativ samverkan uppges inte ha förekommit. Det
vill säga det överensstämmer med mina samtal med Jack
Galvin. Bengt Lundvall har i ett uppföljande telefonsamtal
lagt till att hans uppgift i fred var att hålla ihop alla förbe-
redelser för att vid krig kunna samverka med NATO. Länge
var det oklart för mig om även 1960-talets marinchef Åke
Lindmalm haft samma uppdrag. Det framgår inte av hans
dagbok eller andra handlingar. Hans son Mats, också sjöof-
ficer, kände ej till det. Sannolikt är det emellertid så, och att
arrangemanget tillkommit i början av 1960-talet när planen
revideras efter Kubakrisen. Det är kanske ingen slump om
valet föll på en sjöofficer. Vi kan också konstatera att ovan-
ligt många underrättelsechefer också hämtats från marinen.
Vi satt förstås på parkett för att studera de sovjetiska flottor-
nas modernisering, med utvecklingsarbetet förlagt till var-
ven i Leningrad och försöksverksamheten till Östersjön. Det
var också ett samarbetsområde som så att säga var etablerat
redan i fred, i bilateral form till och med godkänt av Sveriges
riksdag efter Is-affären i mitten på 1970-talet.

I detta sammanhang passar det att nämna att det finns
tecken på att Stig Synnergren kan ha hyst oro för väst-
samarbetets hållbarhet när han 1978 skulle efterträdas av
Lennart Ljung. Före detta försvarsministern Eric Krönmark
har berättat att Synnergren vid pensioneringen bad att få
behålla ansvaret för dessa förberedelser. Hade Ljung redan
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inför bytet uttryckt en negativ inställning? Det var ju han
som senare, 1984, skulle låta förstöra NATo-pärmen på
operationsledningen. A andra sidan kunde det ha berott på
Synnergrens djupa personliga intresse för underrättelsetjänst
och hemlig verksamhet." Efter tidningsintervjun bad jag om
ett möte med P e r  Rudberg för att höra mig för hur det
gick till när Lennart Ljung avvecklade förberedelserna för
NATO-samarbetet på den operativa sidan. Rudberg var rätt
fåordig, men sade att han 1984 fått muntlig order av Lennart
Ljung att avveckla förberedelserna. Denna order omfattade
tydligen inte alla förberedelser eller följdes inte bokstavligt.
Som jag strax skall ge exempel på tycks dessa förberedelser
nämligen ha fortsatt som vanligt inom i varje fall flottan.
Flygvapenöversten Gunnar Unell, som var NATO-pärmhan-
dläggare i början på 1980-talet och var en av dem som ver-
kade för att begränsa verksamheten till en "telefonkatalog",
var med vid Ljungs beslut att förstöra dokumentationen.
Unell överlämnar senare också en sådan telefonkatalog till
sin efterträdare, som råkar vara från marinen, den senare
generallöjtnanten Lars-Göran Persson.

När jag 1992 fick klart för mig att det funnits sådana
mer omfattande förberedelser erinrade jag mig också att
försvarsstabschefen, dåvarande viceamiral Bror Stefenson,
till mig kort efter mitt tillträde, anmält att han och några
medarbetare skulle åka på "Staff Talks" till London. När jag
frågade hur detta passade in med den deklarerade politiken,
förklarade han att det var en gammal rutin. Jag anmälde
det till Roine Carlsson, som inte hade några synpunkter.
Så han visste tydligen om att förberedelserna var utsträckta
västerut. När min minister tyckte det var ox hade jag själv
inga erinringar mot att diskussioner av denna typ fördes för

3 Hursomhelst så avvisade Eric Krönmark förslaget.
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hypotetiska händelser. Tydligen hade mötena med engels-
männen pågått sedan länge. N PK skriver visserligen (s.18)
att den brittiske Stockholmsambassadören inte hade någon
framgång med ett sådant förslag kort efter det försvarsmi-
nister Vougt överlämnat den svenska försvarsplanen t i l l
England 1951. Betyder det att det skulle dröja ett tag innan
dessa samtal etablerades? Det tror jag inte, men Erlander
ville begränsa kännedomen om detaljerna i förberedelserna
så mycket som möjligt. Det var onödigt att det spreds på för
många händer och särskilt på UD med den strikte Unden
vid rodret.

Efter hand har det senare tillkommit fler exempel på att
i varje fall marinen inte helt avvecklade dessa förberedelser
1984. År zoo6 hade marinen ett så kallat vittnesseminarium
inom projektet FOKK för tidigare förbandschefer." Inom
ramen för det hade några av dem skrivit korta uppsatser
om sina erfarenheter. En av dem var kommendörkapten
Magnus Haglund, och när protokollet kom våren 2009 fick
jag ett annat exempel." Han avslutar sin beskrivning av
erfarenheterna som chef för en robotbåtdivision 1985-86
med följande kommentar:

För min personliga del hade jag väl tänkt mig att jag skulle
krigsplaceras som DC [divisionschef] efteråt och såg redan
fram emot att få komma ut på några trevliga repmöten
under några år framöver. Jag tillträdde som avdelningschef
på marinstaben och blev istället krigsplacerad i personaler-
sättningsreserv, vilket jag vid något tillfälle påpekade som
en lustighet för cm vid någon föredragning i något näralig-
gande ämne. Han svarade då, till min förvåning: 'Det ska

34 Försvaret och Kalla kriget, projekt knutet till FHS i samarbete med
Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskaps-
akademin.

35 Fältström, Herman redaktör, Edwardsson, Rolf projektledare (2009)
Vi levde i verkligheten. Kungliga Örlogsmannasällskapet, ingår i FHS:s
serie FOKK som nr 18, s.132 och 1371.
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vara så!' och jag funderade inte mer på det just då. Först
långt efter har jag förstått att jag tillhörde den grupp som
snarast skulle lämna landet i händelse av krig och ingå i
vårt då mycket hemliga reservhögkvarter hos våra allierade
i London men det är ju en helt annan historia, men visst
hade det säkert varit bra att ha med sig erfarenheterna från
44. robotbåtsdivisionen dit om det blivit så.

Med Magnus Haglund kan det ju också ha varit så, att han
ingick i den grupp som var avsedd att direkt samverka med
Storbritannien och dess marin. Kustflottans stab (Flaggen)
var vid samma tid beredda att skicka en samverkansgrupp
direkt till den västtyska marina ledningen för att säkerställa
att vi kunde samordna våra verksamheter i Östersjön. Det
har varit förvånande lätt för mig att nu från gamla medar-
betare få reda på en del som var fördolt för mig när jag var
ös. Anledningarna är väl två; dels tycker de att kalla kriget
nu är historia, dels tycker de väl att den sentida försvarsled-
ningen inte verkar vara tillräckligt intresserad av att försvara
sina gamla medarbetare mot massmedias och diplomaters
attacker. Några sjöofficerare har, liksom Haglund, medvetet
framfört fakta i offentliga sammanhang. Dit hör kommen-
dören Bengt O'Konor, som i ett senare seminarium på F HS
säger att chefen för Marinkommando Ost cirka 1960, då
marinchefen fortfarande hade direkt ansvar för marinens
operationer, vid "ett storkrig, vara beredd att basera den
västtyska flottan, på Ostkusten."36 Om nu förberedelserna
hölls vid liv inom marinen, vem svarade då för att hålla ihop
dem? Per Rudberg har till Robert Dalsjö uppgivit att han och
Lennart Ljung kommit överens om att Rudberg skulle fort-
sätta och att det var onödigt att också blanda in hans efter-
trädare Bengt Schuback. Den senare hade ju dock tidigare

36 Fältström, Herman (red) (2008) s. 35.
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som försvarsstabchef varit på "Staff Talks" i Storbritannien!
Över huvud taget synes förberedelserna inom mari-

nen, trots kraven på sekretess från inte minst regeringens
sida, i  stor utsträckning ha varit decentraliserade. Jag har
tidigare nämnt den så kallade "Flaggens" förberedelser.
Marinkommando Väst hade direkt hand om delar av förbe-
redelserna för samarbete om konvojering med den norska
marinen och därmed NATO:s Nordkommando. Av mar-
inkommandot förbereddes också möjligheten att ta emot
NATO-fartyg i en utvidgad Gullmarsbas.37 Malmö marina
bevakningsområde (eller som det ibland hetat Öresunds
marindistrikt) hade också hand om mycket av samarbetet
med danskarna vad gällde bevakningen i fred av Öresund.38
När NATO 1957 skulle lägga ut en bevakningsslinga i den
smalaste delen av sundet erbjöds Sverige av den danske
försvarsstabschefen att ansluta sig. Även om man inte gjorde
det handgripligt, så kunde man genom kännedom om möj-
ligheten bl i  underrättade på svensk sida om danskarna
misstänkte en undervattenspassage.39 Redan tidigare fanns
på den svenska sidan optisk bevakning med fotografering av
intressanta fartyg.

Sovjetunionen var för större landstigningsoperationer,
som t i l l  exempel en operation över Östersjön för att
betvinga Sverige, beroende av att använda sin handelsflotta.
Det gällde under hela kalla kriget men blev mer genomför-
bart med utvecklingen av färjor och rorofartyg. Sovjetstaten
"ägde" ju i princip alla landets fartyg, varför någon tidsödan-
de juridisk process inte behövde tillgripas när behov av dem

37 Samtal med Per Rudberg.
38 Historik skriven av Stellan Bojerud, Per-Olof Rosander och Jan

Wikberg vid BoMös nedläggning och utgiven i Karlkrona 1992.
Diverse samtal.

39 Robert Dalsjös källor samt diverse samtal.
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uppstod. Enligt den tidigare GRU-översten Plavins kunde
en GRU-officer i djupaste fred tvinga ett handelsfartyg att gå
den väg de ansåg sig i behov utav." En viktig uppgift som
Bomö samarbetade med danskarna om var därför att hålla
reda på om många utav Sovjetunionens ( w P:s) handelsfar-
tyg började samlas i Östersjön, vilket kunde vara ett tecken
på en förestående landstigningsoperation antingen mot de
danska öarna eller mot Sverige. Samarbetet i denna fråga
utvecklades redan av chefen för T-kontoret Thede Palm,
som i sina Hågkomster skriver: "Danskarna skötte givetvis
passagerna genom Bälten medan vi hade rapporteringen
från Hälsingborg." Bomö hade också hög beredskap för att
bland annat med hjälp av civila färjor lägga ut den svenska
delen av mineringar för att spärra av Öresund i sin sydli-
gaste del. I sitt inträdesanförande (den 29:e oktober 2008) i
Kungliga Örlogsmannasällskapet har svD-reportern Mikael
Holmström ganska detaljerat beskrivit hur samarbetet med
Danmark om dessa mineringar, skyddade av kustartilleri på
bägge sidor, växte fram.

Vi skall snart bekant oss med de örlogsbesök som NATO-
länderna gjorde i  Sverige under det kalla kriget. Enligt
många sjöofficerare organiserades i  samband med dessa
improviserade övningar, bland annat i ubåtsjakt. Det har
sagts att de skedde på internationellt vatten, men enligt min
uppfattning var det nog inte alltid fallet. Under min öB-tid
orienterades jag vid ett tillfälle om att en gemensam övning
skulle anordnas vid några amerikanska övervattensfartygs
utlöpande från Stockholm. Jag har nu lärt mig att det tidi-
gare varit mer regel än undantag. Motsvarande övningar kan
naturligtvis ha anordnats vid svenska besök i NATO-länder.

4o Samtal med Plavins. GRU är den militära underrättelsetjänsten, som
parallellt med det mer kända KGB bedrev underrättelseverksamhet
utomlands.
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En före detta brittisk marinminister, påpekar i en intervju
i svensk TV, som vi skall återkomma till, att det är lättare
att ordna sådana improviserade övningar mellan fartyg än
mellan armt- eller flygförband. "Om ett brittiskt och svenskt
fartyg möts på Atlanten kan man ju ordna till det direkt." I
anslutning till intervjun sägs också att man lär sig mer om
man övar med en annat lands förband än med sina egna,
vilket är ett riktigt konstaterande.

Från år 1952 tycks den svenska militärledningens intresse
för de interskandinaviska kontakterna ha minskat. Det
skandinaviska samarbetet följdes uppmärksamt av britter
och amerikaner. En förklaring till detta är att de hoppades
att Sverige på detta sätt skulle kunna knytas närmare till
NATO ... Ett skäl till att den svenska militärledningen efter
hand tycks ha nedprioriterat det skandinaviska samarbetet
torde ha varit att de danska och norska kollegerna i och med
tillkomsten av NATO:S Nordkommando inte längre hade det
fulla operativa ansvaret för sina respektive länder. En annan
och kanske viktigare anledning torde ha varit att direktkon-
takter utvecklades mellan Sverige och us A.4'

NPK kunde nog ha strukit ordet "torde". Den i förhållande
till tidigare mer positiva bilden av Sverige framgår av att
den amerikanske presidentens säkerhetsråd antar nya direktiv
samma år (1952) som Erlander besöker uSA. (Se NPK bilagor).

En av Rolf Ekais slutsatser om västsamarbetet är att
"ingenting har funnits som tyder på att förberedelser för
militär samverkan med NATO eller med länder som Förenta
staterna eller Storbritannien ingick i den operativa plane-
ringen." Det är väl sant att det i de skrivna planer som efter
hand arkiverats för Försvarsstaben står det ingenting om hur
hänsyn exakt tagits till eventuella insatser av NATO-förband,
men ändå beskriver meningen nog inte verkligheten fullt

41 N P K ,  S.17.
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ut. Bland de papper som överlämnas till NPK fanns en
promemoria som beskrev avslutningen av en av de bered-
skapskontroller Lennart Ljung hade med en av militärbe-
fälhavarna. Endast en begränsad del av milostaben deltog i
denna del. Diskussionen handlade om målval för understöd
med amerikanska kärnvapen mot angriparens styrketillväxt.
Planeringen för de marina förbanden måste rimligen också
ha tagit hänsyn till de med Danmark samplanerade åtgär-
derna i Öresund, med hänsyn till hur Västtyskland talat om
att de avsåg agera i Östersjön, kanske med delar baserade
längs den svenska Ostkusten, eller till hur NATO avsåg agera
i Skagerrack för att skydda sjötrafiken till och från Danmark,
Sverige och Norge. Vad handlade i annat fall stabssamtalen
med England om? De svenska försvarspolitikerna drog ju
till och med växlar på att NATO skulle skydda vår sjötrafik i
Skagerrack, när de reducerade flottan 1958, 1968 och 1972.
Detta motiverades också med att kärnvapenkrig var så korta
att det inte behövdes någon import. Även om riksdagen har
fattat beslut om tankeförbud vad gäller utveckling av kärn-
kraftreaktorer så har de som väl är på inget sätt beivrat använd-
ningen av tankens frihet så länge den inte dokumenteras.

Den brittiska militärledningen lämnade [enligt NPK, s.18]
med anledning av Vougts promemoria skriftliga synpunkter
på en sannolik krigsutveckling i Skandinavien och på den
svenska krigsmaktens organisation samt förslag till åtgärder
för att öka dess försvarsförmåga. Efter nästan två års diskus-
sion och upprepade omarbetningar tillställdes rapporten
våren 1953 den svenska militärledningen och fick ett entusi-
astiskt mottagande

I sin forskning anser den tidigare citerade Mikael Nilsson att
Sverige blev en del av NATO:S infrastruktur för västeuropas
försvar mot angrepp österifrån. Han talar om den amerikan-
ska hegemonin i termer som han lika gärna kunde ha kallat
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ett feodalt förhållande, det vill säga USA kände sig i behov
av ett starkt svenskt försvar för att i inledningen få hjälp att
fånga upp ett sovjetiskt angrepp på sina allierade i  norra
Europa, medan Sverige för sitt försvar mot ett sovjetiskt
anfall i längden behövde amerikanskt stöd för att få behålla
sin politiska frihet.

Några reflektioner
I nästa avsnitt diskuteras följderna av västsamarbetet och
frågan om vilken eller vilka nationer som svarade för de
speciella kränkningarna från mitten av 1970-talet till början
av 1990-talet. Låt mig dock redan nu säga att jag natur-
ligtvis inte tycker det var fel att vi gjorde sådana praktiska
förberedelser för att operativt kunna samarbeta med NATO.
Snarast tycker jag att de inte var omfattande nog för att
ge möjlig effekt. Om vi menar något med att syftet med
vår säkerhetspolitik är att utforma vårt samhälle efter våra
egna värderingar, borde vi faktiskt haft för avsikt att i varje
situation försvara Norden tillsammans med NATO redan
från krigsutbrottet och övat detta, i  varje fall med Norge.
Vem tror vi hade haft någon handlingsfrihet om vi blivit
en av Sovjetunionens satelliter inom Warszawapakten? När
Christer Larsson röjde de hemliga förberedelserna 1992 var
väl reaktionen hos de flesta svenskar också positiv till att vi
hade förberett att kunna få hjälp från NATO, det vill säga i
praktiken Storbritannien och USA. Om vi redan från början
hade samarbetat med de västtyska, engelska och danska
marinerna och flygvapnen i Östersjön hade vi haft en bättre
möjlighet att försvara oss mot angrepp.42
42 NPK konstaterar också på sidan 33 följande: "Enligt kommissionens

uppfattning hade det varit oförenligt med det ansvar som åvilade
landets politiska och militära ledning om inte åtgärder vidtagits för att
underlätta mottagande av understöd från de västliga stormakterna."
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Att inte Lennart Ljung orienterade mig om vad som
varit - även om han trodde att det var under avveckling - var
mycket märkligt. Försvarsminister Roine Carlsson kanske
trodde han hade det, för han tog aldrig upp frågan med mig
trots att jag nu och då orienterade honom om åtgärder som
jag tyckte låg på gränsen för den deklarerade neutralitets-
politiken. Inte heller mina underordnade inom marinen
har nämnt hur omfattande förberedelserna var. Trodde de
också att jag var orienterad av Lennart Ljung? Det är inte
så säkert. Flottan har aldrig gillat östs och ms:s operativa
primat som infördes på 1960-talet.43 Jag deltog naturligtvis i
det intima underrättelsesamarbetet, men försökte värna om
dess bilaterala natur, och som jag har förstått, utan att helt
lyckas. Teknik- och materielsamarbetet var också välkänt,
inte minst inom flygområdet. Dessutom byggdes personliga
relationer upp främst med personer i Norden och väst, som
jag gett exempel på med NATO:s europachef Jack Galvin. Så,
i dessa stycken var jag själv en del av förberedelserna och var
naturligtvis mentalt inställd på att det var självklart vilken
sida vi skulle välja om vi tvingades därtill. Men, jag gick på
retoriken om neutralitetspolitiken, som förstärktes i  och
med Olof Palmes tillträde som statsminister. Som Lennart
Ljung sade när han strimlade NATO-pärmen: "Det är ändå
inte aktuellt nu längre." Så, jag tjänade själv som en "nyttig
idiot" i det förda dubbelspelet.

Eftersom jag inte ens orienterades om att vi  bedrivit
sådana förberedelser ihop med flera NATO-länder, har jag
heller inte gett något tystnadslöfte till någon, och mitt gene-
rella tystnadslöfte gentemot regeringen och Försvarsmakten

43 O m  resorna till Köpenhamn och Oslo blev jag enligt kustartillerioffice-
ren Lars-Göran Persson, en gång Unells efterträdare, orienterad efter
det jag ställt en fråga i MIL. Jag fick troligen reda på detta först sedan
Christer Larsson visat mig att vi hade ett vidare samarbete.
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gäller endast hemligheter jag fått ta del av under tjänsten. Jag
känner mig därför fri att här berätta allt som jag nu träffat
på som pensionär om våra förberedelser för att kunna motta
hjälp från NATO, men kanske i vissa situationer också hjälpa
NATO att försvara dess norra flank i Europa. Förberedelser
för dessa ändamål går ju att förena.

Det återstår i detta avsnitt ytterligare några reflektioner.
Redan i februari 1949 säger Erlander:

Låt oss hjälpas åt att förvandla Skandinavien till ett så starkt
försvarat fäste, att ett angrepp på oss betyder, att vårt terri-
torium spelas över som basområde för en annan, icke angri-
pande stormaktsgrupp."

NPK sammanfattar för sin del:

Mot denna bakgrund står det för kommissionen klart att
försvarsministern och hans närmaste medarbetare var
inställda på att Sverige så långt det var möjligt med hänsyn
till neutralitetspolitiken borde vidta förberedelser för att i
ett hotande, inte närmare definierat läge, snabbt kunna ta
emot militärt understöd från västmakterna, och att sådana
förberedelser även i viss uträckning vidtagits i mitten av
1950-talet."

Kan det inte tänkas att Erlander för sig själv, och kanske i sina
samtal med Palme, hade kommit till slutsatsen att vi inför ett
nytt stormaktskrig inte kunde hålla oss utanför detta, utan
var tvungna att ta NATO:S parti redan från början? Liksom
under det just genomlidna andra världskriget skulle i  ett
nytt krig stormakterna ha behov av svenskt luftrum, kanske
till och med våra flygbaser. Det var därför nödvändigt att
ha med de stora NATO-länderna i förberedelserna. Redan
1948 beställer han av försvaret en utredning om basering av
44 N P K ,
45  N P K ,  S . 2 9 4 .

93



amerikanskt flyg i Sverige. Förberedelser för att redan vid
krigsutbrott tillsammans med NATO försvara Skandinavien
var emellertid inte något han kunde få gehör för hos partiet
eller ens i hemlighet av sin regering. "Neutralitetspolitiken"
kanske egentligen var till för fredsbruk. Det har naturligt-
vis varit bekvämt för socialdemokratin att kunna förklara
neutralitetspolitiken bakom hänsynstagandet ti l l  Finlands
situation. I själva verket har det varit omsorgen om reger-
ingsmakten som var det starka motivet. Per-Albin Hansson
hade lyckats hålla oss utanför andra världskriget med, som
man sade, neutralitetspolitiken. Det var ett vinnande ord i
det nya kalla kriget som man efter hand blev fånge under,
så fångad att man fortfarande använder argumentet, om än
ändrat till militärt alliansfria, samtidigt som Sverige är med i
alliansens Europa och dess utrikespolitik. I själva verket hade
Per Albin tur. Det var Finland som räddade oss, vilket också
den senare statsministern Göran Persson erkänt.

Som det nu blev, visste Sovjetunionen sannolikt redan
tidigt om det hela, så det var egentligen först och främst de
egna medborgarna och väljarna som fördes bakom ljuset av
Erlander och Palme, för att inte tala om huvuddelen av deras
regeringar. Å andra sidan lyckades de med denna retorik
under hela det kalla kriget hålla de svenska kommunisterna
isolerade till en i stort marginell politisk företeelse. Det var
detta val både Erlander och Palme gjorde. De insåg nog att vi
inte skulle kunna hålla oss utanför ett stormaktskrig till. De
hade militärgeografin emot sig. Men genom att skjuta upp
valet av NATO-anslutningen tills det blev nödvändigt, kunde
de länge bibehålla en egen majoritet. Det är frågan om det
fungerat i  praktiken om det värsta hade hänt? Ett norskt
NATO-medlemskap ansågs av Erlander betyda att Norden
skulle dras med i ett tredje världskrig från första stund. Efter
att de nordiska försvarsförbundsförhandlingarna brutit sam-
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man och Norge anslutit sig till Atlantalliansen antecknar
Erlander i  sin dagbok:" Det ansvar som [utrikesminister
Halyard] Lange och [försvarsminister Jens Christian] Hauge
drar över sig borde kännas fruktansvärt, men det tycks inte
bekymra dem."46

46 SvD, Under strecket 7:e januari 2009, Magnus Petersson.
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Det enkla svaret
Att svara på denna fråga är både enkelt och svårt. En
rimlighetsbedömning, som jag gjorde hösten 1987, ger
till svar Sovjetunionen. Varför? Främst av två skäl. Ubåts-
kränkningarna stämde väl överens med övrig verksamhet
som Sovjetunionen bedrev mot vårt land och som vi hade
möjlighet att nationalitetsbestämma. Jag skall strax ge några
exempel. För det andra kunde man göra bedömningen att
en demokratisk stat inte skulle utsätta sig för den politiska
belastning, såväl inrikes- som utrikespolitisk som det inne-
burit om den åkt fast med "byxorna nere", som Sovjet-
unionen gjorde i Gåsefjärden 1981. Särskilt länder som Väst-
tyskland och England, som hade socialdemokratiska partier
med goda relationer med det svenska. Annorlunda var det
med Sovjetunionen. De hade upprepade gånger under det
kalla kriget visat sig vara beredda behandla andra folk och
stater betydligt värre, som kuppen och inmarschen i Afghani-
stan så sent som 1979 gett vittnesbörd om. För att inte tala
om de två Berlinkriserna och Kubakrisen, vilka initierades
av Sovjetunionen. Västvärlden hade dessutom vant dem vid
att det gick att göra så. Vi protesterade omgående, som nu
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senast vid Rysslands inmarsch i delar av Georgien, men efter
några månader har västvärlden alltid dragit slutsatsen att det
var bättre med en dialog än med utfrysning. Dessutom hade
vi haft ett brus av "vanliga" ubåtskränkningar under hela
efterkrigstiden, vilka ansågs vara sovjetiska. Vår marin hade
ju också sedan 1940-talet samarbetat med NATo-länderna
både vad gällde taktik, teknik och personalutbildning.

Så över t i l l  några exempel på Sovjetstatens sätt att
behandla oss. En företeelse som vi var vana vid runt våra
kuster var besök av vad vi kallade "professorsfartyg" från
Sovjetunionen. Det var fartyg som officiellt utgavs för
att vara till för havsforskning eller utbildning, men vars
master och uppträdande snarast talade för att de var till för
underrättelsetjänst. De var ofta statsfartyg och var därför
föremål för särskild uppmärksamhet. Det kan konstateras
att UD:S dossier om ubåtskränkningarna också vimlar av
Aide ndmoires över professorsfartygens nonchalanta uppträ-
dande på vårt territorialhav.' Deras tidsmässiga uppträdande
hade en samstämmighet med ubåtsuppträdandena. De kom
ofta när vi hade försök med ny materiel, vilket fick oss att
misstänka att vi hade en intern rapportör med insyn i våra
försöksplaner. Sålunda hade vi till exempel i samband med
u 137:s grundstötning försök med en målstyrd torped från
helikopter mot en målubåt sydväst om Karlskrona. Kvällen
innan vi skulle starta en av flygvapnets nya radarstationer
vid Piteå lade sig ett professorsfartyg utanför stationen. Det
var inte de enda gångerna vi drabbades av sådana samman-
träffanden, utan det var så pass vanligt att vi till och med
försökte lägga en fälla för den internrapportör vi ansåg oss
ha. Tyvärr pågick det vad jag förstår under hela kalla kriget.
I Stig H:son Ericssons memoarbok om sin tid som chef för

1 A i d e  memoire är en informell text som överlämnas mellan två länders
diplomater.
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marinen står det till exempel "Utanför Kungsbackafjorden,
där jagaren 'Småland' gjorde prov med robotskjutningar var
det särskilt många 'observatörer' — hur de nu fått reda på
våra planer."' Det framgår inte av citatet om det var profes-
sorsfartyg eller ubåtar i detta fall. Det kanske var både och.

Andra företeelser kan den minnesgode säkert erinra sig
ha läst om i 1980-talets tidningar. Vi hade sålunda de så kal-
lade TIR-bilarna, det vill säga östeuropeiska långtradare på
genomfart i Sverige enligt internationell överenskommelse
utan tullundersökning, som därför just var märkta med en
skylt med bokstäverna TIR. Det konstiga med dem var att
de i många fall inte körde den bästa eller närmsta vägen.
Därför började polisen intressera sig för dem, men kom
aldrig på något direkt olagligt. Vad de sysslade med var helt
enkelt rekognosering av detaljer på eller runt vägnätet eller
i de tätorter som besöktes. Det var inte bara bilförare. De
följdes nämligen upp av oss med fotografering av förarhyt-
ten vid in- och utpasseringar. Vi kunde då konstatera att
en av förarna i regel alltid var densamma på den aktuella
lastbilen, medan den andra ändrades hela tiden, nämligen
den av dem som hade rekognoseringsuppgiften, till exem-
pel en militär förbandschef. Det förekom till och med att
denne byttes ut på färden genom Sverige från Haparanda till
Trelleborg. Videofilmning förekom också under färden. När
de ryska förbanden lämnade Baltikum under första halvan av
1990-talet råkade de dessutom lämna ett kartförråd bakom
sig med operationskartor över Skandinavien och detaljerade
stadskartor med information om militärt intressanta saker
av en art som inte finns utsatta på de kartor som kan köpas.
De sista kartorna hade tryckåret 1987, så förändringarna i
vårt land följdes tydligen upp kontinuerligt och in i sen tid.

2 E r i c s s o n ,  Stig H-son (1968) s. lo j .
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En rysk diplomat som på 1980-talet lämnade in sin bil på
reparation (efter en biltur söder om Stockholm) hade glömt
kvar en karta med lämpliga landstigningsstränder på kusten
och luftlandsättningsfält innanför inlagda.' Tjänstemän vid
den sovjetiska ambassaden "råkade" ha sina fiskevatten i
en insjö inte långt från en viktig ledningscentral. Vad kan
man inte dölja för teknisk utrustning bland den för en fiske-
tur. Sovjetiska diplomater och ackrediterade journalister
uppträdde under perioden 1982-91 så provocerande, att
de dåvarande socialdemokratiska regeringarna i vårt land
svarade för mer än tio procent av alla sovjetfunktionärer i
västvärlden som blev förklarade persona non grata.4

När Ekais intervjuar Polens tidigare ledare Jaruzelski
frågar han om Polen under kalla kriget bedrev underrät-
telsetjänst i Sverige? Jaruzelski nämnde endast industrispio-
nage. Någon följdfråga ställdes ej. Sanningen är att Polen
var Sovjetunionen i högsta grad behjälpligt med den mili-
tära underrättelseverksamheten i Sverige. Några påstår till
och med att de hade huvudansvaret. Bland annat greps ett
par polacker i Skåne med detaljer om flygvapnets krigsbas i
Knisslinge inritade. Ungefär hälften av våra piloter besök-
tes i  sina hem av "polska tavelförsäljare". GRU-översten
Plavins5 förklarade senare för mig att dessa smågrupper om
två till tre personer var universitets- eller högskolestuderan-
de som i sin utbildning till reservofficerare rekognoserade i
de länder där de senare kunde få krigsuppgifter. För övrigt
frågade han om jag var säker på att det inte var ryssar som
talade polska?

3 D e t  fanns ett skäl till glömskan, men jag har i min tur glömt om det
endast var att bilen gick sönder på rekognoseringsturen eller om han
råkade ut för en trafikolycka.

4 D e n  tidigare Säpo-mannen Joakim von Braun vid föredrag hösten 2008.
5 Beträffande närmre beskrivning av Plavins se del t t källor.
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Det verkar också som Elcais tror att Jaruzeski kände
till hur Warszawapakten planerade mot Skandinavien.
Det gjorde han nog inte. Skandinavien var en ren affär för
Sovjet vid behov. De hade "brandväggar" inom WP mellan
olika operationsområden. Han visste troligen inte ens vad
Tjeckoslovakien hade för uppgift. En operationsorder för ett
så kallad T V D6 skrevs i fyra exemplar för hand i det hemlig-
hetsfulla sovjetsystemet. Det är exempel på sådan kunskap
som Mossberg kunde ha erhållit hos MUST för Ekkis räkning
innan de for på intervjuresa österut eller i varje fall innan de
utvärderade svaren.

Det svåra svaret
Att verkligen bevisa att det var sovjetiska ubåtar är svårare,
då Försvarsmakten inte lyckades tvinga upp någon till ytan
för en säker identifiering eller rent av sänka någon för bärg-
ning. Möjligheterna att identifiera undervattenfarkosters
nationalitet med hjälp av passiv ljudavlyssning diskuteras
i bilaga 3: Undervattensfarkoster, minkar och sillstim. Men jag
har inte valt denna väg därför att denna bevisföring har
funnits där hela tiden, men ändå inte accepterats av, ti l l
exempel, alla politiker. Vid Mälstensinspelningarna skall
man dessutom komma ihåg att sonarsystemet nyligen var
anskaffat från Norge och testades för första gången några få
dagar före det att de diskuterade ljudbanden spelades in. Det
betydde att personalen inte hade normalbilden av störningar
klar för sig. Som det skulle visa sig ett par månader senare
kunde till exempel elsystemet i anläggningen ge upphov till
högfrekventa ljud i bandspelaren.' Även om en inspelning

6 T  V 0, Teatr Voermy Destvij, ryska operativa planeringsceller för de olika
strategiska områdena.

7 G ö r a n  Wallens utredning åt Ekeus av den 23:e september zool.
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består av ljudet från en propellerkavitation kan dess tolk-
ning som hörande till en bestämd typ av ubåt motsägas, som
visas av nuvarande oenighet om det så kallade 3,47-bandet.
Det är sålunda svårt att försöka övertala en tvivlande lekman
med denna typ av bevis, som bygger på avancerad teknik. I
sammanhanget skall kanske nämnas att ryska specialister vid
Emil Svenssons samtal i Moskva var ense med honom om att
det - om ytan var fri - var ett ubåtsljud som var inspelat på
det så kallade 3,47-bandet. Oenigheten med Svensson gällde
endast om man kunde fastställa att det var en sovjetisk ubåt
eller ej. För övrigt har alla västmakter som lyssnat på samma
band också kommit till att det är en ubåt, i regel också att
det är en sovjetisk.

Vid en "vanlig" kränkning hade vi rutinen att varna
ubåten genom att släppa ner några så kallade knallskott, och
det borde normalt medföra att ubåten i varje fall vände ut
mot internationellt vatten, även om den inte först kom upp
till ytan, som den enligt våra tillträdesbestämmelser (Ix F N)
skulle göra. Det var detta normaluppträdande som inte läng-
re följdes av inkräktaren vid den så kallade Utöincidenten
1980. Tvärtom, den ena ubåten, av förmodade två, påbör-
jade med en tidigare inte observerad manöverförmåga en
katt- och råttalek med jagaren Halland inne på svenskt vat-
ten. Som en följd av denna erfarenhet utvecklade försvaret
därför en speciell granat vars verkan just var inriktad på att
ta upp ett hål i skrovet på den upptäckta ubåten för att tvinga
den att uppsöka ytläge.

Då de provokativa kränkningarna inte upphörde och
användningen av vapen enligt gällande rutiner inte gav
önskad verkan skärpte regeringen under 1980-talet vid ett
par tillfällen tillträdesbestämmelserna så att direkt bekämp-
ning i vissa fall kunde tillämpas. De medgav till slut också
att beslut om verkanseld under vissa betingelser kunde dele-
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geras till den taktiske ledaren (TAL) för det marina förband
som var insatt. Ansträngningarna resulterade dock inte i
att någon ubåt kunde tas upp för en säker identifiering,
vilket i sin tur är anledningen till att många ifrågasatt varje
försök till nationalitetsbestämning eller till och med om det
var några farkoster över huvud taget i våra vatten. Varför
lyckades aldrig de marina förbanden med denna uppgift? Jag
skall återkomma till denna fråga längre fram, men ett skäl
var att en för övervattensfartyg avsedd effektiv målsökande
torped, utvecklad i Sverige och därmed helt anpassad till
våra egna tekniska system, kom i tjänst först när de speciella
kränkningarna sannolikt upphört hösten 1992. De försök
vi tidigare gjort med direktinköpta torpeder fungerade inte
så väl. Helikoptrarna fick målsökande torpeder men hade
ofta låg uthållighet i operationsområdet. Sjunkbomber är ej
heller särskilt effektiva mot moderna ubåtar, särskilt inte i
det lilla antal som våra små fartyg kunde leverera i sin salva.
Verkan underlättades inte av att målen ofta också var små,
och därmed hållbara, kanske av titan och försedda med olika
motmedel för att vilseleda våra tekniska system.

När jag idag än en gång försöker pröva nationalitetsfrågan
på befintligt underlag finns det att annat skäl till svårighe-
terna, nämligen att Försvarsmakten inte från början tycks
ha systematiskt registrerat och sparat bevismaterialet, på
det sätt som vi är vana att se i filmer om polisarbete. Det
är därför i vissa fall svårt att så här i efterhand motbevisa
olika påståenden från tvivlare eller konspirationsteoretiker.
Försvaret kunde kanske inte föreställa sig att dess strävan
efter att finna sanningen skulle ifrågasättas på det sätt som
skett efteråt, särskilt från slutet av 1990-talet. Detta förhål-
lande är — tillsammans med det i vissa fall nödvändiga hem-
lighetsmakeriet — också en grund för att konspirationsteorier
kan florera, varav en till och med är att marinen inte ens ville
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få upp eller sänka någon farkost. En del säger att de hade
regeringens order att inte sänka någon. Det är märkligt att
det finns även välutbildade människor som inte förstår att
det skulle vara omöjligt att dölja detta i en så stor organisa-
tion med värnpliktig personal och med varierande politiska
preferenser. Med det nödvändiga hemlighetsmakeriet förstås
dels den så kallade utrikessekretessen, det vill säga att man
inte lämnar ut uppgifter som berör främmande stat och vars
utlämnande kan irritera densamma, dels den sekretess som
är förbunden med den bilaterala underrättelsesamverkan.
De samverkande organisationerna slutar nämligen att lämna
uppgifter om man betraktas som alltför lösmynt. Medan det
hela pågick kunde man ju ej heller bjuda inkräktaren på de
egna kunskaperna om hans medel och metoder genom att
göra de egna uppfattningarna publika i massmedia.

Från Hårsfjärden saknas dokumentation
Ett exempel på saknade bevis, som Tunander utnyttjat, är det
utlåtande som utfärdades av ett laboratorium i Nynäshamn
över ett prov taget ur det han kallar "gula fläcken" vid
Mälsten. Tunander påstår att denna är en signal från en ame-
rikansk ubåt om att den har blivit skadad. I detta fall har för-
svaret också haft otur, då firman ifråga hade bytt lokaler och
därvid har förstört kopior av tidigare dokument. Under min
nya prövning av nationalitetsfrågan har jag varit angelägen
att söka skriftliga dokumentationer från den tid det begav
sig för att få bevis för att senare utsagor överensstämmer
med sådana, minnet kan ju svikta. Det har emellertid i några
fall inte varit möjligt just vad gäller Hårsfjärdenincidenten.
Det gäller till exempel också utlåtandet i december 1983
från FMV eller FOA om att en signal på band från Mälsten
orsakats av elsystemet i anläggningen och ej av någon yttre
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källa. Saken nämns i  Göran Walkns underlag till Ehus
utredning 2001, men jag skulle gärna ha velat se originalet.
Inte heller har det gått att finna någon förteckning över de
föremål som bärgades från botten vid Mälsten, bland annat
det föremål som redaktören Lars Borgnäs säger är en NATO-
transponder.8 Chefen för marinen anmäler den 6:e december
befintligheten av detta då ej identifierade föremål för ÖB och
säger att det skall ske dykningar samma dag eller dagen efter,
men frågan återkommer därefter inte i Lennart Ljungs dag-
bok förrän strax före jul vid ett besök hos statsministern och
då fortfarande i dunkla termer. (Ingen sida finns för övrigt
för den 8:e december i Ljungs dagbok, då dykningen skall
ha genomförts! Se bilaga 7: Försvinnanden.) Dick Börjesson,
senare marinchef, som då förde befälet över styrkan som
genomför sökningen har inget konkretare svar än: "Hade vi
funnit ett så intressant föremål som en transponder hade jag
säkert kommit ihåg det". Det är således särskilt svårt att så
här i efterhand klarlägga vad som verkligen hände under den
så kallade Hårsfjärden-incidenten.

Det verkar för mig som man efter den så kallade Grandin-
utredningen (vars yesultat delgavs Sven Andersson) kände
sig nöjd med vad man uträttat och inte förvarade allt
bevismaterial på ett betryggande sätt för framtida referens-
granskning. De fyra band som är av intresse från Mälsten
förvarades ti l l  exempel delvis åtskilda i två olika skåp på
FMV. Tre, varav bland annat 3,47-bandet, återfanns 1992,
då de efterfrågades för förnyad analys och Emil Svenssons
samtal med representanter för Ryssland. Ett fjärde band
var "försvunnet" i många år och kom fram först i början på
2c)oo-talet. Finns det fler band? Bland annat har ett band

8 D e n n a  påstås också ha gett upphov till inspelade signaler. Är det i
själva verket de signaler som elsystemet lämnade? Det har inte gått att
klarlägga.
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varit på analys vid Efterrettningstjensten i  Norge. Vilket
band det var har ej gått att klarlägga, men enligt dåvarande
försvarschefen Torolf Rein innehöll det ingen inspelning av
ubåtsljud. Avsaknaden av tidsdokument från denna incident
har i  sin tur möjliggjort Tunanders konspirationsteori. I
hans efterföljd har Mossberg kunnat fortsätta.9 Det hävdas
fortfarande av dessa två att det gått ut en skadad ameri-
kansk ubåt genom Öresund efter Hårsfjärdenincidenten.
Tunander säger sig ha två källor till denna upplysning, dels
den norske diplomaten Einar Ansteensen, som var minister-
råd vid den norska Stockholmsambassaden, som skulle ha
tipsat honom om det, dels den förre amerikanske försvars-
ministern och CIA-chefen James Schlesinger, som 1993 skall
"muntligt ha bekräftat upplysningar Tunander hade fått om
en skadad amerikansk ubåt i svenska vatten". Ansteensen
är död, men Schlesinger lever om nu någon annan forskare
skulle vilja och kunna kontrollera med honom. Jag har för-
sökt via en kollega, men misslyckats. Vad jag kan säga är, att
den svenske förre armschefen Nils Sköld spred ut ett rykte
om detta någon gång på 1980-talet, vilket Ansteensen kan
ha hört eller läst. Han påstod att han hört talas om det i
Militärledningen. Eftersom jag just då höll på att bilda mig
en egen uppfattning om ubåtsfrågan frågade jag några av de
övriga deltagande i denna, men samtliga förnekade att en
sådan händelse rapporterats i MIL. Till saken hör att detta
skulle ha rapporterats av bevakningsområdet och någon
sådan rapport finns ej heller. Ekaisutredningen har ej heller
kunnat finna ett enda vittne till en sådan händelse från det
befolkningsrika och grunda sundet. Är det kanske endast så
igen att Tunander "övertolkat" vad ett vittne svarat på hans
påstående? (Se andra exempel i bilaga 2.)

9 S e  s. 16ff.
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Den svåra vägen kan också vara att påvisa att sannolik-
heten för att det var NATO-ubåtar är mycket mindre än
att det var Sovjetubåtar. Så låt oss därför granska i vilket
fall indicierna är starkast. För det är ju den enda väg vi har
att tillgå. I det följande redovisar jag sålunda några gemen-
samma faktorer för att bedöma förutsättningarna för att det
var västubåtar som var här. Sedan går jag i tur och ordning
igenom vad jag kommit fram till vad gäller us A:S, Englands
respektive Västtysklands ubåtar, för att avslutningsvis åter-
vända till vad som talar för att det var Sovjetunionens.

Gemensamt
Av Ek&is säkerhetspolitiska utredning framgår den samver-
kan som skedde mellan den svenska marinen samt de danska
och norska i syfte att undvika att de tre ländernas ubåtar
skulle kunna kollidera vid förflyttningar eller övningar i
undervattensläge.1° Sålunda hade man avdelat ett område
runt Östersjöutloppen från en linje strax norr om Lysekil i
Skagerack till väl bortom och öster om Bornholm i söder och
upp till i höjd med Stenshuvud på den Skånska ostkusten."
Samarbetet avhandlades mellan marincheferna via respek-
tive attacher. I Sverige informerades chefen för kustflottan
och berört marinkommando och därmed chef för svensk
ubåtsflottilj. Skildringen hos Ekais ger intryck av att det,
förutom svenska, endast rörde danska och norska ubåtar. I
praktiken förmedlade danskarna rörelser inom detta område
med alla NATO-ubåtar i undervattensläge inom området till
den svenske marinchefen, det vill säga främst också de väst-
tyska ubåtarnas rörelser. Det var också så, att den västtyske
operative chefen för deras ubåtar regelmässigt hade de fåta-
10 Fred och säkerhet, sov 2002:108, S. 699 ff.
it A .  a. s. 700 (se bilden).
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liga danska ubåtarna under sitt befäl och var den som inom
NATO var ansvarig för att förbereda ubåtsoperationerna för
krig i Östersjön." I Ekkis utredning står det vidare att dessa
rutiner avbröts i slutet av 1970-talet och att en påbörjad
revidering av överenskommelsen avbröts. Erforderlig infor-
mation, om den kom den gamla vanliga vägen eller via andra
kanaler, fortsatte dock enligt ubåtscheferna in på 1980-talet
och även därefter. Från mitten av 1980-talet förbättrades
också ubåtarnas möjligheter att "se" vad de hade framför sig
med särskilda sensorer för navigering eller om man så vill
"kollisionsskydd".

Den tyske ubåtschefen förde vid vissa tillfällen också
befäl över norska ubåtar, troligen vid övningar eller patrul-
ler i  Skagerack eller Norska havet och inom ramen för
Nordkommandots verksamhet." De var emellertid byggda
i Västtyskland och gick regelbundet till Kielbukten för
systemkontroller, bland annat provtryckning för maximalt
dykdjup. Om de därvid också deltog i annan verksamhet i
Östersjön vet jag inte, men det torde i så fall ha varit sällsynt,
då de inte hade några operativa uppgifter här och själv hade
problem med kränkningar att bevaka.

Engelska Oberon-ubåtar gick regelmässigt på under-
rättelseuppdrag in i  Östersjön, en till ett par gånger om
året, bland annat inför de provskjutningar Sovjetunionen
hade av nya vapensystem sommartid i sydöstra Östersjön.
Såväl in- som utsegling skedde i  övervattensläge, ibland
genom Öresund. Undervattensläge och ytläge intogs då
söder om Trelleborg. Ibland gick de engelska ubåtarna
efter besök utanför Kaliningrad norrut, parallellt med den
baltiska kusten, möjligen av intresse för vad de sovjetiska

12 Samtal med general Jörgen Lyng med flera.
13 Tidskriften Militärzuesen, häfte 1211969, s. 47, Westdeutsche U-Boote

und die Ostsee.
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Golfubåtarna kunde ha för sig. Dess kärnvapenrobotar hade
nämligen en räckvidd som medgav målval av typ flygbaserna
i Storbritannien. På återvägen gick de engelska ubåtarna
ibland mellan Gotland och det svenska fastlandet, där det
fanns en glugg med internationellt vatten. De gjorde i dessa
fall i regel också örlogsbesök vid någon dansk eller svensk
hamn. Vid så kallad "Oskadlig genomfart" behöver egent-
ligen inte örlogsfartyg anmäla i förväg att de skall passera
genom det internationella Öresund — eller Ålands hav — men
ubåtar skulle gå i övervattensläge. Trots det rapporterade
Försvarsmakten sådana Oberonpassager genom Öresund till
regeringen under ubåtskränkningarna. Hade inte Mossberg
hittat en motsvarande anmälan på UD om det verkligen var
som Nils Sköld sade att en skadad amerikansk ubåt passe-
rade där hösten 1982?

Någon gång under 199o/91 blev jag uppringd av den dans-
ke försvarschefen Jörgen Lyng, som hade en fråga att ställa
från sin tyske kollega. Han undrade om vi inte kunde återgå
till de gamla rutinerna att anmäla till varandra var vi hade
våra ubåtar i södra Östersjön. Jag uppsökte Koine Carlsson
för att diskutera förslaget, men han avvisade det och nämnde
inte nu heller något om de gemensamma åtgärderna vid
Öresund. Anmälningsrutinen beträffande ubåtarna skymtar
till också i chefen för marinens dagböcker, och det är från
denna källa som jag — trots att jag läst och "googlat" mycket
— har mitt enda vittnesmål om att amerikanska ubåtar varit
inne i Östersjön. Kontakt om det förestående besöket hade
tydligen tagits med underrättelsetjänsten i försvarsstaben.
Chefen för sektion 2 hade nämligen vänt sig till marinchefen
angående en framställan från den amerikanske försvarsat-
tachal om ett ubåtsplott och Stig H:son Ericsson skriver i
sin dagbok (den 21:e september 1955): "Man kom överens
om att föreslå att meddelandena skulle gå genom danskarna,
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eftersom vi ändå håller dessa underrättande om våra ubåtars
operationer. Farvattnen skulle anpassas efter amerikanernas
önskemål. Jag har inget emot att de går denna väg." Det
vill säga även USA ansåg att Sverige borde känna till att en
av deras ubåtar skulle gå i uläge i södra Östersjön. Vad som
inte framgår av Ericssons dagbok är att denna handläggning
handlar om en permanent överenskommelse av samma
art som den redande fungerande överenskommelsen med
England. I gengäld skulle Sverige tala om för USA var övriga
ubåtar är inom området och då även de "plott" man har
över sovjetiska ubåtar i  Östersjön." Vid denna tidpunkt
hade Västtyskland ännu inte något försvar, medan USA
fortfarande hade gott om dieselelektriska ubåtar, som var
lämpligare för Östersjön än de senare reaktordrivna.

Som vi alla vet från våra bad i salta hav, den bräckta
Östersjön och insjöar, så flyter man lättare i saltvatten. En
ubåt måste således kunna anpassa sin vikt till vattnets täthet,
som förändras på en färd in i eller ut ur Östersjön. Sunden är
grunda. Det djupaste, Stora Bält, har ett seglingsfritt djup på
15,8 meter, medan i Öresund det seglingsfria djupet endast
är 8 meter i Flintrännan förbi Falsterbo och 9,2 meter på den
danska sidan i Drogden. I norra Öresund finns djupare vat-
ten, till exempel vid Ven ner till so meter, men det är sålunda
endast mycket små farkoster som helt skulle kunna gå i uläge
genom Öresund. Dessutom är sunden livligt trafikerade
både natt och dag.

För att reglera flytkraften är en ubåt utrustad med bal-
last- och reglertankar (se bilden på nästa sida). För att kunna
dyka i vatten med hög salthalt har vissa ubåtar även en
viktkompensationstank. I ytläge är ballasttankarna tomma
och ger då ubåten flytkraft som en luftkudde. Genom att

14 Moores, Simon (2005) s. 178
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också tömma regleringstanken och eventuell viktkompen-
sationstank kan flytförmågan ökas ytterligare. När ubåten
skall inta uläge - dyka - mäter man det omgivna vattnets
täthet, det vill säga hur bra man flyter, och därefter övriga
vikter ombord, som besättningen, förnödenheter (bränn-
olja, smörjolja, färskvatten, proviant och dylikt) samt vapen.
Jämförelsen ger till resultat hur mycket vatten som skall tas
in i  reglertankarna och eventuell viktkompensationstank
före dykningen.

När vattnet är intaget kommer ubåten att ligga på den
så kallade dykvattenlinjen. Det betyder att reservdepla-
cementet är lika stort som volymen på ballasttankarna.
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Marinens Kompendium om ubåtar, 1968 ån upplaga.
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Genom att nu fylla ballasttankarna med vatten försvinner
reservdeplacementet (flytkraften) och ubåten glider ner i
uläge. När ubåten framförs i uläge påverkar olika faktorer
dess vikt. Skjuts en torped måste till exempel viktförlusten
kompenseras, men också vid förändringar i vattnets salthalt,
temperatur och strömhastighet. Dessa förändringar kom-
penseras med regleringstanken. Förutom ballast i  tankar
måste ubåten också ha en fast barlast, som endast regleras i
samband med reparationer eller ombyggnader. För girar och
djupförändringar är ubåtar utrustade med sido- och djupro-
der, så kallade korsroder, eller som de svenska med kombi-
nerade kryssroder. Vid djupförändringar måste i regel också
regleringstanken kompenseras med hänsyn till förändrade
vattenförhållanden. Slutligen har ubåtar trimtankar som
ständigt regleras med hänsyn till tyngdpunktsförskjutningar
hos ubåten, till exempel när en besättningsman byter uppe-
hållsplats. Med hjälp av detta tanksystem kan vissa ubåtar,
bland annat de svenska, "sväva", det vill säga ligga tyst och
stilla på oförändrat djup.

Ubåtar som skall växla mellan hav med olika salthalt
måste sålunda vara konstruerade för det, vilka de flesta är. Ju
större ubåten är, desto större kapacitet att förändra flytkraf-
ten måste man disponera. Viktigast är det faktiskt att ubåten
är konstruerad för att gå från det bräckta vattnet till saltha-
vet, vilka de svenska och andra östersjöstaters ubåtar är. Den
som till vardags inte har sina ubåtar i Östersjön, men som
skulle vilja gå in vid krig kan öva chefer och besättningar
i denna växling genom regelbundna patrulleringar i fred,
som engelsmännen gör. Inte minst viktigt är att lära sig de
speciella förhållandena i Östersjön, särskilt sommartid, med
temperaturskiktat vatten som bryter ljudvågorna. Även den
utrustning man har för spaning och jakt måste vara anpassad
till Östersjöns förhållanden. Jag har tidigare beskrivit hur
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Sverige och Västtyskland tillsammans på 1960-talet ansåg
att man var tvungen att vidareutveckla den typ av ubåtsjakt-
torped som den amerikanske marinchefen Burke hade med
sig som gåva vid sitt besök hos den svenska marinen. Detta
för att den skulle ha någon större användbarhet i Östersjön.

Vintern 1970-71, som nybliven pensionär, går Åke
Lindemalm igenom sina från marinchefstiden förda dag-
böcker och skriver här och där nya kommentarer. På ett
ställe har han lagt till: "Under den tid då amerikanska
örlogsbesök i Östersjön förekom hände det ibland att man
från amerikansk sida ville pröva sina skrovfasta hydrofoner.
Vi ställde då ibland ubåtar till förfogande som mål. Vad jag
kan minnas nästan alltid med negativt resultat som följd.
De amerikanska hydrofonerna med sina låga frekvenser och
mycket höga uteffekt var helt ineffektiva i det besvärliga
Östersjövattnet med dess ofta svåra gradienter."15 Ett sätt
att pröva på Östersjön i fred är att göra örlogsbesök. Jag har
därför gått igenom besöken i Sverige under kalla kriget. Vi
besöktes varje år av amerikanska övervattensfartyg, i regel
i Göteborg eller Stockholm, men någon gång i  Malmö.
Endast en gång, 1967, var ubåtar med och det var i salthavet,
nämligen i Göteborg. Nu kan man ju hävda att de gick till
den västtyska Östersjökusten eller Finland istället, vilket
jag inte kontrollerat, men det är ju osannolikt att de inte då
också någon gång besökt Sverige på samma resa.

De återkommande örlogsbesöken med ubåtar på svenska
Ostkusten kom just från de länder som inom NATO opera-
tivt svarade för Östersjön, nämligen Danmark, Västtyskland
och Storbritannien. Västtyska ubåtar kom från 1966, när de
fått ett ubåtsvapen, på besök med hela ubåtsdivisioner, en
gång till och med tio båtar, och från 1973 mer regelbundet

15 D e t  vill säga brytningar och reflexioner av ljudvågorna.
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och några gånger ända upp i Bottenviken. Danmark gjorde
regelbundet också besök i Sverige med ubåtsförband. Då de
hade avtal om ubåtsbärgning med Sverige gjorde de årliga
besök med en eller två ubåtar i Karlskrona för att besättning-
en skulle få öva fri uppstigning i det där belägna övningstor-
net. Engelska ubåtar besökte under 1950- och 1960-talen
regelmässigt svenska hamnar ungefär vart annat år och ofta i
form av en division om tre till fyra båtar, men dessutom med
enskilda båtar. De senare var sannolikt på underrättelseupp-
drag vid Baltikum och Finska viken. Vanligaste besöksort
var Stockholm eller någon hamn i  Öresund, men någon
gång också Karlskrona, där de kunde umgås med de svenska
ubåtarna och deras besättningar. Under 1970-talet var det
endast enskilda ubåtar. Vid ett besök i mitten av 1950-talet
av Home Fleetm i Göteborg var små övervattensfartyg på en
utflykt til l småhamnarna i norra Bohuslän. Där kunde de
rekognosera för tillfällig basering av engelska fartyg som
skulle hjälpa till att konvojera norsk och svensk import- och
exportsjöfart vid krig i det nordiska området.

Omlastning till fartyg för kustsjöfart skulle ske i södra
Norge. Det förekom också ett fåtal engelska örlogsbesök
längs Norrlandskusten av övervattensfartyg, men aldrig av
ubåtar. För att ta med alla de länder vars ubåtar besökte
Sverige skall kanske nämnas att Nederländerna gjort ett
sådant besök och Frankrike tre, varav två faktiskt inne i
Östersjön på 1970-talet. Den danske amiralen Sven Thiede
skickade hösten zoo 5, strax före det han dog, ett handskrivet
brev till mig med ett antal bifogade handlingar. Anledningen
var att den danska studien Danmark under den koide krig,
genomförd av DIIS och publicerad på sommaren, accepterat
Ola Tunanders konspirationsteori som en realitet. Då Thiede

i6 Den  engelska flottan som är baserad i hemmahamnar.
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hade liknande synpunkter på studien som jag på sensomma-
ren framfört i en krönika i Berlingske Tidene, ville han sända
mig en kopia av ett brev han skickat till styrelseordföranden
för DIIS, där han tog avstånd från utredningens påstående.
Då teorin dessutom skulle inneburit att det danska sjöför-
svaret brutit mot sin regerings tillträdesbestämmelser, som
innebär att ubåtar, oavsett nationalitet, skulle passera genom
sunden i övervattensläge, orienterade han mig också om det
inlägg han gjort vid Det Udenrigspolitiske Selskab den 22:e
september 2005. Följande kan upplysningsvis citeras:

Jeg skal ikke her bedomme rapportens beskrivelse af de
svenske undervandsbådsincidenterna; men som chef for
Sovxrnets operative kommando 1980-83 og chef for
Forsvarsstaben og Forsvarschef i de efterfolgende år kan jeg
i samråd med mine efterfolgere i Sovxrnets operative kom-
mando, bl. a. Fischer og Jorgen Bork, bekrzfte, at vi stedse
har håndhavet adgangsbestemmelserne for undervandsbåde
i danske farvande, og at vi ikke som anfort af Ola Tunander
(p. 12 og 206) har accepteret neddykket gennemsejling af
bl. a. britiske og amerikanske undervandsbåde. Og vi havde
midlerne til at håndhxve disse bestemmelser.

Jeg kan endvidere dementere chefen for den sovjetiske
Ostersoflådes påstand om, at danske undervandsbåde også
opererede i svensk farvand som anfort i en fodnote i rappor-
tens bind 3. Vi respekterede alle andre nationers territorial
farvand.

Var och en får göra en egen utvärdering av uttalandet, men
bör ju samtidigt vara klar över att sunden är grunda och
starkt trafikerade. Tilläggas bör också att Tunander enligt
angivna danska källor, med vittne närvarande, kommit
med det felaktiga påståendet att en dansk amiral, den ovan
nämnde Bork, "i detalj" talat om för honom hur de lät ame-
rikanska och engelska ubåtar slinka in i undervattensläge.
Vad Bork i verkligheten sagt var, att en västtysk kustubåt en
gång under 1980-talet fått kontrollera att den danska bevak-
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ningsslingan fungerade." Oberon är för övrigt nästan lika
hög som Stora Bälts segeldjup och de amerikanska ubåtarna
är än större, vilket inte lämnar någon säkerhetsmarginal.
En annan faktor som talar emot Tunanders hypotes är tids-
faktorn. Som jag redan i början av skriften konstaterat så
kränktes vi nu och då under hela 19 oo-talet och så gott som
varje år under kalla kriget. Under en period i slutet ändrade
dock kränkningarna karaktär. De kränkande ubåtarna läm-
nade inte längre vårt territorialvatten när vi markerade att vi
upptäckt dem utan kunde bedriva en katt- och råttalek med
flera dygns varaktighet. Små farkoster trängde också längre
in på grunt vatten och tycktes — till exempel vid Hårsfjärden
och Kappelhamnsviken — vara flera och stöttas av en eller
ett par större moderubåtar. Detta nya uppträdande synes ha
börjat vid mitten av 1970-talet. Det nya uppträdandet vid
upptäckt noterades första gången vid Utö 198o, det vill säga
ett år före u 137:s inträngande, som enligt Tunander skulle
vara startpunkten för Reagans PSY0P:S18 mot Sverige. Den
sista bekräftade kränkningen av denna art inträffar först i
september 1992. Med hänsyn till att inkräktaren uppträdde
på samma platser och med liknande metoder både före
och efter u 137 är det svårt att tänka sig att det handlar om
olika inkräktare, liksom att det är svårt att tänka sig att USA
fortsatte med en PSYOP mot Sverige efter "murens" fall."
Vad ovan sagts hindrar ju inte att även NATO-ubåtar kan
ha kränkt svenska vatten och jag skall i det följande i tur
och ordning belysa förutsättningarna för de olika påstådda
N AT o-länderna, med början med USA.
17 Samtal med Jörgen Lyng & Jörgen Bork samt e-mail med general-

löjtnant Kjeld Hillingsö som var vittne till Ola Tunanders intervju av
Bork.

18 Psykologisk krigföringsoperation.
19 Muren genom Berlin, som skulle förhindra att DDR-medborgarna

rymde till Västberlin. Den började raseras i november 1989.

116
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Även om påståendet att det var en amerikanska ubåt vid
Hårsfjärden dyker upp redan våren 1984, efter det att
ryktet tidigare sagt en västtysk, bygger Tunanders hypotes
bland annat på en intervju som Caspar Weinberger givit
till en svensk reporter och som återgavs i Tv-programmet
Striptease år 2000. Intervjun framgår i sin helhet av bilaga 5.
President Reagans försvarsminister lockas in i  en diskus-
sion genom att reportern påstår att han vet att amerikanska
ubåtar varit i svenska vatten. Från vilken källa reportern har
fått detta påstående får vi inte veta, och det har heller inte
framgått senare. Det är möjligen från ett annat Tv-program,
Reportrarna från 1996, i vilket redaktören Jonas Olsson vid
Östersjömarinens 300-årsjubileum intervjuar tre ryska ubåtsof-
ficerares upplevelser i främmande vatten. En av dessa säger att
han för sin del är övertygad om att också tyska och amerikanska
ubåtar var i våra vatten. Några bevis för detta avkrävs han ej av
Jonas Olsson, men åter till dennes intervju av Weinberger.

För en åhörare eller läsare är det nämligen inte möjligt att
förstå om Weinberger talar om något han känner till eller
något som han endast förmodar utifrån saker som han kän-
ner till. I den första halvan av intervjun får också reportern för-
söka många gånger innan han lyckas pressa Weinberger till att
säga att det handlade om en överenskommelse "Navy to Navy".

Det verkar som om Weinberger talar om en särskild enhet,
en så kallad röd enhet, i det här fallet för kvalitetskontroll av
örlogsbaser. Det är bara det att denna enhet, Red Cell som
den benämndes, organiserades först 1984, det vill säga två år
efter Hårsfiärdenincidenten." Att amerikanska ubåtar skulle
ha gjort en kvalitetskontroll av det svenska ubåtsskyddet har
förnekats ett par gånger av den amerikanska administratio-

zo www.specialoperations.com/fokus/sc u D Hunt /defaultz.hrm 17/5 2008.
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nen bland annat på fråga via den amerikanska ambassaden
från svenska regeringen kort efter Tv-programmet och av
den amerikanske försvarsministern William S. Cohen på
besök hos sin svenske kollega Björn von Sydow samma år.
Denne återger i riksdagens talarstol vad Pentagon skriftligen
svarat, nämligen "att det inte förekommit någon sådan verk-
samhet". "Hade man kunnat förvänta sig något annat även
om de varit här?" frågar sig kanske läsaren.

Så låt oss för ett ögonblick anta att de verkligen var det
som Weinberger, pressad av upprepade frågor, kan tänka sig.
Det skulle i och för sig inte vara underligt om den svenska
marinen bett om hjälp med att förbättra sitt skydd av örlogs-
baserna eller om den amerikanska marinen efter u  137
erbjudit sig att hjälpa till med kontroll av detta. Man hade ju
samarbetat sedan 1950-talet, till exempel vad gällde mate-
rielutveckling samt vidareutbildning av officerare och tek-
niker, varvid us NAVY var van att vara den givande parten.
För övrigt hade man redan en gång i mitten på 1960-talet,
som jag berättar om i historiken över ubåtskränkningarna
i början av skriften, skickat en specialist hit för att hjälpa
dåvarande underrättelsechefen i försvaret att utreda varför
sovjetiska ubåtar kränkte svenska vatten. Är det då rimligt att
Tunanders hypotes skulle kunna beskriva verkligheten? Som
bekant insatte vi från 1983 vapenverkan utan förvarning på
inre vatten och senare också på territorialhavet. Tror de som
påstår att det var amerikanska ubåtar att dessa insatser alltid
medvetet lades bredvid målet eller att det var fråga om lösa
skott? I så fall skulle ju praktiskt taget hela den svenska mari-
nen varit med i konspirationen. Kunde det varit möjligt?
Eller tror de att svenska marinen var helt säkra på att deras
vapen var så dåliga att det inte var förenat med någon risk att
bekämpa en vän, alternativt att vännen från början visste att
han var så skicklig eller hade så stryktåliga ubåtar att det var
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ofarligt för honom. Den som kränkte oss klarade bevisligen
av våra försök till bekämpning. Är det rimligt att den ameri-
kanska ledningen upprepade gånger skulle vilja utsätta sina
besättningar för de risker det innebar? Skulle presidenten
vara beredd att ta den politiska konsekvensen av en sänk-
ning eller ett avslöjande? Inrikespolitiskt? Utrikespolitiskt?
Sverige var ju säkerhetspolitiskt viktigt för USA. Har de som tror
på Tunander, till exempel Mossberg, ställt sig sådana frågor?

Stämmer över huvud taget konspirationsteorin med
Weinbergers påståenden i  intervjun? Nej, han talar om
överenskommelser och kontroller. Då hade väl parterna
kommit överens om att någon verkanseld inte skulle utdelas
under en viss period och den svenska marinen givit order
om att under denna period gällde den äldre IKFN, det vill
säga varning med knallskott för att visa de amerikanska
vännerna att bevakningen fungerade. Men om det fanns
sådana överenskommelser var det väl inte amerikaner
som var här när vi bedrev ubåtsjakt med skarp ammuni-
tion. Det vill säga intervjun passar över huvud taget inte
in i Tunanders hypotes. Redan svaret på dessa frågor säger
att denna inte kan stämma in med verkligheten. Frågan
är också om USA hade lämpliga resurser för att utföra en
"fejkad" kränkningsoperation som gett en så omfattande
bild som den vi hade? Och hade de i så fall varit beredda
att avdela så stora resurser som det krävt för denna perifera
uppgift. Jag skall återkomma till det. Dessutom är det så,
att om syftet med de "fejkade" kränkningarna var det som
Tunander påstår - nämligen en operation vars syfte var att
påverka ett annat lands politik - hade det krävt ett skriftligt
beslut av presidenten.2' Dessbättre är nu rubrikerna, med
21 Woodward, Bob (1988) CIA:s hemliga krig 1981-87. Rabén & Sjögren,

s.340: "Varje försök från c i A:s sida att utomlands påverka händelserna
i främmande land definierades som en hemlig aktion och krävde en
formell presidentspromemoria."
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ett par undantag, för denna typ av presidentbeslut under
Reaganperioden offentliga.22 För övrigt är mycket av texten
i direktiven också avhemligad. Undantagen har ingen tids-
mässig bindning till u 137-incidenten, så de kan vi bortse
ifrån. Bland övriga rubriker finns ingen som skulle kunna
knytas till Tunanders hypotes. Reagans dagböcker har också
kommit ut.23 Där nämns Sverige fyra gånger. Två gånger
när kungen är på besök och en gång när Ingvar Carlsson
besöker USA. Den fjärde gången är när den amerikanske
Stockholmsambassadören kallas hem till ett möte den 3:e
april 1984. Då talas det säkert om sovjetiska ubåtar i svenska
och norska vatten.24 Så, i verklighetens värld är det mer än
dags att avskriva Tunanders konspirationsteori som den
skröna den hela tiden har varit.

Inför sin resa till Sverige i början av 1980-talet känner
Caspar Weinberger till att den svenska marinen samarbetar
mycket framför allt med den engelska, men också med den
amerikanska; att vi nästan är som ett NATO-land, som han
beskriver det i  en intervju strax för avresan til l Sverige.25
Caspar Weinberger säger också att han inte visste vilken
typ av ubåtar som användes. Ett av Tunanders förslag är
en speciell ubåt benämnd NR-i. Han påstår till och med att
den i hemlighet kan ha varit med i ett amerikanskt örlogs-
besök inne i  Stockholms inre hamn, som pågick strax för
incidenten. Även om det verkar otroligt med hänsyn till att
den är 44 meter lång så är det en annan egenskap som gör

22 N  SDD, National Security Decision Directives respektive www.fas.org/irp/
offdocs/nsdd/index.htm.

23 The Ronald Reagan Diaries (2007) Harper Collins Publishers.
24 A .  a. 5.230.
25 R o l f  Ekkis ser denna beskrivning som en fadäs, sou 2002:108 5. 342,

men Weinbergers sätt att beskriva vårt förhållande till NATO ligger
enligt mänga vittnesmål de senare åren sanningen närmre än Ehus. Se
bland annat Dalsjö, Robert (2006).
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det omöjligt. I en bok om NR-i, som jag rekommenderades
att läsa av ambassadören Mathias Mossberg, kan man lära
sig följande:

If the Soviets were worried about our progress, they would
not have been quite as concerned had they known how
lousy the NR-i. would be as a truly secret weapon. One
major goal in submarine construction is sound-isolating
almost everything, for noise could help an enemy find and
kill you. Aboard the NR-1, noise was incessant. The small
turbine generator, which span at thirteen thousand revolu-
tion per minute, twice as fast as a jet engine, was attached
right to the hull and produced a continuous background
roar. The infamous four-hundred-cycle converters screeched,
the hydraulic pipes squealed intermittently, and almost
everything on board vibrated. Suppression of noise was not
a design factor for our boat, and sound ricocheted inside
the hull. We made quite a racket. When on a dive outside
the ship, I could hear the noise in the water, and by touch-
ing the hull, I could actually feel the vibration. After several
days aboard, I get off the boat with my hearing so desensi-
tized that I could drive my Corvette all the way home with-
out hearing the thunder of the automobile's big engine.

Then there was the problem of speed, for the NR-1 could
only make maximum of five knots, hardly enough to escape
danger. If discovered by an enemy in a wartime situation,
we would be helpless.26

Dessutom var NR-i den 28:e september till den is:e oktober
på väg mellan två hamnar eller låg i någon av dem på den
amerikanska östkusten.27 Reaktordrivna ubåtar för mer
oväsen än dieselelektriska under eldrift och även om de är

26 Lee Vybomy & Don Davis (2003) Dark Waters. New American
Library, s. 83.

27 Fältström, Herman (red) (zoo8) Ubåtsoperationer och kränkningar
under det kalla kriget. FOKK publikation nr 15, FHS, s. 83, bildtext på
s.58. Uppgiften är hämtad av en tidigare amerikansk marinattaché
i Stockholm, Mike Andersen, frän US NAVY Historical Center i
Washington D. C.
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byggda för så tyst gång som möjligt, vilket inte NR-i var.
Den var nämligen inte avsedd för underrättelseoperationer,
utan bland annat för att lägga ut och underhålla de passiva
sonarunderrättelsesystem, de så kallade sows-linjerna, som
USA lade ut för att hålla reda på Sovjetunionens kärnva-
penubåtar. Boken innehåller visserligen antydningar om
att den användes även för hemliga operationer, men det
enda exempel som ges rör utforskningen av en förmodligen
gammal bevakningsslinga i Messinasundet, som man miss-
tänkte kunde vara sovjetisk. Det beskrivs ingående hur man
måste använda betydande delar av Sjätte flottan för att dölja
insatsen bland annat med hänsyn till det buller NR-i avger.
Även i övrigt talas det mycket just om arbete med sows-
linjer, samt bärgningen av ett F 14-plan med jaktrobotar
som glidit av ett hangarfartyg i Norska havet. Det mesta
talar för att NR-1 inte användes för några egentliga under-
rättelseoperationer i närheten av Sovjetunionen över huvud
taget. Den var beroende av speciella transportfartyg eller
flyg för så långa tilltransporter som över Atlanten och väl i
rätt region av sitt stödfartyg för att orka med någon längre
insats. Dessutom har inte NR-1 bandaggregat, som det fanns
bottenspår av efter incidenten vid Hårsfiärden, utan hjul.

Tunanders andra alternativ är att ett Team Two av US SEAL:S
kunde vara de som med italienska miniubåtar svarade för
dessa kvalitetskontroller åt svenskarna. Varför detta besvär-
liga alternativ med italienska ubåtar? Från 1976 samarbetade
Team Two med den västtyska motsvarigheten: Die Kampf-
schwitnmer. Team Two är fortfarande ansvarigt för den ame-
rikanska SEAL-verksamheten i Europa, från Ishavet i norr
till Medelhavet i söder, och har ständigt en styrka på ungefär
3o soldater i Tyskland (tidigare i dåvarande Västtyskland).
Kontingenten byter personalen med hjälp av flygtransporter
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varje halvår.28 Om US SEAL:S Team Two har fler enheter i
något NATO-land i Europa vet jag inte, men det vore mer
naturligt om de använde italienska miniubåtar om de skulle
gå in i Svarta havet och västtyska i Östersjön. Jag skall åter-
komma till tyska ubåtar senare.

Efter det att USA på 1950-talet konstruerat reaktorer för
fartygsdrift slutade de bygga diesel-elektriska ubåtar, vilket
fick till följd att de på 1980-talet endast hade ett tiotal äldre
kvar av Grayback-, Darter- och Barberklass. Om man ser på
deras historik var de i regel verksamma i Stilla havet.29 USS
Tang flyttades visserligen som enda dieselelektriska ubåt
1978 över på Atlantsidan, men tjänade här som målubåt
för ubåtsjaktutbildning de sista åren innan hon såldes till
Turkiet. Förklaringen är enkel. Med undantag för Japan dis-
ponerade USA:S allierade i Stilla havet inte så många ubåtar
som de i Atlanten. (De reaktordrivna ubåtarna hade fördelen
av lång patrulltid i uläge, men blev större och var högljud-
dare än de diesel-elektriska när dessa gick under eldrift.
Dessa negativa egenskaper gör att USA idag överväger att
bygga en ny typ av attackubåtar med annat maskineri. Det
var anledningen till att us NAVY lånade en svensk ubåt med
Stirlingmaskineri under två år.)

Så supermakten USA hade på 1980-talet inte särskilt
många ubåtar som var lämpade för att gå in i  Östersjön.
Det är i och för sig inte underligt; USA hade vad de kallar
"a blue Navy", det vill säga en marin för de stora världsha-
ven. De hade långt till sin huvudfiende, över Atlanten eller
Stilla havet, varför man behövde ubåtar med hög fart och
lång aktionsradie. De hade dessutom två av sina pålitligaste

28 Samta l  med Bobby Inman.
29 D e  amerikanska ubåtarnas besättningar har i regel kamratföreningar,

som lägger ut historiska episoder på en hemsida; det gäller exempelvis
USS Tang.
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allierade, England och Västtyskland, vars ubåtar regelmäs-
sigt bedrev den nödvändiga underrättelseverksamheten för
NATO i Östersjön. De senare hade också överlägsna erfaren-
heter av ubåtstjänst i dess bräckta vatten ända från början
av 1900-talet. Det var de, som tillsammans med Danmark,
svarade för de marina operationerna i Östersjön såväl i fred
som krig under NATO:s Allied Command Baltic Approaches
(BA LTAP) med högkvarter i Danmark. Dess operationsom-
råde omfattade hela Östersjön ända upp till Haparanda/
Torneå.

Den sedan länge pensionerade kommendörkaptenen
Jarl EllAn är medlem i en illuster amerikansk förening av
ubåtsmän kallad National Submarine League, som ger ut en
kvartalsskrift.3° Av utskrifter av de högre ubåtschefernas
föredragningar framgår att skyddande "hangarer" för SEAL-
teams sattes på några av de större, reaktordrivna ubåtarna,
men först från slutet av 1980-talet. Det finns emellertid ett
undantag, USS Archerfish, som på försök hade försetts med
en sådan huv redan på 1970-talet. Dessa huvar dolde på
1990-talet enkla så kallade "våta" undervattensfarkoster
av typ MK VIII eller dess liknande föregångare.3' Jag skall
återkomma till Archerfish, men först konstatera att det
verkar snarast som om den uppståndelse som de omtalade
ubåtskränkningarna ide svenska vattnen väckte också väckte
intresset för att utveckla de marina hjälpmedlen för "covert
operations" i den anglosaxiska världen. usA. förstärkte tydli-

3o The Submarine review, se till exempel i oktobernumret 1990, 5.91,
respektive julinumret 1997, s. 30.

31 M e d  "våta" farkoster förstås farkoster i vilka grodmännen är oskyddade
från vattnets temperatur och tryck. De kan inte gå djupare än vad dräk-
ten medger och har i allmänhet en uthållighet på endast några timmar.
"Torra" farkoster är försedda med ett skyddande skrov av den typ som
den sovjetiska kustubåten Piranja har, som blev upptäckt i Östersjön på
1980-talet.

124



Frågan om ubåtarnas nationalitet

gen som en följd därav också skyddet av sina baser, som orga-
niserandet av Red Cell visar. Sent i mitt arbete med denna
bok fick jag ett utdrag av en bok som innehöll några nyheter.
För enligt denna hade USA redan från slutet på 1960-talet
utrustat två reaktordrivna stora ubåtar, USS Seawolf och USS
Cavalla, med sådana hangarer. De kan ha medfört "våta"
små Mx-ubåtar eller endast innehållit en bekväm förlägg-
ning och kompressionskammare för Seals.32 Ubåtarna i
fråga anges som stationerade i Stilla havet och deltog väl i
Vietnamkriget, där us S EA L: s också använde djonker för att
ta sig in i floderna. Vanligare var att dykarna tog sig ut genom
en reguljär ubåts torpedtuber och simmande direkt eller tog
sig via gummi- eller andra flatbottnade båtar in till stranden.
Först i Gulfkriget 1991 hör man talas om användningen av
S DV, det vill säga särskilda undervattensfartyg för att leverera
dykare från fartyg. Och inte förrän på 1990-talet skall den
amerikanska marinen besluta anskaffa en avancerad "torr"
miniubåt för infiltration av sina dykare: ASDS (Advanced Seal
Delivery System). Först på 2 oo o-talet blir den operativ, alltså
20 år efter den ryska Piranja.

Därutöver hade USA genom åren ett antal små forsk-
nings- och räddningsubåtar, som Alvin, Avalon, Dolfhin,
Mystic, Sea Cliff, Triest och Turtle. En del av dessa kom kanske
till användning -  förutom vid räddningsoperationer efter
försvunna amerikanska atomubåtar och bärgning av egen
tappad materiel -  vid underrättelseoperationer tillsam-
mans med de två ombyggda reaktordrivna ubåtarna. De
var emellertid framför allt avsedda för att stötta dykarbete
på djupt vatten och inte den typ av verksamhet som det

32 Huchthausen, Peter A. & Sheldon-Duplaix, Alexandre (2009) Hide and
Seek -The Untold Story of Cold War Naval Espionage. Wiley, s. 286. De
använder dock Ola Tunander som källa, varför boken innehåller en del
sakfel, som till exempel gällande eldförbudet på Mälsten, s. 270.
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handlade om i  våra grunda vatten. Mig veterligen kunde
ej heller någon av dessa förses med bandaggregat. En av de
större ombyggda ubåtarna var USS Halibut, som var den ubåt
som "tappade av" en rysk telekabel vid Kamchatka.33 Den
sökte och fann också en sovjetiska Golf II-ubåt, försvunnen
på patrulluppdrag nordost om Hawaii. Eventuellt deltog
Trieste II i bärgning av de delar man lyckades ta upp efter
att det första försöket misslyckats och Golfubåten brutits
sönder. Huvudddelen av dessa småfarkoster var stationerade
vid San Diego. Det var endast Alvin som var stationerade vid
Atlanten tillsammans med den i jämförelse stora NR-i. Alvin
var också konstruerad för djupdykning och var bland annat
engagerad i bärgningen av den sista svårfunna amerikanska
vätebomben vid Spanien, men kunde endast härbärgera sin
tvåmannabesättning.

Den tidigare nämnde EllAn brevväxlar sedan länge med
den nu pensionerade viceamiralen Albert J. Baciocco Jr,
tidigare ubåtsofficer på flera nivåer på och vid Atlanten.
Som svar på EllAns nämnande av Tunanders teori skriver
Baciocco:

I think that you have right concerning the possible presence
of us submarines in the water around Sweden. Even if we
had such small submarines in those days - ones that could
operate in such waters - which we did not. In addition,
the NR-1 to my knowledge has never operated within the
Baltic. The us did have (perhaps has) a rather long-standing
cooperative agreement with the Swedish Navy on subma-
rine rescue and exchanged information regarding the USN
DSRV submarine rescue vehicle system, with the objective
of ensuring that the Swedish Navy submarine hatches were
compatible with it, but again, to my knowledge, no DSRV
has ever operated with the Swedish Navy or within the
Baltic.

33 T h e  whire tapping är beskrivet i Sontag, Sherry & Dew, Cristopher
(2000) Blind Man's Bluff Harper Perrenial, New York.
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Ingen av dem var helt enkelt lämpad för den typ av verksam-
het som bedrevs i våra skärgårdsområden. Av brevet framgår
däremot att USA sett till att vi kunde använda dem för en
eventuell egen bärgning. De var som usa:s ubåtar avsedda
för djupa vatten och inte för "covert operations" i Östersjön.
Inte ens Tunander nämner mer än NR-1 och går sedan över
till italienska miniubåtar. Vi skall istället återvända till USS
Archerfish, som såvitt jag kan se är den enda lämpliga resurs
som på 1980-talet fanns gripbar för en sådan kontrollopera-
tion som Weinberger talar om. I hennes historik finner vi
också att hon deltog i en "covert operation" 198o i Atlanten,
sannolikt på försök upp mot Barents hav. Det bör sålunda
ha varit personal ur SEAL Team Two som bemannade henne.
Nu tror jag emellertid inte att Archerfichs hangar innehöll
ens någon "våt" SDV, utan var endast avsedd för bekväm
förläggning och för att härbärgera en tryckutjämningskam-
mare. På hemvägen på sensommaren gör hon så örlogsbesök
i Norge och Tyskland. Om det senare besöket sker inne i
Östersjön eller på västkusten framgår ej. Tidigare har hon
dock varit i Belgien, det vill säga på Kanalsidan. I varje fall
är hon åter i USA när Utö-incidenten inträffar i Sverige. Det
talas inte om någon mer sådan operation, vilket naturligtvis
inte hindrar att en sådan kan ha ägt rum och då också i
Östersjön med denna dieselelektriska ubåt.

På internet råkade jag hamna på några sidor med rubriken
Nuclear Information Project, på vilka man bland annat kivade
med Danmark, som liksom Sverige förklarat att man inte
ville ta emot besök av några kärnvapenbestyckade fartyg. Av
beskrivningen framgick att en annan gammal dieselelektrisk
ubåt, USS Greenfish, i början av 1970-talet var på besök i
Köpenhamn med en kärnvapentorped om io-15 kiloton.
Hon var också på besök i Kiel. Så kanske även Archerfish
var där. På samma sidor kan man för övrigt läsa att kon-
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teramiral Kierkegaard och svenska dignitärer var på besök
på hangarfartyget USS Intrepid under en övning i ubåtsjakt
i södra Östersjön 1971. Också då medfördes kärnvapen. Var
dignitärerna från regeringen?

Ola Tunander rådde mig att läsa en annan bok, nämligen
Victory, som handlar om Reagan-administrationens ekono-
nomiska och psykologiska krigföring mot Sovjetimperiet."
När jag läste den blev jag väldigt förvånad över att just
Tunander rekommenderat den, för precis som med boken
som Mossberg rekommenderat om NR-i, motsade den hans
egna påståenden. Jag har tidigare i Historisk Tidskrift (juni
2008) använt citat ur denna för att visa att det finns andra
tolkningar än Tunanders och som dessutom passar in med
vad Weinberger faktiskt sade i intervjun. Av boken framgår"
att c I A-chefen Bill Casey i Frankfurt sent på våren 1985:

... had a lunch with an official from the Swedish Prime
Minister's [det vill säga Olof Palmes] office, to whom he
extended the administration's thank you for serving as a
conduit to Solidarity. Contrary to early concerns, the Swedes
were proving quite adept at masking the supplies going into
Poland. Polish officials were trying to monitor all shipment
coming from Western Europe, but they had failed to expose
the supply path /through Sweden/. Rewarding the Swedes
cooperation, Casey promised more naval intelligence, par-
ticular in the areas where Soviet submarines were operating.

Den sista meningen har givit mig huvudbry. Menar han att
de skulle söka efter de sovjetiska ubåtarnas basområde eller
transportvägar mot Sverige, till exempel med hjälp av satel-
litfotografering, eller menar han att de skulle söka i svenska

34 Schweizer, Peter (1994) Victory —Reagan administration's secret strategy
that hastened the collapse of the Soviet Union, The Atlantic Monthly Press,
New York.

35 A .  a .  S. 2 2 7 .
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vatten där sovjetiska ubåtar opererade? Efter det jag i brådska
skrev den tidigare artikeln har jag försökt få en förklaring på
vad som ligger bakom formuleringen främst genom att få tag
på den person som representerade Olof Palme. (Det kanske
skall framhållas att ett underrättelseföretag av denna typ
oavsett något tillstånd från det besökta landet föreligger eller
ej -  till skillnad mot Tunanders hypotes -  ej krävde något
presidentdirektiv.) Sålunda har jag fört samtal med några
personer som kunde tänkas känna till mötet med Casey eller
kanske till och med var den som representerade Olof Palme.
En av dem är den senare till ambassadör utnämnde Bengt
Säwe-Söderbergh, som i börja på 1980-talet inte var bunden
till den offentliga administrationen utan arbetade för det
socialdemokratiska partiets ledning bland annat med stöd
till den fackliga frihetsrörelsen Solidaritet i Polen. Han min-
des inget sådant möte och hade - till skillnad från Schweizer
-  en låg uppfattning om betydelsen av det amerikanska
stödet till Solidaritet, vilket kan ha berott på att han inte
kände till vad det omfattade. Andra u P-män jag kontaktat är
Hans Dahlgren, Jan Eliasson, Pierre Schori och Anders Ferm,
men utan framgång. Ulf Larsson, en av statssekreterarna hos
Palme, kände ej heller till något möte i Frankfurt. Han påpe-
kade också att även om Schweizer gästforskade vid Hoover
Institution så var han i grunden mer journalist än forskare
och kanske därför inte så noggrann med sina faktauppgifter.
Schweizer har mycket riktigt politiskt konservativa värde-
ringar och är särskilt berömmande om Reagans insats som
president. Som framgår av underrubriken till boken anser
han att denne påskyndade Sovjetunionens kollaps. När vi
skall bedöma hans tillförlitlighet måste vi emellertid också
beakta att han studerat vid Oxford University och att han fått
många artiklar publicerade i välrenommerade amerikanska
tidningar och tidskrifter.
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Det som gör att jag inte så lätt kan avfärda Schweizers
text om Frankfurtmötet är att han har så många detaljer om
Sveriges inblandning i det amerikanska stödet till Solidaritet
som visar att han måste ha haft väl initierade källor för sin
beskrivning. Bland annat har han en dråplig beskrivning av
det svenska sättet att få bort en tullare i Ystad som varnade
den kommunistiska tullen i Polen när han misstänkte att en
"LT s A-sändning" var på gång. Det gick ju att befordra honom
till ett ställe där han inte kunde göra någon skada. Den
kanske viktigaste amerikanska gåvan till Solidaritet var ett
radiosambandssystem med snabbsändning, vilket innebar
att de lätt kunde hålla kontakt över det stora landet utan risk
att bli spårade.

Vi som har studerat Tunanders olika skriverier om ubåts-
frågan hittar i Schweizers bok ett nytt exempel på Tunanders
fantasifulla sätt att använda källor för att bevisa sina hypo-
teser. Någonstans skriver Tunander att Casey efter den
"gula fläcken" vid Hårsfjärden skyndar sig till Stockholm för
att säkerställa att den förment skadade amerikanska ubåten
skall klara sig. Kanske är det därför Tunander rekomenderar
Schweizers bok för i denna står det om ett besök i Stockholm
i oktober. Det är bara det att Caseys besök sker i oktober
1983, det vill säga ett år senare.36 Syftet med besöket fram-
går också av texten, nämligen att intressera det offentliga
Sverige för att understödja den amerikanska verksamheten,
vilket det inte gjort tidigare. Som framgår av exemplet med
tullaren hade han framgång med detta.

Däremot, när det ovan beskrivna sambandssystemet 1982
skickades via Stockholms frihamn står det särskilt att det
officiella Sverige ej bistod. Vilka som då gjorde det framgår
däremot inte, endast att containrarna blev ommärkta til l

36 Schweizer, Peter (1994) S. 146.
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traktordelar, maskinverktyg och fiskprodukter avsedda för
Polen. Således harmlösa produkter från det neutrala Sverige.
USA:S Polenoperation leddes också från CIA-kontoret i
Frankfurt. Så frågan kvarstår: Vad menar Schweizer med "in
the areas where Soviet submarines were operating"? Ingen
av mina militära källor har hört talas om mötet eller någon
speciell insats som kan knytas till det. Så det handlade kan-
ske endast om satellitfotografering, något som fortsatte på
min tid, om mötet nu över huvud taget ägde rum.

Så, sammantaget har jag inte hittat några indicier som
talar för att en konspiration ägde rum mellan amerikanska
och svenska marinerna under 1980-talet. Däremot fick vi
teknisk hjälp av dem på flera sätt, hjälpåtgärder som i varje
fall var kända också av försvarsministern. Helt kan jag inte
utesluta att Red Cell, i så fall tidigast 1986, eller en grupp ur
SEAL Team Two i USS Anchorfish någon gång kan ha varit på
uppdrag i Östersjön, men det är föga troligt.

Engelska ubåtar
Det engelska ubåtsvapnet är väl förtroget med Östersjön.
Redan under första världskriget opererade dykubåtar mot
den tyska flottan i  Östersjön, vilket väl var anledningen
till att tyskarna i april 194o lade ut nätspärrar i Östersjö-
inloppen, med svensk medverkan i Öresund, vilket vi tidigare
stiftat bekantskap med. Som vi också kunnat konstatera har
engelska diesel-elektriska ubåtar patrullerat och bedrivit
underrättelseverksamhet här under hela kalla kriget, från
1960-talet med Oberon-ubåtar. De har ofta varit på örlogsbesök
i svenska hamnar med smärre förband om tre—fyra ubåtar.

Engelsmännen tog också fram små undervattensfarkos-
ter under andra världskriget, den så kallade X-craft, drygt
15 meter lång, följd av den större XE-craft för insats i Fjärran
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Östern. Sex vanliga ubåtar bogserade x-craft till den norska
kusten, och ett par av dem lyckades i Altafjorden göra det
tyska slagskeppet Tirpitz stridsoduglig för ett halvår.37
Från och med 196o har samtliga x-miniubåtar utrangerats,
åtminstone enligt de officiella källorna. Under brittiska flot-
tans utställning i Greenwich 1978 ställdes en nyutvecklad
engelsk Piranja miniubåt ut. Om någon sådan tillförts till
exempel Special Boat Service ( s B s) är ej känt.38 Den borde
väl i så fall varit omnämnd i skriverier med anknytning till
Falklandskriget, men liksom med us SEAL talas det endast
om landsättning från vanlig ubåt, med små flatbottnade
båtar eller från luften.39 Tunander säger att SBS övade i norra
Norge, vilket kan stämma för det gjorde specialförbanden
från Danmark, Norge och Västtyskland samt som vi just sett
us SEAL i varje fall en gång. Som jag anmärkte i beskriv-
ningen ovan om de amerikanska förutsättningarna för att
operera i Östersjön med miniubåtar verkar det snarast som
kränkningarna av svenska vatten stimulerade de anglosax-
iska länderna till att ge sina specialförband bättre hjälpmedel
för djupa inträngande i hamnar eller för försvar av örlogs-
baser. Och det är först i slutet av 1980-talet som England gör
försök med en SDV, buren på en Oberon.4° Anledningen till
att det dröjer så länge kan sökas i den omfattande utbildning
och övning som krävs för att hålla förbanden i hög beredskap
för ännu en uppgift och därav följande kostnader. England
37 Polmar, Norman & Moore, Kenneth J. (2004) Cold war Submarines

- The Design and Construction of U.S. and Soviet Submarines. Potomac
Books, Inc. Washington D.C., s.256.

38 s a s  är ett brittiskt specialförband för underrättelseverksamhet och
jägarföretag i marin miljö och bakom fiendens linjer. Liksom Sovjet-
unionen skulle således England benämna en 1970-falsprototyp för
Piranja.

39 Se bland andra Wellham, Michael G. (1989) Combat Frogman. Patrick
Stephens, England, s. 175.

40 Wellham, Michael G. (1989) 5. 174 If.
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prioriterade andra färdigheter hos sina specialförband eller
som en tidigare x-craftchef sade:

There may have been another reason for their sudden disap-
pearance. Midget submarine exercises and evaluations tend-
ed frankly hairy, happily hairy, but hairy none the less. The
sort of training they were bound to undertake in order to
maintain a realistic warlike efficiency in peacetime was liable
to attract the kind of publicity the naval officers concerned
with PR have always tried to avoid:"

Också i det engelska fallet finns det en uppmärksammad
intervju i  Tv-programmet Striptease fem veckor efter den
av Weinberger, nämligen med en före detta brittisk marin-
minister, Keith Speed. Han var minister ett par år runt 198o
och därefter medlem av parlamentets försvarsutskott, så
hans kunskaper spänner över en längre period av marina
händelser. Han ger vad gäller fackfrågor ett kunnigare
intryck än Weinberger. Först skall jag kanske nämna att han i
Tv-programmet ger samma beskrivning av den amerikanska
kapaciteten för ubåtsoperationer i Östersjön som jag gjort
i det föregående. "Det fanns inte någon sådan amerikansk
kapacitet på 1970- och 8o-talet" säger Speed. Vidare säger
han också att Storbritannien inte hade några miniubåtar.
Däremot berömmer han Oberon som en i högsta grad lämp-
lig ubåt för operationer i Östersjön, som särskilt tystgående
även för att vara en dieselelektrisk ubåt. Han borde nog ha
talat om att de hade vissa problem med det bräckta vattnet.
Se bilaga 6: Intervju med Sir Keith Speed.

Samarbetet mellan de svenska och brittiska marinerna
var väl utvecklat ända sedan slutet av 1940-talet vad gäller
taktiska metoder och materiell utveckling. Många svenska

41 Kemp, Paul (1999) Midget Submarines of the Second World War.
Chatham, London, s. 80.
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sjöofficerare har varit på olika specialistutbildningar i
Storbritannien. Bland annat har minst två blivande svenska
ubåtschefer genomgått hela den engelska utbildningen för
ubåtschefer, för att kunna överföra erfarenheter till vår
egen utbildning. Växeltjänstgöring i respektive lands ubå-
tar av officerare har förekommit i båda länderna. England
genomförde regelbundna örlogsbesök med ubåtsförband
i Sverige, då erfarenheter kunde utbytas, inte minst om
Östersjöns speciella förhållanden och de sovjetiska ubåtar-
nas prestanda och verksamhet. Små improviserade övning-
ar genomfördes i samband härmed, främst på internationellt
vatten. Per Rudberg berättade vid värt senaste samtal att man
i början av 1980-talet utbytte sina "bibliotek" av inspelade
sovjetiska ubåtsljud.

Det är därför inte förvånande att Speed i intervjun påstår
att Oberonubåtar gjorde vad han kallar "test" av det svenska
ubåtsskyddet. För som jag angett tidigare i anslutning till
intervjun med Weinberger, är det inget egendomligt med
om Sverige bad sin gamla samarbetspartner om hjälp med
detta efter Li 137-incidenten eller kanske ännu hellre efter
HårsOrden-incidenten, då på nytt ubåtar lyckats tränga
in mot en örlogsbas trots att man nu haft två år på sig att
förbättra sin bevakning efter det man blev varse problemet
vid Utö-incidenten 1980. Och i detta fall hade det tillfrågade
landet de resurser som behövdes. Förfrågan skulle till och
med ha kunnat ha kommit via USA, som vidarebefordrat
önskemålet till sin allierade Storbritannien, vilket hade
lämpliga ubåtar och dessutom ligger lämpligare till rent
geografiskt. Det som talar mot det är att det ligger ett brev
i Ekeusutredningen från det engelska marinministeriet som
säger "... that no Li lc submarine operated submerged within
Swedish territorial waters in the 1980s." Det beror förstås på
vad man menar med "operated"?
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I intervjun med Weinberger pressar Jonas Olsson honom
till att säga att överenskommelsen om kontrollen träffas
"Navy to Navy". Det går emellertid inte att ordna ti l l  i
intervjun av Speed. Jonas Olsson gör så gott han kan med
att också här få sitt "intervjuoffer" att lyfta ner överenskom-
melsen om testet till marinchefsnivån, som han lyckats med
hos Weinberger, men Speed är klyftigare än så och säger i
klartext att överenskommelsen görs på utrikesministerni-
vån. Man kan naturligtvis fråga sig vad som menas med det?
Särskilt om man är lagd för att misstänka konspirationer
och det finns möjligheter att hitta utgångspunkter för flera
sådana.

I varje fall bör någon del av det brittiska utrikesdeparte-
mentet ha varit inblandad, om man skall kunna sätta någon
tilltro till Speeds påstående. I Sverige sker det ett regerings-
skifte under Hårsfjärden-incidenten, så det kan vara såväl
regeringen Fälldin som Palme som har träffat överenskom-
melsen. I början av det här kapitlet om nationalitetsfrågan
redogör jag för NATo-ländernas örlogsbesök i våra hamnar
under kalla kriget. De många besöken vi haft av engelska
ubåtar under hela perioden upphör plötsligt på 1980-talet
enligt försvarsdepartementets arkiverade handlingar på
Riksarkivet (filialen i Arninge). Jag berättade detta vid ett
samtal med en tidigare ubåtsofficer, som omedelbart protes-
terade. Han sade att han själv varit värdofficer för ett engelskt
ubåtsbesök i Stockholm någon gång 1984. Speed raljerar i
intervjun om engelska ubåtar som skulle tränga djupt in och
just dyka upp i ytläge i Stockholms hamn. Varför finns inte
beslutet om detta örlogsbesök i arkivet? Beror det på att det
var ett särskilt hemligt regeringsbeslut som endast delgavs
muntligt? Normalt är det kopian av ett sådant beslut som
ligger först av varje örlogsbesöks handlingar i arkivet? Är
det för att regeringen inte ville att det skall finnas någon
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dokumentation? Om det istället är en test, rör det sig ju om
det för folket hemliga NATO-samarbetet. Så information om
beslutet ges kanske muntligt? Direkt till chefen för marinen?
Det står nämligen ingenting om en sådan test i Ljungs dag-
bok heller. Eller har någon "städat" i arkivet i  efterhand?
Eller är det helt enkelt någon forskare i ubåtsfrågan som fått
med sig papperen hem?

Senare framkom det ytterligare ett liknande fall, då
från ett besök i Göteborg 1982/83.42 Är det försvaret eller
regeringen som begär att England skall göra en "kvalitets-
kontroll" av det svenska ubåtsskyddet? Under min tid som
ÖB var jag med om att försvarsministern hade beordrat en
svensk ubåtskapten att vid hemkomsten från ett uppdrag
inte anmäla sig, utan smyga in för att se om han blev upp-
täckt. Ubåtskaptenen uppsökte mig då personligen och bad
mig säkerställa att han inte blev bekämpad.

För att bringa klarhet i frågan har jag varit i kontakt med
Sven Hirdman, statssekreterare på Försvarsdepartementet
under den sista regeringen Fälldin, men egentligen diplo-
mat, och Leif Leifland, ambassadör i London från 1982. Jag
tog också upp den i mitt samtal med Ingvar Carlsson. Ingen
av dem kände till någon sådan förfrågan. Efter samtal med
kommendören av 1:a graden Nils-Ove Jansson, som borde
ha känt till besöken och berättade hur svårt det skulle ha
varit att organisera testet på det sätt som Speed föreslår, har
jag kommit fram till att dessa kontroller av vårt ubåtsskydd
troligen skedde i  samband med av regeringen beslutade
örlogsbesök med ubåtar. Då har ju förfrågan om tillstånd
kommit via den engelska ambassaden i Stockholm, det vill
säga ur engelsk synpunkt handlagts i utrikesdepartementet.
Det som tidigare förbryllade mig var ju att beslutshand-

42 D e  Försvinnanden jag träffat på under min forskning beskrivs närmare i
bilaga 7.
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lingarna saknades i Riksarkivet. Den svenska marinen kan
helt enkelt i samband med besöken bett engelsmännen att
"testa" svenska bevakningsslingor och/eller mineringar. Det
är ingenting konstigt med det. Det gjorde vi själv på begäran
av en annan vänligt sinnad stat. I det fallet var ös och för-
svarsministern orienterade, och kan mycket väl ha varit det i
det engelska fallet också. Huruvida fler tester gjordes, kanske
också på andra platser, kan komma fram så småningom. Om
handlingarna medvetet avlägsnats kan det ju i sig vara ett
bevis på att testet gått till som jag ovan beskriver.

I den tidigare nämnda artikeln i Historisk Tidskrift tog jag
upp en annan möjlig orsak till att engelska ubåtar uppträtt
i uläge i svenska vatten, nämligen att de övade evakuering i
sent läge av en svensk regering till England eller den kurir-
trafik som behövde upprätthållas vid fortsatt motstånd inom
Sverige mellan motståndets ledning och exilregeringen i
England. Trafiken kunde gått över en sydnorsk fjord lika
väl som över en Bohusfjord.43 Jag har sedan dess sökt efter
någon på svensk sida som skulle ha känt till en sådan pla-
nering, men utan framgång. Så exemplet var nog bara ett
hugskott.

Sammanfattningsvis går det inte heller i  det engelska
fallet att hitta någon konspiration, utan endast samarbete i
förbandsproduktionen och hemliga förberedelser för sam-
arbete i krig, sanktionerade — åtminstone principiellt — av
Erlander och Palme samt övertagna av regeringen Fälldin
med flera, samt de ovan beskrivna kontrollerna i samband
med örlogsbesök. Å andra sidan kan jag inte helt utesluta att
engelska ubåtar någon gång kränkte oss, till exempel mellan
43 Riste, Olav; "With an Eye to History: The Origins and Development

of 'Stay-Behind' in Norway", The Journal of strategic Studies, vol.3o,
nr 6, S.997-1024, december 2007, i vilken uppsats Riste rar upp den
norska planeringen i samma ärende och vilken som ett alternativ inne-
höll ubåtshämtning.
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Gotland och fastlandet eller gått i uläge genom Ålands hav.
Det senare vore inte egendomligt, eftersom deras opera-
tionsområde stäckte sig ända upp till Haparanda." De hade
till skillnad från USA både lämplig materiel och rik erfaren-
het av Östersjön.

Västtyska ubåtar
Mathias Mossberg har särskilt uppehållit sig vid tanken på
att västtyska ubåtar var verksamma i svenska vatten. Redan
i samband med Ekaisutredningen beställde han särskilda
utredningar om åtta inom försvaret rapporterade kränk-
ningar som han misstänkte var NATO-ubåtar och de flesta
av dessa förmodade Mossberg var västtyska. Han menar att
försvaret medvetet inte rapporterade dessa fall t i l l  reger-
ingen. Jag skall nedan ta upp ett par av dessa fall för att visa
att han i många fall är överdrivet misstänksam. Fallen utred-
des år 2000 av Göran Wallen. Jag litar på hans slutsatser,
men vill framhålla att jag kontrollerat hans källor och delar
hans uppfattning att det som skulle rapporteras utifrån ÖB
kriterier är rapporterat.

Det första rör en incident som Mossberg menar är en
västtysk ubåt som felaktigt inte rapporterades vidare ti l l
regeringen. En försvarsanställd på Utö skjutfält rapporterade
in en observation till chefen för Örlogsbas Ost vintern 1982.
Den beskrivs som en västtysk ubåt beroende på hur han upp-
lever utseendet på dess torn. Detta anges i den rapport som
örlogsbaschefen i sin tur skickar in till ÖB. Denna rapport
är stämplad som synnerligen hemlig, vilket får Mossberg att
bli misstänksam, särskilt som den vid den centrala behand-
lingen klassas ner och blir "enkelhemlig". I varje fall på min

44 För  övrigt nämns dec i Huchthausen & Sheldon-Duplaix (2009) 5.287,
dock med Tunander som källa igen.
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tid godtog inte den centrala nivån som bevisad kränkning
en observation som endast kom från en källa. Det krävdes
två av varandra oberoende vittnen t i l l  händelsen. Detta
kan vara den grundläggande orsaken ti l l  nedklassningen.
Sedan fanns ett par andra förhållanden av praktisk art som
gjorde att det bedömdes som osannolikt att vittnet kunde
ha sett sådana detaljer som han angav, varför ös inte ansåg
att han kunde bekräfta nationalitetsuppgiften. Det vill säga
handläggningen i Mana av detta ärende uppvisar endast de
höga krav som ställdes på central nivå innan en förmodad
kränkning och indikation på nationaliteten skickades vidare
till regeringen och den följer samma kriterier som vid en
förmodad sovjetisk kränkning.

Ett annat fall jag vill ta upp gäller det samtal Ekeus-
utredningen hade med en annan rapportör. Vad denne
sagt vet jag inte, men Mossberg uppfattar det som att han
påstått att en av våra underrättelsepartners i samband med
en efteranalys av ett i Sverige inspelat band sagt att det är
ju en av våra egna. Detta är emellertid ett yttrande som fälls
efter det att man konstaterat att det handlar om en mycket
mindre ubåt än som varit fallet om det varit en av vår part-
ners ubåtar. Vidare är yttrandet mindre kategoriskt: "låter
väldigt likt".

Själv kan jag vara orsaken till ett av de utredda fallen.
Vid det samtal jag hade med Ekeusutredning framfördes att
enligt min uppfattning hade Västtyskland kränkt våra vatten
tre gånger. Vid kontroll av Wallen uppger han att det enligt
arkiven endast är en gång, nämligen vid Simrishamn. I detta
fall får Försvarsstaben ett meddelande från den tyska ubåts-
ledningen att en ubåt av misstag råkat komma in på svenskt
vatten, men är på väg ut. För min del har jag fortfarande en
minnesbild av att man kom in till mig vid två tillfällen under
de åtta åren och rapporterade att tyskarna bad oss att inte
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bekämpa en ubåt som förirrat sig in på svenska vatten, men
man kan ju minnas fel. Det tredje fallet är på Västkusten.
Min minnesbild är att när ubåten hörde några varnings-
knallar så gick den upp till ytan och stävade rakt ut mot
territorialvattengränsen. Det vill säga den betedde sig som
ett skolexempel till våra tillträdesbestämmelser, vilket var
anledningen till att jag använt exemplet fler gånger än hos
Ekens när ubåtsfrågan kommit på tal. Enligt Wallén så har
den västtyske ubåtschefen vid ett senare möte med svenska
ubåtsmän förnekat att han var inne på svenskt territorialhav
och anledningen att han gått upp till ytan på fritt hav var att
han hört en helikopter och var rädd för att vi skulle "skjuta
från höften" för att han var nära gränsen. Kan detta trots
allt inte vara en efterhandskonstruktion av den tyske ubåts-
chefen vid ett vänligt möte grannar emellan? I varje fall står
det i LI D-dossien att en västtysk ubåt kränkte svenskt vatten
i övervattensläge vid Vinga sommaren 1987. Så mitt minne
är kanske inte så opålitligt.

Västtyskland hade naturligtvis lämpliga ubåtar för opera-
tioner i våra vatten. De var mindre än de engelska, så kallade
kustubåtar, och konstruerade för Östersjön och för växling
ut till Nordsjöns saltare vatten. Till skillnad från England
hade också Västtyskland miniubåtar, åtminstone om man får
tro en artikel som var införd i Marinnytt 1990, åtta år efter
Hårsfjärden-incidenten. I denna står det att läsa, precis som
vi hört förut, att England efter 196o inte haft några miniu-
båtar. Utställningen av den engelska nyutvecklingen Piranja
1978 nämns också. Beträffande Västyskland står det kate-
goriskt att det sedan 1950-talet byggt ett flertal miniubåtar
bland annat för turistverksamhet. De är alla cirka 20 meter
långa och de senare kan i sin militära utformning ta fem till
tio man med en uthållighet på två veckor. Några antalsupp-
gifter finns endast för de första två som utrangerades redan
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1966. Tyska små ubåtar var/är beväpnade med torpeder. Jag
har ett foto från 1980-talet av en ungefär 17 meter lång mini-
ubåt som ligger upplyft på kajen i Kiel. Vad det nu betyder?
Ingenting sägs om något bandaggregat. Vid frågor till mina
svenska, danska och norska marina vänner om Västtyskland
hade några miniubåtar har jag mötts av en enligt min
uppfattning förlägen tystnad, om beroende på okunskap,
eller kanske vad gäller de danska och norska av lojalitet
med alliansbrodern, vad vet jag. De är alla torra miniubåt
så det verkar inte som om SEAL Team Two hade behövt "gå
över ån efter vatten" och låna upp italienska miniubåtar till
Östersjön som Tunander spekulerar om. Det hade gått lätt
att medfölja en västtysk istället, till och med en av kustubå-
tarna av klass 205 eller 206 efter 1976, när SEAL Team Two
började samöva med de tyska Kampfschwimmeren.

Tyskland hade under såväl första som andra världskri-
get haft ubåtar grupperade i  viloläge längs den svenska
Östersjökusten. Den tyska kusten, liksom den baltiska, var
olämplig för skyddad gruppering. Man var hänvisad till
hamnarna. Behovet av en sådan basering längs den svenska
kusten ökade för Västtyskland under kalla kriget. De hade
nu en betydligt kortare kustträcka för gruppering av ubåtar
än tidigare. De fick som övervattensfartygen läggas i de fåta-
liga hamnarna. Och som vi sett hade den svenska marinen
också förberett att ta emot delar av den västtyska marinen
i skärgårdar längs Östersjökusten. Det lät sig göras för den
västtyska marinen hade ett utbyggt rörligt fartygsbundet
underhåll. Som jag tidigare framfört kunde nog inte den
svenska försvarsmakten tänka sig att den gamla ubåtsfrågan
skulle dyka upp igen på det nya seklet och att dess integritet
och förklaringsgrund skulle ifrågasättas på det sett som skett
i media och den akademiska världen. De trodde väl det hela
var klart efter det att 1995 års Ubåtskommission visat att
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Foto från 1980-talet av en ungefär 17 meter lång miniubåt som ligger upp-
lyft på kajen i Kiel.

det inte varit tal om några "budgetubåtar". De kunde ju inte
heller förutse en Ehusutredning, som i stället för att sätta
punkt också i nationalitetsfrågan, skulle skapa en grogrund
för nya och än mer långtgående spekulationer. Så det behö-
ver inte vara av illvilja, eller än värre för att dölja saker, som
de egna arkiven rensades, men det har inte underlättat mitt
arbete.

Av de västtyska örlogsbesökens utsträckning, ibland
ända upp till Luleå och särskilt under 1970- och 1980-talen,
ser man att Västtyskland skaffar sig möjlighet att den
vägen hålla sig ajour med sina eventuella baseringsbehov.
Också ubåtsförband deltar i  dessa, även någon gång ända
upp i Bottenviken. De behövde sålunda inte göra hemliga
besök med sina ubåtar för att följa upp utvecklingen i sina
planerade grupperingsplatser på den svenska Ostkusten,
men liksom fallet är med England måste det framhållas att

142



Frågan om ubåtarnas nationalitet

Västtyskland — till skillnad från USA — hade resurserna. De
hade specialförband för rörelser utanför ubåtarna och övade
sådan verksamhet med danska och norska specialförband i
varje fall i norska vatten.45 De hade alltså lämpliga övnings-
platser hos en allierad. Till skillnad mot i det engelska fallet
finns det ingen indikation på att vi också begärt "tester" av
västtyska ubåtar, men kan inte heller i detta fall utesluta att
västtyska ubåtar någon mer gång kan ha kränkt oss, utöver i
de fall jag i det föregående tagit upp. De rapporterades enligt
rutinerna till regeringen. Däremot hade Västtyskland inte
någon knappt 3o meter lång miniubåt motsvarande den vi
har tre "hydrofonbilder" på, och inte heller den "Valrygg"
eller den farkost med bandaggregat som vi strax skall stifta
bekantskap med.

Det enligt min mening starkaste skälet för att avvisa
påståenden om medvetna och hemliga djupa inträngningar
från de demokratiska ländernas sida är emellertid konse-
kvenserna både inrikes- och utrikespolitiskt av om man
blivit tagen på bar gärning. Det gäller särskilt England och
Västtyskland som hade långa och djupa partipolitiska rela-
tioner med sina svenska broderpartier. Ingen kunde räkna
med att man skulle klara sig undan varje gång även om man
var beredd acceptera förluster när man blev upptäckt och
bekämpad. I  ett par västtyska kränkningar, som trots allt
förekom, och som jag berört tidigare, visar man genom sitt
handlande att man var starkt medveten om att det fanns
risker med att uppehålla sig ovälkommen i svenska vatten.
Den relation som både det politiska och militära Sverige
hade med England och Västtyskland innehåller samtidigt
fröet till ett gemensamt förtigande. Som berättats tidigare
har det varit svårt att tränga in i materialet från Hårsfjärden-

45 Samtal med dr Mats Nordin, FM V.
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incidenten. Källor har försvunnit, vilket kan vålla huvudbry
särskilt som det efter Hårsfjärden-incidenten redan i okto-
ber 1982 uppstod ett rykte om att en västtysk ubåt släppts
ut vid Mälsten.

Det hade därför varit mer förklarligt om Mossberg
även nu hade tagit upp detta rykte istället för Tunanders
egenhändiga historiebeskrivning. En västtysk ubåt skulle
ju kunna tänkas ha följt efter sovjetiska ubåtar in i  den
svenska skärgården för att se vad de hade för sig och sedan
stängts inne med dem. Från kvällen den 7:e oktober rådde
i princip eldförbud för Mälstens mineringar under mörker,
då således ubåtar kunde slinka ut. Det var ett beslut som
Lennart Ljung fattade på grund av risken för tredje man.
Däremot gjordes vapeninsatser med sjunkbomber i närheten
av indikationer med syfte att tvinga ubåtar till ytan. Även
en västtysk ubåt kan härvid ha blivit skadad, vilket skulle
kunna förklara de egenanrriälningar som i fortsättningen
gjordes när västtyska ubåtar råkat komma innanför den
svenska territorialvattengränsen. Är det en sådan händelse
som ligger bakom att det idag är så svårt att bringa klarhet
i alla händelser vid Mälsten? Varken den militära eller den
politiska ledningen skulle i början av 1980-talet ha velat att
en sådan händelse blev känd. För Sven Andersson och Olof
Palme gällde det ju ytterst att hemlighålla förberedelserna
för NATO-samarbetet.

Återstår Sovjetunionen
Några inhemska protester mot sin politik hade den sov-
jetiska ledningen inte att ta hänsyn till förrän mödrarna
under Michail Gorbatjovs glasnost började klaga över att
deras söner kom hem i "body bags" från Afghanistan. För
att inte tala om alla värnpliktiga som misshandlades under
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grundutbildningen, ibland med dödlig utgång. Väst brukade
visserligen klaga litet grann när Sovjet burit sig alltför illa åt,
men övergick efter några månader till "Business as usual".
Undantaget var väl Ronald Reagan och Margaret Thatcher,
som fram till dialogen med Gorbatjov även i handling visade
att de inte godtog Sovjetunionens förtryck i sattelitländerna
och dess globala "politiska krigföring".

Ett enligt min mening starkt indicium för — för att inte
säga bevis på — att det var Sovjet som kränkte oss och som jag
redan nämnt är parallelliteten med annan sovjetisk underrät-
telseverksamhet i vårt land, särskilt "professorsfartygen". De
tjänade samma syfte som delar av de ubåtar som besökte vårt
land, nämligen att följa upp våra materielförsök och föränd-
ringar i infrastrukturen längs våra kuster och då inte minst
av våra försvarsanläggningar. Vilken resurs som användes
berodde på vad man var ute efter och vilken som passade
bäst. Få har väl förnekat att det fanns "civila" miniubåtar i
Sovjetunionen, målade rödvitrandiga. Det är bara det att de
löd under samma centrala myndighet för havsforskning som
professorsfartygen och den var nog inte allt igenom civil,
som så mycket annat i Sovjetstaten. Även den ryska Piranja
var ett tag rödvitmålad, nämligen efter den ryska utmarschen
ur Lettland. De visste väl då inte om att två av dem redan var
fotograferade med sin militärmörka färg inne i ubåtstunneln
i Liepaja. I varje fall blev den militär igen när man sedan
skulle försöka tjäna pengar på att sälja den.

I Jane's International Defence Review, nr 11 1984 finns en
artikel med ett foto av en sovjetisk miniubåt med band-
aggregat, som ursprungligen varit infört 1973 i  Pravda.
Fotot är taget som man säger väster om Gibraltar, där
ubåten söker efter det försvunna Atlantis. För det kan väl
inte vara sökande efter NATO:S militära installationer eller
deras tappade utrustning? Det står emellertid också att i ett
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sovjetiskt radioprogram den tionde september 1984 nämns
att den fortfarande är kvar, så med hänsyn till att hon varit
där så länge var miniubåten kanske, tillsammans med sitt
stödfartyg, motsvarigheten till Östersjöinloppens Vakthund.
Lederna är ju betydligt djupare här, så man klarade sig kan-
ske inte bara med ett övervattensfartyg. Det står att den kan
verka ner till ett vattendjup av 105 meter, ovanligt grunt för
en forskningsubåt, samt att den finns i en bemannad typ,
benämnd Argus, och en obemannad, benämnd Zvuk. Det
nämns också exempel på moderskepp för miniubåtar, näm-
ligen den polskbyggda Vitjaz samt "den okända" Rift. Också
dessa sorterar under myndigheten för havsforskning, liksom
Aleksej Krylov, som finns på bild i den nedan citerade uppsat-
sen av Lähteinen. Den senare har en lucka i skrovsidan som
verkar passa för en Triton 2.

Vid Norra marinen fanns en ubåt typ India (NATO-
beteckning) med två mindre så kallade räddningsubåtar i
hålrum på akterskeppet. De var säkert också räddnings-
ubåtar, och var til l skillnad mot Argus djupgående, men
åtminstone en av varianterna ser ut att vara som gjord
för att förses med bandaggregat. De kunde lämpligen an-
vändas för operationer mot NATO:S sosus-linjer i  norra
Atlanten.
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I det svenska T-kontorets samling av mikrofilmer - som
kom till rätta härom året och finns på Krigsarkivet - har en
underrättelserapport från 1946 återfunnits, av vilken fram-
går att en tysk See-Teufel setts vid Kronstadt. Som bekant
levde T-kontoret mycket på rapportörer i handelsflottor, den
svenska men också andra. See-Teufel är just den tyska andra-
världskrigs-miniubåt som var försedd med bandaggregat.
Det är troligt att Sovjetunionen inordnade de miniubåtar
man kom över i Östersjön, Svarta havet och borta i Fjärran
östern i sin marina underrättelseorganisation och sitt hamn-
försvar redan i slutet av 1940-talet. Den tyska See-Teufels
bandaggregat var emellertid inte i  första hand til l för att
kräla omkring på botten utan för att ta sig i  och upp ur
vattnat vid långgrunda stränder. En miniubåt med bandag-
gregat kan vara särskilt användbar när man skall lägga ut,
underhålla eller ta upp magnet- eller hydrofonslingor, en

Aleksej
Krylov,
moderskepp
för miniubå-
tar. Porten
storlek synes
passa för
Triton 2.
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Undervattensfordon på larvfötter.
Enligt uppgift från en säkerhets-
man som tillsammans med förre
GR U-översten V. A. Plavins, besök-
te författaren 2007, så tillverkades
dessa i en fabrik vid Liepaja.

verksamhet som var aktuell för det
egna hamnförsvaret, men också för
att undersöka och inför ett krig
förstöra de sosus-linjer som NATO
hade under kalla kriget. Sovjet-
unionen fortsatte därför, som vi
strax skall se, att utveckla mini-
ubåtar med bandaggregat för dessa
militära uppgifter, men också för
civila ändamål. Det framgår av två
ryska böcker om havforskning."
I Erövring av havsdjupen finns en
vinjettbild med en moderubåt med
två anslutna maskiner med bandag-
gregat. Om kabeln är för ström-
försörjning eller styrning framgår
ej, kanske både och. Ovan visas
en sådan ryskdesignad undervat-

tensmaskin, försedd med bandaggregat och en "tratt" för
att skydda infästet till kabeln från moderubåten eller något
annat stödfartyg.

En nackdel med bandaggregatförsedda undervattensfar-
tyg är nämligen den energi som går åt för att förflytta det krä-
lande på botten. Det finns emellertid ett exempel från USA
att det är fullt möjligt konstruera en självförsörjande sådan
maskin. Uppfinnaren Halley Hamlin designade en sådan på
1940-talet som kunde förflytta sig 35 km med en hastighet
av 4,5 knop. Den hade ändå en uthållighet med sina batterier
på 32 timmar med två mans besättning.47 Både vid Mälsten

46 Diomidor, M.N. & Dmitnov, A.N. (red Zenkevitj, L.A.) (1964)
Erövring av havsdjupen. Sudustroenie förlag, Leningrad samt Under-
vattensteknologi (1984) utgiven av förlaget Skeppsbyggnad i Leningrad.

47 Teknik för Alla nr 15/195o
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och i Kappelhamnsviken finns det för övrigt indikationer på
att en moderubåt kan ha varit med och i så fall kunnat svara
för strömförsörjningen. På bilden nedan visas en äldre, väl
använd sovjetisk undervattensmaskin, med något som ser ut
som två omställbara motorer för att den skall kunna lyfta sig
själv, sväva, till exempel
upp på en moderubåt.

Det har i den svenska
debatten ibland sagts, att
det är ju ingen som ens
efteråt kunnat visa att
Sovjet hade resurserna.
Jag känner till en officer
som i efterhand sagt att
han inte trodde vi hade
några ubåtskränkningar. En äldre typ av ryskdesignad under-

vattensmaskin.
Han använde bland an-
nat det inledningsvis nämnda argumentet för sin åsikt.
Det värsta med det är att han inte protesterade vid de före-
dragningar han deltog i om kränkningarna på 1980-talet.
Vid en av dem redovisades för övrigt flygfoton vi tagit av
spetsnazbrigadens kajer och som visade det som sannolikt
var ett antal Triton 2, visserligen under presenningar. Karl
Andersson, förhörsledaren på u 137, som ett par år efteråt
närmast blev en talesman för den sovjetiska åsikten om att
det var en ubåt med skadade navigeringshjälpmedel som
vinglade runt i Hanöbukten, var ärligare för han sökte upp
mig och försökte ändra på Lennart Ljungs ÖB-ställningsta-
gande från hösten 1981.

Andra, bland annat Ingvar Carlsson, frågar sig varför
ingen som var med ställer sig upp och berättar att de var här?
Bägge frågetecknen visar bara att man inte tar åt sig eller
söker upp den information som finns. Det är allmänt känt i
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militära kretsar, i varje fall sedan 1970-talet, att var och en av
de sovjetiska flottorna hade en så kallad Spetsnazbrigad med
förband av dykare för underrättelseuppdrag och sabotage i
marin miljö. Det var också känt att dessa hade hjälpmedel
för att kunna ta sig fram längre och snabbare än med enbart
simning från torpedtuberna i ubåtar eller från fisketrålare
utanför territorialvattengränsen. I  Guide to the Soviet Navy,
som kom ut första gången 1970, står (s.134 f) till exempel
följande:

Since the war, the Soviets have built several types of midget
submarine, probably for offensive use in coastal waters. The
first sighting of these types was during fleet manoeuvres in
April 1957. The incentive to build such craft was, no doubt,
provided by the operations of German, British, Japanese,
and Italy midget submarines during the Second World War.
Three types are believed to be in existence, one being car-
ried by a 'mother' submarine..., while the other two types
are transported to their operational area by surface vessels.

Därefter följer en tabell med specifikation av dessa tre typer
kallade 2-, 3- respektive 4-mannatypen med en längd av
ungefär 13, 20 respektive 23 meter. Av måtten på bredd och
höjd att döma bör de ha varit rätt klumpiga i jämförelse med
de senare skapelserna. De anges också bära torpeder, i varje
fall 3-mannatypen. Boken är ursprungligen skriven redan
på 1960-talet av Siegfried Breier, en västtysk specialist på
marina frågor och då särskilt den sovjetiska marinen, och har
sedan kontinuerligt getts ut i nya moderniserade upplagor
av US Naval Institute i Annapolis. Göran Wallén har i sina
kommentarer över Mossbergs bok i en artikel i Tidskrift i
Sjöväsendet, nr 2, 2009, i vilka han pekar på att Mossberg
i boken helt bortser från viktiga fakta som ställts till hans
förfogande under Ek&mutredningen, bland annat nämnt
att MUST bland de saker de tog upp i sin genomgång för
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utredningen just visat på denna information. Som en erin-
ran kan nämnas att det i 1970 års upplaga av boken står att
Östersjömarinen är Sovjetunionens största flotta.

Nu är jag inte säker på att dessa miniubåtar stod t i l l
spetsnazbrigadernas direkta förfogande. I  varje fall senare
hade de en annan typ av transportmedel som de tvåmans
våta Sirena och Triton 1 samt enmans dragfarkoster, popu-

Tidig variant av Triton.

lärt kallat undervattensmopeder. Det hindrar inte att dessa
miniubåtar ibland, liksom Whiskey-ubåtarna, ställdes ti l l
deras förfogande när så behövdes.48

Sirena ser ut som en torped med särskilda "sadlar" för
de två "ryttarna". De kan medföra en nosladdning som
kan användas för olika syften vid sabotage. Hon kan lik-
som grodmännen slussas ut genom torpedtuberna hos en
Whiskeyubåt. Triton vidareutvecklades under 1970-talet
till en större miniubåt med en längd av 9,5 m för två besätt-
ningsmän och fyra medföljande attackdykare. Den senare lär
finnas i både vått och torrt utförande samt i totalt 24 exem-
plar enligt serienumren, det vill säga cirka sex per flotta.

Det var de enda två undervattensfartyg som man hade i

48 Vad gäller Whiskey fick jag i förarbetet till min förra skrift bekräftat
att det var så och an det till och med fanns ett par som var särskilt
ombyggda för underrättelseföretag.
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Triton 2.

Östersjömarinens Spetsnazbrigad enligt den litauiske kon-
teramiralen Ramundas Baltuska, som jag intervjuade 2006
inför det tidigare projektet.49 "Jag har själv varit ansvarig för
underhållet av dem" sade han.
Den 24:e april 1998 skickar FLT Nyhetsbyrå ut en fax som
bland annat bekräftar denna förekomst av resurser för
kränkningar av andra länders vatten:

Marinamiralen Vladimir Kurojedov säger att det handlar
om ett specialförband som finns i alla fyra ryska flottorna
i Östersjömarinen, Norra marinen, Stilla havs- och Svarta
havsflottan ... Att det ryska försvaret varit utrustade med
miniubåtar är i sig ingen nyhet. Det konstaterade redan
ubåtskommissionen i sin slutrapport 1995. Däremot har
förekomsten av specialförband aldrig tidigare kunnat
bekräftas ...[Den militära] Underrättelsetjänsten, GRU,
organiserar undervattensstyrkor som genomför dold
verksamhet mot främmande marinbaser. GRU använder
miniubåtar som är lika långa som de den svenska marinen
jagat i svenska vatten.

Med den sista meningen avses den sovjetiska/ryska Piranja,
som finns i Östersjön i varje fall som prototyp sedan 1984,
då den upptäcks i svenska vatten. Den 19:e augusti 2004
kommer en ny bekräftelse i form av en intervju i kg) av den
ryske chefen för Östersjöflottan, amiral Vladimir Valujev, på
49 Gustafsson, Bengt (2007) Det sovjetiska hotet mot Sverige under det Kalla

kriget. FOKK nr 12, FHS, vilken ingir som del a i denna bok.
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besök i Sverige när det svenska ubåtsvapnet fyller ioo år. I
intervjun svarar Valujev. "Ja, vi är utrustade med miniubå-
tar." Redan i samband med Kurojedovs "utspel" har Interfax
kompletterat med att ange att de marina spetsnazförbanden
sattes upp 1969 och att redan året därpå började GRU orga-
nisera undervattensstyrkor under beteckningen "Delfin".
Deras uppgift var dold verksamhet mot främmande marin-
baser för att genomföra underrättelse- och diversionsupp-
drag. Jag tror faktiskt att man talar om två olika saker här.
Delfin är sannolikt ett specialförband lydande direkt under
Moskva och endast med uppgifter utanför Östersjön. Även
om detta hade nämligen Baltuska något att berätta: Vid
Kronstadt fanns tre cirka 6o meter långa ubåtar som inte
lydde under chefen för Östersjöflottan och som han trodde
hade uppgifter i Atlanten.

Eller man kunde ha tittat på ett Tv-program redan den
22:a september 1996 i TV 2 kallat Reportrarna, i vilket det
förekommer intervjuer av tre män som alla har tjänstgjort på
sovjetiska ubåtar och alla talar om besök i främmande staters
vatten. Här nämns också svenska och skandinaviska vatten
och man berättar om Sirena och Triton. Det mest min-
nesvärda i programmen (De är nämligen två, ett två veckor
senare om deras beväpning med kärnvapen!) är väl deras
berättelser om hur det var att under dessa besök bli utsatta
för sjunkbombsanfall, med kamrater som kom i  panik,
fick bindas och sövas ner tills de kom i hamn och kunde
ges professionell hjälp. Det förekom att kamrater omkom,
framför allt bland dykarna som var ute på uppdrag utanför
farkosterna. Där nämns också att de en gång fastnade i ett
ubåtsnät, men klippte sig loss. I 1995 års Ubåtskommissions
rapport nämns att svenska marinen i ett nät över ett inlopp
till Hårsfjärden upptäckte en sådan skada 1986, en händelse
som naturligtvis inte måste hänga ihop med den omnämnda
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i intervjun, men kan göra det. När jag i förberedelserna för
denna bok såg om Tv-programmen kom jag att erinra mig
ett stycke ur Lennart Ljungs dagbok från den 28:e december
1982, det vill säga nästan tre månader efter Hårsfjärden-
incidenten:

Jag blev uppringd av en redaktör Teander, Nerikes Allehanda,
som jag känner sedan tidigare. Han har bland annat gått
försvarshögskolan. Han hade två orienteringar, dels ett
västtyskt uttalande om att de svenska och sovjetiska reger-
ingarna hade kommit överens om att släppa ut en ubåt. Jag
kunde naturligtvis med skärpa dementera detta. Den andra
uppgiften var mer intressant. Teander hade uppgift om att
en rysk medborgare under julen besökt en svensk i Örebro-
området. Ryssen hade därvid berättat att en avlägsen släk-
ting till honom tjänstgjort ombord på den sovjetiska ubåts-
flottan i Östersjön. Han hade nu rapporterats saknad sedan
övningar ägt rum i västra Östersjön. Han uppgav också att
ryssen meddelat att man talade om flera ryska ubåtsmän
hade skadats under denna verksamhet. Tidpunkten kunde
överensstämma med händelserna i Hårsfjärden. Jag har satt
underrättelsesidan på att göra diskreta efterforskningar.

Är det något land utöver Sverige och Norge som har insatt
sjunkbomber och minor för att bekämpa fredstida ubåts-
intrång? Vi skall återkomma till kränkningar i Norge, men
låt mig först fortsätta med bevisen för att resurserna fanns.
För nog har det funnits information för den som ville lyssna,
och lyssnat har en finsk kommendör, Jussi Lähteinen, gjort.
Dessutom har han gjort sig besväret att skriva en uppsats
om det, benämnd "Ubåtars territorialkränkningar — erfaren-
heter i Sverige och Finland"." I denna beskriver han de tre
nämnda intervjuerna i Reportrarna så här:

so Kungliga Krigsvetenskapsakadentions Handlingar och Tidskrift, häfte 4,
1997.
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En cirka fyrtioårig rysk ubåtsofficer, numera i reserven,
berättade detaljer om Sirena- och Triton-farkosterna som
användes vid dylika uppdrag. Han berättade att man trans-
porterade agenter med dem. Dykarna kunde till exempel
lämna moderubåten med undervattensmoped några kilo-
meter utanför någon hamn som skulle utforskas, utföra sitt
uppdrag och sedan återvända, vanligen på morgonnatten.
Det var lättast att operera på kvällar, under veckoslut och
om höstarna. Övervakningen var då svagast. Motiven för
verksamheten var att öva under realistiska förhållanden
och att upptäcka förändringar i hamnarna. Berättaren hade
upprepade gånger varit olovligt på såväl svenskt som övriga
skandinaviska länders territorier. Det var lätt för ubåtarna
att gömma sig bland klipporna i skärgården. Enligt ryska
uppgifter hade flera dykare omkommit under operationerna.
Om Whiskey-ubåtens grundstötning 1981 berättade office-
ren, att även en annan sovjetubåt hade varit på platsen och
hela natten försökt dra loss den grundstötta ubåten.

En svensk politiker som hör eller läser detta bör fundera
över om det är så klokt med en vanlig arbetstidsreglering
av säkerhetsmyndigheter och t i l l  exempel sjukvård med
åtföljande dyra avtal med personalorganisationerna vid
arbete utanför åtta till fem på vardagar. Det är kanske bättre
att sätta grundlönen efter de särskilda krav på närvaro som
finns.

Den andre intervjuade var läkare i marinen med kommen-
dörs grad och berättade att han hade tjänstgjort på ubåtar i
fem år. Stationeringsorten var Paldiski i Estland. Officeren
sade sig ha deltagit i många uppdrag på främmande länders
vatten. Han berättade att hans ubåt ofta utsattes för sjunk-
bombsinsats och att den en gång fastnade i ett ubåtsnät.
Order art tränga in på främmande vatten kom från gene-
ralstaben i Moskva. Operationen leddes i praktiken av en
underrättelseofficer från GRU. Som motiv för kränkningarna
nämnde läkaren spaningsuppdrag och övningar. Goda pre-
stationer belönades med befordring. För zo år sedan var
han själv löjtnant. Den tredje intervjuade var marinofficer
i uniform; han hade tjänstgjort 3o år i marinen. Han hade
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fungerat som ubåtskapten på Östersjön. Före sin pensione-
ring hade han haft operativa stabsuppgifter i Kaliningrad.
Han berättade om bruket av miniubåtar för sabotage- och
mineringsuppgifter i hamnarna. Sirenaklassens dykarfarkos-
ter, som transporterade i torpedrör, blev standardutrustning
för ubåtarna från och med 50-talet. De intervjuade hade för
programledaren berättat rikligt med ytterligare detaljer som
styrkte deras berättelse.

Varför är det inte fler som talar? Som militär har man lätt
att ta åt sig att specialförband av denna typ och särskilt
när de blivit utsatta för sådana påfrestningar som beskrivs
i intervjuerna utvecklar en lojalitet mot varandra och mot
organisationen utöver det vanliga. Därutöver byggde GRU
upp en rädsla för sin organisation som låg minst på samma
nivå som KGB:S. Det var således kriminellt att bara tala om
att organisationen fanns. Vår rapportör från Vakthunden
försvann innan vi hade hunnit fullfölja debriefingen. Han
var inte den ende som försvann under det tidiga 1990-talet
eller senare under Vladimir Putins presidenttid.

Låt mig avsluta med ett exempel från Internationella
Militärhistoriska Kommissionens resa i det tidigare Sovjet-
unionen sommaren 1992. Från denna resa finns ett foto
av en man som lutar sig mot en miniubåt, uppriggad som
museiföremål. Det är taget inne i örlogsbasen i Balaklava, i
vilken sällskapet släppts in i tack vare att den tidigare GRU-
officeren Dimitri Bulovanov passar på att tjäna pengar som
guide åt dem.

Mätningen med ett "stegande i smyg" ger till resultat att
den är 16 meter lång. Vidare är den spolformad, saknar torn
och är militärt mörk. Enligt Bulovanov var ubåten byggd
på tidigt 1970-tal på Sudmechvarvet i Leningrad. Den kan
således ha varit i högsta grad aktiv på 1980-talet och då också
i Östersjön. Beskrivningen stämmer också väldigt väl ihop
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Mannen på fotot är Lars Ulfving, tidigare verksam vid FHS. Fotografvar
den energiske generalmajoren Clair Skoglund, vid fotograferingen sedan
länge pensionär, men en gång i tiden ÖB Swedlunds man med uppgift att
driva fram en samordnad ledning av det svenska totalförsvaret samt en
enhetlig operativ ledning av de militära stridskrafterna.

med en företeelse jag många gånger mött vid föredragningar
i ubåtsfrågan under min ös-tid, nämligen den så kallade
"Valryggen", som i  närheten av vattenytan åstadkom en
svallvåg, som ofta väckte semesterfirares uppmärksamhet
men också våra mer professionella spaningsenheters intresse.
Det finns till och med ett beslut i politbyrån att skicka det i
början av 1970-talet nyuppsatta förbandet Delfin mot bland
annat svenska vatten redan i fred. Om detta står att läsa i en
bok skriven av den från FN avhoppade biträdande general-
sekreteraren för nedrustningsfrågor Arkadij N. Sjevtjenko:

Den sovjetiska ledningens typiskt tveeggade sätt att behand-
la viktiga utrikespolitiska frågor demonstrerades då man
godkände en plan att sända ubåtar för att sondera längs de
svenska och norska kustområden, strax efter det statsminis-
ter Olof Palme besökt Moskva och mottagit försäkringar om
att Sovjetunionen avsåg vidga det vänskapliga samarbetet
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med hans land. Vid ett möte våren 1972 beslöt man under-
teckna konventionen om förstöring av biologiska stridsme-
del, men general Aleksej A. Gryzlov berättade för mig att
försvarsminister Andrej Gretjko hade instruerat militären
att hålla fast vid planerna för tillverkning av dessa vapen.
Politbyrån kan omöjligt ha varit omedveten om denna
order.51

Det är de enda exemplen på detta återkommande känne-
tecken på Sovjetstatens notoriska opålitlighet och tveeggade
sätt som Sjevtjenko lämnar i sina omfattande memoarer;
fyra meningar. Det viktiga är naturligtvis att tala om för sin
i huvudsak amerikanska läsekrets, det land han har blivit
medborgare i, att de riskerar att bli attackerade med biologis-
ka stridsmedel trots FN-uppgörelsen. Att han sedan nämner
ubåtsintrången beror på att de just när han skriver boken är
aktuella också för en amerikansk läsekrets. De har själv på
tidningarnas förstasidor sett "Whiskey on the Rocks" och
vet att det är sant. Dessutom vet vi nu att det tidsmässigt
passar ihop med nyuppsättningen av förbandet Delfin!

Chefen för det ryska Institutet för Amerika och Canada,
Georgij Arbatov, skall samma kväll som Sven Andersson
tidigare på dagen i  en presskonferens utpekat Sovjet-
unionen som skyldig till kränkningarna i Hårsfjärden, tala
inför ett slutet sällskap på knappt hundra deltagare vid
Carnegiesti ftelsen i Washington D.C. Han skall då ha talat
om det särskilda ansvar som vilar på supermakterna, USA
och Sovjetunionen, med sina stora lager av kärnvapen.
Enligt flera källor har han därvid också sagt något om att

51 Sjevtjenko, Arkadij N. (1985) Att bryta med Moskva. Bonniers, Stock-
holm. s.191. Sjevtjenko hade varit personlig rådgivare åt utrikesminis-
ter Gromyko i just nedrustningsfrågor i början av 1970-talet, så han
bör ha varit väl insatt i vad som hände på central nivå, bland annat
genom den ryktesverksamhet som det andra exemplet i hans text ger
vittnesmål om.
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Sverige därför är naivt om de tror att ubåtsintrången skall
upphöra. Samme Arbatov som på förfrågan till Palme senare
sommaren 1983 säger att försvarsminister Ustinov med-
delat att han beordrat att inga fler ubåtar skall skickas mot
Sverige. Ungefär två månader senare har Orgakov, Ustinovs
efterträdare, sagt samma sak till Anders Thunborg. Ljung
konstaterar i sin dagbok (17:e augusti): "Det kan också tas
som ett erkännande av de tidigare kränkningarna."

Får jag sluta denna uppräkning på "indicier" för att det
var Sovjetunionen som var här med att nämna att Aftonbladet
den 29:e juni 1988, när kränkningarna fortfarande pågick,
hade en artikel där de påstår att en sovjetisk regeringstjäns-
teman, expert på Skandinavien, har uppgivit att sovjetiska
ubåtar under de senaste åren opererat i svenska vatten. Det
var ju "glasnost" så nu kunde han berätta. Experten trodde
att ubåtsintrången hade upphört med Gorbatjov. Det var han
kanske inte ensam om.

I stycket ur Sjevtjenkos memoarer nämns Norge, så låt
mig något beröra kränkningarna där. Norge har ju haft
samma debatt om så kallade budgetubåtar som vi i  Sverige,
men också några jakter med vapeninsatser. Både inkräk-
tarens uppträdande och de norska motåtgärderna liknar
mycket de svenska. Så låt mig ge ett exempel från Norge
som jag råkar känna till. Incidenten inträffar i  månads-
skiftet april-maj 1983 i  Sunnhordland. Det var fråga om
djupa inträngande i  bland annat Hardangerfjorden. Det
finns inspelade sonarljud och vid några tillfällen skymtar
ubåtstorn och svallvågor. Kanske för att dra uppmärksam-
heten från en mer sårbar del av företaget. Precis som den
svenska kunde den norska marinen endast efteråt säga att
det sannolikt ägt rum en långvarig undervattensoperation
i området och att de inte kunnat fastställa nationalitet.
Vidare att det sannolikt handlade om ett underrättelsefö-
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retag. I Norge, till skillnad från i Sverige, ansåg man inte
kränkningarna riktade mot marinens basområden utan
mot vad som kunde bedömas som landstigningsområden.
Det ligger nog en del i  det, men djupa intränganden i
fjordar passade som vi skall se med den uppgift det nya
sovjetiska förbandet hade.

Förberedelser för eventuella landstigningar är nog en
riktig bedömning i sig, för området Bergen-Stavanger var ett
av de områden som de sovjetiska Spetsnazförbanden enligt
Rzjavin skulle rekognoscera redan i fred för landstigning i
krig, tillsammans med områden uppe vid Lofoten." I den
norska statistiken över förmodade kränkningar förekommer
detta område ofta. Nordnorge berörs också och nämns bland
annat av Lennart Ljung efter ett besök han gjort i Oslo.

Liksom farleden in mot Stockholm förekommer i vår
statistik förekommer Oslofjorden någon gång i den norska.
Rapporter, vars antal är färre än i Sverige, inkommer över
hela året, men liksom i Sverige med någon topp under som-
marhalvåret, juni månad undantagen. Så det finns inget
konstigt med att Norge och Sverige nämns i samma polit-
byråbeslut.

Lähteinen berör i sin uppsats kränkningarna av finskt
sjöterritorium. Han beskriver förhållandena för ubåtar i de
finska vattnen ganska detaljerat och konstaterar bland annat
att Ålands hav, som vi delar, och Skärgårdshavet, det vill
säga havet mellan Åland och Åbo, "är det mest fördelaktiga
operationsområdet för ubåtar. Också mellersta Finska viken
lämpar sig för ubåtsoperationer ... Enligt offentliga uttalan-
den från försvarsmaktens ledning har sällan ubåtskränk-
ningar förekommit på finska vatten", skriver han också.
"Endast ett fåtal fall har kommit till offentlig kännedom.

52 Rzhavin, Aleksandr (2007) Navy Spetsnaz, stencilöversättning, MUST.
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Ett så stort antal människor är involverade i utredningarna
av ubåtskränkningar att det i vårt nutida samhälle knappast
skulle vara möjligt att hemlighålla fallen länge, särskilt om
de vore många."

Därefter räknar han upp fem exempel, varav fyra från
1990-talet. Det kan ju bero på att först då har den finska
marinen orkat med att förstärka sitt ubåtsskydd tillräckligt
efter det svenska larmet i början på 1980-talet. För han skri-
ver också att "ubåtskränkningar har under fredstid främst
varit ett hot mot övervakningsförmågans trovärdighet, inte
mot själva försvaret av Finland. Finland ockuperas inte med
ubåtar." I korthet stämmer väl det med hur de svenska för-
svarspolitikerna resonerade. Också Sverige prioriterade inva-
sionsförsvaret före incidentförsvaret, även inom marinen.
Man måste emellertid hålla i minnet att sabotageförbanden
kan ställa till med mycket i inledningen av ett angrepp, men
de var ju i första hand inriktade mot kärnvapen, och sådana
vapen saknade både Finland och Sverige.

Ett femte fall han nämner är ett fall från 1982 i Ålands
hav. Jag har själv lyssnat på ett finskt band inspelat betydligt
senare som också skulle vara från Ålands hav. I  Lennart
Ljungs dagbok dyker Stig Synnergren upp efter en resa
till Finland för att rapportera att Finland nyligen haft två
kränkningar, en vid Uleåborg i norra Bottenviken samt en
väster Hangö, ett namn som återkommer ett par gånger i
Lähteinens beskrivning." Så kränkningarna var nog fler
på 1980-talet än senare också i Finland. Man skall ha klart
för sig att president Koivisto inte ville höra talas om några
ubåtskränkningar och försvarsmakten anpassade sig t i l l
det, precis som man tidvis i Sverige gjort till den svenska
regeringens reaktion. Koivistos uppfattning framgick klart

53 L e n n a r t  Ljung 18:e december 1984.



i samband med en pressrelease på hans nyöversatta bok i
Stockholm sommaren 2°08, när han klagade — inte bara
på Sveriges sätt att besluta om Eu-ansökan — utan också på
den svenska hanteringen av ubåtsfrågan, som varit besvä-
rande för hans relationer med den sovjetiska ledningen: "Då
behöver ni inte tro på oss i andra frågor heller," lär Brezjnev
ha sagt. Innan jag presenterade min bedömning i december
1987 ville han träffa mig varje gång jag var i Finland för
en samtalsstund och varje gång han besökte Stockholm
på finska ambassaden, men efter 1987 års incidentrapport
frågade han aldrig efter mig. Av det underlag jag har synes
den svenska militärledningens tystnad om kränkningar ha
varit mest förekommande på 1960- och 7o-talen. Förutom
tidigare exempel finns ytterligare ett exempel på detta från
Västkusten 1966, som visas i det nämnda Tv-programmet
Reportrarna. Det förklarar väl en del av den socialdemo-
kratiska partitoppens frustrationer över att försvaret efter
Utö-incidenten börjar beskriva vad som skedde i våra vatten.

Danmark har redan tidigare berörts. Den danska utred-
ningen Danmark under den Kolde krig har rent i onödan tagit
upp den svenska ubåtsfrågan och skam ti l l  sägandes helt
svalt Tunanders konspirationsteori. För egentligen hade inte
detta med deras uppdrag att göra. Det hade varit bättre om
de tagit upp den danska ubåtsfrågan. De nämner visserligen
vissa spår av en sådan verksamhet på Bornholm, men jag är
övertygad om att Östersjömarinens Spetsnaz undersökte
bottnarna vid de danska öar där WP skulle landstiga. Deras
plan, som DIIS väl beskriver, förutsatte nämligen överrask-
ning för att ha en chans att lyckas och det förutsatte i sin
tur att alla rekognosceringar var gjorda i fred. Eftersom den
polska Kustfronten skulle fortsätta mot Norge kan mycket
väl kustområdet i norra Jylland med sin Limfjord också ha
varit av intresse.
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Hela Norden var enligt min uppfattning, nu och då,
utsatta för kränkningar av sovjetiska ubåtar under det kalla
kriget. Och det var sannolikt flera olika organisationer som
svarade för besöken med lite olika skäl för att de uppsökte
våra nordiska vatten. I det följande beskrivs vilka enheter det
kan vara fråga om och vad de i så fall kan tänkas ha för motiv
för att de uppsökte olika svenska vatten.

Östersjömarinens och Norra marinens spetsnazförband
svarade rimligen för den kustnära underrättelseverksam-
het som behövdes för eventuella landstigningar vid krig i
Europa. (Norra marinens förband i varje fall i norra Norge
och Östersjömarinens i  övrigt.) Aleksandr Rzjavin har
beskrivit detta i  Navy Spetsnaz, en översättning gjord på
MUST av en bok på ryska och redigerad av sonen till en let-
tisk spetsnazsoldat.

Av bilden på nästa sida framgår hur den sovjetiska plane-
ringen mot Sverige kan ha sett ut på 1950-talet och kanske
också senare, i det fall Sverige skulle dras in i eller välja att
gå med i  kriget. I  varje plan hade man nog tänkt sig att
förstöra de kustnära sensorer vi hade, som till exempel FRA-
anläggningarna, eftersom man kände till att deras resultat
rapporterades också till NATO. (Jag har tidigare nämnt att
min slutsats av studien var att Sovjetunionen i  varje fall
från början av 1960-talet hade som förstahandsalternativ
att kringgå Sverige och räknade med att v i  precis som
våren 194o skulle förklara oss neutrala när Danmark och
Nordnorge ockuperades. Se bild 6 i del ii, s. 31o)

Vid ett Hp-möte i Bodo i augusti 2007, där jag presente-
rade mitt tidigare forskningsresultat om det sovjetiska hotet
mot Sverige, deltog också den ryske generalen Vladimir
Dvorkin. Han berättade att Sovjet hade avdelat tio divi-
sioner för Skandinaviens betvingande. Att huvudmålet var
Norge var det ingen tvekan om, men desto mer oklart hur
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Invasionsbilden i Chrusjtjovs högra flank. (Källa: Military review,
nri 1964, illustration FHS). Efter den amerikanske översten Robert P.
McQuail.

mycket Sverige skulle beröras. Styrkeinsatsen talar för att
det kunde röra sig om den nordligaste delen för att få tillgång
till järnvägsförbindelsen över Boden till Narvik för under-
hållstrafik. I del II berättas att det var den från världskriget
berömde marskalk Georgij Zhukov som började organisera
en ny Spetnazorganisation. Jag skriver en ny för redan under
kriget hade man haft specialförband som infiltrerade med
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kustubåtar till exempel i  Nordnorge.54 Och rimligen hade
man gjort försök med, kanske organiserat, de tyska, italien-
ska och japanska miniubåtar som man tagit som krigsbyte
på olika krigsskådeplatser. Zhukov avskedades emellertid
då Chrusjtjov trodde han skulle använda organisationen för
att ta ifrån honom makten. Misstänksamheten inom den
sovjetiska ledningen försvann inte med Stalin, om nu någon
trodde det. En omstart fick därför göras 1967. Motivet för att
sätta upp elitförbanden var att skydda Sovjetunionens egna
kärnvapen och att slå ut i  första hand NATO:S europeiska
kärnvapenkapacitet samt den fartygsbundna amerikanska kapa-
citeten i eller på väg mot Europa respektive i Fjärran östern."

En tydlig indikation på att de befunnit sig i dessa vat-
ten tidigare är försöket att kidnappa Peter Wallenberg i
början på 1990-talet. Det skulle genomföras av två före
detta spetsnazsoldater, som till hjälp hade en "undervattens-
moped." Mottagandet av lösensumman skulle ske vid Skepps-
holmen och flyktvägen gå genom en avloppstunnel under
Södermalmsbergen, vilken de rimligen inte borde ha känt till.

Hur var det egentligen med Finland? Det har sina skäl.
På McQuails bild på motstående sida ser vi att tjocka pilar
går från det Baltiska militärdistriktets kust mot södra delen
av Sverige och upp till Härnösand. Att ockupera Finland -
och Nordnorge -  var emellertid en uppgift för Leningrads
militärdistrikt och dess styrkor skulle eventuellt i ett senare
skede också öppna järnvägen från Boden t i l l  Narvik för
underhåll av sina ockupationsstyrkor i norra Norge (om
nu inte Sverige, liksom med tyskarna 1940-43, lät dem
använda järnvägen utan strid). De små pilarna mot kusten

54 Kolyshkin,  I. (1966).
55 Gustafsson, Bengt (2007) Det sovjetiska hotel mot Sverige under det

Kalla kriget, FOKK nr is, FHS respektive www.economicexpert.com/a/
osNAz.htm, april 2010.
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i Bottenviken mot Sverige och Finland kan därför mycket
väl vara en beskrivning av landstigningar för styrkor ur
Leningrads militärdistrikt. Östersjöflottan bestod under
Stalins tid av två flottor, en för varje Militärdistrikt, och så
sent som i Breyers Guide 197o talas om att Östersjöflottan
innehåller två grupper, en nordlig i Tallin och en sydlig i
Baltisk. Som vi ser av pilarna från sjön mot kusten av södra
Finland är det ej heller konstigt om kusterna runt Hangö
hade besök av sovjetiska ubåtar.

Men det var mer än underrättelseförband som var i de
svenska vattnen. I den föregående historiken har vi stiftat
bekantskap med att en föregångare till MUST i mitten på
1960-talet gjorde en studie över varför sovjetiska ubåtar var
här och med amerikansk hjälp kommit fram till att de var
från "Ubåtsskolan". Det vill säga det ingick i den inledande
samövningen med besättningen för den nyutbildade chefen,
som en avslutning på hans utbildning. Låt oss anta att det är
just en sådan examenstur som U 137 är ute på med "examens-
förrättaren" stabskommendör Avsukjevitj. Han behövde ju
inte, som jag tidigare antagit, ha varit en GRU-officer som
ledde en underrättelseoperation. Fartygschefen Gusjtjin,
har efteråt sagts vara på väg ut ifrån sin chefsutbildningen
till tjänstgöring i Atlanten. Även en sådan examensfärd kan
vara upplagd som en underrättelseoperation eller som en
tänkt minutläggning i en av svenska flottans krigsleder. Att
den hade kärnvapen ombord stämmer ju med den sovjetiska
bestämmelsen om att fartyg på patrull av beredskapsskäl
alltid skulle medföra krigsammunition.56

Även om man ur statistiken inte kan utläsa att de krän-
kande ubåtarna uppträdde särskilt öppet, så slås man ändå
av att så många Whiskey-ubåtar genom åren visat upp sina

56 Samtal med amiral Gaidis A. Zcibots.
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torn. Den sovjetiska Ubåtsskolan hade kanske samma regler
för sina "examensprov" som Eric Krönmark uppgav att en
engelsk ubåtsman berättat för honom: "Vi skulle gå in i en
norsk fjord och visa upp oss." Om det nu är sant, får man väl
utgå ifrån att det var en överenskommelse med norrmännen
och innan man började skjuta skarpt. Det är inte särskilt
trevligt att som svensk behöva ta till sig att Sovjetstaten inte
tog större hänsyn till den neutrala staten och dess försvar än
att de använde oss som utbildningsplats även på den tiden vi
hade jagare och fregatter. Det kunde då knappast ha berott
på vår dåliga ubåtsjaktkapacitet, men de visste att det var
bara att göra som det stod i IKFN om man blev upptäckt, så
slapp man bekämpning. Vad var det då som var på gång vid
beslutet i politbyrån 197o, strax efter Olof Palmes besök i
Moskva? Någon skulle få skicka ubåtar mot kustområdena i
Sverige och Norge. Men, det gjorde man ju redan!

På en tidigare existerande hemsida, som jag numera
inte kan återfinna, fanns en beskrivning av den 197o
uppsatta enheten Delfin, som var "en särskilt kvalificerad
rekognoscerings- och sabotageenhet, skapad direkt under
Generalstaben (GRu) för operationer mot främmande län-
ders baser. Det är ju inte så underligt då att Hårsfjärden,
Karlskrona, Gullmarsfjorden och Sundsvallsområdet besök-
tes. Men, var Spetsnaz inte i  första hand riktade mot
NATO:s kärnvapenarsenal? Jo, därför tror jag att den tidige
"nedrustaren" Rolf Ehus hade alldeles rätt när han från
Genève 1988 svarar på un:s rundfråga inom organisationen
och därvid bland annat föreslår att de sovjetiska enheterna
övar mot Sveriges baser för uppgiften att utföra sabotage
mot NATO:S atomubåtar i de franska (Brest) och engelska
baserna (Orkneyöarna).57 För det verkar vara ett riktigt

57 UD-dossien. HP 52 G.
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antagande. De hade kanske också uppgifter mot s o su s-
linjerna, som väl skulle förstöras vid krigsutbrott. A andra
sidan står det i den tidigare citerade Hide and Seek att det
redan fanns två enheter, nummer 40056 och 45707, för
denna uppgift, organiserade 1965 och 1976, och benämnda
Crab. Den sista av dem kan vara den enhet som organiserades
i Östersjön och vara densamma som jag funnit hette Delfin.
Kärt barn kan ha många namn. Vad synd att Ehus, drygt
tio år senare som utredningsman, inte höll fast vid att det
var sovjetiska ubåtar. Då hade vi kanske sluppit en del av
den senaste tidens underliga skriverier och Tv-program.

När man ändå skulle träna kunde man samtidigt lösa
underrättelseuppdrag för andra ändamål riktade mot Sverige
eller den infrastruktur som hade betydelse för det svenska
samarbetet med NATO. Undersökte man till exempel under
underrättelseoperationen RJaN, som startades i början på
1980-talet, om de västtyska östersjöubåtarna som en förbere-
delse för det amerikanska första slaget med kärnvapen, vilket
Andropov väntade på, hade grupperats i skydd längs den
svenska kusten.58 Detta för att erhålla en möjlig förvarning på
ett amerikanskt förstaslag. Det västtyska ubåtsvapnet skulle
också när det sovjetiska beslutet togs i början av 1970-talet
rustas upp, vilket man också säkert noterat. Det skulle
komma att nästan fördubblas.

De sovjetiska gamla diesel-elektriska Golfubåtarna med
sina kärnladdningar skulle också 1976 föras in i Östersjön,
följda av Juliettebåtarna 1982. De skulle fortfarande ha vik-
tiga uppgifter från utskjutningsplatserna i Östersjön, som att
bekämpa NATO:S flygbaser i bland annat Nordnorge.59

58 Beträffande RJaN, se del 2, kapitlet osäkerhetstiden och www.cia.gov/
library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-
and-monographs/a-cold-war-conundrum/source.htm

59 Samtal med Raimundas Baltuska.
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Golfubåt. Foto: Försvarsmakten.

NATO-flyget måste reduceras innan man kunde bryta sig
ut genom de danska sunden. Golfubåtarna var byggda på
1950-talet för att gå långt ut i den djupa Nordatlanten, så
de behövde kanske, rent tekniskt, större utskjutningsdjup än
möjligheterna medgav vid den baltiska kusten eller i Finska
viken. Dessa fanns kanske nära den svenska kusten. Desto
större anledning att hålla reda på var de tyska ubåtarna tog
vägen. Räckvidden på Juliettes robotar var dessutom så kort
att dessa endast kunde användas för Nordnorge om de gick
upp i Bottenviken.

Så nog fanns det militära skäl för Sovjetunionen att
besöka de svenska vattnen och smyga upp i  Bottenviken
genom Ålands hav. Det brukar sägas att det var politiskt
kontraproduktivt av Sovjetunionen att kränka svenska
vatten. Det anges som skäl för  att det inte var deras
ubåtar som var här. Och det är väl ett skäl t i l l  att man
i Sverige och våra nordiska grannländer haft så lätt för
att ta åt sig Tunanders konspirationsteori. Även om den
sovjetiska ledningen säkert kände t i l l  merparten av det
svenska NATO-samarbetet tror inte heller jag att de hade
något speciellt politiskt motiv för att i början av 1970-talet
ge "militären" tillåtelse att öva det nya förbandet mot
svenska kustområden. Det hade de redan tidigare gjort
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Rysk Whiskeyubåt. Foto: Försvarsmakten.

med Ubåtsskolan utan att det hade ställt t i l l  några pro-
blem. Först 1981 skulle Sovjetunionen tas på bar gärning,
stående på grund, på väg in i  Gåsefjärden. Det kan dock
ha tillkommit en ökad politisk ilska mot det svenska
agerandet under 1980-talet. Inte nog med att vi inte hade
förstånd nog att avveckla u 137-intermezzot på ett smidigt
sätt (som en supermakt förtjänar i sitt närområde), utan vi
hade till och med mage att två år senare offentligt anklaga
dem för att det var de som varit i  Hårsfjärden. Så "illa"
hade den svenska regeringen inte betett sig sedan efter
inmarschen i Tjeckoslovakien 1968. Detta skedde dessutom
när spänningen mellan blocken var högre än på länge. Man
får också i  detta fall gå tillbaks ti l l  början av 1960-talet
och Kubakrisen för att hitta någon lika spänd period.
Reaganadministrationen bedrev en ekonomisk och psyko-
logisk krigföring mot Sovjetunionen med en ny maritim
strategi i  det skandinaviska området. Hangarfartyg övade
i Nordnorge och slagskeppet Iowa gick in i  Östersjön. I
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denna verksamhet ingår stöd till den polska dissidentrörel-
sen Solidaritet och lilla Sverige deltar i detta.

Och det var väl u 137-incidenten som ledde till hur frågan
om de kränkande ubåtarna behandlades. Innan hade det
nu och då också varit skriverier, men också nedtystanden,
som jag tidigare givit exempel på. Efter Hårsfjärden blir
det en av regeringen formaliserad rapporteringsrutin från
myndighet till regering, och som en följd av rapporteringen,
presskonferenser på båda nivåerna. Politikerna gjorde väl
bedömningen, liksom min företrädare, att det var ett nöd-
vändigt agerande med hänsyn till det "öppna samhället"
och den tipsarverksamhet som blivit en vana i detta land
inom alla samhällssektorer, även inom försvaret och polisen.
Försöket från min sida att minska antalet skriverier något
gjorde inte någon större skillnad, då samtidigt ubåtsfrågan
av Svenska Dagbladet och Olof Palme hade utvecklats till en
inrikespolitisk tvistefråga. Mer därom senare.

Innan jag avslutar detta avsnitt om Sovjetunionen skall
jag kanske nämna att Polen hade fyra Whiskey-ubåtar, varav
i varje fall tre var operativa på 1980-talet. Eftersom Polen
deltog i övrig militär underrättelseverksamhet i vårt land,
kan de också ha varit här som medlem i W P. Efter det att
Expressen avslöjat NATO-underättelser om ett varvsbråk i
Liepaja och spekulerat kring detta skickar försvarsstaben ut
en kommunih:

Den 5 oktober 198o iakttog svenskt spaningsflyg, ca 15 dis-
tansminuter sydost om Hoburgen på Gotland på internatio-
nellt vatten, ett antal fartyg kring en ubåtsbärgare samt två
ubåtar av [Whiskey]klassen."

Ubåtsbärgaren hette PLAST 281 och var polsk, liksom de
två ubåtarna. Assistansen av de två ubåtarna lämnades sju

6o Expressen 21:a april 1981, S. 6 och 7.
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dagar efter att jagaren Halland fällt antiubåtsgranater vid
en indikation under den så kallade Utö-incidenten. Ett
sammanträffande? Polen hade å andra sidan anfallsuppgifter
inplanerade mot Danmark och hade behov av underrättelser
också från detta lands farvatten.61 Det bör också nämnas
att det inte endast var engelska Oberonubåtar som gick in
i Östersjön. Var 5-6 vecka rörde sig i regel Whiskeyubåtar
in och ut genom de danska sunden. Det handlade om avlös-
ningar i ett patrullområde norr om Skottland, där engelska
och framskjutna amerikanska kärnvapenubåtar uppehöll sig.

Sammanfattningsvis kan det av ovan redovisade skäl
påstås att det i  allt väsentligt var Sovjetunionen som var
ansvarigt för ubåtskränkningarna av svenska vatten. Före-
komsten av ryska och tyska ubåtar utanför vår kust har varit
en tradition sedan de två världskrigen, som fortsatt för att
de i händelse av ett nytt krig skulle kunna erhålla betydligt
bättre skydd för sina egna ubåtar än vad de baltiska och
nordtyska kusterna kan erbjuda. De sovjetiska motiven för
att operera i våra vatten, var också ett skäl för Västtyskland
och England att med ubåtar spana efter vad de sovjetis-
ka/ryska ubåtarna hade för sig runt de svenska kusterna.
Storbritannien och USA gav under 1980-talet den svenska
marinen betydande stöd för att vi skulle kunna värja oss
för de sovjetiska kränkningarna, som också gick in på "inre
vatten". Kränkningar av denna typ synes ha upphört hösten
1992, naturligtvis främst som en följd av Sovjetunionens
kollaps. Redan från slutet av 1980-talet synes dock den
förbättrade svenska förmågan ha framtvingat en anpassning
av de sovjetiska elitförbandens verksamhet. Den så kallade
Ubåtsskolan kan ha upphört med sin verksamhet redan
tidigt under 1980-talet.

61 DI IS  utredning Danmark under den koide krig.
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U 137:s inträngande mot Gåsefjärden
s-363, som i uppdraget till Blekinge skärgård var tillfälligt
benämnd LJ 137, var på patrulluppdrag i de två rutor som
Sovjetunionen hade öster om och på ömse sidor Bornholm
för att fånga upp de västtyska - och ibland engelska - ubåtar
som var på väg österut. Om de var engelska kunde de i bästa
fall förvarnas av Vakthunden vid inloppen ti l l  Östersjön,
eftersom dessa gick i övervattensläge enligt tillträdesbestäm-
melserna på såväl svensk som dansk sida.62 Den nye fartygs-
chefen Gusjtjin följde rutinerna och allt gick sin gilla gång.
Vart tredje dygn laddade han batterierna på snorkeldjup. Tre
gånger på dygnet, på bestämda tider enligt den order han
fått, gick han upp till periskopdjup för att avspana havsområ-
det och kunde i bästa fall kontrollera om hans bestickjournal
stämde med någon av fyrarna i området, men framför allt
rapportera hem till uppdragsgivaren. Om han var osäker på
sin position kunde han också kontrollera med sitt DECCA-
system, som fungerade alldeles utmärkt senare när han stod
på grund, eller med det radarsignalspaningssystem han
också hade ombord.63

Så plötsligt på eftermiddagen den 2,4:e oktober utväxlas
inte mindre än tre meddelanden med hemlandet på rela-
tivt kort tid och i det sista meddelandet erhåller Gusjtjin,
eller möjligen stabskommendören Avsukevitj, som är med
ombord, ett kodord. (Det svenska FRA snappar upp det-
samma, men vad betyder det?) Den monotona patrulle-
ringen i spaningsrutan avbryts och u 137 sätter kurs norrut

62 För  Öresund gällde för övrigt en särskild traktat frän 1857. Att s-363
skulle patrullera i bägge rutorna sägs i den företagsorder vi senare fått
från den andra sidan, men är en egendomlighet i sig, för skulle det vara
någon mening med bevakningen borde bägge rutorna samtidigt vara
"bemannade". Företagsordern innehåller naturligtvis inte tilläggsupp-
giften mot Gåsefjärden.

63 Samtal med dr Mats Nordin.
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för att angöra Utklippans fyr utanför Karlskrona. 1995 års
Ubåtskommission säger i sin slutsats om u 137:

Den ryska sidans version av händelseförloppet innebär att
man av en slump råkade lägga in den kurs som förde rätt in
i det trånga inloppet till Gåsefjärden och att man inte för-
rän vid själva grundstötningen blev varse att man kommit
in i ett skärgårdsområde. Ljuset från fyrarna tolkades som
fiskeprickar, ljusen från bebyggelsen som fiskebåtar och de
omkringliggande öarna som 'oljefläckar'. Att slumpen skulle
leda ti 137 på exakt rätt kurs i Gåsefjärden är i sig mycket
osannolikt, i synnerhet om man beaktar den nämnda kurs-
ändringen. Men att ubåtens besättning, som manövrerade
båten i övervattensläge mellan öarna, inte rätt uppfattade
signalerna från de mycket ljusstarka fyrarna i området, de
omgivande öarna med växtlighet och upplyst bebyggelse
samt ljuset över Karlskrona är helt enkelt inte möjligt.
Denna slutsats grundar vi på egna iakttagelser under den
färd som företogs under i huvudsak samma betingelser som
de som rådde vid u 137: s grundstötning.

Vi finner alltså att u 137:s inträngande i Gåsefjärden varit
avsiktligt.

Om detta är  kommissionens medlemmar helt överens,
alltså även Anna Christensen, som i sin reservation i övrigt
framstår som någon som hoppats på att få bevis på att vi
inte haft några andra kränkningar. Och, kommissionen hade
naturligtvis också annat underlag än den "lekmannabedöm-
ning" som framgår av resonemanget ovan. Ett sådant är
rapporten från Örlogsbas Syd till ös. Av denna framgår att
den tidigare nämnde kommendören, Kalle Andersson, som
efter ett samtal får Ingvar Carlsson att tveka på kommis-
sionens välmotiverade slutsats, efter första dagens förhör
med fartygsledningen berättar följande historia för sina
chefer.64 När Andersson inledningsvis frågat om den ryska

64 Samtal med förre kommendören av 1:a graden Lennart Forsman,
örlogsbaschef vid tillfället, och kommendörkapten Christer Fredholm.
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fartygschefens egen föreställning om position så kommer
navigationsofficeren upp med ett rätt detaljerat sjökort över
Blekinge skärgård, blir snabbt tillrättavisad av stabskom-
mendören och hämtar ett nytt, mindre detaljerat över hela
södra Östersjön. Detta sträckte sig väl bortom Bornholm
och Christiansö; den ö som inkräktarna hoppades kunna
övertyga de frågvisa svenskarna om att man trodde sig ha
grundstött på. Senare, när de inspekterande sett också navi-
geringsjournalen, kan man lägga till i rapporten att de två
senaste positionsangivelserna ändrats genom tillägg av en
siffra. Skillnader från övriga två siffror syns tydligt för de är
gjorda med annan penna och stil, vilket man långt senare har
erkänt. Att Karl Andersson efteråt sällar sig till Bodströms
skara av förnekare är något han själv måste redogöra sin
bevekelsegrund för.65

En flitig författare inom det sjöoperativa området är den
avhoppade jugoslaven Milan N. Vego. När han anlände till
us A hade han med sig den instruktionsbok han medfört
från sin utbildning i Sovjetunionen. Denna gavs ut av det
amerikanska försvarsdepartementet, översatt till engelska
den ao:e februari 1973, som lärobok inom NATO. USA, som
av egenintresse ville stärka svenskt försvar av Östersjön,
hade naturligtvis försett den svenska marinen med exemplar
av denna. Så när Sverige i början av 1990-talet inte endast
hade tillgång till Sovjetunionens "fejkade" utredning utan
också fått tillgång till kopior av s-363:s inte endast loggbok,

65 H a n  är vad jag kallar en "tvivlare" och har försökt övertyga mig om att
bottenspåren efter undervattensfarkosterna med bandaggregat i själva
verket var spår efter draggande ankare. Detta trots att dc yrkesmän vil-
ka gjorde utredningarna av bottenspåren åt försvaret särskilt har visat
att de inte var från ankare, utan vid några tillfållen jämfört med spåren
med de efter ett eget bandfordons, och konstaterat att de var efter
bandaggregat. (Se tidigare redovisning av 1995 års Ubåtskommissions
rapport.)
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utan också navigerings- och bestickjournal, så kunde man
i början av 1990-talet i detalj följa den så kallade u 137:s
inträngande:

När Gusjtjin närmar sig svenskt territorialvatten laddar
han batterierna, angör och börjar runda Utklippans fyr.
När höstmörkret lägger sig över skärgården går Gusjtjin
upp - inte i fullt övervattensläge! - utan i ett mellanläge och
exakt på det lämpliga stället avbryter han rundgången runt
Utklippan och sätter kurs rakt mot den trånga mynningen
på Gåsefjärden. Kursen, 030, råkar vara den som erhålls i
ubåtens radarsignalspaningsanläggning från den svenska
radar som står på fastlandet i Gåsefjärdens förlängning. Vål
inne i inloppet påbörjar han också den babordssväng som
krävs för att man skall kunna följa flottans krigsled, men för
sent, så han går på grund på Torumskärs steniga utlöpare
där han blir hängande på den utbuktning hans ubåt har en
bit bakom stäven. Beteendet före den sista fadäsen överens-
stämmer med Vegos instruktionsbok när det gäller ubåtar
som skall tränga in på grunda vatten i fiendeland.

Mellanläget intas för att ha kapacitet kvar att lyfta ubåten
om man skulle råka gå på grund. Och det brukar gå bra om
det är på sand- eller lerbotten. Det är möjligt att Gusjtjin
tvingats upp i fullt övervattensläge för att passera en "trös-
kel" i inloppet.66 De fyllda batterierna behöver man inte om
man går på dieselmotorer i mellanläge, men det är bra att
ha om man blir upptäckt medan man är kvar på tillräckligt
djupt vatten - eller i varje fall hinner fly ut på det - så man
kan dyka, smyga bort eller lägga sig tyst på havsbotten med
hjälp av de tystare elmotorerna. Nu får Gusjtjin istället fem
66 Samtal med kommendör Mats Lindeman. Han säger också att u 137

hade haft lätt att vända om den väl kommit in i Gåsefjärden, då det är
flera hundra meter mellan dess sexmeters djuplinjer, vilket är det djup
Whiskey behöver. Detta motsäger alltså de som av manöverbarhetsskäl
betvivlar att u 137 tänkte gå in i Gåsefjärden.
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minuter senare signalera hem: "Vi står på grund". Det är
något över midnatt i Moskva när Sovjetunionen nås av detta
meddelande, men på grund av arbetstidsreglerna i Sverige
får man gott om tid att handla. Enligt en av ubåtsofficerarna
som intervjuas av Tv-reportern Jonas Olsson vid den ryska
Östersjömarinens 300-årsjubileum skulle till och med en
andra ubåt ha hunnit gå in och försökt dra loss u 137. Flera
svenska sjöofficerare säger att de inte tror på denna upp-
gift, därför att dess genomförande hade varit alltför svårt
och riskfyllt eller att förhören pekat på ett annat skäl till
att ortsbefolkningen hört vad de uppfattade som två olika
dieselmotorer. Det skulle ha berott på hur u 137:s två egna
motorer användes, den ena för drift och den andra för fort-
satt laddning. Att märka är att Gusjtjin själv efter grundstöt-
ningen endast kan försöka backa med elmotorerna, för med
Whiskey går det inte att backa med dieselmotorn inkopp-
lad.° De ljud från dieselmotorer som ortsbefolkningen säger
sig ha hört senare på natten kan ändå vara x.; 137:s egna, för
Gusjtjin kan ha laddat sina batterier efter alla egna försök att
dra loss ubåten med elmotorerna.

När lossgörandet misslyckas återstår bara att hitta på
historien om en felnavigering. Man skulle haft gott om tid
att organisera en falsk "räddningsoperation" vid Bornholm
som Mossberg och Ekeus talar om, om man nu velat det.
Mossberg borde däremot som ubåtsutredare ha känt till
att Baltuska som chef för fritagningsstyrkan lämnade hem-
mahamnen klockan 3 på natten och gick direkt till Karls-
kronaområdet, där han visste att u 137 låg. Jag förutsätter att
Ubåtskommissionen, i varje fall dess ordförande, professor

67 Minnesanteckningar gjorda av Christer Fredholm efter ett fördrag av
den politiske officeren från u 137, Vasilij Besedin, den 3I:a januari 2002
i Karlskrona. Besedin säger också att fartygschefen var "en ung begåvad
och navigationskunnig officer"!
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Rysk Whiskey-ubdt. Foto: Försvarsmakten.

Hans G. Forsberg, fick ta del av denna information. Och
Mossberg då? Han har enligt Göran Wallen i sin bok visat
upp att han inte tycks ha lyssnat på den information han fick
vid ett möte med m us T.68

Nu förstår även v i  som inte är vana att navigera i
trånga vatten att det måste vara på det sätt som Ubåts-
skyddskommissionen säger, för vi har trots allt också sett
några ljusstarka, roterande och blinkande fyrar samt koro-
nor över en upplyst stad — om inte från havet så från slätten
på en bilfärd i disigt mörker. Så, Ingvar Carlsson, du och
andra tvivlare behöver inte längre vara tveksamma; u 137:s
inträngande var avsiktligt.

Efterord
Tidigare har jag frågat mig om inte s-363 var på ett under-
rättelseuppdrag och den så kallade stabskommendören i

68 Artikel i Tidskrift för Sjöväsendet, nr 2/2009.
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själva verket var en GRU-officer som tagit befälet över den.
Samtidigt med inträngandet pågick nämligen försök med
en målsökande torped från helikopter mot en svensk mål-
ubåt söder om skärgården. Det är inte osannolikt att detta
materielförsök följdes upp. Som jag tidigare berättat var det
nämligen inte ovanligt att ubåtar eller professorsfartyg dök
upp när vi hade materielförsök kustnära, och dagen efter
u 137:s grundstötning konstaterades att det fanns en andra
ubåt söder om Karlskrona. Om en andra ubåt var i närheten
av u 137 (s-363), kan det ha varit den som hade i uppgift att
mäta in tekniska data från försöken och som skulle ha kun-
nat skickats in för att hjälpa Gusjtjin när han inte klarade
sig själv.

Ett tag trodde jag mer, vilket framgått av texten tidigare,
att "Li 137" var på examenstur från "Ubåtsskolan" med sin
examensförrättare stabskommendören. Hans examensupp-
gift kan ha varit att övningsmässigt minera krigsleden från
örlogsbasen som gick/går(?) genom Gåsefärden. Osvuret är
emellertid bäst. Vi får fortfarande olika signaler från de rys-
sar som var med. Den politiske officeren har sålunda nyligen
kommit ut med en bok.69 Den följer i huvudsak den ryska
utredningen, men det intryck man får är att Besedin inte är
invigd i det egentliga uppdraget utan bara betraktar händel-
serna utifrån. Och det talar för att det var en G Ru-operation.
Det bestyrks av en detalj som Karl Andersson nämnde
vid vårt samtal: Det hade vid förhören sagts att det var
Avsukevitj som nerifrån ubåten beordrat den ovan nämnda
o3o-kursen, vilket bekräftas av Besedin (s. 38f). Det är nere
i ubåten radarsignalspaningsanläggningens instrument är
belägna. Av något skäl påstår Besedin i boken att de inte
meddelat hem att de grundstött förrän på morgonen. När

69 Besedin, Vasilij (2009) Inifrån Ui37. Albinsson och Sjöbergs Bokförlag,
Karlskrona.
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man skall fara med osanning gäller det att hålla reda på vad
som tidigare sagts. Någon förklaring till varför de går i över-
vattensläge om de, som de säger sig ha trott, var på väg till
sitt laddningsområde med 4o meters vattendjup lämnas ej.
Det var - till skillnad om de var på väg in mot grunt vatten
i fiendeland - ett brott mot deras reglemente. De kunde ju i
onödan ha upptäckts av en radar, som de enligt Besedin hela
tiden varit så rädda för.

För GRu-alternativet är det - det erkänner jag - svårare
att hitta ett svar på vad de gjorde där. I del 2 redovisas den
förklaring som Rzhavin gav i sin bok. Den tror jag ej på, även
om han då påpekade att en journalist från den sovjetiska
pressbyrån APN befann sig i Karlskrona denna kväll. Ett
märkligt sammanträffande är att två amerikanska marin-
attacheer dök upp nästa morgon. Andra förklaringar har
kommit från Ukraina och Baltikum, en till och med i andra
hand från Avsukevitj. Gemensamt för dem är att de inte är
bekräftade och i vissa fall mindre trovärdiga. Några av dem
förutsätter också att II 137 satte sig på grund avsiktligt.



Tillkortakommanden
och erfarenheter

De närmast berörda
En del kan säkert hävda att det är närapå obegripligt att inte
alla förstår att det i allt väsentligt var Sovjetunionen som
kränkte våra vatten och att det därför inte finns något behov
av en bok som belyser detta. Samtidigt måste vi idag fråga
oss varför de som inte tror på detta tycks vara så många och
fått så starka förespråkare i den massmediadebatt som nu
och då blossar upp i ubåtsfrågan. Vanligt är nu också att man
uttrycker sig som att vi inte hade några kränkningar. Hur
många är tvivlarna eller de konspirationstroende? Sannolikt
alldeles för många, eftersom Tunanders konspirationsbild
spritts också av den akademiska världen i Norden. Även högt
uppsatta politiker har hjälpt till med det. En del beror natur-
ligtvis på att Ek&is utredning inte löste sin uppgift, utan
tvärtom skapade en grogrund för tvivelsmål och uppbyggan-
det av konspirationsteorier. Tunanders teori har också stötts
av suggestiva program i svT:s Uppdrag granskning. Dagens
Nyheters och SvenskaDagbladets debattsidor har ej heller, som
nu senast i samband med Mossbergs bok, velat släppa in dem
som kan peka på stora felaktigheter eller kunskapsluckor
i framställningarna, utan dessa har hänvisats ti l l  militära
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facktidskrifter som har en begränsad läsekrets. De som finns
kvar av den socialdemokratiska eliten från 1980-talet, ti l l
exempel Ingvar Carlsson eller Jan Nygren, har genom sin
förtegenhet i dagens mediabild låtit saken bero och nöjt sig
med att Carl Bildt har kunnat angripas utifrån dessa vrång-
bilder. I det följande skall jag återkomma till alla dessa aktö-
rer under denna rubrik och först till de tillkortakommanden
som kan åläggas oss själva inom försvaret.

Försvarsmakten
Det som gjort vrångbilderna möjliga är i första hand att
Försvarsmakten inte lyckades lägga fram entydiga bevis på
att det var sovjetiska ubåtar som var här. De flesta sjöoffice-
rare anser naturligtvis att vi har det, för vi har många ljud
inspelade från Whiskey-ubåtar och några av Juliette- eller
Golfubåtar, bland annat en som slinker upp i Bottenhavet,
samt tre sonardiagram från aktiva inspelningar på den sov-
jetiska Piranjan, men efter minkarna och sillstimmen, för
att inte tala om den senaste debatten om 3,47-bandet, är det
svårt att nå ut i lekmannavärden med denna information.
De inspelade ljuden har bekräftats av andra professionella
ubåtsjägare under förutsättning: "Att ytan var fri." Det har
nu betvivlats vid Mälsten. "Var det inte Amalia som var
där?" Journalisten Lars Ramnäs har i  Uppdrag granskning
påstått det, men det finns inga bevis för det. Någon loggbok
kan enligt uppgift ej visas upp.

I massmedias ganska onyanserade värld är det bortglömt
att det var först när de nya Ijudkänsligare hydrofonbojarna
togs i bruk som eventuella ljud från minkar kunde registreras
och att ös aldrig lät det så kallade typljudet enskilt vara bevis
för en kränkning. Media tenderar tyvärr att endast ta med
det i artikeln eller Tv-programmet som passar det egna syf-
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tet, vilket det nu är? För den som tittar på Tv eller läser tid-
ningar kan ibland bli mycket konfunderad över det val som
media gör när de beskriver ett skeende. Vill man inte ge en
allsidig belysning eller har man inte mäktat med att ta reda
på alla fakta? För att omöjliggöra påståenden som bygger på
spekulationer hade tydligen försvarsmakten varit tvungen
att kunnat visa upp minst en sovjetisk ubåt, tvingad till ytan
eller sänkt och bärgad. Men då hade det kanske för sakens
skull blivit tvunget att lämna
den där i  tysthet. För som
Lennart Ljung skriver i  sin
dagbok (den 24:e september
198o) när Krönmark klagat
på uteblivet resultat vid Utö:
"Jag tror knappast att för-
svarsministern tänkt igenom
följderna utav en sovjetisk
ubåt som framgångsrikt skul-
le ha bekämpats på svensk
botten." I kärnvapnens värld

Amalia är ett gammalt segelfartygsomhade det inte blivit krig med används för nöjesresor av mindre grup-
den lilla neutrala staten, sär- per. Foto: KG Nilsson
skilt inte sedan Sovjet själv
sagt att vi borde sänka dem, men några obehagligheter hade
vi naturligtvis utsatts för. Obehagligheterna hade nog blivit
mildare om vi i  tysthet lämnat ubåten på sin gravplats.

Varför lyckades vi inte med det? Det finns de som påstår
att vi inte ens försökte. Att vi hade regeringens order att
inte göra det. Detta är nonsens. Om någon, så ville marinen
kunna visa upp en sovjetisk ubåt. Särskilt sedan delar av
samhället började tro att vi inte hade några ubåtskränk-
ningar över huvud taget och på den sovjetiska propagandans
tal om u 137:s felnavigering. Regeringen hade heller inte
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någon dubbel agenda. Varför lyckades marinen inte sänka
någon ubåt eller rentav tvinga upp en till ytan? (Det senare
torde vara svårare, om ubåtens ledning accepterar skador
och förluster.) Det beror på många samverkande faktorer,
som jag berört i det historiska avsnittet i början. Ett skäl
är naturligtvis den svåra jaktmiljön. Den tidigare citerade
Lähteinen konstaterar "... att Östersjön är ett av jordens
mest ogynnsamma vattenområden för ubåtsjakt". Det gäller
inte minst skärgårdarna. Ett annat, att man i varje fall till
del mötte elitförband, vilka som de säger i det citerade Tu-
programmet var beredda att ta förluster. Ubåtsskolan upp-
trädde nog som vanligt, det vill säga blev de upptäckta gick
de ut på internationellt vatten. Det är till och med möjligt
att de efter u 137 och Hårsfjärden fick avbryta denna verk-
samhet i svenska vatten. Ett tredje skäl är att den svenska
marinen överraskades av de speciella kränkningarna när
deras ubåtsjaktkapacitet såväl vad gäller metoder som medel
var på nedgång. Den sista jagaren i tjänst, HMS Halland, var
verksam vid Utö-incidenten, men höll på att avvecklas under
Hårsfjärden. Genom arbetstidsregleringens införande, det
politiska beslutet att ta bort Kuppanfallet som styrande för
försvarsplanering — för övrigt just när den tekniska utveck-
lingen gynnade denna angreppsform och Sovjetunionen
började utöka sin kapacitet för att genomföra ett sådant
— samt den ekonomiska press som införandet av ett otill-
räckligt prisregleringssystem lade på försvaret från slutet av
1960-talet skulle vägen tillbaka bli mödosam. Det är beskri-
vet i en uppsats som Christer Hägg och Claes Tornberg har
infört i en nyutkommen bok, bättre än vad jag kan prestera,
så den intresserade läsaren hänvisas till denna.' Det betyder
inte att jag delar varje påstående i det som sägs i den.

i Hofs ten,  Gustaf von & Rosenius, Frank (red) (2009).
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I ärlighetens namn måste det sägas att politikerna gav oss
möjlighet att inte bara tvinga till ytan utan faktiskt sänka en
kränkande ubåt. Man tillät oss att sätta in vapenverkan utan
föregående varning och under vissa förutsättningar till slut
också med delegerad beslutsrätt till taktisk chef på sjön. Det
är klart att många i marinen var - och är - missnöjda med
att inte politikerna gav marinen mer i ökade anslag eller att
ös föreslog snabba omavvägningar inom försvarets givna
anslag. Det senare är i regel inte så lätt. Det mesta i budgeten
de närmaste åren är ofta låst av redan gjorda beställningar
och det som går att röra, till exempel repetitionsutbildning,
var redan i stor utsträckning använt i  planeringen 1982.
Samtidigt borde beredskapen att möta ett snabbt insatt
angrepp höjas inom markstridskrafterna, det v i l l  säga
egentligen repetitionsutbildningens omfattning återställas.
Min företrädare föreslog en tidigareläggning av den första
beställningen av kustkorvetter, för vilket han krävde resurs-
tillskott. Det kan i efterhand synas märkligt att inte detta
gick att sy ihop på ena eller andra sättet. Det fanns säkert
olika uppfattningar om vilket som var viktigast, att försvaret
var berett att möta vad som kallades ett överraskande inlett
angrepp eller se ti l l  att trovärdigheten i  vår neutralitets-
politik upprätthölls i fred. Det var emellertid den samlade
försvarskapaciteten som kunde få oss att bli lämnade i fred
och därmed neutrala i ett första steg vid krigsutbrottet. Det
var ju tanken.

Använde vi inte våra egna ubåtar? Naturligtvis använ-
des de för underrättelsetjänst och då också öster Gotland.
(Vid ett tillfälle följde till och med försvarsminister Roine
Carlsson med på en sådan veckotur.) Vi använde dem där-
emot inte under 1980-talet för ubåtsjakt. Skälet var de risker
det kunde inneburit bland annat för tredje man. Sjöfart och
fiske skulle med få undantag, även den internationella, pågå
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som vanligt. Marinen var inte van att blanda sina ubåtar,
som verkar i avdelade "rutor", med sina övervattensfartyg.
Först i  början av 1990-talet fick två av våra modernaste
ubåtar med särskilt långvarig samövning av besättningarna
eldtillstånd med sina ubåtsjakttorpeder. Strax därefter upp-
hörde de provokativa kränkningarna.

Åstadkom då inte försvarsmakten/marinen någonting?
I den ovan nämnda boken hävdar Hägg och Tornberg
att inkräktaren blev försiktigare efter sina upplevelser
vid Hävringebukten 1988. Det ligger nog en del i  det.
Inkräktaren koncentrerade efter hand verksamheten t i l l
Östra militärområdets vatten, som varit mest utsatt för
intränganden under hela det kalla kriget. Som framgår av
intervjuerna av de officerare som var med fick de också för-
luster i skadade, troligen främst psykiska, och till och med ett
antal dödade. Ett pris som de tydligen var beredda att betala
för vad de fick ut av det.

Som vi har sett av det föregående finns det också ett par
— inte lögner — men förtiganden. Samarbetet i den fredstida
produktionen var omfattande vad gällde metod- och mate-
rielutveckling framför allt med den brittiska marinen ända
från slutet av 1940-talet. Det var väl känt av försvarsminist-
rarna. Liksom den utbildning som USA och Storbritannien
erbjöd oss. Sannolikt också växeltjänstgöringen på varandras
fartyg, eftersom den krävde formella beslut av ekonomisk
art. Förberedelserna för samordnad ledning inte endast
med Danmark och Norge, utan också med Västtyskland och
England, som hade de operativa uppgifterna i Östersjön,
var bredare och djupare än vad till exempel NPK beskriver.
Men sannolikt var förberedelserna inte mer än vad som
behövdes för att leva upp till vad Erlander tänkte sig när han
lät försvarsminister Vougt 1951 överlämna Sveriges krigs-
planläggning till kollegan i Storbritannien. Vi kan utgå ifrån
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att Olof Palme hade västsamarbetet som deluppgift sedan
han arbetat ett tag hos Erlander. Hur är det med Ingvar
Carlsson? Vid vårt samtal har han uppgivit att han inte var
insatt i detta. Han arbetade med inrikespolitik hos Erlander
och Palme. Jag har ingen anledning att betvivla svaret.
Förberedelserna kan kanske, som Robert Dalsjö skriver, ha
mattats av under 1970-talet, främst inom flygvapnet, men
fortsätter i varje fall för marinens del efter 1984. 1980-talet
präglas av ett ökat stöd från USA och England för att vi skall
få bukt med kränkningarna. Marincheferna får nog sägas ha
handlat i Erlanders och Palmes anda. När Bengt Lundvall
som nybliven marinchef 1970 anmälde sig för statsminister
Palme säger statsministern til l honom: "Håll dina goda
kontakter med USA — det är av största betydelse."2

Den socialdemokratiska regeringen
Olof Palme tillträdde som statsminister under Hårsfjärden-
incidenten och Lennart Ljung har en del att säga om sin
nye statsminister: "Möte med regeringen. Palme dominerar
helt. Bodström och 'Röde Börje' tysta." Drygt två måna-
der senare skriver Ljung att han fått intrycket att Palme
"närmast var road" av att fått chansen att framstå som en
ledare i  en dramatisk situation. Också i mitt samtal med
Anders Ferm framgår att Palme såg fram emot att få vara
den som fick slut på kränkningarna och det i endräkt med
oppositionen, som tillsättandet av den parlamentariska
Ubåtsskyddskommissionen 1983 visar. Efter försöket med en
diplomatisk note, vilken (liksom Bildts senare brev till Jelzin)
ger Politbyrån en chans att förneka att de känt till vad deras
ubåtar gjorde, skulle Palme senare tala om att sänka ubåtarna.

z Östberg, Kjell ( zoo8) I takt med tiden, OlofPalme 1927-1969. Leopard,
Stockholm, s. 311.
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Ingvar Carlsson säger också att de var nöjda med samar-
betet med regeringen Fälldin både under 1.7137-incidenten
och Hårsfjärden. Även på borgerlig sida intygas det goda
samarbetet från början i  ubåtsfrågan; Adelsohn "är impo-
nerad av Palmes intellektuella kapacitet och menar att
denne agerade mycket konstruktivt. Intressant nog upplever
Adelsohn en känsla av förståelse och också en odefinierad
samstämmighet med Palme i  synen på hur ubåtsfrågan
skulle handläggas." Att Palme var övertygad om att u 137-
inträngandet var avsiktligt och att det var Sovjetunionen
som kränkte oss kan vi vara förvissade om. Han kände igen
sig från 1950-talets affärer och 1960-talets utredning om
kränkningarna. Det framgår av hans samtida ta1.3 Palmes syn
på öststatskommunismen framgår bland annat av ett tal han
höll efter Warzawapaktens inmarsch i Tjeckoslovakien 1968:

195o var jag med på ett ungdomsmöte i Prag. Vackra bande-
roller, om fred och folkens självbestämmanderätt. I tio dagar
försökte jag få ordet för att protestera mot kommunisternas
eländiga missbruk av ordet demokrati. Men vi skreks ner
och buades ut ... Sedan de dagarna vet jag att demokratin
måste ständigt försvaras, vinnas på nytt, vidga sin verk-
ningskrets.4

Palme tillhörde den försvarsvänliga falangen inom social-
demokratin.5 Til l del kan det bero på släktens finska och
baltiska arv, vilket också bör ha bidragit till hans negativa
inställning t i l l  Sovjetunionen.6 Han var länge Erlanders

3 Östberg, Kjell (2009) När vinden vände, Olof Palme 1969-1986. Leopard,
Stockholm, 5.329 f, 5.358 f. och Östberg, Kjell (2008) s.76 1.

4 O l o f  Palmes upplevelse i Prag nämns av Kjell Östberg, men citatet är
hämtat från Gunnar Ekbergs De skulle ju ändå dö (2009) Fisher & Co,
Stockholm, s. i i i .  IB-medarbetarens memoarer ger insyn i den yttersta
vänsterns verksamhet i Sverige under mitten av det kalla kriget.

5 Östberg, Kjell (2008)5.166.
6 A.a.s .76 f.
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försvarare av svenska kärnvapen' mot motståndarna Östen
Undén och kvinnorna i partiet; en uppfattning som senare
skall omprövas och skulle medföra att han låter regeringen
skriva bort kärnvapenhotet mot Sverige i 1968 års försvars-
beslut. (Ett kärnvapenkrig blir så kort, att det inte finns
någon anledning att använda sådana mot lilla, neutrala
Sverige.) Däremot försvarar han det konventionella svenska
försvaret vid 1984 års partikongress, när det militära försva-
rets budget skall skrivas upp med hänsyn till den kraftigt
förhöjda dollarkursen.' Jag känner igen delar av hans reso-
nemang från ett telefonsamtal med Ljung (Dagboken 6:e
juni 1983), i vilket han närmast ber om ursäkt för att den
civila delens andel av totalförsvarets budget ökat. "Det är
en eftergift [under början av 1970-talet] till gruppen runt
Maj-Britt Theorin." Trenden ändras inte under den borger-
liga regeringen därefter, utan först med Anders Thunborgs
återkomst: "Vi skall ha ett så starkt militärt försvar att
det civila aldrig behöver användas." (Kommentar när jag
uppdaterar Thunborg vid hans återkomst från FN för att
bli försvarsminister.)

"Moderaterna var i  ökad utsträckning påverkade av
den amerikanska världsbilden. Inte minst deras utrikes-
politiske talesman Carl Bildt uttryckte tveksamhet inför
rustningskontroller, kärnvapenfria zoner och frysningar
av kärnvapen...", vilket kom i konflikt med Palmes senaste
projekt från oppositionstiden med en kärnvapenfri korridor
genom Europa för att minska risken för ett europeiskt kärn-
vapenkrig.9 Denna motsättning skulle relativt snart visa sig

7 Föredrag av ekonomihistorikern Thomas Jonter på Handelshögskolan i
oktober 2007.

8 Östberg, Kjell (2009) s.358 f.
9 Östberg, Kjell (2009) s. 69-86 och Common Security -a Program for

Disarmament, 1982.
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också förvandla ubåtsfrågan till en inrikes tvistefråga, som
fortfarande tycks pågå med angrepp från vänster på marinen
och Carl Bildt. Östberg visar på många sätt i den citerade
boken att han tillhör tvivlarna i ubåtsfrågan, men ger en
nyanserad bild av den komplexe Olof Palme och tvekar ej
för att nämna utslag av hans negativa egenskaper. Jag skall
återkomma till grälet i mitten på 1980-talet. Det påstås ofta
att Olof Palme överraskades av Sven Anderssons utpekande
av Sovjetunionen. Ingvar Carlsson hade samma uppfattning
vid vårt samtal. Han borde ju veta, men jag har svårt att sätta
tilltro till det av följande skäl.

Redan den 14:e december är Lennart Ljung och Per
Rudberg tillsammans hos statsministern och redovisar vad
de anser har hänt vid Hårsfjärden. ös berättar i sin dagbok att
han framhållit att "resultatet av de fortsatta undersökning-
arna kan innebära att incidenten får politiska konsekvenser".
Han nämner "metallföremålet" intill hydrofonslingan vid
Mälsten och att man av detta kanske kan göra en natio-
nalitetsbestämning. Har Palme efter detta konstaterande
inte någon gång frågat sin nye försvarsminister hur arbetet
fortskrider? Denne har ju varit Sven Anderssons stats-
sekreterare en gång i tiden och bör rimligen tala med denne
under utredningens gång, bland annat om hur man kan
förstärka skyddsåtgärderna mot kränkningarna. Thunborg
har tillställt Ekaisutredningen en promemoria, daterad den
25:e april 2001, som han dock uppger bygger på en nedteck-
ning några år tidigare.1° I promemorian säger han att han
"träffade Sven Andersson flera gånger ...". Palme träffar å
sin sida normalt Thunborg minst en gång varje vecka under
tiden. Han har rik erfarenhet av regeringsarbete sedan han
började hos Erlander, som "generalstabsofficer" på deltid

io I  arkivet betecknad 8o:3.
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från 1954 och på heltid året efter." Palme vet vad en kom-
mission kan ställa till med och säger vid något tillfälle själv,
att ubåtsfrågan var Sveriges viktigaste utrikespolitiska fråga
sedan andra världskriget." Så det är minst sagt egendomligt
om han inte intresserar sig mer för kommissionens arbete.
Den 8:e mars — sju veckor före utpekandet — blir i varje fall
Thunborg orienterad av Ljung att Stefenson sagt till honom
att kommissionen avser utpeka Sovjetunionen. Thunborg
säger att han skall tala med Andersson. Har inte Thunborg
efter detta samtal nämnt kommissionens intentioner för
Palme? I  ovan nämnd promemoria säger Thunborg att
han som FN-ambassadör tidigare ringt ti l l Palme nästan
varenda dag. Skulle han då inte ringt om utpekandet? I en
promemoria skriver han förstås också att "bara någon dag
före publiceringen ringer Bodström, som fått veta det av
Sahlin. Jag blev bestört." Blev han inte det redan i mars och
ringde Palme?" Det verkar lägligt för påståendet om Palmes
överraskning att minnet sviker försvarsministern både om
den 8:e mars och den 12.:e april.

"När Palme den 12 april [det vill säga fjorton dagar för
Anderssons utpekande] fått muntlig föredragning av Sven

tt Uttrycket "generalstabsofficer" kommer från det enda personliga
samtal jag hade med Olof Palme, för att tacka för förtroendet. Det kom
naturligtvis in på att han arbetat i Försvarsstaben och han frågade:
"Bedriver ni fortfarande samma rovdrift med generalstabsofficerarna
nu för tiden som då?" På vilket jag svarade: "Ja, hur skulle de i annat
fall få den kunskap och de erfarenheter som de behöver i sitt framtida
arbete." "När Du säger det, Ingvar Carlsson och jag var Erlanders
generalstab!" I dag kan jag fråga mig varför inte Palme tog upp ubåts-
frågan när en nyutnämnd öa anmälde sig. Han kunde till exempel än
en gång tryckt på att vi skulle sänka en.

12 Östberg, Kjell (2009) S. 336.
13 F ö r  övrigt säger kommissionens sekreterare Michael Sahlin vid ett av

våra samtal att han inte någon gång talade med Bodström under kom-
missionens arbete, men däremot att Sven Andersson ofta talade med
Anders Thunborg, som man kunde förmoda.
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Andersson" anger nämligen Östberg (s. 334)," sammankal-
lar han sin formella säkerhetspolitiska grupp, där bland
andra vice statsminister Ingvar Carlsson, utrikesminister
Lennart Bodström, försvarsminister Anders Thunborg och
statssekreterare U l f  Larsson ingick. Bodström var den
ende som öppet uttryckte tveksamhet inför kommissionens
resultat. Han ville att regeringen själv skulle analysera
resultatet. Palme avvisar omedelbart Bodströms propå, varje
uppskov med en kraftfull reaktion var utesluten... Vid ett
extra regeringssammanträde 24:e april godkändes denna
linje. Bodström fick stöd för ett uppskov av justitieminister
Rainer, men i övrigt slöt Regeringen upp på Palmes sida."

Det är emellertid inte så säkert att Palme var så missnöjd
med utpekandet som socialdemokratin i  efterhand vill få
det att framstå. För enligt kommissionsmedlemmen 011e
Svensson uttryckte Palme öppet sitt missnöje över "några
formuleringar i det säkerhetspolitiska avsnittet".14 "Jag läste
rapporten och kunde inte sova." Palme var känslig beträffan-
de att man skulle uttrycka sig så, att det gagnade neutralitets-
politikens trovärdighet. Han kritiserade också Ljung för att
FHs använde förlegade scenarier för sina spel. Anledningen
till den dåliga sömnen synes sålunda inte ha berott på
utpekandet av Sovjetunionen i sig. Dessutom ansåg han att
kommissionens slutsats var riktig i sak. Han säger också att
kommissionen gjort ett "utmärkt, sakligt och koncentrerat
arbete. De redovisar att kränkningar av ubåtar har haft mycket
större omfattning än vi tidigare trodde, kränkningar av ett
antal minifarkoster som pågått under lång tid och stegrats".
Lennart Ljung besöker Palme efter Sven Anderssons presskon-
ferens och skriveri sin dagbok: "På gott humör."

14 Östberg, Kjell (2009) s.334. Michael Sahlin bekräftar att Svensson sagt
detsamma när de träffas efter samtalet med Palme. Denne var missnöjd
med sidorna 62-63 i sou:1983:13•
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Om Palme inte velat utpeka Sovjetunionen, hade det
enligt min uppfattning funnits tid att samla partiledarna
för en ändring av kommissionens slutsats. Bildt var inte
allenarådande ens hos moderaterna. Det hade ju gått bra att
samarbeta med Adelsohn i  denna fråga tidigare. Det gick
dessutom att förutse att Sovjetunionen skulle förneka det
hela. Det hade man nyss gjort med Gåseflärden. Så utpe-
kandet tjänade nog ett inrikespolitiskt syfte. Att dra "undan
mattan" för Bildts påstående att Palme var Sovjetunionen
eftergiven. De flesta trodde ändå att det var Sovjetunionen
som varit här igen, både i Sverige och utomlands.

En annan vanlig kommentar om händelserna kring 1983
års Ubåtsskyddskommission är att Sven Andersson inte kla-
rade av att hålla emot Carl Bildt. (Bland annat i Thunborgs
PM.) Varför skulle denna förklaring behövas? Det kan ju vara
så enkelt att Sven Andersson redan från början ansåg att det
var sovjetiska ubåtar som kränkte oss av samma skäl som jag,
det vill säga det stämde med allt annat som Sovjetunionen
hade för sig i vårt land. Gradins påstående att det var en
Whiskey-ubåt kom kanske endast som en bekräftelse på
vad han redan trodde. Han var bekant med utredningen
från mitten av 1960-talet. Eftersom Grandin redovisade att
Flottans signalspaning vid Hårsfjärden-incidenten också
tagit in västtysk radar litade han väl också på deras utpe-
kande av Snoop Plate. (NATo-benämning på Whiskeys radar.)
Han kunde inte veta 1983 att nästa kommission i ett annat
teknikläge skulle underkänna denna bevisföring. Det har
gått troll i denna fråga därför att Per Kettis, en senare FRA-
chef, offentligt sagt att det inte fanns något signalspanings-
resultat från incidenten, vilket alltså är fel. Det vållade mig
huvudbry när jag skulle sätta mig in i ubåtsfrågan tills kom-
missionens sekreterare, Michael Sahlin, klarade ut för mig
att det var marinens egen taktiska signalspaning som avsågs,
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inte bara FRA:S. Och den hade ju inte Kettis något med att
göra. Palme behövde dessutom inte några särskilda bevis för
att anse att det var Sovjetunionen som var här.

Sven Andersson hade knappt hunnit peka ut  Sovjet-
unionen på sin presskonferens förrän Palmes medarbetare
i den tidigare nämnda internationella kommissionen om
Gemensam säkerhet, Georgij Arbatov, på kvällen den 26:e
april erkänner att det var Sovjet som var ansvarigt. I  ett
tal inför ett slutet, mindre sällskap på Carnegiestiftelsen
i Washington talar han om det gemensamma ansvar som
åvilar USA och Sovjetunionen i  denna kärnvapenvärld.
Därför måste man förstå att de måste hålla reda på vad som
händer i deras närområde. Vad han sedan säger om det naiva
Sverige råder det delade meningar om. Men jag litar på den
senare Balkanambassadören Erik Pierre, som då tjänstgjorde
på den svenska ambassaden i Washington och intervjuade
fyra personer som var där och vilka inte hörde till den dåva-
rande amerikanska administrationen. Dessutom har Sven
Andersson i maj 1983 på riksdagens utrikespolitiska klubb
berättat vad Arbatov sagt: "Svenskarna är naiva om de tror
att deras neutralitetspolitik och deras starka protester kan
hindra Sovjet från att fortsätta med ubåtsaktiviteterna i
deras vatten."" Arbatov hade till och med haft tid att för-
bereda sitt tal, för enligt Ljungs dagbok (den 18:e maj) hade
Sverker Åström redan den 21:a eller 25:e april berättat för
ryska diplomater i up:s lokaler att Sven Andersson skulle
peka ut Sovjetunionen. Var det på uppmaning av Palme?

Den "elake" Lars Christiansson på Svenska Dagbladet kan
inte undvika att ta upp vad Arbatov sagt, vilket tydligen
retar Olof Palme, som kallar det hela för "middagsskval-
ler". Kunde inte den munvige statsministern valt ett bättre

15 http://blogg.expressen.se/andersjonsson/
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sätt att kommentera det. Här synes en välkänd sovjetisk
politisk rådgivare rakt av erkänna att det var rätt att utpeka
Sovjetunionen och Palme kallar det middagsskvaller. Hur
trodde han det togs upp i försvaret och inte minst av mari-
nens personal, som på övertid jagade ubåtarna? (Han skall
senare själv bli kränkt av att kommendörkapten Hans von
Hofsten och några andra marinofficerare har synpunkter på
hur han sköter frågan.) Palme hoppar också på Carl Bildt
för att denne åkt till USA omedelbart efter det att kommis-
sionen färdigställt sin rapport. Varför det? Om inte Palme
kommenterat det så salvelsefullt hade knappast någon lagt
märke till det. Jag måste erkänna att jag nog inte kände till
vem Carl Bildt var före påhoppet. Jag var nog inte ensam om
det. 011e Svensson skriver till exempel: "Tyvärr måste kon-
stateras a t t  Palmes överreaktion beror på att han ensam
vill dominera planen inom utrikespolitiken men att följden
av hans våldsamma reaktion blivit att Bildt snabbare fått sitt
genombrott inför offentligheten".16 Det förtjänar nämnas
att Carl Bildt ansågs ha "vunnit" över Palme i den utrikes-
politiska debatten i riksdagen en dryg månad tidigare. Det
fanns sålunda ett skäl att ge igen. Arbatov skall senare säga
till Palme att den sovjetiske försvarsministern Ustinov sagt
till honom att han beordrat att inte fler ubåtar skulle skickas
mot Sverige. Det brukar ligga ett uns av sanning även i
Sovjets lögner, så kanske Ustinov beordrat Ubåtsskolan att
upphöra med sina examensfärder.

Vintern 1984 kommer så en ny månadslång incident i
Karlskrona örlogsbas. Den får nog flera att tvivla på att det
är några kränkningar, också i regeringen. Jag minns min egen
reaktion, efter att endast ha kunnat följa det hela i pressen:
"Om det nu är som de säger att en minifarkost med dykare

16 Östberg, Kjell (2009) 5.336.
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och allt är inne i bassängen, varför kan de då inte visa upp
något resultat? Så oskickliga kan de väl inte vara?" Man ser
spår av regeringsmedlemmars tvivel i Ljungs dagbok. I slutet
av februari är Thunborg skeptisk till ubåtskränkningarna.
Ljung kommenterar i dagboken: "Passar ej in i hans säker-
hetspolitiska syn. (När jag råkar träffa Thunborg en gång i
slutet på 1990-talet säger han till mig att han aldrig trodde
på kränkningarna. Han hade för övrigt, liksom Bodström,
inga högre tankar om våra officerare, särskilt inte militär-
attacheerna. I  sin promemoria är han mindre kategorisk.
Då finns det kränkningar, men ej så många. Han använder
emellertid i sin beskrivning väldigt överdrivna siffror över
vad ös påstår om antalet. Hade han inte satt sig in i frågan
bättre?) I mitten av mars har Ljung och Thunborg, som talat
offentligt om "Lochness-odjur", (enligt dagboken den 14:e
mars 1984) ett gräl inför Palme. Den senare hade därefter,
skriver Ljung, vidhållit sin tidigare linje "att regeringen inte
nu kunde binda sig i ett uttalande om att man var fullständigt
övertygad om miniubåtarnas existens i Karlskrona". Lennart
Ljung förstår Thunborgs dilemma. I dagboken kan man läsa:
"Får inga bra bevis på vad som egentligen hänt i Karlskrona.
De övriga i regeringen vill inte att Anders talar så mycket
offentligt om frågan. Samtidigt vill han inte att det ser ut att
vara en klyfta mellan regeringen och försvaret." För första
gången antecknar Ljung i maj att man i Sverige börjar falla
för den sovjetiska propagandan. Man börjar ifrågasätta om
u 137 inträngande var avsiktligt. Ljung har själv tröttnat på
sitt slit och vill bli avlöst, men regeringen lyckades övertala
honom att acceptera en förlängning på två år.

På hösten 1984 börjar Ljung på begäran regelbundet
besöka utrikesminister Bodström för att diskutera frågor
av gemensamt intresse med honom. Samme Bodström om
vilken un:s Magnus Faxen på besök hos Ljung ett år tidigare
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sagt att han "inte tycker om karriärdiplomater och militä-
rer. Han är inte övertygad om att ubåtskränkningarna är
verkliga, och om, ej heller sovjetiska." Så Ljung visste var
han hade honom. Det verkar inte bli så många möten heller
innan Bodströmaffären bryter ut. I  november orienterar
Ljung honom om att sovjetiska Stenkabåtar i förband och i
hög fart några gånger trängt fram mot Gotlands ostkust. De
tycks inte komma överens om skälet till detta. Ljung skriver
endast att Bodström förnekar att det kan vara revirbevak-
ning. (Kan inte Bodström tänka sig att det är en markering
för att tala om att man inte gillar Sveriges prat om ubåtar
och hjälp till Solidaritet i Polen?)

I början av 1984 noterade UD också att den ryska press-
sen ändrat sitt sätt att argumentera.18 Med detsamma efter
Hårsfjärden har de talat om att det är spöken som den svens-
ka marinen jagar, men senare börjar man haka på ryktesspri-
darna om att det är NATO-ubåtar som kränker oss, främst
amerikanska, och man börjar uppmana oss att sänka dem.
Ju längre tiden gick med fortsatt rapporterade kränkningar,
men inget jaktresultat, desto fler av regeringens ledamöter
bör ha börjat tvivla på om det verkligen var några ubåtar
Samma tvivel fanns i journalistkåren. Eftersom Palme låtit
sina internationella kolleger förstå att han beordrat att
ubåtarna skulle sänkas torde det varit särskilt frustrerande
för honom.19 Frustrationerna skall senare i slutet av 1985
byggas på när Lars Christiansson på SvD i en artikel klippt
samman intervjuer från skilda tillfällen av ett tiotal marinof-
ficerare med kritik mot regeringen Palmes handläggning av

17 Lennart Ljungs dagbok.
18 u  n-dossien.
19 I  en samtal med Anders Ferm har denne berättat att Palme vid ett

möte med en fransman bett honom framföra det budskapet till presi-
dent Mitterand.
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frågan. När han konfronteras med journalisterna efter en
utrikesnämnd kan Olof Palme inte låta bli att kommentera
artikeln på ett sätt som Lennart Ljung beklagar i sin dagbok
(den 11:e november 1985): "för det var tvärtemot vad de
diskuterat". Palme tyckte kanske att generalen - eller marin-
chefen -  borde ha kunnat få tyst på den där kommendör-
kaptenen Hans von Hofsten, men av Ljungs dagbok förstår
man att generalen inte hade glömt bort lagstiftningen om
yttrandefrihet även för officerare. Roine Carlssons offent-
liga utbrott mot sjöofficerarna -  "Stora plåtschabrak för
att marinofficerarna ska få glänsa på kommandobryggan är
ingenting att spilla pengar på"2° - är väl en följd av sådana
frustrationer. Liknande uttryck kunde komma senare när
jag blivit ös vid våra privata samtal, vilka ibland kunde bli
ansträngda. FOA-chefen Bo Rybeck, som senare följde med
Roine Carlsson på ett besök hos den sovjetiske försvarsmi-
nistern Jazov, har berättat att Roine var lika uppriktig mot
Jazov och inte skrädde orden när ubåtskränkningarna kom
på tal. Oavsett vad Anders Thunborg sagt vid avbytet kanske
Roine Carlsson inte tvekade på att vi hade ubåtskränkningar
och vem som ansvarade för dem, för bland hans vänner fanns
vårt eget ubåtsvapen och de hade väl "lärt upp" honom.
Ordhållig och raljerande var han enligt Jörgen Thulstrup en
omtyckt departementschef och mottogs som regel positivt
vid sina förbandsbesök. Det senare har jag själv upplevt.

I februari 1985 tackar utrikesminister Bodström ja ti l l
en middag med några journalister. Harald Hamrin på DN
är värd. Exakt hur orden föll har väl aldrig riktigt klarats
ut, men det allmänna intrycket hos de församlade press-

zo http://sv.wikipedia.org/wiki/Roine_Carlsson. Den tidigare luftvärns-
officeren Jörgen Thulstrup, som då tjänstgjorde i departementet , har
berättat att yttrandet fälldes då Carlsson kände sig lurad av chefen för
marinen att inom avdelad ram beställa de första kustkorvetterna.
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männen synes vara att Lennart Bodström inte trodde på
kränkningarna. Lennart Ljung skriver att han avgår om inte
Palme tar avstånd från vad journalisterna lagt i Bodströms
mun. Senare låter han dock saken bero när Palme förklarat
att Bodström egentligen sagt att det "bara gällde sovjetiska
ubåtar". Vad menas med det? Accepterar Ljung det svaret?
Han avgår ju inte! Betyder det att Palme själv inte känner sig
säker på att det är sovjetiska ubåtar eller kanske nu tror att vi
inte har några kränkningar?

Hamrin funderar i DN den 4:e februari om det inte är
Sveriges eget fel om kränkningarna fortsätter:

Kanske är det istället så att Sovjet uppfattar situationen som
att det är den svenska regeringen som ändrat sitt beteende
säger denna källa [från Kanslihuset]. Kanske är det Sverige
som under lång tid skickat felaktiga politiska signaler till
Sovjet. Vi kan genom vårt eget beteende ha skapat intrycket
att vi valt att strunta i kränkningarna eller åtminstone att
vi valt att inte göra någonting särskilt seriöst för att stoppa
dem.

I ledaren, betitlad Bodström söker ubåtsstrid, tar man till hårda
ord:

Mest avslöjande och graverande för Lennart Bodströms sätt
att resonera är hans besked att rapporterna om undervat-
tensaffären har begränsat regeringens handlingsfrihet. Vad
han bekymrar sig för är rapporterna, inte risken för att
Sverige faktiskt utsätts för en rad fortsatta kränkningar. En
uppseendeväckande brist på ansvarskänsla. [Man kan notera
att ledarsidan inte heller är säker på att vi har fortsatta
kränkningar. Det är endast en 'risk' för det.]

Lider Palme av samma irritation? Försvaret har genom sina
rapporter försvårat genomförandet av hans stora utrikes-
politiska projekt om en kärnvapenfri korridor genom Euro-
pa. Varför tala om att vi kränks av ubåtar? Ingen annan
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gör ju det. Mer än möjligen Norge. Se på Finland. De kan
minsann hålla tyst. Om de nu finns, varför sänker ni inga?
Sådana tankar kan ha dröjt sig kvar i regeringen Carlsson
på hösten 1987, något som berörs senare. Vad som är säkert
är att Palme bestämmer sig för att rädda Bodström över
höstens val även om han, men först efter valet, flyttar honom
till utbildningsdepartementet och tar in Sten Andersson
som utrikesminister. Som vanligt går Palme till attack. Den
fråga han väljer är säkerhetspolitiken. I  samband med sitt
försvar av Bodström säger han att de borgerliga nu har mält
ut sig ur den säkerhetspolitiska gemenskapen och fortsätter
upprepa detta argument trots att alla de borgerliga partile-
darna i riksdagsdebatten förklarat sig helt stå bakom formu-
leringarna om säkerhetspolitiken i  Regeringsförklaringen.
På nytt får han den politiska debatten att flyttas från den för
honom obehagliga frågan om vad Bodström egentligen sagt
till den om oppositionens trovärdighet i säkerhetspolitiken.

Vad värre är, Palme förvandlar därigenom slutgiltigt
ubåtsfrågan, som för varje nation som drabbats av något
liknande borde inneburit en politisk samling kring utrikes-
politiken, till en inrikespolitisk tvistefråga. Med Lars Chris-
tianssons, och i någon mån Carl Bildts, goda hjälp kan man
väl tillägga. Där skulle den stanna kvar även efter mordet på
Palme och bytet på statsministerposten. Det politiska språ-
ket blev då mindre grälsjukt och fördes mer på ytan. I den
inre politiska kretsen av partiledare, som jag hade anledning
att nu och då besöka i egenskap av ös, var tonen nu mindre
hård. Eftersom jag arbetade både under Ingvar Carlsson och
Carl Bildt kan jag konstatera att båda syntes angelägna om
att deras politiska huvudmotståndare orienterades om det
hände något särskilt i ubåtsfrågan, samtidigt som de i den
yttre debatten fortfarande kunde visa oenighet i sakfrågan.
Eller som Roine Carlsson sade till mig en gång: "Du skall ha
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klart för Dig att mina fiender är flottan och moderaterna!"
När jag tillträdde den 1:a oktober 1986 var läget oföränd-

rat, det vill säga indikationer på fortsatta kränkningar kom
in från olika håll runt våra kuster och hade snarast en ökande
tendens än avtagande. Några resultat uppnåddes inte vid de
sporadiska ubåtsjakterna. På förslag av Lennart Ljung kom
vi överens om att jag inte skulle överta hans uppfattning rakt
av i ubåtsfrågan. Den var så svår att jag borde sätta mig in i
materialet som fanns samlat hos den marina analysgruppen
samt diskutera frågan med marinens och MUST:S personal
innan jag tog personlig ställning. Det passade mig utmärkt,
eftersom jag vid tillträdandetidpunkten kände ett visst tvivel
inför den officiella bilden, främst för att marinen aldrig fick
något resultat av sina jakter. Jag förstod ännu inte hur svårt
det var. Som jag redogjort för tidigare ansåg jag emellertid
inte att Sovjetunionen skulle hesitera för en sådan gärning
om politbyrån och försvarets ledning ansåg det viktigt för
unionens säkerhet. Det hade deras handlande under hela
kalla kriget visat. De var helt okänsliga för den allmänna
opinionens reaktioner vid sina övertramp. Dessutom fick
jag god tid på mig, då försvarsstabschefen Bror Stefenson
erbjöd sig att stå för den kvartalsrapport till regeringen,
som inom kort skulle levereras. Regeringen ändrade också
på rapporteringsintervallen, så jag fick ett helt år på mig
att sätta mig in i frågan innan jag måste ta ett personligt
ansvar för ös-myndighetens uppfattning. Om händelserna
kring min första incidentrapport handlar min första skrift i
ubåtsfrågan."

I denna skrift har jag beskrivit hur jag vid min första
föredragning för Roine Carlsson i ubåtsfrågan av en Roine
i affekt blev "utkastad". Detta kan tala för att han då, i

21 Bengt Gustafsson (2005) Ubdtsfrågan -sanningen finni betraktarens
ögon, F O K K  n r  4 o c h  C R I S M A R T ,  F H S .
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september 1987, inte var helt säker på att vi hade några
ubåtskränkningar, och önskade att en ny ös skulle avsluta
denna långbänk och när jag inte gjorde detta blev han
besviken.22

Situationen var särskilt känslig denna höst. Sovjets
regeringschef Rysjkov skulle komma på besök strax efter
rapporten skulle inlämnas. Han förväntades då skriva på
en uppgörelse om gränsdragningen öster Gotland mellan
våra ekonomiska zoner, en uppgörelse som var bättre än
förväntat. Det kan förklara att Ingvar Carlsson fortfarande
när han skriver sina memoarer 1999 ser med sådan spän-
ning på situationen den hösten och har helt fel minnesbild
av tidsförhållandena och turerna kring rapporten. Jag hade
nämligen inte, som Carlsson och Ehusutredningen påstår,
något "krav" på att regeringen på nytt skulle uttala att
det var Sovjetunionen som kränkt oss. Däremot ett krav
på att de erkände att vi hade ubåtskränkningar. Det hade
varit oklart var regeringen egentligen stod ända sedan
Boströmaffären och inte bara för försvaret. Avsikten fram-
går klart av ett avsnitt i  skrivelsen med vilken rapporten
skickades t i l l  militärbefälhavarna: "Försvarsmakten har
inget enskilt bevis som med säkerhet fastställer inkräktarens
nationalitet. Underlag (indicier) för att bedöma inkräktares
(-arnas) identitet framgår av en fördjupad analys som del-
22 I  förarbetet till denna skrift hade jag noterat att även Ekasutredning-

en hade en felaktig beskrivning av tillkomsten och ändamålet med
incidentrapporten 1987. Jag har nu sett varför. I arkivet efter Ekas-
utredningen ligger en utskrift över deras intervju med min försvars-
stabschef, kustartillerigenerallöjtnanten Torsten Engberg, som felaktigt
anger att jag ansåg att man kunde peka ut Sovjet. Jag misstänkte redan
på den tid det begav sig att Roine Carlsson använde honom som "a
second opinion" bakom min rygg i ubåtsfrågan och att han kanske var
ursprunget till det felaktiga ryktet. Till saken hör att i arkivet ligger
också en fyrasidig utredning, utförd av Göran Walla, som visar att
detta rykte är falskt, men det passade väl inte Mossberg att använda en
uppgift från Walla. Resultatet blir därefter.
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givits regeringen i särskild ordning." Det vill säga inte ens
MB fick den fördjupade analysen om nationalitet.

Eller som det står i DN på ledarsidan den 21:a januari
1988:

I en intervju i dagens tidning hävdar emellertid general
Bengt Gustafsson att det var han själv som föreslog att
regeringen skulle bereda ärendet inom regeringskansliet.
Det skedde i enlighet med nuvarande ö B:s uppfattning att
bedömningar om vem som kan vara kränkande nation skall
göras av regeringen och inte militären ... Av hans uttalanden
framgår att ett syfte med begäran om en regeringens särskil-
da beredningsgrupp var att statsministern hos de anställda i
försvaret skulle undanröja 'en viss osäkerhetskänsla om var
den politiska ledningen står' ... ÖB vill ju själv att regeringen
och han skall pröva vilka politiska och militära syften som
kan ligga bakom kränkningarna för att om möjligt komma
fram till gemensamma värderingar.

Den 13:e februari kommer DN tillbaks med bland annat:

Även de som är starkt missnöjda över att inte heller denna
gång någon främmande makt utpekats som inkräktare på
svenskt inre vatten godtar numera att den extra granskning-
en skedde på ÖB:s begäran.

Det som hänt var i själva verket följande. Redan två dagar
efter jag blev utkastad fick jag via utrikesminister Sten
Andersson återuppta föredragningen och nu gemensamt
för honom och Roine Carlsson. I slutet av denna föredrag-
ning föreslår jag att de själv träffar MAna och MUST om de
inte blivit övertygade efter min föredragning. Vid denna
har jag naturligtvis nämnt att försvarsmakten ansåg att det
var Sovjetunionen som kränkte oss. Att  inte nämna det
hade snarast varit tjänstefel. Det är ju möjligt att de då fick
intrycket att jag krävde att regeringen skulle ge offentlighet
åt detta.
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Nu kom inte de båda ministrarna t i l l  det föreslagna
mötet, utan de skickade tre av sina medarbetare från kans-
lihuset i  stället, vilket inte förvånade mig: u  P-männen
Hans Dahlgren, på statsrådsberedningen, och Jan Eliasson
samt från Försvarsdepartementet generalmajoren Bengt
Wallroth, som tidigare varit chef för underrättelsetjänsten.
De hade den åttonde december ett sammanträffande med
mig, då vi diskuterade underlaget i rapporten utan någon
större oenighet mer än om en av kränkningarna. Dahlgren
hade skrivit en promemoria, som är daterad dagen innan,
som jag inte fick se då, utan har läst först nu. (Se bilaga 8.)
I denna konstateras att vi haft kränkningar även 1987 och
sedan jämförs våra indicier om inkräktarens nationalitet
med dem som Sven Andersson hade haft 1983. Dahlgren
skriver att våra indicier är svagare än de Andersson hade. Det
är bara det att rapporten han skall ta ställning till omfattar
hela tiden från Utö-incidenten 198o till och med sommaren
1987, det vill säga inrymmer även de indicier Andersson
haft. Promemorian är givetvis skriven för att inte regeringen
nu skall behöva ta ställning ti l l  nationalitetsfrågan inför
Rysjkovs besök. Naturligtvis, det skulle ju inte tjäna något
vettigt syfte att regeringen uttalade sig och störde de viktiga
förhandlingarna om gränsdragningen i Östersjön, men var-
för säger då inte Ingvar Carlsson det i sina memoarer istället
för att kalla vårt arbete för "vårdslöst och ansvarslöst", vilket
det inte alls var. Vi hade i själva verket åtskilligt mer på föt-
terna från de sju åren än Andersson efter de två. Däremot
erkände Carlsson offentligt att vi hade kränkningar, och det
var bra.

Jag klandrar således inte regeringen för dess osäkerhet.
Att år efter år behöva ta emot föredragningar om ubåts-
kränkningarna, att pressas till uttalanden av massmedia och
att aldrig kunna göra något politiskt åt det är ingen lätt situ-
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ation. Olof Palmes och Sven Anderssons uttalanden våren
1983 gjorde ju ingen nytta, mer än möjligen inrikespolitiskt.
Att Sovjetunionen inte brydde sig om Sveriges "prat" kunde
man nog förutsett. Socialdemokratins tillkortakommande
är att de gjorde en för landet, folket och försvaret utrikes-
politisk utmaning till en inrikespolitisk tvistefråga. Även om
Olof Palme började med goda ambitioner, visade det sig rätt
fort - när det inte gick som han tänkt sig - att han som van-
ligt hemföll åt utrikes inrikespolitik. Hans retoriska begåv-
ning ledde till att han skapade en klyfta också mot försvaret.
Lennart Ljungs eventuella förväntningar vid tillträdet av den
nye statsministern blev inte infriade. Ubåtskränkningarna
fortsatte, opinionen splittrades i ubåtsfrågan ännu mer och
omvärlden betraktade oss med förundran.

Vad har vi då lärt oss av detta? Att alla länder som inte
sade något om sina ubåtskränkningar gjorde rätt? Å andra
sidan var det nog inget annat land som var så utsatt för
kränkningar som vi. Ingen annan hade en u 137. Vad lärde
vi mer? Om Du verkligen vill bli av med ubåtskränkningar,
sänk en ubåt så fort som möjligt, men skryt inte nödvän-
digtvis med det. Det är tydligen det enda språk som ibland
förstås. Det säger väl också något om det meningsfulla i att
föra "neutralitetspolitik", när man samtidigt "spelar under
täcket" med den ena supermakten och den andre vet om det
sedan länge, inte minst på grund av att han är så skicklig på
att rekrytera spioner. Barack Obamas syster Auma säger på
ett ställe att hon inte är "så förtjust i politik", varpå han frå-
gar: "Hur kommer det sig?" "Det slutar alltid med att folk
blir besvikna.""

23 Obama, Barack ( ao o8) Min far hade en dröm. Albert Bonniers Förlag,
Stockholm, s. 228.
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Ambassadör RolfEkcsus med flera
Låt mig börja med att konstatera att Ingvar Carlsson var
modigare att ta ställning än Rolf Ekeus, som jag redan
visat med citat i inledningen. Vad gäller frågan om vi var
utsatta för kränkningar var det endast att acceptera 1995 års
Ubåtskommisssions slutsatser, vilket båda gjorde. Vad gällde
nationalitetsfrågan "fegade" Ekeus ut sig, vilket möjliggjor-
de konspirationsteorier. Det är hans tillkortakommande. Vid
vårt samtal under förberedelserna till denna bok frågade jag
honom om inte texten egentligen var Mossbergs. Själv hade
han ju haft så många tyngande uppdrag. Han svarade då att
han stod bakom vart enda ord, men han skulle kanske ändå
ha erkänt att det var Mossberg som läst och tolkat källorna
samt skrivit ett utkast.

Vad Ekeus aldrig kan svära sig fri ifrån är att han i utred-
ningen ej heller skriftligt tog ställning till u 137-kränkning-
en, men muntligt - omedelbart efter det utredningen tryckts
-  för sin del hållit med om att Sovjetunionens, senare Ryss-
lands, påstående att u 137:s grundstötning i Gåsefjärden var
resultatet av felnavigering. Till skillnad mot Ingvar Carls-
son, som ett år tidigare nöjer sig med att konstatera att han
är osäker. Sovjetunionens - och dess efterträdares - politiska
och militära ledning var duktiga på att ljuga om de tyckte det
gagnade deras intressen, som Mossberg så riktigt påpekar
i inledningen till sin bok. Medhållet är särskilt graverande
eftersom Ekeus -  till skillnad från Carlsson -  rimligen fått
ta del av många av de fakta som jag nämner i avsnittet om
u 137. Egentligen räcker det med Ubåtskommissionens
öppna resonemang, som är tillräckligt för att ta ställning.

I början av utredningen skriver Mossberg en promemoria
över arbetet som står framför dem, bland annat med följande
stycke: "Förväntningarna på utredningens resultat är i kort-
het att uppnå så fullständig klarhet som möjligt i ubåtsfrå-
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gan. Dessa förväntningar torde i första hand finnas hos den
svenska allmänheten och givetvis på svenskt politiskt och
militärt håll. Men det finns sannolikt också hos andra län-
der, inte minst våra grannländer, samt hos stormakter och
militära allianser, samt också på internationellt och svenskt
vetenskapligt håll."24

Någon klarhet skapas verkligen inte. Ingens förväntning-
ar har uppfyllts och Mossbergs bok har ökat oklarheterna.
En del skräder inte orden om formuleringarna i betänkandet.
Den amerikanske professorn Tom Nichols har karaktäriserat
Ekeusutredningen så här:

The Swedish report, by comparison, is a masterpiece of
Cold War era equivocation. It is written with such detailed
and painstaking effort to clear the Soviets (and perhaps
implicate NATO) than an unwary reader approaching it for
the first time think it was written by the Soviet Foreign
Ministry.25

Varför hamnar Mossberg så fel i två av huvudfrågorna? Det
gäller både frågan om kränkande stat och II 137:s avsikt.
Även om Mossberg inte litade på MUST:S bedömningar så
borde han tagit åt sig de fakta som redovisats för honom.
I vilken utsträckning diskuterade han sina slutsatser med
andra diplomater inom UD, diplomater med annan inrikt-
ning och erfarenhet från sin karriär, som till exempel den
tidigare utredaren av ubåtsfrågan Lars-Erik Lundin eller
Lars Petter Freden, som i en av sina böcker om den bal-
tiska frigörelseprocessen redovisar tidigare erfarenheter av

24 Ekaisutredningens arkivhandlingar, Riksarkivet.
25 Nichols är Professor of Strategy vid the us NAVY War College,

Newport. Hans uttalande återfinnes på www.php.isn.ethz.ch/publica-
tions/areastudies/documents/subinc/nichols.cfm
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MUST:S integritet och förmåga til l omprövning?26 För en
beslutsfattare är min erfarenhet att "nejsägarna" är av större
värde än "jasägarna", för de får mig att se på problem även
från andra utgångspunkter än dem jag själv har.

Det som bekymrar mig mest är att så många anslutit sig
till Tunander, vars tvivelaktiga hanterande av källor gör
det svårt för läsaren att få en objektiv bild, och nu senast
till Mossberg. Vad kan det bero på att så många tror på
dem? En del beror nog på det offentliga nedtonandet av
västsamarbetet, som bland annat Ekais deltagit i, och vars
politiska organiserande Erlander och senare Palme svarade
för. Det ledde någon gång på 1980-talet till att i varje fall
engelska ubåtar troligen gjorde kvalitetskontroller av våra
bevakningssystem. Det är nog heller ingen slump att kon-
spirationsteorierna blommat upp under den senaste ame-
rikanska Bushadministrationen. Erfarenheterna av denna
har väl efter hand väckt gamla antiamerikanska stämningar
från 1968 till liv. Alltför ideologiska känslor har en tendens
att förse individen med skygglappar för de fakta som inte
passar denne eller att denne endast tar åt sig det som passar.
Pålitligare är pragmatiska människor, som ser världen och
människorna i de grådaskiga nyanser de har. Det är sällan
något som är helt vitt eller svart — inte ens Sovjetunionen.
En del tror alltid att de vet bäst. Har man kanske dessutom
en stereotyp uppfattning om försvaret, dess myndigheter
och kompetensen hos dess officerare så kan resultatet som
synes bli ganska snedvridet. Man får inte heller glömma
bort att Sovjetunionen/Ryssland ända sedan U 137:s dagar
hade bedrivit intensiva desinformationskampanjer för att
hålla tvivlarnas i Sverige åsikter vid liv. Mest bekymrande
är att forskare och journalister, som skall vara specialister på

26 Freden, Lars (2oo6)Återkomsten Atlantis, Stockholm.
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källkritik, inte har kontrollerat Ola Tunanders användning
av sina källor. Det skulle vara bra för den fortsatta diskus-
sionen om så skedde.

Fortsätt gärna grävandet! I  denna framställning har jag
nämligen lämnat efter mig också obesvarade frågor. Det bör
kunna stimulera andra att fortsätta där jag gett upp. I min
studie har jag än en gång kommit fram till att försvarsmak-
ten hade goda skäl på 1980-talet och senare för sin uppfatt-
ning att det var Sovjetunionen som i allt väsentligt kränkte
våra vatten samt redovisat skäl för att u  137:s inträngande
var avsiktligt. Jag hoppas att beskrivningen skall under-
lätta för en eller flera oberoende forskare i statsvetenskap
att komma igång med fördjupning i frågan både vad gäller
relationen politiker—försvaret och det politiska spelet inom
socialdemokratin under ubåtskränkningarna.
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Bilaga 1

Forskningens vedermödor
Att arbeta med den här skriften har varit mycket arbet-
sammare än med mina föregående pensionärsarbeten. Då
behövde jag bara resa till Baltikum några gånger, prata med
folk och läsa en del böcker och gamla skrifter jag samlat på
mig. Jag var inte beroende av några myndigheter även om
jag nu och då träffade den Rysslandsansvarige på MUST
och diskuterade vad jag kommit fram till i olika steg. Nu
plötsligt skulle jag gå in i statens arkiv. Jag förstår nu bättre
varför forskare har klagat på myndigheterna. Den som måste
komma åt de uppgifter som behövs för en examensuppgift
på universitet eller högskola måste bli frustrerad. Åren går
och studieskulden växer. I mitt fall handlade det väl snarast
om uti fall jag skulle bli för gammal eller hinna dö innan jag
än en gång hunnit pröva vilken nation som kränkte oss i vår
gamla ubåtsfråga.

Det är tre arkiv jag haft behov av. För det första den
militära Marina Analysgruppens ( mAna:s) arkiv hos MUST.
Efter ett par månader fick jag besked, delvis negativt. Jag
skulle inte få ta del av text som föll under den så kallade
utrikessekretessen och ej heller av text som hade med vårt
militära utbyte av underrättelsekaraktär med andra stater
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att göra. Naturligtvis överklagade jag till kammarrätten. En
ny väntan på ett par månader. Jag hade i detta fall begränsat
mig till att få ta del av alla handlingar som fanns vid myndig-
heten före den 1:a juli 1994, det vill säga det datum jag gick
i pension från öa-befattningen. Jag menade att de kunde
jag ha tagit del av en gång förut. Det fanns en viss förståelse
hos mig för att ös-myndigheten hade varit restriktiv. Det
innebar ju att man hade lättare att avvisa andra sökande.
Däremot blev jag minst sagt förvånad när kammarrätten
kom till samma beslut. Det var ju inte heller lönt att över-
klaga till Regeringsrätten, då jag inte hade några nya motiv
för att just jag skulle få läsa alla hemligheter. I och för sig
kunde man kanske anse att myndigheterna skulle tycka det
var viktigt att frågan någon gång kom till avslut, särskilt
efter de massmediala krumsprången hösten 2007. Efter
dessa var det många som ville ha ut handlingar och ljudband
av MUST, så man tvingades anställa en före detta chef för
Mana, som bland annat hjälpte mig att få del av det jag var
bemyndigad till.

Trots detta kände jag mig ibland frustrerad över att inte
kunna få hundraprocentig klarhet i vissa svåra frågor jag
hade, och måste erkänna att jag tidvis kände en viss förstå-
else för ambassadör Mathias Mossbergs misstankar om att
MUST eller marinen undanhåller uppgifter som talar för att
det i vissa fall var NATO-ubåtar som var här. En smitta jag
blivit befriad från när jag läst hans bok, I mörka vatten, som
kom ut våren 2009, och märkte hur dåligt prövande eller
underbyggda hans påståenden var. Jag hade emellertid andra
möjligheter än vad han har, eftersom jag känner tidigare,
nu pensionerade yrkeskamrater i andra länder och personer
bland de som tjänstgjort inom den svenska marinen och
inte minst underrättelsetjänsten. Många av dessa har varit
lika frustrerande som jag över att den nuvarande försvars-

212



Bilaga i. Forskningens vedermödor

ledningen inte haft resurser, kunskap eller vilja att hantera
den bild som blivit den mest framträdande i offentligheten,
nämligen att det efter u 137 bara var NATO-ubåtar som var
här. Övriga pensionerade officerare har därför haft samma
inställning som jag själv, nämligen att jag borde få ta del av
sådant som de fick reda på medan jag var i tjänst. Jag har
då också upptäckt en del företeelser som jag faktiskt borde
ha känt till redan då för en tjugo år sedan, till exempel om
vårt västsamarbete, som var bredare och djupare än vad som
hittills kommit till allmänhetens kännedom och i varje fall
inom marinen fortsatte under min ös-period.

Det andra arkivet jag hade behov av var det arkiv Ek&is
utredning lämnat efter sig. Jag trodde det låg på u D, så jag
begärde att få ta del av deras Ubåtsdossier (Mitt namn för
dossiern HP 52 G). Det visade sig emellertid att Ekais arkiv
var inlämnat på Riksarkivet, men jag var intresserad av
vad annat som kunde komma fram ur UD:s dossier, så jag
lät framställan ligga kvar. Efter drygt ett år fick jag så ett
positivt svar från UD; jag var välkommen att komma och
läsa alla handlingar i dossiern! Det vill säga det som var
förbjudet på min gamla arbetsplats var tillåtet på UD. Med
tillståndet följde dock samma restriktioner som på MUST,
det vill säga att jag inte fick kopiera eller citera ur texten, mer
än tidningsklipp och dylikt. Det blev emellertid en injektion
att fortsätta arbetet som under vintern — just av åldersskäl,
måhända också av bakslaget med mAna:s arkiv — mattats av.
Jag blev så att säga trött på frågan. Mossbergs bok med hans
felaktiga slutsatser har dock inspirerat mig att fortsätta.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, jag anser att ett modernt
land med många universitetsstuderande bör sörja för att de
statliga myndigheter som sysslar med hemligheter också har
resurser att behandla forskares begäran skyndsamt, så att de
inte i onödan får gå och vänta på det ofta negativa beskedet.
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Myten
I Norge finns en man som genom åren ägnat sig åt skriverier
om både den svenska och norska ubåtsfrågan, Björn Bratbak.
Han tillhör tvivlarna, det vill säga han tror varken att Norge
eller Sverige var utsatta för några kränkningar, en uppfatt-
ning som han bland annat framfört i Skapte de en myte?

I inledningen behandlar Bratbak hur myter skapas och
sprids. Där citerar han en professors intresseväckande defi-
nition: "Myter produceras och sprids om ugjennomsiktelige
forhold, om Skapelsen, forhistorien og partiers indre liv, og
ikke om ting som alle kan sjekke mot sin egen erfaring."
Den får mig omedelbart att tänka på den också i Norge verk-
samme svenske forskaren Ola Tunanders konspirationsteori,
vars huvuddrag beskrivits i inledningen till huvudtexten.

Ubåtskränkningarna passar väl in i professorns definition,
för det är få som har kunskaper eller personliga erfarenheter
av ubåtar och att jaga dem, särskilt i skärgårdsområden med
mycket civil trafik, skrot på ojämna bottnar och olika elektro-
tekniska system för stöd av övrig mänsklig verksamhet. Den
oinvigde ser ingenting av verkligheten mer än möjligen en
krusning på ytan som sätter fantasin i rörelse. Kan man sedan
misstolka vad man ser, hör eller läser så gör man det kanske
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mer än gärna för spänningens skull. Ola Tunander har ägnat
många års arbete åt att bygga på sin hypotes. Hos honom
måste väl finnas mycket att hämta? Efter Lars Borgnäs
program i SVT, som stödde teorin, började jag hösten 2007
gå till Tunanders olika källor för att söka efter möjliga för-
djupningar. Jag fann emellertid då, att fredsforskaren inte
återger det som källorna säger. Jag skall ge några exempel i
det följande.

Tunander skriver t i l l  exempel i  su Kies arbetsrapport
(s.120) att ös general Lennart Ljung "refererar i sin dagbok
till Henry Kissinger som sagt att det var smart av svensk-
arna att 'släppa ut ubåten på sätt som skett', det vill säga
han antydde att svenskarna först hade demonstrerat styrka
genom att skada en ubåt för att sedan släppa ut den, vilket
skedde genom allehanda eldförbud. Men Kissinger var knap-
past rädd för en sovjetisk blunder, vilket pekar på att ubåten
var västlig eller snarare amerikansk."

Genom en följd av antaganden, där de senare kräver att
de förra är sanna, har Tunander för sig själv slagit fast att
en amerikansk ubåt skadades vid Hårsfjärdenhändelserna i
oktober 1982. Utsläppet gjordes en natt enligt Tunander av
två konspirerande amiraler genom att en av dem beordrade
eldförbud för en minlinje. I  själva verket hade deras chef,
Lennart Ljung, redan flera dagar tidigare bestämt sig för att
det skulle råda eldförbud i mörker med minor på grund av
risken för att tredje man kunde komma till skada. Därefter
gällde detta eldförbud i mörker. Det som hände någon gång
var att det gavs eldtillstånd även i mörker, det vill säga tvärt
emot vad Tunander säger. Beträffande Kissinger står det i
själva verket i dagboken den io:e januari 1983:

På em hade jag mitt första sammanträffande med kabinetts-
sekreteraren Schori... Tillsammans med polchefen Eckerberg
och försvarsstabschefen diskuterade vi möjligheterna att på
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olika sätt orientera de olika ambassaderna i vissa huvudor-
ter om delar på vår syn på ubåtsjakten i Hårsfiärden. Detta
särskilt mot bakgrunden av att vissa länder — inte minst i
Västtyskland — tycks ha på allvar räknat med att vi avsikt-
ligt släppte ut ubåten. Detta bekräftades av Eckerberg och
Schori redovisade ett intryck från USA, där han nyligen
varit, och bland annat träffat Kissinger. Kissinger hade vid
samtalet med Schori tagit upp ubåtsfrågan och sagt att han
ansåg att det var smart gjort av den svenska regeringen att
släppa ut ubåten på det sätt som hade skett. Schori hade
givetvis ändrat hans uppfattning på denna punkt.

Som synes av det inskjutna stycket i citatet rörde samta-
let ett västtyskt rykte, som bör ha nått också Kissinger,
nämligen att vi medvetet släppt ut den sovjetiska ubåten,
som Västtyskland varnat oss för var kärnvapenbeväpnad.
Intrycket förstärks av anteckningarna i dagboken dagarna
före och efter. Det finns dessutom ännu i januari 1983 inte
något rykte om att det skulle vara en amerikansk ubåt i
Hårsfjärden. Ryktet nämns första gången i Ljungs dagbok
i maj 1984. Jag har också vintern 2009 träffat Schori och
förhört mig om hur han uppfattade det. Man hade inte
talat om amerikanska ubåtar och Kissinger verkade enligt
Schori inte särskilt intresserad av frågan. På ett annat ställe
försöker Tunander på ett liknande sätt visa att us SEAL,
Team Two var den enhet som skulle kunna vara ansvarigt för
in trängningen :

... kommendör Gary Stubblefield... har berättat om 'smarta'
inträngningsövningar i NATO-området vid denna tid och
hur US NAVY SEA L:s med stöd från Evasion & Escape
networks utvecklade en kapacitet att gå in på främmande

Tunander, Ola ( 2007) Spelet underytan: teknisk bevisning i nationali-
tetsfrdgan för ubdtsoperationen mot Sverige 1982, arbetsrapport, s u KK,
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg,
s. 205).
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staters territorium. Stubblefield säger att vid dessa övningar
agerade sE AL-styrkor som om de inte tillhörde US NAVY,
dvs de opererade under täckmantel av att vara någon
annans marina styrkor (m a o sovjetiska styrkor) som träng-
de in på den främmande statens territorium för att testa
dess kapacitet mot ett sovjetiskt angrepp.

Ett för Tunander typiskt sätt att använda källor. I  själva
verket står det i  Gary Stubblefields memoarer' efter en
beskrivning av det misslyckade ingreppet för att frita gisslan
i Iran 198o:

About this time sE AL:s started doing some really smart,
interesting training in the NATO and Atlantic theaters: we
started moving around in civilian clothes, training for covert
operations behind the lines. We sat up and worked with
suport networks, E&E (escape and evasion) networks, and
we started getting smart about going into foreign areas. All
that involved looking like people who weren't in us NAVY
and doing things that people in the US NAVY weren't sup-
posed to do. In fact, at SEAL Team Two we running simu-
lated downed Navy pilot E&E nets through 'safe houses'
out in ilands in the Caribbean. We started getting back in
the intel business, learning what good intelligence can do
for you. It was really good training.

Det vill säga Tunander skäms inte för att förvandla "a really
good training... in the Caribbean" till en skarp operation i
Östersjön mot Sverige! Dessa och andra exempel framgår av
mina kommentarer till Spelet under ytan, som finns införda i
Historisk Tidskrift sept/o 8. Sedan dess har jag fått ett exempel
också på hur Tunander använder sina muntliga källor. I
sina skrifter och i ett brev till mig påstår han ett en dansk
amiral i detalj har beskrivit hur de amerikanska och engelska
ubåtarna tog sig in i Östersjön genom Stora Bält. För att

2 Stubblefield, Gary (1995) Inside the Us Navy SEALS. Motorbooks
International, Osceola, s.134
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kontrollera en sådan muntlig källa bad jag om amiralens
namn, men Tunander uppgav att denne ville vara anonym,
så han kunde tyvärr inte uppge det. Av en slump råkade jag
träffa denne amiral, Jörgen Bork, vid ett möte jag hade med
några danska kolleger om den svenska ubåtsfrågan (den 26:e
juni 2008).

Bork, tidigare operativ chef för den danska marinen,
mindes mycket väl hans och Tunanders möte den 14:e april
20oc). Ett vittne var närvarande, generallöjtnant Hillingsö.
Bork framhöll då, liksom senare då DIIS studie kommit ut
i Danmark, att de aldrig släppt igenom några NATO-ubåtar
i undervattensläge, då det skulle varit i strid med de danska
tillträdesbestämmelserna. I  diskussionen med Tunander,
som ifrågasatt om de hade tillräcklig kontroll över sunden
för att kunna garantera att ingen slunkit igenom, hade han
emellertid berättat, att för att övertyga sin västtyske kollega
om att de hade kontroll, han hade låtit honom skicka in en
av sina kustubåtar i undervattensläge i Stora Bält, okänt för
bevakarna. Det hade då visat sig att dessa upptäckte för-
söket till passage, liksom när kontroller gjordes med danska
ubåtar. För övrigt har Bork aldrig krävt att få vara anonym.
Tvärtom beklagade han sig över att det är svårt att demen-
tera något som en författare säger är anonyma utsagor.
Författaren kan ju bara hävda att det var någon annan som
sagt det. Har Tunander gjort på motsvarande sätt med flera
av sina åberopade muntliga källor, som ofta är svåra eller
omöjliga att kontrollera?

Mina erfarenheter är sålunda att man inte kan ta någon
uppgift av Tunander för given. De måste bekräftas av
direktkällan, av en annan skriven text, ett samtal eller av en
intervju i etermedia, som intervjun av Caspar Weinberger i
TV från år 2000. Dess nämnande innebär inte att Tunanders
tolkning av intervjun är riktig, men jag behandlar det i
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huvudtexten. Tunander arbetar som en mindre noggrann
journalist och inte som en vetenskapsman. Just hans sätt
att stapla antaganden på varandra till något som Tunander
tycker leder fram till en bekräftelse av hans hypotes har kom-
menterats av en annan forskare, Jerker Wian.

Vid flera tillfällen förs kontroversiella och illa underbyggda
hypoteser fram i argumentationer som i nästa led förvandlas
till fastlagda bevis och där får tjäna som premisser i logiskt
deduktiva resonemang. Resultatet blir att felprocenten i de
ursprungliga, osäkra hypoteserna multipliceras snarare än
reduceras i de följande leden av argumentationen.;

Tidigare har jag tydligen haft en alltför stor tilltro till det
som återfinnes i skrifter från den så kallade akademiska
världen. Jag trodde åtminstone att man skulle återfinna det
som står i texten som fakta i den i noten angivna källan. Det
är tydligen inte alltid så! Tunanders Spelet under ytan dräller
av teknikaliteter och noter, som förvirrar och som gör att det
ytligt kan se väldokumenterat ut. Vad som skrämmer mig
mest är att det han producerar tydligen av vissa i de tre nord-
iska länderna, som PAID, DI Is och universiteten i Göteborg,
Stockholm och Uppsala, åtminstone deras sUKK-projekt,
betraktas som vetenskap. Att delar av massmedia sväljer det
är man ju inte längre förvånad över.

3 C i t a t  av Magnus Petersson vid F H s seminarium i ubåtsfrågan, januari
2008.
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Undervattensfarkoster, minkar och sillstim
Bevaknings- eller spaningssystem som bygger på natur-
vetenskapliga principer som magnetism och akustik kan
också ge upphov till feltolkningar. Utlagda slingor som skall
reagera för förändringar i jordmagnetiska fältet, till exempel
vid en ubåtspassage, kan bland annat reagera på norrsken
och andra jordmagnetiska störningar. Även störningar
som genereras av ett elektriskt tåg med luftledning kan ge
upphov till registreringar i slingans instrumentering. Det är
dock relativt lätt att utesluta sådan yttre påverkan i en slinga
genom att registreringen skiljer sig från den sinusformade
kurva man i regel får av ett fartyg. Inkräktaren kan också
använda tekniska hjälpmedel för att störa bevakningssys-
tem. Detta befarades ha hänt med en slinga vid Askö under
Hårsfjärdenincidenten, varför Ljung (i dagboken) frågar sig
själv under incidenten om det händer igen vid Mätsten, när
personalen på platsen är oense om vad som hänt.

Akustiska vågor i vattnet kan ha ett biologiskt ursprung.
Som många känner till upptäcktes det 1994 att de kavitations-
ljud som marinen med stöd av dåvarande FM V och FOA 1992
och 1993 tolkat som kommande från ubåtspropellrar också
kunde åstadkommas av minkar som simmade i närheten av
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de passivt lyssnande hydrofonerna. Till saken hör att det
rörde sig om ett nytt, mer ljudkänsligt hydrofonbojsystem,
som under 1992 och 1993 endast registrerat ett drygt tiotal
kontakter, men på våren 1994 på kort tid visade sig ge så
många kontakter att det inte var rimligt att de åstadkommits
av undervattensfarkoster. Av en slump upptäckte då marinen
att ett liknande ljud kunde åstadkommas av simmande min-
kar. Ljud från biologiska källor är inte ett ovanligt fenomen
när man lyssnar i vatten. En del risker kan minskas genom
att anläggningarna är bemannade, så att det kan iakttas vad
som händer i området. Det är för övrigt nödvändigt att man
i en spaningsanläggning, vare sig den mäter magnetfältet
eller lyssnar av en rad med hydrofoner, skall kunna skilja
på ett övervattensfartyg och en ubåt. I det senare fallet är ju
vattenytan fri. Jag skall återkomma till minkarna.

Jag hade innan jag konfronterades med ubåtsfrågan, bil-
den av att den erfarne hydrofonisten som lyssnade — ibland
i realtid i fartyget, ibland i efterhand på det inspelade ban-
det — kunde fastställa att det var en ubåt och kanske till och
med av vilken typ. Det har väl inte endast betraktats som
en skröna att en verkligt erfaren och musikalisk hydrofonist
till och med kunde tala om vilken individ det var, om han
tidigare träffat på samma ubåt. När jag höll på med att
formulera föreliggande text råkade jag träffa en före detta
ubåtskapten som sade: "Det råkade vara den Golfubåt som
hade ett skadat propellerblad." Yttrandet är ganska typiskt
för dem som var med. Det ljud som av tradition används
för ubåtsjakt är ett ljud som uppstår när en propeller rote-
rar i  vatten. Av undertrycket på propellerbladen bildade
luftbubblor låter när de sedan imploderar. Det uppstår ett
så kallat kavitationsbuller. Därutöver finns det sidoljud av
olika typer som kan ge ytterligare information, till exempel
från axelrotationen eller från olika aggregat.

2 2 1



Ubåtar har också en elektrisk signatur. Är sikten fri och
ingen fartygstrafik siktas kommer ljudet från något under
vattenytan, en undervattensfarkost. Av sådana ljud går
det om man har tur att analysera fram propellerns varvtal
och antal propellerblad, vilket ger möjlighet till en typ-
bestämning, vilket i sin tur kan tala om vilken nation som
är ägare till ubåten eller i varje fall vilka, om det kan vara
flera. Till exempel hade Polen några få Whiskey-ubåtar.
Informationen från flera hydrofoner kan också användas för
att räkna fram ubåtens kurs och fart. Efter hand har olika
datorsystem utvecklats som skapar diagram över ljuden,
vilket förstärkt möjligheterna till så kallade efteranalyser. En
någorlunda modern ubåt som går i sakta mak med hjälp av
sin eldrift eller ett i övrigt luftoberoende maskineri är i själva
verket mycket svår att upptäcka och följa om besättningen
inte för något oväsen. Är den liten och lägger sig till ro i en
klyfta i botten är den nästan omöjlig att upptäcka.

Som Ubåtskommissionen konstaterar hade den marina
analysgruppen (NI Ana) och öB-myndigheten verkligen för-
sökt finna naturliga förklaringar till de olika ljud som snap-
pats upp eller de observationer som inrapporterats. Förutom
med FMV och FOA samarbetade MAna med en mängd
civila myndigheter, bland annat Fiskeristyrelsen vad gällde
biologiska ljud. I Stockholms skärgård förekommer också
till exempel utsläpp av metangas, som jag vid något tillfälle
lät utreda i särskild ordning. Förutom olika kavitationsljud
hade vi nämligen ett annat ljud som kom att kallas Typljudet.
Det hade en karaktär som gjorde att man kunde misstänka
att det rörde sig om ett gasutsläpp. Vi hade själva länge
arbetat med att försöka ta fram ett luftoberoende maskineri
för att få längre uthållighet hos våra egna ubåtar än de som
drevs med batterier. Eldrivna ubåtar måste ju gå upp på
snorkeldjup nära vattenytan med jämna mellanrum för att
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ladda sina batterier med hjälp av sina avslöjande dieselmo-
torer. Försvaret hade til l och med på 1960-talet övervägt
att skaffa en reaktordriven ubåt, men övergav alternativet
av kostnadskäl och fann senare som bekant en annan och
effektiv lösning med Stirlingmotorn. Typljudet ansågs där-
för kunna indikera någon ny typ av ubåt med luftoberoende
maskineri, som möjlig källa till detta särpräglade ljud. En
av de vi konsulterade sade också att det liknade ett ljud som
kom ifrån en ubåt som det sovjetiska Spetsnazförbandet
uppe vid Kolahalvön disponerade. Detta passade in med vår
uppfattning att det måste vara ett specialförband av denna
typ som opererade också i våra vatten. Även i detta fall har
det senare visat sig att typljudet skulle kunna kan vara ett
biologiskt ljud, nämligen att det i varje fall under en kortare
perioder kan åstadkommas av sillstim vid vissa förändringar
i dess rörelser. A andra sidan var det inte fråga om en kort
period när en svensk ubåt kunde följa ett typljud under 20
minuter. Det hade därför känts bättre om min efterträdare
hade köpt den Piranja (rysk kustubåt) som erbjöds oss. Om
så endast för att kontrollera vilket ljud den lämnade efter sig.
Den hade ju dessutom kunnat användas som målubåt under
lång tid för att öva ubåtsjakt.

Nu var det så, att eftersom försvaret inte med säkerhet
kunde binda ljudet till en viss ubåt så rapporterades inte ett
enskilt typljud som en bekräftad kränkning till regeringen.
Det krävdes något mer, som till exempel en aktiv "hydro-
fonbild". Däremot bestämdes det att ett indikerat typljud
för Försvarsmakten internt skulle betraktas som ubåt, vilket
innebar att ljudkällan om övriga betingelser var uppfyllda
skulle bekämpas. I en bok om Kustflottan ser jag att Christer
Hägg och Claes Tornberg anger att det "var förvirrande".
Jag vet inte hur ordervägarna inom flottan fungerar, men
chefen för marinen var närvarande vid beslutet och dess syfte
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var att ge marinen varje möjlighet att visa upp för svenska
folket vem det var som kränkte oss.

Efter rapporten hösten 1994 om att det var minkar som
kränkte våra vatten har trovärdigheten om man kan avgöra
ett ubåtsintrång med hjälp av passiva hydrofoner fått sig en
knäck hos den svenska opinionen. I mina studier inför denna
skrift har jag bland annat läst konceptet till min efterträda-
rens presskonferens. Där står att händelsen med minkarna
inte fick innebära att de inspelningar som gjorts innan de
nya och ljudkänsliga hydrofonerna anskaffats fick tolkas som
åstadkomna av minkar. Vidare påtalades att i åtminstone ett
fall har ljudet 1994 spelats in så långt från något fast land att
det inte kan vara fråga om någon mink. Detaljer kanske, men
nog så viktiga om man vill ge en nyanserad bild av vad som
hände. Faktum är att experter på ubåtsjakt eller efteranalyser
av inspelningar även i andra länder anser att passiva hydro-
foner är ett viktigt och bra hjälpmedel för art bestämma
fartygstyp ned till individer i de fall de har någon karaktä-
ristisk missbildning i det ljud de avger. Passiva hydrofoner
har den fördelen jämfört med aktiva hydrofoner att den man
jagar inte vet av att han är avlyssnad. De senare har fördelen
att de lämnar ett "fotavtryck", som går att avbilda på ett
för lekmannen uppfattningsbart sätt. Försvaret hade tre
sådana avbildningar, som råkar visa en knappt 3o meter lång
ubåt med torn, vilket överensstämmer med Sovjetunionens
Piranja.

Trots detta och att de ljudinspelningar det svenska försva-
ret har också anses bekräfta vem som kränkt oss vid flera till-
fällen har jag valt att inte i första hand använda inspelningar
från passiva hydrofoner för att visa vem det rimligen är som
svarade för huvuddelen av de djupa inträngningarna. Detta
med hänsyn till den skepsis jag kunde ha förväntat mig av
många av mina läsare beroende på hur informationen efter
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minkinspelningarna 1994 har uppfattats och den villrådig-
het som även 2008 präglat Försvarets och Fons diskussion
med Lars Borgnäs i Uppdrag granskning när det gäller akus-
tiska inspelningar.
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Observed Secretly —Northern Window

En sammanfattning av författaren Harris, som var biträ-
dande marinattaché på brittiska legationen i  Stockholm
194o-46:

There is no doubt that Captain H. M. Denham built up an
efficient Naval Intelligence Group. Both Donald McLachan,
the author of 'Room 39' and Patrick Beesly, the author
of 'Very Special Intelligence' hold that the Stockholm
post was the 'most valuable source of naval intelligence'.
Much is owed to the cooperation of the Norwegian, Dutch
and Danish alias, and from 1941, through the Norwegian
Colonel Rischer Lund, the special relations with the heads
of Swedish Intelligence, first Count C. Björnstierna, later
Captain D. Landquist and Major C. Petersen. From 1942,
it was Sweden's advantage to keep close connections
with Norwegian and Danish resistance movements. The
Netherlands' van Rijkevorsel, and Consul General Adrian
de Jong provided much information on U-boat construction,
enemy port activities, and routing instructions which made
possible the air forces' mining campaigns fi av tyskarna
använda leder mellan deras mineringar i Östersjön och de
danska sunden]. Several Swedish individuals risked braking
the neutrality laws enforced by a biased security service to
pass on important information to the naval attaches.
The Naval Branch had to withstand interference by both the
s.t. s. and sOE. Organizations. Captain Denham, with the
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Director of Naval Intelligence's aid, was able to end those
organizations' predatory and often risible activities. His
attempt to buy the Italian fleet was thwarted by a Marine
Colonel's interference, and by his meeting the intermediares
in his apartment, which Major Petersen of 'C' bureau has
hinted was 'bugged'.
The head of Mission, Sir Victor Mallet, the Counsellor
w. Montague Pollock, and J. Mitcheson, the Commercial
Counsellor, and others, aided by that very able press attach
Peter Tennant, learned much about Sweden's history and
culture, and appreciated the difficulties of a small, demo-
cratic state trying to preserve its independence, when sur-
rounded by the forces ruthless dictatorships. Nonetheless,
Sweden's problems were scarcely understood by some senior
British Foreign Office Officials, whose knowledge of Sweden
was limited, and whose opinions were often biased by the
attitude of a bitter Norwegian government in London. The
latter's prewar neglects of its defences, the shameful peace-
time treatment of its officers, and its refusal to heed warn-
ings were among reasons for its exile.
Nonetheless, Mallet's and Pollock's policies, during Britain's
weak years of avoiding confrontation that might endanger
Swedish independence, in spite of criticism by London,
proved sound.
Proofs of Allied strength, the 1942 landings in North Africa,
victories in the African desert, the Soviet's Stalingrad tri-
umph, and strengthened Swedish defences, caused the start
of the ending of concessions granted to Germany in 1940/41
and prompted a willingness to meet Allied demands.
But 1944, Sweden's neutrality had so changed that she
had become a non-belligerent. Never before had any state
allowed a government in exile, Norway's, to raise and train,
with Swedish assistance, an army of about 13,000, and carry
on other unprecedented activities on its soil. An example
was the interning of suspected Norwegian traitors to be
handed over to Norway at the war's end. Another was, at
Norwegian request, to move suspect railway employees from
posts close to the border to unimportant 'hats' in Central
Sweden.
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In addition, Sweden permitted the Danish Freedom
Council to raise and train an army of 6,000. It authorized
its navy and police force to smuggle arms to Denmark's
underground forces. Resistance movements in Norway and
Denmark would have been difficult without Swedish neu-
trality's shield and aid.
Sweden had a remarkable humanistic record in never turn-
ing back refugees, accepting 8,000 Danish Jewish refugees
in 1943, rescuing Scandinavian, Dutch and others from
German concentration camps, and aiding Finnish refugees
in 1945. Winning the 1940/45 war would have taken longer
and more costly had Sweden been occupied.
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Intervju med den förre amerikanske
försvarsministern Caspar Weinberger

i programmet Striptease, Sveriges
Television den 7:e mars z000i

Swedish TV: Did NATO have a motive for making an intru-
sion into Swedish waters?

Weinberger: It would certainly be part of NATO's activities
as a defensive alliance to ensure that there were defence
in all parts of the area against Soviet submarine attacks.
And there were undoubtedly instances where NATO
was trying to ensure that there were adequate coastal
defences maintained as part of the whole alliance defen-
sive line. I noticed that former Prime Minister Carlsson
made some statements about NATO preparing for war.
This is quite wrong. NATO was preparing to defend
against an attack being launched. NATO had no offensive
capabilities and no offensive intentions.

Swedish TV: But according to my information NATO tested
the Swedish defence?

Weinberger: I think they tested all defences from time to
time to see if there were gaps that could encourage the

1 Intervjuare Jonas Olsson och Stefan Eriksson. Publicerad med tillstånd
av svr Imagebank.
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Soviets; particularly after the Soviet submarine intru-
sion, they would be very likely to test, yes. (...)

Swedish TV: But isn't it a political risk to send NATO sub-
marines into Swedish waters?

Weinberger: Well, I think there were consultations with the
Swedish government. I don't know of any time when
there was an intrusion of which the Swedish government
was not aware.

Swedish TV: So there was an agreement?
Weinberger: Well, I don't know if there was an agreement,

but there were consultations. It was generally under-
stood by the countries, both NATO and non-NATO
members, that part of NATO mission was to ensure there
was capable defence against any kind of attack, primar-
ily from the Soviets, which was the only country at that
time that was capable or had any intentions of making
an attack. In the course of carrying out that mission, in
being sure we did have effective defences in order, it was
necessary to test those from time to time. Just like if you
want to know if a weapon is effective you have to test
that weapon.

Swedish TV: But on what level was this agreement with
Sweden?

Weinberger: I don't know if there was any specific agree-
ment with Sweden. As far as I know there were consulta-
tions. I am not aware of any objections on the part of
Sweden, or any of the other countries, except Libya;
there it was an obvious objection to certain claims of
freedom of navigation. I don't recall any formal agree-
ment with Sweden. There may have been some before
I took office in 1981, and there may have been some
agreement before this time. But I know there was a mis-
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sion of NATO to ensure that its defences were in order.
(...) And indeed past history demonstrates that enemies
of the alliance would be perfectly capable, and did use
Swedish waters and anything else they found necessary.
That was certainly the case in World War ii. In the cold
War period, with the NATO alliance including Germany,
the situation was obviously different, because we had a
different enemy: the Soviet Union with hostile inten-
tions and a huge navy and a very large submarine fleet,
which was not only capable of intruding, into Swedish
waters but has done so many times. Obviously, it would
be part of NATO'S defensive mission to ensure that they
have defences against that, should the Soviet Union have
tried, as part of a general attack against the West, to
launch any sort of attack against the Swedish area .. .

Swedish TV: But when NATO submarines made the intru-
sion into Swedish waters did they expect the Swedish
Navy to use depth charges?

Weinberger: My understanding is that there were consul-
tations and understandings that there were going to
be various tests or there were going to be attempts to
ensure that the defences in the Swedish areas were effec-
tive, and there was not to my knowledge any kind of
confrontation between Sweden and NATO forces at any
point.

Swedish TV: But the Swedes were chasing submarines all
the time?

Weinberger: Well, it is normal for a country to ensure that
its sovereign waters are not intruded, not invaded. And
NATO'S job was basically to protect all those waters
against an attack, because an attack up there, that
had succeeded, would threaten much more directly to
European sectors of NATO. But to my knowledge, there
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was no direct intrusion or testing of Swedish waters or
defences without consultations with the Swedes. You are
speaking of an agreement: I don't think there was any
agreement, but I think there were consultations, which
led to an understanding that - for an individual case, for
a specific situation, a particular manoeuvre - it would be
an agreement that that could be done. It was very much
in Sweden's interest to have their waters protected, and
it was certainly widely known that NATO was not going
to invade Sweden or anything of that kind so there
would be a very obvious interest on the Swedish govern-
ment's part to make sure that they had all the help they
needed, if they needed any, to protect their waters.

Swedish TV: On what level were these consultations?
Weinberger: Generally, they were Navy to Navy, the us

NAVY to the Swedish Navy, I believe. The Swedish Navy
is part of the Swedish government and the us NAVY is
part of the us government. Responsible officials on both
sides would have discussions, consultations, and agree-
ments would flow from that, to make sure that they get
all the help needed to protect the sovereignty of their
waters. If for example Sweden had said that 'you must
not have any intrusions of that area in this month' that
would certainly have been honoured and respected by
N ATO .

Swedish TV: But other areas would then be ox?
Weinberger: Well, it depends entirely on the response of the

officials in charge of the negotiations. What I am saying
is that at no time, to my knowledge, did NATO simply
send a submarine directly into Swedish waters without
consultations and prior discussions and agreements that
that could be done under those circumstances, it was
not a pressing problem. It was part of a routine, regular,
scheduled series of defence testing that NATO did and

232



Bilaga 5. Intervju Caspar Weinberger

indeed had to do to be responsible and liable. (It would
have been irresponsible) if they hadn't done it.

Swedish TV: Were midget submarines included in these
tests?

Weinberger: I don't know the level. I don't know the par-
ticular instruments used - whatever was discussed and
consulted about. We had all different kinds of subma-
rines. We also had to know where all the Soviet subma-
rines were at any time, and we also had the capability of
doing that. But that required that our large submarines
were mobile and moving around they did. But we did
not intrude upon the sovereignty of any NATO member
of any other country. What was done was done based on
the idea that this was part of the defence preparations
that had to be made and had to be checked and brought
up to date, to be kept up to date, and it was very much to
Sweden's advantage and very much to NATO'S advantage
that this was done. My understanding is that this is what
these consultations were all about, and I am not aware
that Sweden at any time protested or that there was any
intrusion that had not been earlier discussed and agreed
upon, and what is agreed upon is not an intrusion.

Swedish TV: Have you discussed this with the Swedish
Defence Minister or Prime Minister?

Weinberger: Did I? No, I did not. But I am sure there were
standing instructions, and the Navy would not go into
areas where they were... The general instructions to the
Navy were; first, they were under NATO command - the
units what were assigned to NATO (we had other units
of course). The procedure was that NATO would make
the arrangements and permissions and other things that
were necessary in order to perform the kind of testing
that NATO had to do to ensure that NATO could carry
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out their mission, which was to defend against Soviet
attack.

Swedish TV: When this 'Whiskey on the Rock' submarine
was in the middle of a restricted area it took 12 hours for
the Swedish Navy to notice it.

Weinberger: Well, it was a clear violation, and submarines
can get in where they are not wanted, and that is exactly
why we made this defensive testing and these defensive
manoeuvres to ensure that they would not be able to do
that without being detected. That particular submarine
was in Swedish waters. It went aground in an area where
it could not be denied that it was in Swedish waters. It
was quite visible to everybody, and it was exactly the
kind of thing that NATO was trying to test the defences
so as not to permit it to happen. It was very much in
Sweden's interest that would not happen.

Swedish TV: All the people in Sweden believe that there
were only Soviet submarines that made the intrusions
into Swedish waters?

Weinberger: I think it was quite obvious that the submarines
that came in that were not Soviet submarines, as I under-
stand, came in after consultations and understandings that
they would do particular tests that the Swedish govern-
ment agreed they should do, I would not call that intrusions.

Swedish TV: What kind of cooperation was there between
Sweden and NATO during these years?

Weinberger: Satisfactory. The mission of NATO was not to
permit Soviet invasion or attacks. The consultations and
discussions we had were designed — with all countries,
not just Sweden — to ensure that NATO was able to per-
form this mission and had ample opportunities to test
through manoeuvres and other activities as to whether
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the defence were adequate and whether or not the
Soviets were requiring any new capabilities that would
require any changes in their defences or anything of that
kind. So, the result of all that I think was very satisfac-
tory. Besides that one intrusion of the Whiskey-class
submarine there were no violations, no capabilities of
the Soviets to make an attack that could not be defended
against, and that was the mission of NATO and required
the cooperation of many countries, which we had, and I
would say it was completely satisfactory.

Swedish TV: What you are saying is that you are not deny-
ing that us midget submarines went deep into Swedish
archipelago areas?

Weinberger: It is not a matter of admitting or denying. It is
a matter of discussing the preparations that were taken
to make sure defences were adequate against Soviet
attack. I have no idea whether midget submarines were
used to large submarines or attack submarines of nuclear
or whatever. The point was that it was necessary to test
frequently the capabilities of all countries, not only in
the Baltic (Sea) — which is very strategic, of course — but
in the Mediterranean and Asiatic waters and all the rest
... defences against the Soviet capabilities and Soviet
intentions. We had to know what their intentions were.
We had to gather intelligence. We had to test from time
to time to make sure that our defensive planning was
adequate and up to date and capable of resisting any
changes in Soviet strength and Soviet capabilities, and
that was done on a regular basis. And it was not just
done in the sea. It was done on air defences and on land
defences, and it was done to protect possible landing
areas. The whole thing was satisfactory, and when I say
satisfactory I mean there was no Soviet invasion. That
was the test.
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Swedish TV: How frequently was it done in Sweden?

Weinberger: I don't know. Enough to comply with the
military requirements for making sure that they were
up to date. We would know when the Soviets required
a new kind of submarine. We would then have to see if
our defences were adequate against that. And all this was
done on a regular basis, and on an agreed.
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Intervju med den Orre engelske marinministern
Sir Keith Speed i programmet Striptease,
Sveriges Television den 11:e april 20001

Swedish TV: You have now seen the whole interview with
Mr Weinberger [us Secretary of Defence, 1981-1987].
How do you ... what is your reaction to this interview?

Keith Speed: My reaction is I agree pretty well with every-
thing he said. I think it is perhaps just a question of dif-
ferent countries. I would have put it that the agreement
between our government and the Swedish Government,
or NATO Governments and the Swedish Government
was started at the Foreign Office or State Department
level. I don't think Mr Weinberger put it quite in those
terms. Certainly, in this country, we would have an
agreement at that level, and, obviously, the ambas-
sadors, our respective ambassadors, would be involved,
and then it would come down to the staff level of the
defence. And the other thing, I don't think your ques-
tion ... Mr Weinberger skipped it a bit ... I ... certainly

i Intervjuare Jonas Olsson. Publicerad med tillstånd av svT Imagebank.
Avskrift gjord av forskaren Simon Moores från en DV D-kopia av inter-
vjun från SvT.
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as far as the United Kingdom is concerned, we didn't
have midget submarines, so there was not any question
of testing your defences or anybody else's defences with
midget submarines because, by and large, we just didn't
have them. But the overall answers he was giving, the
overall concept of NATO and maritime countries coop-
erating and working closely with other NATO countries
and with non-NATO countries, friendly countries like
Sweden, is one that I entirely support.

Swedish TV: How was this testing conducted?

Keith Speed: Well, I can't speak for the American navy.
Certainly, in our navy, the sort of scenario I would
have thought would happen is, you agree, in principle,
between the governments, the timing, there is going to
be a visit or whatever, you can agree that in principle.
When you get down to the details, and I would have
thought, one would have said, "Right" to the Swedish
Government, "we are going to have a number of British,
or American or whatever submarines going to try and
get through into your territorial waters so that they
could interfere with your merchant shipping or fire mis-
siles or do whatever. We are not going to tell you where
they are going to be, but we will tell you the time peri-
od". Then, of course, you can then test if the Swedish
anti-submarine forces and detection equipment is [are]
working or is [are] not.

Swedish TV: Would the Swedish Government have been
informed about this?

Keith Speed: Oh sure. Well, they would be informed in
principle. There would be an agreement, shall we say,
between your foreign minister and our foreign minister
and their diplomatic officials.

Swedish TV: On paper?
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Keith Speed: Well, there would probably be discussions, I
guess. Then there would be an agreement on paper. Yes,
[inaudible].

Swedish TV: Is this the kind of consultations Mr
Weinberger ...

Keith Speed: Yes, the sort of consultations. They would
then not get down to fine detail. That is for the respec-
tive naval staffs. Now if the Swedish naval staff was not
happy, or felt that Sweden was not really getting very
much out of it, they could raise that with their foreign
ministry or with the government, the prime minister,
whoever.

Swedish TV: The defence minister must have been
informed?

Keith Speed: The defence minister, I'm sure, would be
informed and our defence minister would be informed
too, but it is not the defence minister's job to get
involved in details of how many hand grenades you
do, or what ships you do, or what time of night it
does. What you have is a blanket agreement for this to
happen at high level, then the details are worked out
by the chief of naval operations and his staff in both
countries, and away you go. Now, if then something
happens, it becomes very politically sensitive, there is
a great row in your parliament, or something happens
like Whiskey on the rocks, as an example, it wouldn't
have been a good idea for British submarines to have
been doing an exercise ten days after the Whiskey on
the rocks episode in 1981, because that would have
been politically sensitive. So again, at that level, you
would say, "Oi, all bets off, let's relax and perhaps
think about it in a few months' time or whatever". I
mean, it is commonsense, but it is also political corn-
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monsense, and I think ... I was never aware of any
problem, not only with Sweden, but with other coun-
tries where we would do these exercises with, whether
NATO countries or non-NATO countries, I was never
aware of any problems, and if there had been a prob-
lem, perfectly open to your country, or any other coun-
try, to go straight through and, if need be, seek the
publicity, and say: "You know, you've abused our hos-
pitality. You have done things that we did not agree".
And again, I'm not aware, and you are a media man,
a journalist, I'm not, but I am not aware of any exam-
ples like that where your government under whatever
political persuasion or our government under whatever
political persuasion these problems arose.

Swedish TV: But why was it important with this testing
then?

Keith Speed: Why is it important? I think for two reasons.
First of all, you are not the largest country in the world,
and you haven't got the largest navy in the world, and
neither have we and neither are we. But the whole time,
I think, you would want to be assured that in the posi-
tion you were, particularly during the Cold War, with
the Soviet Union just on your borders, across the way
there, and other countries of Eastern Europe, the Baltic
states, and Poland and whatever, that your defences were
secure and your early-warning systems, underwater or
overwater, were secure in that.

Swedish TV: And what do you mean by early-warning systems?

Keith Speed: Early warning, well, you have, I'm sure, detec-
tion systems to detect submarines or torpedoes or other
things that are underwater. There are various ways you
can detect a submarine: radar, if you can actually see it
on top of the water, or it is conning, you know, its mast,
its periscope, or underwater you have sonar systems or
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microphones so you can hear them going past. So you
can look, can't see anything on the water, but underwa-
ter there is a submarine, and you can pick it up through
microphones. So you can check all those sorts of systems
out. Equally, it is useful for the "attacking", in inverted
commas, country, because they are now doing an exer-
cise with another country which is foreign, in your case
non-NATO, but a friendly foreign country. And that is
always better than doing just exercises with your own
people the whole time, because if you are doing exercises
with your own people, you perhaps know too much
about each other.

Swedish TV: What kind of submarines would then have
been used for this testing?

Keith Speed: Well, certainly in my time we would have had
the Oberon, the Porpoise class, the conventional subma-
rines. Yes, that's the case.

Swedish TV: Why?
Keith Speed: Why, because (as) they are very much cheaper;

they are very much smaller, which is perhaps more
important. In the Baltic, you do not want very large sub-
marines roaming around.

Swedish TV: And they were regular in the Baltic Sea, the
Oberon-class submarine?

Keith Speed: I would be very surprised if they weren't. And
they are quiet; of course, they are electric and don't need
reactors and pumps [inaudible] going. Certainly our
Oberon class were very, very quiet. What they call sm.
And we had quite a number of them. They are nothing
like as big as the nuclear submarines and, therefore, from
every point of view, and also perhaps politically more
acceptable to some of the people in the Baltic countries
who weren't too happy about nuclear propulsion.
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Swedish TV: And how did they enter into the Baltic then?

Keith Speed: Well, through the entrance by ... after all,
Denmark is a NATO country.

Swedish TV: Yes, but did they go by Öresund or the Stora
Bält, the Big Belt [the Great Belt]?

Keith Speed: I don't think I can get involved on the details
of that because, quite frankly, what I do know was clas-
sified at the time, and it would be wrong for me even
now, nineteen years later, to say that. All I can say is,
again, they would not go anywhere in a friendly or non-
friendly country that wasn't ... the other country wasn't
aware of. In other words, you didn't have people, British
submarines, either nuclear or non-nuclear, all rushing
into the Baltic, and nobody in various countries being
aware of them, and they wouldn't necessarily, most of
the time they would not go necessarily submerged any-
way. I mean, they travel perfectly happily on the top of
the water and steam in that way.

Swedish TV: But the most common way was to go sub-
merged into the Baltic?

Keith Speed: Well, of course, it is ... they can go much faster
submerged, and it is more efficient submerged, and
submarines ... most submariners prefer to be submerged
because they are less vulnerable than they are on the top
of the water, even a totally peaceful operation. So, right,
yes, most of the time it would be submerged, but they
don't have to is the point I make.

Swedish TV: So I mean when we in Sweden were chasing
what we thought were Soviet submarines deep into
[inside the] archipelago area, was it British submarines we
were chasing?
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Keith Speed: Well, if it was, you would have had, as Cap
Weinberger said himself, or more than strongly hinted
at, a pretty good idea that they were British or American
or other NATO submarines. Obviously, it is up to each
country to inform you. There is not a general NATO
thing, but I think I can say, as far as Britain is concerned,
there would have been a general agreement that in a cer-
tain period of time British submarines, or British service
ships, or whatever, are going to be in your area, in your
general area of the Baltic. Obviously, they wouldn't say
that, if they are just going to Denmark or somewhere,
but if you are going any further, I would expect that.
They wouldn't necessarily ... and it might be negating
the whole prospect of training, the exercise, wouldn't
necessarily say, "It's going to be precisely here", because
if you told them that, and you are trying to probe and
test your defences that wouldn't really be very sensible
from your point of view or from ours. But assuming that
they are saying, "We are going to test your defences, we
are there somewhere, might be a hundred-mile coastline,
and then that's it", but there would certainly be no ques-
tion of, as I understand the Whiskey on the rocks, the
Soviets hadn't said to the government, "We are going to
send Whiskey-class submarines", she just through a nav-
igational error, presumably landed up on the rocks. Now
that sort of situation, I don't think could possibly have
occurred under the rules as I knew them, at the time I was
navy minister, between our country and your country, or
between NATO countries and non-NATO countries.

Swedish TV: But was [were] British submarines conducting
this testing in Swedish waters?

Keith Speed: Were they? I am sure they were. I mean, I can't
give you a specific date, and say they did this [inaudible],
but I would be very surprised ...
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Swedish TV: But how can you be sure?

Keith Speed: Well, because I know what basically we were
doing in agreement. I will answer your question. They
weren't doing it without the agreement of the Swedish
Government.

Swedish TV: But you are confirming what Mr Weinberger is
saying?

Keith Speed: I  would be ... I am just saying, I cannot give
you the date. The only exercise I went into in some
detail while I was navy minister, the training and the
joint exercise, was with the Chinese navy. For obvious
reasons, our chief of naval operations was going there,
very politically sensitive, etc., etc., but I do know of a
considerable number of occasions where British ships
were visiting other countries, with or without subma-
rines, and sometimes it might have only been subma-
rines, and I do know that, on every possible occasion,
it was the intention of the British Government and
the host government, whoever that country was, to
conduct exercises. Now, the exercises might be conven-
tional exercises with minesweepers or frigates or what-
ever. There might well be penetration-type exercises so
that can a submarine actually get in and almost, you
know, surface in Stockholm harbour? Not quite, but
that sort of thing; how far could we get without you
being aware of it.

Swedish TV: But my question is: you are confirming what
Mr Weinberger is saying?

Keith Speed: Yes, but I am also confirming what he is saying,
that was under the umbrella of a bilateral agreement
between the countries concerned.

Swedish TV: Sweden and Great Britain?
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Keith Speed: Sweden and Great Britain in this case, or
Sweden and the United States, or whoever.

Swedish TV: But you are confirming this agreement?

Keith Speed: On every ... yes. I cannot say to you, "I signed
an agreement, I saw it", because that wouldn't have been
my job anyway. The agreement ...

Swedish TV: But you have the knowledge?

Keith Speed: But I had the knowledge, certainly in these cas-
es that there was an agreement, there would be an agree-
ment. I think you will find in Britain it was between
our foreign office and probably your foreign office and
then down through the ministries of defence, but the
agreement, in the first instance, I think, is between the
foreign offices.

Swedish TV: But what person in Britain did make this
agreement?

Keith Speed: Well, it would be the foreign secretary and his
officials.

Swedish TV: Yes. Not the defence minister?

Keith Speed: Well, it comes down to the defence minister
afterwards. And obviously, I mean, I was not a member
of the Cabinet. I mean I am not going to claim things
that I couldn't answer. I was not a member of the
Cabinet. I was not the secretary of state for defence, but,
as the navy minister, 1 was aware of these trainings that
were going on between, you know, different countries,
and different navies. And I'd just make one further point
if I may on this, that I think that happens in all services:
the army, the navy, and the air force. But I think it is
easier for training and cooperation along these lines
to take place between navies than they are with the
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air force. Firstly, because you have got ships going on
visits the whole time all around Europe. And it is much
easier to do it with a ship, you can ... if a British ship
meets a Swedish ship in the middle of the Atlantic, naval
ships, they can immediately do some kind of exercise,
whereas it is much more difficult to have lots and lots of
aeroplanes, or regiments of armies, or whatever, to set
an exercise up. So I think you will find throughout the
world, not just between Britain and Sweden, throughout
the world, it is easier for maritime exercises to take place
than for army and air force exercises to take place.

Swedish TV: Some people in Sweden say that when they
listen to Mr Weinberger, they say that he is confused, he
don't [doesn't] know what he is talking about. What is
your reaction to such statements?

Keith Speed: Well, I don't know where they are pointing the
finger of criticism. Certainly most things I heard, I mean
he didn't express it sometimes in the way I would, but
as far as having an agreement, I mean his main thrust,
I think, was that we did not, NATO did not, America
did not, Britain did not, do things that Sweden was not
aware of. And, equally, Sweden, I'm sure, doesn't do
things that Britain isn't aware of. I'm quite sure your
submarines can do the same sort of exercises in Britain.
I would be surprised, again, if they came over here and
didn't, and this is set up. I mean it makes good use of
yours and good use of ours.

Swedish TV: Yes, but ...

Keith Speed: And providing that the countries have got
agreements, those things are taking place, and I
come back to what I said to you earlier: if there had
been a problem, if Mr Weinberger was wrong, and
there is no agreement between the United States, or
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between Britain, or between NATO, and the Swedish
Government, you cannot tell me over these years that
there would not have been some official complaint from
the Swedish Government which would have hit the
headlines and would have been a very major incident
indeed. Now, I am not aware of any such incidents, not
only with Sweden, but with a number of other countries
as well. So, I am sure that took place because, if you
think about it, it is commonsense: it is in your interest
and our interest that they should be tested, the services
should be tested, the defences should be tested, and this
quite obviously happened under a series of rules. And
then the details are sorted out by the professionals, and
your navy is very professional and so frankly is ours.
Now do [inaudible].

Swedish TV: But why does the Swedish Government deny
this?

Keith Speed: Well, I would then say to the Swedish
Government, "You are aware it is going on", and if they
say, "No, we are not aware", then I would really start
to get a bit concerned, and, if they say, "Yes, we are
aware", then I would say to them: "Why have you not
complained?" But obviously I cannot answer for the
Swedish Government; I cannot even answer for my own
government.

Swedish TV: But does [do] you believe the Swedish
Government or Mr Casper Weinberger?

Keith Speed: Well, all I know is, from the point of view
when I was navy minister nineteen years ago, the sort
of things Mr Weinberger was describing was the sort
of things that I would expect the British Government
to happen; indeed, in my very own small way, I was
enabling it to happen too; in other words, we were
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not doing any of this sort of testing of other countries'
defences or training, call it what you will, without the
overall agreement of both parties.

Swedish TV: But the testing was conducted in Sweden. That
you are confirming, yes?

Keith Speed: I ... yes.

Swedish TV: You are confirming that?
Keith Speed: Yes.

Swedish TV: With British submarines?

Keith Speed: Yes, I cannot ...

Swedish TV: Oberon-class submarines?

Keith Speed: I cannot give you chapter and verse on the
details, but let me put it this way: I would have been
very surprised indeed, if it had not. I can't say, "Yes",
because you then say, "Give me the evidence, what
date?"

Swedish TV: Yes.

Keith Speed: But, by and large, I would have been very sur-
prised indeed, if it had not. And I would have been very
surprised indeed, if your government, after the Whiskey
on the rocks episode, would not welcome such testing.



Bilaga 7

Försvinnanden

I mitt letande efter fakta för denna bok har jag vid några
tillfällen upptäckt svårförklarade luckor i underlaget. Jag har
på ett ställe i huvudtexten pekat på att Tunander i vissa fall
kunnat utnyttja dessa luckor i sin konspirationsteori, som
det saknade provsvaret från "gula fläcken". För mig har det
saknats skriftligt underlag till exempel om att elsystemet
gett upphov till störande signaler i bandspelaren på Mälsten.
I Uppdrag gransknings andra program om Hårsfjärden-
incidenten pekade man på att Försvarsmakten inte talat om
vad det var för föremål som låg inslammat på botten på ett av
deras inspelade videoband och föreslog att det var en NATO-
transponder. I mitt försök att själv bilda mig en uppfattning
om detta sökte jag mig till Lennart Ljungs dagbok. Där
dyker mycket riktigt föremålet upp den 6:e december, när
chefen för marinen (cM) är på besök. Också här benämns
föremålet som en möjlig transponder och någon gång sän-
dare, eftersom cm tror föremålet stört minlinjen. (Är det i
själva verket elsystemet som gjort det?) cm säger också att
man skall dyka efter föremålet samma dag eller dagen efter.
Med spänning bläddrade jag fram för att läsa vad föremålet
visat sig vara.
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Det återkommer inte förrän den 14:e december, när ÖB
och c m är på en gemensam föredragning hos Olof Palme för
att redovisa vad försvarsmakten kommit fram till hade hänt
vid Hårsfjärden, och nu kallas det metallföremål. Ljung har
skrivit i sin dagbok: "På ett ställe har vi också ett metall-
föremål på botten som i bästa fall kan ge ytterligare upp-
lysningar. Hittills har vi emellertid inte några indikationer
om nationalitet ... politiska konsekvenser, framför allt om
vi i sammanhanget med metallföremålet skulle kunna göra
en nationalitetsbestämning. Palme sa sig helt förstå detta
och inse att det inte finns något alternativ." Därefter har jag
inte kunnat finna något mer om metallföremålet. Vad som
är märkligare är att jag inte funnit något om det mellan den
6:e, då CM tar upp det första gången, och den 14:e, när de
är hos Palme. När blir saken ett metallföremål för Ljung?
Kan det vara den 8:e december, för vilket datum det saknas
någon sida eller några anteckningar över huvud taget - även
i Ljungs originaldagbok. Det finns andra datum som saknar
någon sida även i övrigt, men det handlar i regel om lörda-
gar eller söndagar. Det finns vardagar som har sidor med
enbart en kort notis att ingenting finns att rapportera om
ubåtsfrågan. I huvudtexten har jag redogjort för att muntliga
förfrågningar inte gett något tillfredsställande svar på vad
"metallföremålet" var. Någon information om detta har jag
ej heller erhållit ur mAnas arkiv.

Som framgår av huvudtexten har jag också sökt efter en
förteckning över de örlogsbesök vi hade på Östersjökusten.
Östersjön med sitt bräckta vatten är, särskilt på sommarn till
början av hösten, knepig för ubåtsjakt. För en som inte vistas
där till vardags kan kunskap om innanhavet skaffas genom
örlogsbesök. Det var med andra ord sannolikare att ameri-
kanska ubåtar hade varit vid Hårsfjärden om de då och då
varit på besök i Östersjöhamnar. Efter att inte haft framgång
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på Krigsarkivet fann jag uppgiften i Försvarsdepartementets
inlämnade arkiv på Riksarkivets Arningeenhet, i övrigt mest
besökt av släktforskare. Jag fann endast ett amerikanskt
besök med ubåtar och det var i Göteborg. Vad som förvå-
nade mig var att de tidigare vanliga besöken av engelska
ubåtar, både i  förband och enskilt plötsligt upphör 1980.
Senare råkade jag berätta det för en tidigare ubåtschef, som
protesterade. (Michael Larm). Han hade själv varit ombord
på en Oberonubåt i Stockholms hamn 1984.

Därefter har jag träffat en ubåtsman till, Mats Nordin,
vilken som elev på Chalmers 1982-83 var ombord på en
engelsk Oberonubåt i Göteborg. Han minns det så väl för
det råkade vara HMS Onyx, som var den enda ubåt som
deltagit i Falklandskriget. Besättningen kunde berätta hur
de landsatt sB s-enheter. Har det någon betydelse att just
regeringens tillstånd för dessa besök saknas i arkivet. Ja, om
det råkar vara de som testar vårt ubåtsskydd så som Keith
Speed beskriver det.

Man kan naturligtvis — trots alla försiktighetsåtgärder
— tänka sig att forskare får med sig handlingar eller att de
förkommer under arkivarbetet, men man kan också tänka
sig att de medvetet försvinner, även om det verkar ogenom-
tänkt. Ta ti l l  exempel örlogsbesöken. De kan naturligtvis
någonstans återfinnas i flera arkiv, om än mer svårfunna, på
Krigsarkivet. Även där har jag emellertid upplevelsen av en
försvunnen handling.

Efter det att kommendören O'Konor berättat att Örlogs-
bas Ost skulle vara beredd ta emot delar av den västtyska
flottan försökte jag på Krigsarkivet finna en bekräftelse på
detta. Vid sökningen i  Marinstabsarkivet kunde jag inte
finna en sådan order till basen, vilket endast behöver betyda
att jag inte letade på rätt ställe. Däremot fann jag ett budget-
papper ställt till Örlogsbas Väst av vilket framgick att också
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de skulle vara beredda att ta emot fler fartyg; vilka skulle
man kunna finna i en hemlig skrivelse under beteckningen
"op". Väl där återfanns emellertid ingen handling med
angivet registernummer. Jag letade bland handlingarna före
och efter, men den var inte bara felsatt. Den var försvunnen!
I sammanhanget kan det nämnas att även Ekeusutredningen
fann ett anmärkningsvärt försvinnande i handlingar som
rörde Hårsfjärden-incidenten: Det finns inga anteckningar
i Försvarsstabens krigsdagbok från eftermiddagen den 13:e
oktober till tidig morgon den 14:e. Under samma tidsperiod
hände det mycket vid Mälsten som det borde ha funnits spår
av även i högkvarteret.



Bilaga 8

Hans Dahlgren 1987-12-07
Om nationalitetsbestämning

Ubåtsskyddskommissionen gjorde följande redovisning i sin
rapport i april 1983:13:

Det har inte påträffats några konkreta bevis i form av
föremål.
Icke vid något tillfälle har en optisk observation kunnat
styrkas och verifieras med hjälp av fotografi.
Ändå ger ett stort antal observationer och omständigheter
sammantaget viktiga besked också i nationalitetsfrågan.
Optiska observationer har gett värdefull information om ifrå-
gavarande ubåtstyp.
Inspelade hydrofonljud indikerar information om pakt- eller
nationstillhörighet.
Det är möjligt att via signalspaning erhålla underlag för
bedömningar av ubåtarnas nationella hemvist.
Bottenspåren och vad som från dessa konstaterats om miniu-
båtar anses ge viktiga besked i nationalitetsfrågan.

Ingen observation har erhållits som tyder på NATO-ubåt.

Enligt militära och civila experter framstår det som klart att
Hårsfiärdenkränkningarna liksom andra kränkningar 1980-
82 utförts av ubåtar tillhörande WA
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Flera faktorer talar för att WP i detta sammanhang väsentli-
gen är liktydig med Sovjetunionen.
Kommissionen har anslutit sig till denna bedömning.

I regeringens note t i l l  Sovjetunionen den 2,6:e april 1983
heter det bland annat:

Av rapporten framgår att kommissionen efter en mycket
noggrann genomgång av alla tillgängliga upplysningar gjort
bedömningen att sovjetiska ubåtar kränkt svenskt område
såväl i Hårsfjärden som i vissa andra områden. Den svenska
regeringen har icke några uppgifter som motsäger kommis-
sionens slutsats härvidlag. Den drar slutsatsen att det varit
fråga om sovjetiska båtar.

Också i det nu föreliggande dokumentets avsnitt om ubåtars
nationalitet sägs att det tillgängliga underlaget inte medför
att man kan göra en ioo procentig säker nationalitetsbestäm-
ning. För detta fordras att materiel och personal identifieras,
eller att organisation, materiel och baser kan identifieras på
annat tillförlitligt sätt.

Dokumentet visar också att man inte genom underrät-
telsetjänst lyckats fastställa basernas belägenhet, ut- eller
inpassering från wP-kuster eller uppträdande miniubåts-
typer. Detta trots att den svenska underrättelsetjänsten varit
inriktad bland annat på just detta, och trots att Sverige haft
ett till omfattningen hemligt utbyte av underrättelser med
andra nationer, på bilateral basis.

Därefter redovisas i  nationalitetsbestämningsavsnittet
ett antal faktorer, som anses utgöra länkar i en indiciekedja.
Enligt texten anses denna indiciekedja sammanfattningsvis
peka på att det är Sovjetunionen som genomför den främ-
mande undervattensverksamheten, enligt dokumentet.

Nedan redovisas dessa faktorer, så som de beskrivs i doku-
mentet, med mina kommentarer till var och en av dem.
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Den geografiska utbredningen synes ha funnits i minst 20 år.
Antalet företag bedöms ha varit i stort sett konstant sedan
1982. Bilden av ett operativt mönster under en så lång period
talar för att det rör sig om en kränkande pakt/nation.

Kommentar: Den geografiska utbredningen täcker relativt
stora delar av den svenska kusten. Det kan vara bekant för
andra än en ensam kränkande nation ungefär var dessa
kränkningar brukar ske. Och det säger ingenting om vem
som kränker så länge som flera nationer har förmåga att ta
sig in i det svenska territorialvattnet. Att ett visst operativt
mönster kan synas återkomma behöver inte heller betyda att
det bara tillämpas av en kränkande nation, eftersom detta
mönster kan vara känt också av andra nationer.

Ett antal karaktäristiska former återkommer ständigt i iakt-
tagelserna, och har efterhand kopplats till olika typer av
miniubåtar. Dessa former har rapporterats både under 70-
och 8o-talet, bland annat från Hårsfjärden 1982. De finns
också med i sommarens rapporter.

Kommentar: Formen som sådan har inte nationalitets-
bestämts. Den var heller inte någon del av det underlag som
fanns för nationalitetsbedömningen 1983. En viss bestämd
form indikerar alltså inte någon viss bestämd nation.

Observationer av farkoster liknande typ i och 2 har gjorts i
Leningrad-området. En av typerna har också förekommit
i Fjärran Östern-området i anslutning till grupperingsplats
för sovjetiska marina diversionsförbandet.

Kommentar: Att farkoster "liknande" två typer som antagits
vara förekommande i svenska vatten har observerats i ett
land är inget bevis för att detta land har sänt ut farkoster
hit. I dokumentet står det också att många sovjetiska mini-
ubåtssystem har observerats under de senaste åren, men att
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inget av de system som identifierats överensstämmer med
observationerna i de svenska vattnen.

I år har vid två tillfällen gjorts inspelningar av hydrofonef-
fekter som till karaktären är identiska med effekter som
dokumenterats 1984, 1985 och 1986. Vid inspelningen 1984
säkrades också en optisk indikation och en hydrofonbild
tagen med högfrekvenshydrofon.

Kommentar: Även om man vore säker på att inspelade ljudet
härrör från ubåt finns inget belägg för att det skulle vara
någon viss nations ubåt. Ljudet som sådant är inte nationa-
litetsbestämmande, åtminstone inte i de här aktuella fallen.

Bottenspår har upptäckts i Kappelhamnsviken i år. De är till
bandbredd m m liknande de som upptäcktes i Hårsfiärden
1982, liksom i Älvsnabben 1983 och Östergarn 1984.

Kommentar: Utseendet (dubbla spår) och måtten är likartade
men inte lika. Mellan de fyra spårfynden finns rätt betydan-
de skillnader i bredder mellan spåren. Och även om spåren
1987 skulle vara lika eller nästan lika de som avsattes 1982
är det inget belägg för att samma inkräktare varit framme.
Kunskapen om bredden torde vara känd för främmande
underrättelsetjänster.

Verksamhetens omfattning kräver en fast organisation med
baser, utbildning och andra stödsystem. Dessa måste hållas
dolda, liksom produktionen av undervattenssystem av det
aktuella slaget som kräver högt ubåtstekniskt kunnande.

Kommentar: Flera länder har högt ubåtstekniskt kunnande
— Flera länder är bra på att dölja saker för omgivningen.
Att bara en nation skulle kunna göra något hemligt är inte
belagt. Till detta kommer att varken svensk eller konsulterad
utländsk underrättelsetjänst fått fram information om base-
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ring eller andra stödsystem för en omfattande verksamhet på
den sovjetiska kusten.

Att verksamheten kunnat hållas dold under så lång tid talar
för att det är Sovjetunionen som står bakom. Det hindrar
inte att andra w P-länder kan svara för visst deltagande.

Kommentar: Se kommentaren till föregående stycke. Fram-
gångsrikt hemlighetsmakeri är inte för alltid förbehållet
en nation. Dessutom är det tveksamt om man kan säga att
verksamheten hållits dold, med så många observationer som
här redovisas.

Sammanfattningsvis pekar indiciekedjan på att det
är Sovjetunionen som genomför den främmande
undervattensverksamheten på svenskt territorium.

Kommentar: Inte en enda av de sju faktorerna som räknats
upp är hållbart belägg, ej ens tillsammans med de andra
faktorerna. Dessa faktorer samverkar ju inte, som indicier i
indiciekedjor väl förväntas göra, utan de är påståenden var
och en för sig som sedan säges utgöra var sitt indicium på
att Sovjetunionen är inkräktaren. Däremot kan man säga att
några (men inte alla) av faktorerna leder till att det kan vara
Sovjetunionen, och att faktorerna sammantagna kan leda till
hypotesen att det är Sovjetunionen som genomför verksam-
heten. Men eftersom det är så att man inte kunnat fastställa
inkräktarens nationalitet så har denna hypotes ännu inte
kunnat bevisas, men ej heller motbevisas.

Slutligen skulle en jämförelse kunna göras mellan de fak-
torer som ledde ubåtsskyddskommissionen till sin bedöm-
ning och de faktorer som nu leder analysgruppen/öa till sin
sammanfattning.

Ubåtsskyddskommissionen hade optiska observationer
av aktuell ubåtstyp, den hade hydrofonljud som indikerade
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pakttillhörighet, och den fick underlag för nationalitets-
bestämning från signalspaning. I  alla tre fallen saknas
motsvarande belägg för den aktuella perioden - möjligen kan
någon eller några optiska observationer sägas ge en vägled-
ning liknande den som gavs 1982. Vad som finns gemensamt
1982 och 1987 är bottenspår, men spåren som sådana har inte
nationalitetsbestämts.

Sammantaget är det vår bedömning att kedjan 1982, så som
den redovisades för regeringen i april 1983, gav avsevärt
klarare indikationer på kränkande makts nationalitet än de
faktorer som analysgrupppen/ös redovisar för 1987.
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Del i i

Det sovjetiska hotet mot Sverige
under det kalla krigets

Denna text har tidigare publicerats 2007 av Försvarshögskolan inom
ramen för projektet Försvaret och det kalla kriget (Fo K it) (Nr 12).
Texten följer originalet med smärre korrigeringar. I något förkortat
skick i en engelsk version lades den ut på Parallel History Project's
hemsida; w w w.php.isn.ethz.ch
Sök där på Sweden.



En början

I Danmark publicerades sommaren 2005 en studie kallad
Danmark under den kolde krig.1 I  Sverige väckte publikatio-
nen mest uppståndelse genom att den helt accepterade Ola
Tunanders konspirationsteori om att det var anglosaxiska
ubåtar som — med några centralt placerades goda minne —
kränkte svenska vatten under 1980-talet. Danska militärer
hade också en del andra synpunkter på studien och hösten
2005 höll den danske militärhistorikern och pensionerade
brigadgeneralen Michael Clemmesen ett föredrag på den
svenska Försvarshögskolan (FHs), i vilket han bland annat
redovisade planen för den polska så kallad Kustfrontens anfall
längs södra Östersjökusten med mål att inom två veckor
ha ockuperat Danmark. I slutet av detta föredrag sade han,
att endast ett fåtal av förbanden i Baltiska militärdistriktet
deltog i denna operation och frågade sig vad de kunde ha
haft för uppgift? Vi var några stycken som tog fasta på denna
fråga och sedan dess har jag — med stöd av professor Kent
Zetterberg vid FHS — ägnat mig åt att försöka utröna om
det idag går att få ett mer underbyggt svar på frågan om det

1 Danmark under den kolde krig, Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991.
(2005) Dansk Institut for Internationale Studier (nits), Köpenhamn.
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sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget, det vill
säga under perioden 1945-89/91.

Förutsättningarna verkade för oss vara betydligt sämre
än de var för de danska forskarna. Varför förklaras närmre i
nästa avsnitt. Varken de eller jag har haft tillgång till de ryska
(det tidigare Sovjetunionens) olika säkerhetsmyndigheter-
nas arkiv gällande det kalla krigets epok. I de fall de över
huvud taget öppnats har handlingar främst varit tillgängliga
för tiden till och med andra världskriget. Jag har därför
varit hänvisad till öppna källor och intervjuer med tidigare
officerare i Sovjetunionens väpnade styrkor eller andra med
insyn i det sovjetiska samhället. Det kom emellertid många
böcker författade av avhoppare från Sovjetunionen runt
1990 och det självpåtagna uppdraget blev lättare än vad jag
trott. Någon kan tycka att texten alltför mycket präglas av
det kalla krigets retorik, men det är inte bara så som jag själv
upplevde det, utan så berättar också mina källor.

I vilka källor jag fann svaren och hur jag bedömer dem
framgår av ett Appendix 1. Källor.
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Några utgångsvärden

De svenska statsmakternas syfte med vår så kallad neutrali-
tetspolitik och vårt för en småstat starka militära försvar var,
att vi skulle kunna hålla oss utanför en stormaktskonflikt om
en sådan än en gång skulle drabba vårt närområde. I slutet på
denna uppsats återvänder jag till detta val av alternativ och
hur det så här i efterhand står sig i jämförelse med alterna-
tivet, nämligen att vi gått med i NATO såsom Danmark och
Norge. Det är ju så lätt att vara efterklok, sägs det.

Från mitten av 1960-talet är det svårt att tänka sig att
någon av de båda supermakterna medvetet skulle starta ett
krig som kunde leda fram till en duell dem emellan med
kärnvapen. Missbedömning eller eskalation från ett mindre,
lokalt krig var dock en möjlighet. Från början av 6o-talet
hade Sovjetunionen en förekommande strategi som ledde till
en sådan risk. Hur var de innersta tankarna i LISA? (För svar
sök s lop-62 på internet.)

Den av Sovjetunionen/we bedrivna politiken under det
kalla kriget sammanfattas i den danska studien som följer:

I och med Sovjetunionen valde offensiven som strategi i sin
krigsplanläggning blev det ett betydande potentiellt hot mot
Danmark, Norge, Förbundsrepubliken Tyskland och andra
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stater, som omedelbart skulle komma i beröring med den
östliga krigsmaskinen. Om Sovjetunionen i sin säkerhets-
politik valt en mer defensiv politik, som Gorbatjov införde
1987, i vilken man begränsade sig till att försvara egna
områden i tillfälle av krig, skulle w P ha uppfattats som ett
väsentligt mindre hot.'

Till de "andra staterna" hörde Sverige, även om Finland
och Östersjön skilde oss åt. Jag bör kanske erinra om att den
inomstatliga gränsen mellan det kommunistiska DDR och
västra Tyskland gick väster om Skåne.

Endast den som vill bortse från aggressiviteten i den
bedrivna underrättelseverksamheten mot vårt land samt
den subversiva politiska verksamheten, som var av samma
art som i de europeiska NATO-länderna, kunde upplevt det
annorlunda. "Från underrättelsesynpunkt", säger en före
detta GRu-officer, "betraktades Sverige som fiende." Jag
påstår inte att Sovjetunionen hade den politiska intentionen
att vid lämplig tidpunkt starta ett krig för att erövra också
Västeuropa, endast att det förde en politik som upplevdes
som hotfull och tidvis riskfylld. Exempel på utövandet av
den sovjetiska underrättelseverksamheten i Sverige framgår
av bilaga 1. Man kan bli förundrad över att de var beredda
att satsa så mycket på personalkontroll.

I en tidigare uppsats, har jag berört de föreställningar
vi själva hade om vår så kallade hotbild under det kalla
kriget, samt hur den resulterade i operativa doktriner för
och förberedelser av vårt militära försvar.2 Den danska
studien fick mig intresserad av att pröva riktigheten av
dessa föreställningar. Från studien kan allmänna uppgifter
hämtas, som till exempel synen över tiden på användningen

1 Danmark under den kolde krig, del 4, s. 64-
2 Gustafsson, Bengt (zoo6)Det "kalla kriget" - några reflexioner. För-

svarshögskolan, Stockholm, FOKK rapport nr 9.

274



Några utgångsvärden

av kärnvapen. Däremot finns det få detaljer av betydelse för
att klarlägga det faktiska militära hotet mot Sverige och de
andra nordiska länderna.

Detta sammanhänger med WP:S ledningsstruktur och
dess "brandväggar" för den operativa planeringen. De
senare syntes ha fortsatt ända in i generalstaben i Moskva,
som troligen var (är?) uppdelad i operativa planeringsceller
för de olika strategiska områden som den militärgeogra-
fiska världen enligt rysk modell är indelad i, så kallad Teatr
Voenny Destvij (Tv D). Sådana grupper från centrum åkte ut
för att öva de regionala staberna inom Sovjetunionen och
WP. Endast mycket höga befattningshavare hade någon
kännedom om operationsordern för högre förband och få
icke-ryska befattningshavare. Operationsordnarna skrevs
för hand och i ett fåtal exemplar. Kännedomen om vad som
gällde inom angränsande TVD fanns ej. För att det skulle
kunna fungera vid ett snabbt krigsutbrott låg förseglade
kuvert med ordrar hos cheferna i  hela ledningshierakin.
Det innebar naturligtvis stor risk för dålig koordinering vid
ett genomförande. Å andra sidan var kraftsamlingen till en
huvudaxel för varje operationsområde total.

Danmark tillhörde det kontinentala TVD Väst medan
de övriga nordiska länderna tillhörde TVD Nordväst. Det
finns vissa tecken på att gränsen mellan dessa TVD kan
ha varit något flytande, för att medge operativ flexibilitet,
eller ha ändrats över tiden. I  det senare fallet kan den
sydligaste delen av Sverige i början eller i vissa krigsfall ha
tillhört TVD Väst. Detta gällde i så fall vid den tid eller i
de fall Skånelanden ingick som en del av operationen mot
Östersjöutloppen. Den danska studiens arkivkällor och vitt-
nen från de centraleuropeiska länderna har sålunda få eller
inga uppgifter om den operativa planeringen mot Norden
i övrigt. De som finns ansluter till Skåne (en polsk övning
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1954) och Sydnorge, som från slutet av 7o-talet anges som
andrahandsmål för den polska Kustfronten efter ockupatio-
nen av Danmark. Vi kan sålunda inte för TVD Nordväst få
några uppgifter från de handlingar som finns kvar i de polska
samt före detta östtyska eller tjeckoslovakiska arkiven eller
av de vittnen därifrån som deltog i möten och övningar på
det sätt som de danska forskarna fått om planerna mot sitt
land, som tillhörde samma TVD som dessa länder.

Varje sovjetiskt militärdistrikt satte vid mobilisering upp
en front. Gränsen inom T VD Nordväst mellan dess två mili-
tärdistrikt (fronter), Leningrads och Baltiska, gick ungefär
längs 6o:e breddgraden. Det är osäkert hur gränsen gick på
land i själva Sovjetunionen mellan TVD Väst resp Nordväst
just i Baltikum. I The Voroshilov Lectures finns det två bilder
som har olika gränsdragning.' På den ena bilden går gränsen i
Finska viken, det vill säga nära den 6o:e breddgraden, på den
andra mellan Lettland och Litauen. Är det endast ett misstag
eller förändrades det över tiden eller berodde det på i vilken
TVD:S operation de utgångsgrupperade förbanden ingick i
varje särskild situation? En sak är också gränsdragning för
planering i fred, en annan i den akuta situationen vid krigs-
utbrott, då förbandstilldelning och gränser måste anpassas
till den faktiska situationen. Vi kan emellertid konstatera att
de två direkt stridsberedda divisionerna i Kaliningrad oblast
i ett fall följde i kön på den polska fronten på en kartbild, i
andra fall hade de en landstigningsuppgift mot sydligaste
Sverige.4 Det senare kan ha varit fallet före 196o års plan.

Vid den tyska återföreningen avslöjades den höga strids-
beredskapen (timmar) vid förbanden i Centraleuropa och

Wardak, Ghulam Dastagir (red.) (1989) The Voroshilov Lectures.
National Defence University Press, Washington, D.C.

4 Samta l  med överste Valter Auseklis Plavins, februari 2007 respektive
HKV/MUST från en centraleuropeisk källa
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Några utgångsvärden

den rikliga användningen av taktiska och operativa kärn-
vapen vid stabsövningar gällande TVD Väst. Forskare har
frågat sig, om övningarna var ett uttryck för den faktiska ope-
rativa planeringen. Det får bland annat genom den danska
studien och vittnesmålen till det internationella forsknings-
projektet Parallel History Project (PHP)5 anses bevisat att så
var fallet. För en militär är det också naturligt att man prövar
genomförbarheten av sina planer vid övningar, särskilt i de
fall då övade förband också deltar i dem. Det fanns floder
som kunde föreställa Rehn eller öar som kunde föreställa
de danska. Erfarenhetsdiskussioner fördes efter övningarna
och ledde ibland fram till förändringar i planerna. Från PHP
har jag en kopia av en handskriven plan för utnyttjandet av
tjeckoslovakiska folkarnAn vid krig (utgåva 1963) påtecknad
av öB för s s s R:s väpnade styrkor, som överensstämmer med
de uppgifter som man enligt vittnen också övade.

5 " T h e  Parallel History Project on Cooperative Security (PHP, the
former Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact), pro-
vides new scholarly perspectives on contemporary international history
by collecting, publishing, and interpreting formerly secret governmen-
tal documents. In response to the declassification of NATO records
and the growing availability of documents from archives in Eastern
and Central Europe, PHP as a cooperative undertaking of more than
twenty partner institutes brings together leading Cold War historians,
archivists, and government officials. The findings are presented to the
specialist academic community at conferences and published both in
print and on the PHP website. (www.php.isn.ethz.ch/)"
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Historiskt har Moskvastaten strävat efter att utvidga sin
maktsfär mot de omgivande haven. Försöket att återta
Finland och införlivandet av finska Karelen och del av Polen
i Sovjetunionen 1939 får ses som en konsekvens av att dessa
landområden en gång tillhört tsarens domäner. Detsamma
gäller införlivandet av de baltiska staterna vid två tillfällen
under det andra världskriget. I  sina minnesanteckningar
påstår Chrusjtjov att avsikten endast var att utvidga skyddet
runt Leningrad, men att när man körde fast beslöt att anfalla
också norr Ladoga för att splittra de finska styrkorna.' Jag
kan bara konstatera att Ohto Manninen i sin väldokumen-
terade framställning om den ryska planeringen inför vinter-
kriget styrker min uppfattning om ett önskat återtagande av
"Storfurstendömet".2 Denna avsikt syntes tydligt i skapan-
det av Kuusinen-regeringen i Terijoki.

Att Sovjetunionen sedan vid krigets slut upprättade en
kordong av satellitstater i  Centraleuropa hade andra och

1 Ta lbo t t ,  Strobe (red.) (1971) Chrusjtjov minns. Bonniers, Stockholm,
s. 2671f.

2 Manninen, Ohio (2004) The Soviet Plans for the North Western Theatre of
Operations in 1939-1944. National Defence College, Helsinki.
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flera skäl. Viktigast var att nästa krig inte skulle föras på rysk
jord, men man skall inte bortse ifrån att Stalin var smickrad
över att som segerherre sitta vid förhandlingsbordet och
göra upp om "den gamla världens" delning i intressesfärer
med företrädaren för det gamla brittiska imperiet och - som
det skulle visa sig om än i mer indirekt bemärkelse - det nya
amerikanska. Dragkampen skulle länge handla om Balkan,
vars närhet till Storbritanniens gamla sjöförbindelse med
Indien samt senare etablerade oljekällor i Mellersta Östern
redan under det första världskriget varit av strategiskt
intresse för Churchill.

Från ideologisk utgångspunkt var det för Sovjetunionen
endast en tidsfråga innan revolutionen skulle "frigöra" även
de andra folken, om man endast som föregångsland fick
visa upp vilka förbättrade och jämlika levnadsvillkor som
uppnåddes för hela folket i en socialistisk stat med femårs-
planer nu när "det stora fosterländska kriget" äntligen var
över. Det skadade emellertid inte att hjälpa förändringen
litet på vägen, först genom att säkerställa "proletariatets
diktatur" i de centraleuropeiska satellitländerna och senare
försök till smärre utvidgningar, som att införliva hela Berlin
i Östtyskland samt södra halvan i ett samlat kommunistiskt
Korea. Försök att lönnmörda en alltför självständig Tito och
understödja ett kommunistövertagande i Grekland prövades
också. Redan deltog för övrigt representanter för kommu-
nistiska partier i styret av de finska, franska och italienska
demokratierna, som också kunde hjälpas på traven.

Initiativet till angreppet över 38:e breddgraden kom vis-
serligen från Nordkorea, men tillfrågad uppmuntrade Stalin
till detta. Världen hade emellertid blivit farligare med atom-
vapen, och när USA till Stalins förvåning trädde in som för-
svarare av det "fria" Sydkorea, visserligen under FN-etikett,
påbörjade Stalin metoden med att föra krig genom ombud,
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som senare skulle bli en del av den sovjetiska politiken på
flera håll i världen. Sovjetiska flygförband deltog redan från
början i angreppet. Huvuduppgiften att förstärka Nordkorea
föll emellertid på Kina, som hade en skuld att betala til l
Stalin. Han hade medvetet skapat den första Berlinkrisen
för att ge Mao lugn och ro i sin avslutande kamp mot Chang
Kai Check, som kördes ut från fastlandet till Taiwan 1949.3

Stalins agerande under dessa första efterkrigsår ledde
fram till att Väst avbröt sin avrustning samt att USA över-
gick till den tillbakahållande strategi som genom allianser
skapades runt de två kommunistiska stormakterna. En
inringningspolitik, vars syfte det var att förhindra en fort-
satt kommunistutbredning, men naturligtvis också avsåg
att gagna den sjöfarande federationens egna politiska och
ekonomiska intressen. Viktigast av dessa var Atlantpakten,
NATO, som tillkom 1949. Det sovjetiska svaret på detta,
Warszawapakten ( w e), kom 1955. På den europeiska konti-
nenten skulle de båda supermaktspakterna efter hand ställa
upp sina största mark- och taktiska flygstridskrafter på ömse
sidor den Järnridå, som döptes av den från Jalta och Potsdam
besvikne Churchill i ett berömt tal i Fulton ( u sA) 1946. De
konventionella styrkorna kompletterades efter hand med för
den europeiska krigsteatern lämpade kärnvapen och de båda
tyska staterna upprustades inom respektive pakt.

Jag är medveten om att en del anser att det inte var Stalin
som provocerade Väst, utan tvärtom. Och det gäller inte
bara vänsterintellektuella i Sverige.

Till och med brittiska Joint Intelligence Committee (pc)
uttryckte till exempel i en rapport tidigt 1946:

3 Sudoplatov, Pavel; Sudoplatov, Anatoli & Schecter, Jerrold L.; Schecter
Leona P. (1994) Direktoratet - Stalins spionche f berättar Norstedts,
Stockholm.
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The attitude both of the Americans and ourselves towards
Russia seemed to them to harden after the end of hostilities.
Both in South-East Europe and the Far East, The United
States Government seemed to them to be pursuing a policy
designed to restrict Russia's aspirations. His Majesty's
Government appeared to be pursuing a similar policy in
South—East Europe, Turkey and Persia.4

Å andra sidan var det Stalin som tog till aggressiva medel
som Pragkuppen, Berlinblockaden och Koreakriget. Demo-
kratierna fick hålla sig til l mindre synliga åtgärder. Öst-
staterna erbjöds till och med Marshallhjälp, men Molotov
lämnade tillsammans med sina satellitdelegater diskussio-
nen i Paris 1947.

Under kärnvapentäcket var supermakterna i  ett bälte
runt ekvatorn från Sydostasien över arabländerna och
Afrika t i l l  Syd- och Mellanamerika, förutom krig genom
ombud, hänvisade till subversiv verksamhet i sin kamp om
det politiska inflytandet. Det var sannerligen ingenting som
endast utövades av Sovjetunionen, men det var det ursprung
som var mest framträdande för oss i Västeuropa. De kom-
munistiska partierna stöddes med pengar, utbildning och
desinformation. Unionen hade en central myndighet för
det senare, något vi fick känna av i  Sverige bland annat
under 8o-talets ubåtskränkningar. KGB:S så kallad inflytel-
seagenter var verksamma på hög politisk nivå även i vårt
land. Fredsrörelser infiltrerades och stöddes ekonomiskt
för att påverka försvarsfrågan i  de europeiska länderna.
Exempelvis kom 90 procent av World Peace Councils budget
från Sovjetunionen.'

4 Hennessy, Peter (2003) The Secret State: Whitehall and the Cold War.
Penguin Books, London, s.15.

5 Andrew,  Christopher (2000) The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe
and the West. Basic Books, London, s 287 samt s. 437ff.
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Kjeld Hillingso beskriver i sin Trusselsbilledet6 flera av de
kommuniststyrda företeelserna i Danmark, som till exempel
den undergrävande verksamhet som de kommunistiskt
sinnade värnpliktiga under sin grundutbildning i början av
7o-talet bedrev också i vårt land. De skulle inte längre vara
värnpliktsvägrare, utan skaffa sig vapenutbildning för att
kunna delta i ett framtida maktövertagande. Naivt, ja, men
så sades det.

Kommuniststatens tveeggade sätt ledde t i l l  tolknings-
svårigheter och politiska motsättningar inom Väst. Hur
skulle man tolka vad som sades i en jämförelse med vad man
tyckte sig kunna se med den begränsade insyn man hade
i Sovjetstaten? Dess ambassadör i Stockholm på 8o-talet,
Boris Pankin, har beskrivit hur han uppfattade det i  sina
memoarer:

Ta, till exempel Helsingforsprocessen, konferensen om
säkerhet och samarbete i Europa, som vi envetet hade för-
sökt få till stånd i många års tid. Helsingforsdokumentets
grundsatser — speciellt i "den tredje korgen" — hade vi ingen
som helst avsikt att följa.

I vänsterkretsar ville flera inte se denna skillnad mellan
ord och handling. I försvarsutskottet till exempel fanns en
kvinnlig (s)-politiker som attackerade mig varje gång jag i
ett samtal råkade peka på exempel på denna sovjetstatens
dubbelnatur. (Så sent som på 90-talet delade Gorbachev
ännu ut titeln "Sovjetunionens hjälte" till en uppfinnare av
ett nytt B-stridmedel; ett vapen som unionen redan 1972
i FN gått med på att skrota.) I  själva verket var det väl så
som den brittiska underrättelsetjänsten sade till den första
Labourregeringen: " In fact the Soviet leaders are especi-

6 Hi f l ings°,  Kjeld (x005) Trusselsbilledet — en koldkriger taler ud. Nordisk
Förlag As, Köpenhamn.
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ally hostile to 'reformist socialism' which they regard as a
dangerous competitor for working-class support in many
countries."'

Sovjetunionen vågade sig också på att tillgripa militära
medel för att säkerställa sin kontroll över satellitstaterna i
Centraleuropa; först 1953 i Östtyskland och sedan 1956 i
Ungern, båda gångerna utan någon kraftfull reaktion från
Västmakternas sida. Ansåg man det som acceptabelt inom
ramen för Jalta-överenskommelsen? Handlingsoviljan bör
ha sänt kalla kårar utmed ryggraden på politikerna i länder
som kände sig ligga i riskzonen, till exempel i Finland? Det
tillhörde ju de länder där man under andra halvan av 4o-talet
förberett det kommunistiska partiet, SKP, för en kupp.' Vid
inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 kände sig Sovjetunionen
dock osäkert på om NATO skulle ingripa militärt eller inte.
Vid ett PH P Round Table i Stockholm våren 2006 deltog
den ryske generalen Yermakov, som hade att förtälja, att han
varit plutonchef under denna inmarsch och att WP anfalls-
styrka varit dimensionerad till 28 divisioner för att också
kunna möta ett NATO-ingripande. Fjorton av dessa, varav
hälften östtyska och hälften ryska, anföll från DDR in mot
det gamla tyska Böhmen, det vill säga närmast intill NATO-
landet Västtyskland. Hur hade det utfallit om tysk ställts
mot tysk? Även denna gång lät Väst dock saken bero. Det
fanns nu kärnvapen med i bilden för bägge parter.

Ingripandet resulterade dock i en stor politisk förlust för
Sovjetunionen. Strax före inmarschen hade ungdomsrevol-
ten startat i Paris och med den en vänsterrörelse, som kom-
muniststaten enligt gammal vana försökte använda sig av
för att öka Sovjetunionens inflytande i västeuropa. Nu blev
det inte så. Istället uppstod den så kallad "eurokommunis-
7 Hennessy,  Peter (2003) s 24.
8 A n d r e w ,  Christopher (2000) S. 278f.
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men", som tog avstånd från den i Sovjetunionen tillämpade
socialismen när försöket att införa "socialism med mänskligt
ansikte" i Tjeckoslovakien tillrättavisades. Däremot kunde
revolten fortfarande användas för att öka klyftan mellan
Europa och USA, då den andra supermakten samtidigt
visade upp ett liknande ansikte i Sydostasien.

Först med den polska krisen i början på 8o-talet var det
slut med dessa militära interventioner. Visserligen skram-
lade man på nytt med en uppladdning vid gränsen, men
mest för att få den politiska ledningen i Polen att liksom
1956 själv ta i frågan, införa undantagstillstånd och kväsa
den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet. N u  reagerade
USA mer kraftfullt, liksom man gjort i  Afghanistan, med
subversivt stöd till oppositionen. Den för Moskva obegrip-
lige humanisten Carter, som påbörjat detta stöd, avlöstes
också av en ny president, Reagan, som kombinerade ett nytt
upprustningsbeslut med hård retorik. Den oro detta väckte
hos den gamle KGB-chefen Andropov, som snart skulle bli
förstesekreterare, resulterade i den kanske farligaste krisen
under hela det kalla kriget. Jag skall återkomma till detta
längre fram.

Redan under 5o-talet hade Mao Tse-tung tröttnat på sin
"storebror". Chrusjtjov berättar att brytningen började 1959
när Sovjetunionen förvägrades att bygga en ubåtsbas för
Stilla Havet i sydöstra Kina.9

I början av 7o-talet tog Mao dessutom emot ett besök
av den amerikanske presidenten Nixon. Det uppstod en
ny möjlig fiende längs en lång gräns, vars dragning man
dessutom var litet oense om. Det var dock inte mer militärt
farligt än att Sovjetunionen kunde bibehålla sin markanta
kraftsamling til l Europa mot NATO under hela det kalla

9 Ta l b o t t ,  Strobe (red.) (1970 1.468f.
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kriget. Det kan också konstateras att Sovjetunionen inten-
sifierade sin upprustning under den så kallad avspännings-
perioden från slutet av 6o-talet, inte minst vad gäller Norra
marinen, som avlöst Östersjömarinen som Sovjetunionens
mest prioriterade flotta. De centraleuropeiska wp-staternas
stridskrafter moderniserades också, för att kunna lösa sina
offensiva uppgifter inom ramen för en ny strategi.



Den förekommande
sovjetiska strategin

Strategin innebar att WP (enkannerligen Sovjetunionen),
när man ansåg sig ha indikationer på ett förestående NATO-
angrepp, skulle förekomma detta, för att så snabbt som
möjligt försvåra NATO:S användning av kärnvapen samt
en amerikansk förstärkning över Atlanten. Operations-
planen innebar i  TVD Väst att man på bred front från
Tjeckoslovakien till Polen skulle anfalla västerut för att på
några dygn nå Atlantkusten. Samtidigt skulle man från
Ungern anfalla genom det neutrala Österrike mot norra
Italien och Medelhavet. Det går en röd tråd från ett sam-
manträde i Sovjetunionens inre försvarscirklar i början av
5o-talet över marskalk Zjukovs hemliga Berlintal 1957 till
beslutet 196o att anta en förekommande offensiv strategi.
Det sammanträde jag nämner hölls strax före Berijas fall
1953 och beskrivs i  Stalins spionchefs, Pavel Sudoplatovs,
memoarer:

Berija beordrade mig att tillsammans med GRu-chefen
general Zacharov, chefen för marinens underrättelseope-
rationer, Vorontsov, och chefen för långdistansbombflyget
marskalk Golovanov, att inom en vecka inkomma med för-
slag hur den amerikanska strategiska flygöverlägsenheten
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och de amerikanska kärnvapenbaserna skulle kunna neu-
traliseras. Han ville ha en plan för att sätta amerikanernas
underhållslinjer till Europa ur funktion, inklusive hamnar
och flygbaser.

När vi följande vecka samlades på Berijas rymliga kontor
i Kreml var flottchefen amiral N. Kuznetsov närvarande
... med ett annat perspektiv till mötet. Han sade att akuta
operationer borde klassificeras i enlighet med det moderna
krigets särdrag, och moderna konflikter, hävdade han,
tenderar att vara kortvariga och nå slutliga avgöranden.
Med utgångspunkt från min plan ställde han frågan: Givet
att våra resurser är begränsade, var borde våra priorite-
ringar ligga - i ett förekommande anfall, som kanske skulle
sänka tre eller fyra hangarfartyg vid Atlanthamnar eller i
Medelhavet, eller sprängning av marinbaser för att förhin-
dra truppflödet? Utifrån sitt maritima perspektiv hävdade
han att vii det långa loppet genom att beröva amerikanerna
och britterna deras överlägsenhet beträffande hangarfar-
tyg skulle kunna förändra maktbalansen till vår fördel och
därigenom öka den totala effektiviteten hos vårt ubåtsva-
pen. General Zacharov, som senare blev generalstabschef,
anmärkte att ide'n med förekommande anfall mot fiendens strate-
giska installationer var en originell tanke i krigskonsten som han
föreslog att vi seriöst borde vidareutveckla ... [min kursivering

I mars 1957 höll marskalk Zjukov ett hemligt tal i Berlin till
officerarna vid den ryska gruppen i Östtyskland.2 Han ville
väl stärka stridsviljan hos denna framskjutna grupp nu när
Västtyskland skulle upprustas och kärnvapen grupperades i
de europeiska NATO-länderna. (Utrikesminister Gromyko
och försvarsminister Zjukov var där för att signera ett för-
svarsavtal med Östtyskland.) I  talet framhöll han att det
var Sovjetunionen som skulle slå till först. Så fort det fanns
tecken på att NATO förberedde ett angrepp i Europa skulle
Sovjetunionen förekomma detta med en snabb offensiv fram
till Atlanten. Det var den välutrustade andra echelongen

Sudoplatov, Pavel m.fl. (1994) S.3371.
Hämtat från PH P:s hemsida hösten zoo6. (/www.php.isn.ethz.ch/)
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från Vitryska och Baltiska militärdistrikten som skulle svara
för denna. Vid operationen mot resningen i Ungern året före
hade styrkan visat sig kunna uppmarschera på 46 timmar.
Det var sålunda den tid den framskjutna gruppen måste
kunna hålla stånd om Västmakterna -  trots allt -  plötsligt
skulle överraskande slå till.

Bild 1. Den sovjetiska synen på 8o-talet rörande hot kommande över
Skandinavien. På 5o-talet utgjordes hotet helt av kärnvapenbärande stra-
tegiskt bombflyg med behov av understöd från taktiskt flyg baserat i Norden.
(Källa: Lars Ulfving, "Minkar och andra (h)järnspöken" i Forum Navale
nr 56, 2001)
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På en fråga om varför de inte kunde få samma goda
beväpning svarade marskalken att det gällde att inte väcka
den björn som sover. De var ju under ständig observation
från andra sidan gränsen. Han tog också upp att några av
dem hade varit för öppna mot sina östtyska kolleger. Man
kunde ju inte lita på dem. En del hade flytt västerut. De
gällde att hemlighålla sina planer för dem. Även om han
talade om de nya kärnvapnen, som det vapen som skulle
radera ut motståndarens stridskrafter, sade han också, att de
kanske inte behövde användas i anfallet fram till Atlanten.

Nu var det kanske inte så förvånande att just Zjukov
förde fram en sådan uppfattning. Han var ju en produkt av
markstridskrafterna, som historiskt hade varit den priorite-
rade delen av kontinentalmaktens stridskrafter. Inte alla var
förtjusta över att armen skulle reduceras, flottan byggas ut
och de självständiga strategiska robottrupperna prioriteras.
Dessutom hade försvarsministern tankar på att inom GRU:S
ram organisera särskilda sabotagestyrkor, som skulle ha till
förstahandsuppgift att försvåra NATO:s användning av sina
kärnvapen, tankar som han "glömt" att orientera sina poli-
tiska kollegor om.

Redan under kriget hade Zjukov setts som en möjlig
rival om den yttersta makten. (Hans hemtelefon skulle vara
avlyssnad ända ti l l  hans död.) Trots detta tog Chrusjtjov
honom till nåder och utsåg honom till försvarsminister. Han
hade ju stött Chrusjtjovs tvååriga kamp om makten inom
det kollektiva ledarskapet efter Stalins död. Emellertid, när
Chrusjtjov fick kännedom om Zjukovs beslut att organisera
dessa GRU-styrkor, spetsnaz, fick han kalla fötter och såg
dem som ett möjligt instrument för en militär kupp och ett
maktövertagande. Zjukov sändes än en gång i inhemsk exil.'

3 Sudop la tov,  Pavel m.fl. (1994) s.331.
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Den nya militärdoktrinen lades fast vid Högsta Sovjets
möte den 14:e januari 196o med stark betoning på använd-
ningen av kärnvapen.4 Sovjetunionen hade snabbt tagit igen
det amerikanska försprånget och under början av 5o-talet
börjat tillverka operativa kärnvapen. Strategin förmedlades
till w P:s försvarsministrar vid ett möte i början av 1961 och
marskalk Sokolovskijs detaljerade operationsplan förelåg
sommaren 1962. Jag skall återkomma till synen på kärnvap-
nen längre fram i avsnittet Det europeiska kärnvapenkriget,
som samlat behandlar denna problematik.

Jag kommer senare också att samlat redogöra för spetsnaz-
organisationen. För även om Zjukov försvann, gällde det inte
hans organisation. Den skulle utvecklas till en brigad vid var-
je front (militärdistrikt) och flotta samt diverse från "Cent-
rum" styrda enheter för särskilt hemliga och kvalificerade
uppgifter. I anslutning till denna redovisning kompletterar
jag också ubåtsfrågans i de avseenden nya sakförhållanden
framkommit i de källor jag nu tagit del av.

4 D a n  nark under den koide krig, s. 6o6.
5 Gustafsson, Bengt (2005).
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Den sovjetiska strategiska
synen på Norden

Kontinentaleuropa eller det Sovjetunionen kallade TVD Väst
var således det strategiska område som stod i centrum för
tänkandet om hur en militär konfrontation mellan super-
makterna kunde förhindras, bryta ut respektive genomföras.
Norden, det vill säga TVD Nordväst, tillmättes emellertid
också stor betydelse genom sin flankposition till kontinen-
ten och NATO:S sjökommunikationer över Atlanten. För
Sovjetunionen var Skandinavien också ett område över vilket
flyg- och senare robotangrepp kunde riktas inte bara mot
satellitstaterna och förbindelserna till dem utan också direkt
mot Sovjetunionens hjärtland. Riktningen var vad man
skulle kunna kalla Sovjetunionens "svaga buk", ett viktigt
område i dess närhet som man inte hade kontroll över.'

I The Voroshilovs Lectures (del i )  finns en beskrivning
över hur den sovjetiska generalstabsakademien i  mitten
av 7o-talet betraktade det nordiska området från militär-
strategiska utgångspunkter. Det sägs bland annat att TVD
Nordväst består av Norge, Sverige, Finland, Island och

Medelhavet var också ett viktigt strategiskt område i flanken på
Kontinentaleuropa, men behandlas inte här, även om det konkurrerade
med nordflanken om resurser.
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nordvästra Sovjetunionen samt omgivande vatten. Det sägs
explicit att Finland och Sverige är neutrala. Vidare sägs
om TVD Väst att "de danska sunden har en viktig operativ
betydelse. Här fordras nära samarbete mellan mark- och
flygstridskrafter samt Västra flottan" (= Östersjömarinen).
Beskrivningen av TVD Nordvästs strategiska egenskaper
fortsatte:

The Northwestern TSMA at its western boundary meets the
Atlantic Ocean TSMA, where large groupings of NATO naval
forces are deployed. Important air and sea routes across
the Atlantic Ocean connect America with Western Europe.
Operations conducted in the Atlantic Ocean, particularly
in its northeastern parts, will have close connection with
operations carried out in the Northwestern TSMA, and will
have great impact on the general strategic situation on the
European continent.

In the south, the Northwestern TSMA borders the
Western TSMA, where the most active NATO countries,
primarily West Germany and England, are located. Strong
NATO armed force groupings are deployed here, which is
at the same time the center of the main economic regions
of West European countries. Lines of communication of
worldwide significance pass through this area. Operations
in the Northwestern TSMA will have to be coordinated with
operations in the Western TSMA in terms of unified con-
cepts and strategic political aims.

As discussed above, the Northwestern TSMA occupies an
important strategic position between the West European
TSMA and the oceanic TSMA of the Atlantic Ocean. In the
context of NATO plans, the countries outside the us SR in
the TSMA will bee used as NATO's bridgeheads for military
operations directed to the east. That is the area where NATO
has already deployed forces which will be employed to pro-
tect its northern flank to the Western and Atlantic Ocean
TSMAs.

The main naval forces of the Warsaw Pact countries are
deployed in the Northwestern TSMA. This area will provide
favorable conditions for Warsaw Pact naval forces to get
access to the northern and central Atlantic Ocean, which is
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Den sovjetiska strategiska synen på Norden

under NATO control and influence. This action will isolate
Norway and Denmark and provide suitable opportunities
for the Northern and Baltic Fleet of the Soviet Navy, as
well as for Poland and the German Democratic Republic, to
accomplish missions for the purpose of destroying the main
groupings of NATO forces operating in the Western TSMA.

Med en sådan strategisk syn på det nordiska området får
man onekligen intrycket att det nordiska området skulle
bli berört av en sovjetisk operation - och det tidigt - i varje
krig på den europeiska kontinenten. Frågan är hur det
alliansfria Sverige skulle hanteras vid en sådan operation i
TVD Nordväst? Ett Sverige som onekligen skulle bli isolerat
tillsammans med Norge och Danmark.

Bild 2. Sovjetisk indelning i krigsteatrar för
operativ planering.
(Källa: Wardak, Ghulam Dastagir (red.) (1989)
The Voroshilov Lectures. National Defence
University Press, Washington, D.C.)
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Bild 3. Sverige på Europakartan. (Källa: Est/InfO)



Olika planer

Den sovjetiska synen på det icke önskade varma kriget med
den andra supermakten varierade över tiden bland annat
beroende på styrkebalansen och synen på kärnvapnen.
I början upplevde inte Stalin hotet från de amerikanska
kärnvapnen som så överväldigande. Folket hade ju nyss visat
upp vilka påfrestningar det klarade av. Genom historien har
Rysslands statsledning demonstrerat en hänsynslöshet inte
minst vad gäller behandlingen av sitt eget folk. En gammal
tanke är att förlusterna blir ännu större om man inte är
beredd att ta de första i en kanske avgörande inledningsstrid.
Den gamla planeringen för Norden från 1940-talet torde ha
levt kvar ända till att den offensiva strategin antogs i början
av 6o-talet. Den byggde runt 1950 på det upplevda flyghotet,
som bildi illustrerar och kan ha levt kvar som alternativplan
även senare. I Wardaks anteckningar från mitten av 70-talet
om Sovjetunionens strategiska syn, lever, som vi ser av
citatet ovan, synen kvar på Skandinavien som ett brohuvud
för angrepp österut, liksom i den polska övningen 1954. Jag
skall återkomma till detta under rubriken Invasionen nedan.

När Sovjetunionen från mitten av 50-talet såg framför sig
ett eget rejält innehav av kärnvapen, inklusive vätevapen,
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förlitade Chrusjtjov sig på detta nya vapensystem, som prio-
riterades och blev ett självständigt vapenslag på strategisk
nivå. Vi hade en period då bägge sidor såg framför sig att
varje krig dem emellan skulle bli ett kärnvapenkrig med
"ömsesidig förstörelse", som man också hoppades innebar
"ömsesidigt avhållande" från krig över huvud taget och sär-
skilt i Europa. För att säkerställa denna avhållande förmåga
försökte Chrusjtjov komplettera sina första interkontinen-
tala robotars brist på precision genom att framgruppera
medeldistansrobotar till Kuba. Hans äventyrlighet skapade
sålunda — en kort tid efter "den andra Berlinkrisen" — en ny
allvarlig kris i supermaktsrelationerna, som skulle få bägge
parter att ompröva sin kärnvapenstrategi.

Amiral Sergei G. Gorsjkov utnämndes 1957 till ös över
Sovjetunionens fyra flottor och övertygade Chrusjtjov om
att man inte kunde vara en supermakt utan att kunna hävda
sina intressen på oceanerna, vilket resulterade i en kraftig
upprustning av flottorna, nu med kraftsamling ti l l Norra
marinen och även i fortsättningen till ubåtar, efter hand ock-
så kärnkraftdrivna och kärnvapenbärande.' Amiral Baltuska
berättar att han redan vid marinens sjöofficersskola omkring
196o fick lära sig engelska.2 Motivet var att officerarna skulle
kunna verka som ambassadörer för det socialistiska systemet
vid fredstida örlogsbesök. Gorsjkovs tankar i Statens sjömakt
präglade också beskrivningen av TVD Nordväst ovan i den
sist citerade meningen, i vilken man kan tolka in Gorsjkovs
tal om att flottan är ett utmärkt instrument också för
bekämpning av landmål.

Chrusjtjov avsattes i  oktober 1964, bland annat med
stöd av — vissa säger med initiativ från — det militärindu-

Gorsjkov, Sergei G. Statens sjömakt, Marinlitteraturföreningen nr 63,
1977.

2 Samta l  med konteramiral Raimundas Baltuska, november 2006.
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Olika planer

striella komplexet. Den påbörjade nedrustningen av de
konventionella markstridskrafterna avbröts och en kvali-
tativ upprustning ti l l  offensiva manövergrupper inleddes.
Luftlandsättningstrupperna och marininfanteriet utveckla-
des. Styrkebalansen i Europa blev från 1960-talet allt mer
till WP:S fördel medan USA hade sina blickar riktade mot
Sydostasien.

När USA hade avslutat -  och som nation hade hämtat
sig ifrån -  sitt engagemang i Vietnam, visade man ett nytt
intresse för situationen i  Europa. I  slutet av 1970-talet
påbörjade USA en ny upprustningsperiod och uppmuntrade
sina allierade i  NATO att modernisera sina försvar. NATO-
länderna, hävdades det, borde årligen öka sina försvars-
anslag med 3 procent för att kunna följa med i den tekniska
utvecklingen med bibehållen kvantitet stridskrafter och
kunna möta det upprustande WP. Med en ny maritim stra-
tegi blev USA mer synligt också på nordflanken i  Europa.
Västtyskland svarade med att utveckla sin marin, som under
8o-talet började uppträda längre norrut både i Nordsjön och
Östersjön samt med understödjande Tornadoflygplan.

Med elektronikens utveckling började Västmakterna att
anskaffa vad som kom att kallas smarta vapen; ett teknolo-
giskt språng också för de konventionella stridskrafterna. Det
uppmärksammades vid Israels angrepp på Libanon 1982,
då det sovjetbeväpnade syriska luftförsvaret blev utplånat
på kort tid. Marskalk Orgakov, ännu generalstabschef, for
på besök för att studera vad som hänt. Samtidigt blev den
från 1957 sittande KGB-chefen Andropov förstesekreterare
för det sovjetiska kommunistpartiet och hans från ambas-
sadörskapet vid Ungernrevolten 1956 kända tendens t i l l
överreaktioner skulle leda fram till en ny riskfylld period.'

3 Samta l  med Plavins.
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8o-talet behandlas i  ett särskilt avsnitt senare, benämnt
Osäkerhetsperioden.

I det följande skall jag redovisa resultatet av mina studier
över det sovjetiska militära hotet mot Sverige under det
kalla kriget såsom det framträder ur tillgängliga källor.
Jag börjar med det mest sannolika angreppsfallet i TVI)
Nordväst under huvuddelen av det kalla kriget, Inringningen,
då detta alternativ framträder klarast ur mina källor. Vad jag
talar om är intentioner. Därmed inte sagt att dessa planer
också var genomförbara. Denna fråga diskuteras i anslutning
till varje alternativ för sig.



Inringningen

Operationsplanen för det polska anfallet längs södra Öster-
sjökusten är rätt ingående beskriven i den danska studiens
rapport. Det finns också redovisat i  en artikel i Wprost av
den 23:e juni 2002 av Pawel Piotrowski.1 Denna plan hade
ett tidigt ursprung från före WP:S tillkomst. Marskalken
Rokossovskij, en av Stalins nyttigaste härförare under "det
stora fosterländska kriget", utnämnd t i l l  polsk försvars-
minister och överbefälhavare, övade detta, sannolikt med
Stalins goda minne, redan i  början av 5o-talet. Liksom
andra övningar senare inom WP var det "det imperialistiska
NATO" som påbörjade kriget, men inte bara från Danmark
utan i  detta fall också från Sverige. Den neutrala staten
skulle därför i det polska motanfallet invaderas över Skånes
sydkust. Den danska studien har inte hittat några ytterligare
belägg för en sådan svensk inblandning utom vid denna
övning från 1954. Tvärtom säger man att Sovjetunionen
senare räknade med att v i  förhöll oss neutrala vid ett
angrepp på Danmark. Den svenske historieforskaren Carl-
Axel Gemzell säger sig till och med från östtyska källor fått

i  H ä m t a d  från pHp:s hemsida vintern 2007, (www.php.isn.ethz.ch/).
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Bild 4. Kartbild från en polsk övning 1954. Angrepp på Skåne, bland annat
över Bornholm. (Källa: Danmark under den kolde krig (2005)).

veta att en svensk neutralitetsförklaring var ett sidomotiv
för en tidig ockupation av Danmark.2

När w P bildades 1955 ville Polen ha ett fortsatt självstän-
digt direkt befäl över sina stridskrafter och fick inom pakten
behålla en sådan uppgift mot Danmark inom ramen för
den offensiva strategin. I  operationsplanen, som läggs fast
1961, är det de polska stridskrafterna som skall ta täten. De
styrkor Zjukov pekat ut i Berlin ingår emellertid i en andra

z Hillingso, Kjeld ( 2005).
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Inringningen

echelong, som följer hack i häl på de polska förbanden. Även
om man litade på den kommunistiska elit man gett mak-
ten, torde det ryska förtroendet för de kuvade folken, som
Zjukov anmärkte i sitt tal, inte vara större än att de ansågs
kräva en kontrollerande kraft.

Senare skulle Sovjetunionen l i ta mer på östtyskarna
än på polackerna. DDR övertog i  planeringen ett tag på
8o-talet till och med den polska uppgiften mot Danmark.'
När jag följde med Civilförsvarets GD på ett besök i Polen i
början på 7o-talet handlade det vanliga skämtet även i den
elit vi träffade om ryssar som hade gjort bort sig. Jaruzelski
återställde en -  som det skulle visa sig - förrädisk ordning.
Solidaritetskrisen skulle nämligen bli början till w P:s upp-
lösning och slutet på det kalla kriget.

Enligt Piotrowski skulle i planen - OP 6i — den första och
andra polska armen anfalla mot Hamburg och Schleswig-
Holstein. På två eller tre dagar skulle de bryta upp den
Jylländska armskåren, nå Elbe och den dansk-tyska gränsen.
I den andra fasen av operationen skulle de nå Rhen och
Mosel över slätterna i Nedre Saxen och Holland. Det var
den fjärde polska armen från Warszawaområdet som något
förstärkt skulle klara av själva angreppet på Danmark. Den
var sämre utrustad än de främre armeerna och dess vikti-
gaste förstärkning var i början på 6o-talet insats av kärn-
laddningar mot flygbaser och befolkningsmål, bland annat
Hamburg och Köpenhamn.

Anfallet mot Jylland underlättades av att en rysk luft-
landsättning tidigt skulle ta Kielkanalen. I  landstigning-
arna mot öarna deltog östtyska förband. Den sovjetiska
Östersjömarinen skulle öppna upp de danska sunden och
den östtyska marinen Kielkanalen. Landstigningsområdena

3 H i l l ingso ,  Kjeld (20o5).
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på de danska öarna skulle förbekämpas med lättflyktiga
kemiska stridsmedel. Själv räknade polackerna vid ett kärn-
vapenkrig med upp till 5o procents förluster under de första
dygnen vid de insatta förbanden.4 Personalomsättning
i ryskt tänkande sker genom insatts av nya förband och
inte genom individuell tillförsel för att täcka förbandens
förluster. Denna princip hade man tillämpat redan före
kärnvapnens tillkomst och dess motiv var att upprätthålla
anfallshastigheten. Man var beredd att ta stora förluster.

I den danska studien (s. 607) redovisas de förenade
Östersjömarinernas (från början av 8o-talet en förenad w P-
marin för Östersjön) uppgifter i samband med angreppet på
Danmark enligt följande:

• tillintetgöra fientliga styrkor i eller på väg in i
Östersjön

• besättande av de danska sunden
• skapa betingelser för överförande av fartygsstyrkor till

Nordsjön genom röjda leder
• skapa övervakning och bassystem i området
• överföra den förenade Östersjöflottan till Nordsjön

och Atlanten
• operationer mot fiendens förbindelselinjer till sjöss

och säkra egna förbindelselinjer

Mycket offensiva tankar, som vi själva från 6o-talet vad
gäller anfall mot Atlantförbindelserna i första hand förknip-
pade med den allt starkare Norra marinen. Exempel på hur
vi såg på Östersjömarinen kan hämtas från 1984 års försvars-
kommittU betänkande Svensk säkerhetspolitik inför 1990-talet:
"... vid en utdragen konflikt kan man även finna det angelä-

4 S e  Danmark under den koide krig, s. 60311.
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Inringningen

get att söka öppna Östersjöutloppen för att kunna utnyttja
Östersjömarinens basresurser och marina stridskrafter."

När jag talade med amiral Zeibotss säger han — med emfas
— att han under hela sin tjänstgöring från början av 6o-talet i
Östersjömarinen hade tränats för att bryta ut genom de dans-
ka sunden — om nödvändigt med hjälp av kärnvapen — och
fram mot gapen mellan Grönland-Island-Storbritannien,
det så kallad GIUK-gapet, för att där bekämpa anglosaxiska
hangar- och andra kärnvapenbestyckade fartyg. (Baltuska,
som utbildats något tidigare, talar om en andra fas. Jag skall
återkomma til l detta längre fram.) Danmark skulle enligt
planen vara ockuperat inom mindre än två veckor. Den öst-
tyska marinen skulle genom en farbar Kielkanal etablera en
örlogsbas för Nordsjön i Tyska bukten. Från andra halvan av
7o-talet, då kvaliteten i de centraleuropeiska w P-krigsmak-
terna hade höjts, skulle den polska operationen utsträckas till
Sydnorge.6 Hade den sovjetiska andra echelongen haft denna
uppgift tidigare?

I augusti 2007 hölls ett PHP-möte om Nordflanken i Boda
Närvarande var den pensionerade ryske generalen Vladimir
Dvorkin, specialist på kärnvapenstrategin, samt professor
Vitaly Tsygichko. Den senare, vars verksamhet under hans
aktiva tid synes ha varit densamma som våra operations-
analytiker vid Försvarets Forskningsanstalt, hade varit med
redan vid det Round Table som hölls i Stockholm våren 2oo6
och var nu också den ryss som talade mest. Han framförde
bland annat att han inför mötet hade studerat planerna från
70- och 8o-talet och funnit att tio sovjetiska divisioner var
öronmärkta för en ockupation av Sydnorge. Vi uppfattade
att det var de som skulle följa efter den polska Kustfronten
över Danmark. På direkt fråga säger Tsygichko nämligen
5 Samta l  med amiral Gaidis A Zeibots, oktober 2006.
6 Danmark under den koide krig.
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"att han inte sett något krigsspel som inkluderade svenskt
territorium". Han säger också att Sovjetunionen ansåg att
det var låg sannolikhet för att de skulle lyckas neutralisera
det svenska försvaret. ("The probability to overcome the
Swedish defence was low.") En formulering som indikerar att
tidsförhållandena inte ansågs medge ett angrepp på Norge
över Sverige. Om Norge säger han att en annan option var
att norrifrån med luftlandsättnings- och amfibieförband
sätta sig på viktiga områden av den norska kusten, ungefär
som tyskarna gjort 194o. (Det var samma uttryck som jag
hade använt vid min genomgång dagen innan av en möjlig
invasion av Sverige; se bild 8.)

Tsygichko betonade också att både Norra marinens och
Östersjömarinens operationer var intimt knutna till tando-
perationerna, varvid öppnandet av de danska sunden var den
centrala uppgiften. Om markstridskrafterna snabbt kunde
ockupera Danmark, kunde Östersjömarinen komma ut i
"blue waters". De för östersjömarinerna tidigare beskrivna
uppgifterna ut mot Giva-gapet är rimligen gemensamma
med Norra marinens, vilken dessutom borde ha förutsätt-
ningar att komma först ti l l  detta. Zeibots har emellertid
ingen kunskap om hur en sådan operativ samordning skulle
ske. Baltuska känner till ett samband. Från 1976, när de
ålderstigna kärnvapenbestyckade Golf-ubåtarna flyttades
från Norra Marinen in i Östersjön och underställdes mari-
nen där, har de bland annat i uppgift att understödja Norra
marinen mot flygbasen i Bodo. Vad säger källorna i övrigt
om Nordkalotten?

En tidig källa vid mina efterforskningar var en redovis-
ning (Bilaga a) av vad generallöjtnant Vladimir Cheremnikh,
förste vice stabschef för Leningrads militärdistrikt 1982-86
(och tidigare på 7o-talet), sade vid ett seminarium i Oslo
1994. Han angav bland annat förstahandsmålen för militär-
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Inringningen

distriktets front vid ett angrepp på Nordkalotten. I dessa mål
ingick just det nämnda Bodo, men också Boden. Ett i och för
sig intressant mål med Sveriges största armsgarnison, men
viktigare var kanske att genom Boden kunde Sovjetunionen
få en genomgående järnvägsförbindelse till Narvik i Norge.
(Sovjetunionen räknade kanske med att få använda järn-
vägsnätet utan strid, som tyskarna 1940-43.) Några andra
mål i Sverige nämndes ej. Däremot flera mål på den finska
Bottenhavskusten, varifrån överskeppningar kunde utföras
mot den svenska Norrlandskusten. Vid en övning i mitten på
7o-talet var det just det man gjorde. På frågan om hur långt
ner i landet detta angrepp nådde, var svaret att det i varje fall
gick söder om Stockholm.'

Staben i Leningrad räknade vid denna övning vidare
med att man som en följd av Vänskaps-, samarbets- och
biståndsavtalet (v ss) skulle få tillgång till vägar och järn-
vägar genom Finland utan strid, en utgångspunkt som
mot bakgrund av min kännedom om det finska folkets
känslor verkar äventyrlig. Sovjetunionen försökte också
gardera sig mot osäkerheten och säkerställa en snabb fram-
gång i Nordnorge. I början av 7o-talet lade man sålunda
fram ett förslag om att Sovjetunionen inom v ss-avtalet
skulle få ta över förberedelserna för försvaret av den
norra delen av Finland.8 En förstärkning av försvaret av
Murmanskområdet, ja, men också ett förbättrat utgångs-
läge för anfall mot Nordnorge. Dock hade väl en sådan
åtgärd provocerat fram någon förändring också inom
NATO. Norge hade kanske omprövat sin baspolitik och
önskat att nordamerikansk trupp ständigt var grupperad i
Norge redan i fred.

7 Samta l  med Plavins.
8 H ä m t a t  från Aftenpostens hemsida, daterad den 26:e mars 2001, och

kontrollerad med den finske amiralen Jan Klenberg.
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Sovjetunionens offen-
siva planering mot norra
Skandinavien
Källa: Generallöjtnant
Vladimir Cheremnikh 1. stf
stabschef Leningrad Milo
1982-1986.
1. Hela Finland skulle

ockuperas
2. Helsingfors, Vasa and

Uleåborg endast första-
handsmål

3. Om Sverige skulle ocku-
peras skulle anfallet
utgå från Kandalaksja-
området mot Boden

4. Efter Boden skulle
anfallet fortsätta mot
den norska atlantkusten

Bild 5. Hämtad från anteckningar vid MUST. Rapport från generallöjt-
nant Vladimir Cheremnikhs besök på PRI09 juni 1994. (De blå pilarna
över havet i norr är tillagda av mig efter samtalet med Plavins. I övrigt se
bilagan, som är MUST-text.)

Fram växer bilden av att den förekommande offensiva stra-
tegin gällde också för TVD Nordväst och att Sovjetunionen i
detta fall hade målet att upprätta vad man skulle kunna kalla
en maritim försvarszon väster om Norden, som därmed i sin
helhet skulle isoleras från den anglosaxiska världen. Genom
en snabb ockupation av Danmark och Nordnorge räknade
man med att Sverige skulle förklara sig neutralt, liksom att
Finland skulle hålla sig till den av Sovjetunionen uppfattade
andan i v s B-pakten. Fördelen med detta för Sovjetunionen
var, att styrkor inte behövde avdelas för att militärt betvinga
Finland och Sverige.

I Sveriges fall kunde det upplevas som särskilt angeläget

9 Peace Research Institute, Oslo.
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i inledningen av ett krig, att inte tvingas att neutralisera
det stora flygvapnet samt den svenska flottan i anslutning
till utbrottet genom Östersjöutloppen, eftersom detta krävt
sin styrkeinsats, som behövdes bättre mot NATO. För att nå
framgång mot NATO måste man redan från början reducera
deras sjö- och flygstridskrafter, vilket för övrigt sades redan
vid Sudoplatovs möte 1953.

Det visade sig att det är fler som kommit ti l l  ungefär
samma slutsats långt tidigare, bland annat beskrivet av norr-
mannen Rolf Tamnes, som särskilt studerat utvecklingen
i NATO:s norra flank under det kalla kriget. Han citerar
det norska försvarsdepartementets bedömning 1973 av de
ryska intentionerna i norr efter två års ingående strategiska
studier:

The Ministry concluded that 'the pattern of development
appears to indicate that the Soviet defence zone is projected
from the most northerly part of the Norwegian Sea to cover
at the present time the whole Norwegian Sea in the waters
of Britain, Ireland and Iceland.' The Parliament Defence
Committee emphasized in February 1973 that the Soviet
defence zone has now reached the GIUK line and 'most of
Norway is behind this line ...910

En attackdykare som i  mitten av 7o-talet tillhörde Öster-
sjömarinens spetsnazförband (561. omRP) styrker slutsatsen
när han i sina memoarer skriver att det i spetsnaz utbild-
ningslokaler satt kartor som visade de platser vid vilka man
skulle rekognosera för landstigningar. Längs operationsax-
eln i norra Atlanten var följande mål inringade: Lofoten,
Västerålen, Färöarna, Hebriderna och Shetlandsöarna, om-
rådet Bergen-Stavanger i södra Norge, östra och västra kus-

io Tamnes, Rolf (1991) The United States and the Cold War in the High
North. Ad Notam forlag As, Oslo, s. 235.
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Bild 6. Det sannolika sovjetiska målet Pr operationen i 711D Nordväst
under perioden 196o-87; att upprätta en maritim försvarszon i Norska
havet ned till Nordsjön. Man räknade med att Sverige förhöll sig neu-
tralt vid ett snabbt angrepp på Danmark och Nordnorge. (Källa: Bengt
Gustafsson)

ten på Island samt sydöstra kusten på Grönland." En ring
runt Norska Havet! Redan tidigare har den norska forskaren
Kirsten Amundsen konstaterat att "Sovjetunionen behövde
Svalbard, Jan Mayen, Island, Färöarna och Shetlandsöarna
för flygbaser åt attack- och bombflyg, för elektronisk krig-
föring, varningssensorer samt hamnar för ubåtar och andra
fartyg"." WP hade också offensiva ingenjörförband för
reparationer och snabb utbyggnad av hamnar och flygfält."

Exempelvis kan Tsygichkos nämnande av den "tysklik-
nande" optionen ovan ses som en möjlighet att bygga upp

11 Rzhavin, Aleksandr (1007).
12 Amundsen, Kirsten (red.) (1990) Inside Spetsnaz, Soviet Special

Operations. A Critical Analysis. Presidio. Press, Novato, CA.
13 Samtal med medarbetare till general Jonas Kronkaitis, maj 2007.
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ett tidigt basområde i Bergen—Stavangerområdet. Detta som
ett komplement till en annan sovjetisk framskjuten bas i
Lofotenområdet samt den tidigare nämnda östtyska basen
i Tyska bukten för understöd av den maritima försvarszo-
nen; allt i avvaktan på att Sydnorge tas från Danmark. Han
bekräftade också det sovjetiska intresset för öarna i Norska
havet.

I Military Objectives in Soviet Foreign Policy har Brookings
forskare för sin del kommit fram till att kontroll av Norska
Havet skulle tas i en senare fas, liksom att en invasion av
Storbritannien ingick i  denna fas. Även amiral Baltuska
förlägger, som sagts, Östersjömarinens framträngande mot
G r u K-gapet till en andra fas, efter ockupationen av Dan-
mark. Det behöver i  och för sig inte ha betytt att det
var någon paus inplanerad mellan händelserna. Det som
talar mot en paus är att operationen sannolikt krävde
att Sovjetunionen måste tillvarata en överraskningseffekt.
Det borde också vara väsentligt att tidigt kunna bekämpa
sjöfarten över Atlanten, som ju var ett av syftena med den
förekommande offensiva strategin ut mot Norska havet.
Ett invasionsförsök mot Storbritannien krävde däremot
praktiska förberedelser efter en första fas, men det var lättare
att åstadkomma om man hade tillräcklig kontroll av Norska
havets sjö- och luftrum. Golfubåtarnas robotar i Östersjön
hade också Storbritannien som målområde. tries flygbaser
bör ha varit ett viktigt mål redan före anfallet mot Danmark.

Var då detta en realistisk plan? En avgörande faktor var
den överraskning som Sovjetunionen kunde åstadkomma
med den höga beredskapen vid första echelongens förband
samt möjligheten ti l l  ett enkelt ianspråktagande av civila
resurser som fartyg och transportflygplan. Vid den övning
av Leningrads front som jag nämnde ovan användes inled-
ningsvis i kuppangreppet mot Nordnorge till exempel inte
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luftlandsättningstrupperna, utan endast trupp över havet
till största delen ilastad civila fartyg. Styrkeförhållandena i
norr under 6o- och 7o-talen talade också för att operationen
kunde nå framgång. Detta särskilt som man räknade med att
insatser av spetsnazenheter och långräckviddigt flyg tidigt
skulle reducera de anglosaxiska styrkorna.

Osäkerheten är väl större om Sovjetunionen hade lyckats
skapa den luftlägessituation som den långt utsträckta offen-
siven hade krävt. Det ska dock konstateras, att NATO:S flyg-
stridskrafter i Europa under 6o-talet inte var helt moderna
och att de sovjetiska flygplanen med sin beväpning vid det
kalla krigets slut visade sig vara överlägsna västsidans i en
duell mellan enskilda plan. (Tysk källa efter återföreningen.)
Elektronikens utveckling i Väst och dess betydelse för sen-
sorer, motmedel och målsökare samt systemintegreringen
skapade emellertid under 7o-talet ett teknologiskt gap som
upplevdes som besvärande i Öst. Sovjetunionens utvärde-
ring efter kriget i Libanon 1982 gav enligt Tsygichko i ett
krigsspel till resultat att WP förlorade 8o procent av sina
fartyg under de första två—tre dagarna och förlorade slaget
om Östersjön och de danska sunden.

Offensiven fram till GI u K-gapet hade säkerligen även
under 1960- och 7o-talen krävt den största hänsynslöshet
och snabbhet som Sovjetunionen trodde sig vara mäktigt.
Avgörande för valet av plan är ju också att den som gör
den själv tror på sin förmåga, och Sovjetunionens ledning
inklusive generalstaben hade genom sin starka ideologiska
förankring och de avslutande militära och politiska fram-
gångarna på 40-talet länge en stor tilltro till sin förmåga och
sina väpnade styrkor.

I nästa avsnitt skall jag behandla kärnvapenkriget i ett
sammanhang, men först några kommentarer om den här
beskrivna operationen inom ramen för ett kärnvapenkrig.
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Den sida som börjat med ett första slag med kärnvapen hade
naturligtvis lyckats åstadkomma de största förlusterna hos
motståndaren. Förutom hos dennes kärnvapenpotential,
hos sjö- och flygstridskrafterna och deras ledning. Såtillvida
hade ett första slag med kärnvapen främjat Sovjetunionen
och dess möjlighet att ta omedelbar kontroll över området
Nordsjön—Norska Havet. Om man sedan kunnat behålla
denna kontroll över tiden och vad det i så fall fått för bety-
delse, hade berott mer på NATO:S andraslagsförmåga med
kärnvapen och hur denna insatts än vem som behärskade
havsområdet i inledningen av ett all out nuclear war.
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Bild 7. Flygbild över de fyra siloschakten vid kärnvapenbasen i Ploksciai,
Litauen. Från den underjordiska kommandocentralen ledde gångar ut till
de fyra silona. Ingången till anläggningen syns ungefär mitt på bilden. Var
några missiler riktade mot Sverige? (Fotograf Vidmantas Bezaras)



Det europeiska kärnvapenkriget

Kärnvapnens tillkomst förändrade för all framtid politiken
och - om de användes - krigsmiljön. Så länge USA var ensam
om dem kunde de fortfarande användas för att fortsätta
politiken med militära medel enligt Clausewitz' tes. Det var
ett för krigs avgörande utslagsgivande vapen. USA kunde nå
sina politiska mål genom att endast hota med att använda
detta yttersta av våld. Men, när man är två -  eller flera -
makter som disponerar detta nya stridsmedel uppstår en helt
annan situation; och så skulle det snart bli.

Var det då inte längre användbart? Jo, om man slog till
först och var så överlägsen i antal och hade sådan precision
i insatsen att man kunde räkna med att man slog ut nästan
hela motståndarens kapacitet. Om så var fallet, kunde man
då ens låta bli att göra just det? Motståndaren kunde ju göra
det i en senare situation och då praktiskt taget utplåna det
folk, vars välbefinnande man som beslutsfattare hade ansvar
inför. Det blev nödvändigt för varje part i kärnvapenvärlden
att säkerställa en egen andraslagskapacitet, en kapacitet som
gjorde motståndaren osäker på, om man inte trots allt kunde
slå tillbaks efter ett förstaslag. Först en sådan balanssituation
gjorde kärnvapnen oanvändbara - man hade en pattsituation.
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En tillräcklig andraslagsförmåga hade man enligt McNamara,
usA:s försvarsminister under huvuddelen av 1960-talet, om
man hade så många och så diversifierade kärnvapen att man
i svaret på motståndarens första attack kunde slå ut upp emot
so procent av hans befolkning och 65 procent av hans indu-
strikapacitet. Mutual Assured Destruction - MAD - fungerade
i början av 6o-talet som en stark avhållande faktor på stra-
tegisk nivå mellan de båda supermakterna. USA till och med
överdrev den sovjetiska kapaciteten. Ett annat alternativ var
om man hade sådan försvarskapacitet mot både ballistiska
och kryssningsrobotar att man kunde avvärja en tillräcklig
del av ett förstaslag. I början av 6o-talet började u SA utveckla
ett sådant system, vilket ledde fram till förhandlingar och
1972 till det så kallad A sm-avtalet mellan supermakterna.
Detta avtal begränsade antalet system som varje part fick
ha till ett enda. Sovjetunionen blev det enda land att bygga
ut ett sådant system, runt Moskva. USA svarade istället med
att utveckla ett system med flera stridsdelar per robot, det
så kallad MIRV. När Reagan tillträtt återvände han emel-
lertid till försvarstanken med sitt Strategic Defence Initiative,
ett beslut vars ekonomiska konsekvenser för Sovjetunionen
skulle bli bidragande till det kalla krigets slut.

Resonemanget måste föras på två nivåer, både den strate-
giska, som gäller supermakternas egna överlevnad, och
krigsteaternivån, som gäller en lokal region i vilken super-
makternas intressen möts, till exempel Europa. Kunde man
tänka sig ett till regionen begränsat lokalt krig, där främst
taktiska kärnvapen — en sorts tyngre artilleri — kom till
användning? Detta utan att det resulterade i en eskalerad
slagväxling på strategisk nivå supermakterna emellan. Var
det tänkbart? Det skulle innebära att den supermakt som
blev den första att använda kärnvapen medvetet insatte
dem så att den andra supermakten hade valmöjlighet att
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svara i samma lokala region — och också gjorde det — samt
att slagväxlingen stannade inom denna region. Till exempel
att NATO inom ramen för Flexible Response riktade en första
insats mot de polska flodövergångarna och att WP sedan
svarade med en bekämpning av till exempel flygbaserna i
Västeuropa. Inte undra på att antikärnvapenrörelserna växte
sig starka i Europa.

De engelska kärnvapnen var inordnade i NATO:S plane-
ring och kollektiva beslutssystem, så de ställde inte till med
några särskilda problem för någon av parterna. Annat var
det med de franska, som var nationella. Den franske presi-
denten framhärdade i att själv avgöra när de skulle användas.
Enligt den angivna doktrinen skulle så ske först när franska
intressen var hotade, alltså i varje fall senast när den fran-
ska gränsen överskreds. Det kan i  efterhand konstateras
att Frankrike trots detta också ingick i de mål som skulle
ockuperas i WP:S inledande offensiv fram till Atlanten. Mål
som Lyon och Paris nämns i planen, det förra som mål för
Tjeckoslovakiens folkarmes i den tidigare nämnda av ös för
s s SR fastställda handskrivna planen från 1964.1

På den taktiska nivån handlade det i början om slagfält-
skärnvapen med korta räckvidder. Båda sidor var välförsed-
da och hade hög insatsberedskap. NATO:s doktrin i Europa
handlade om att hantera dilemmat att slå ut motståndarens
stridskrafter (som vid ett sådant läge definitionsmässigt var
på framryckning i Västeuropa) utan att ödelägga sin egen
infrastruktur. NATO hade därför i förväg valt ut ett antal
mål, mot vilka man kunde sätta in taktiska kärnladdningar
mot w P anfallsstyrkor och samtidigt minimera skadorna på
det egna samhället. Det var bara det, att man därför inte hel-
ler kunde maximera skadan på motståndaren. USA försökte

Hämtad från PH P hemsida vintern 2007 (www.php.isn.ethz.ch/).
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därför introducera neutronbomben, som genom intensiv
strålning slog ut människor, även i pansrade fordon, men
tack vare en reducerad tryckvåg sparade infrastrukturen och
materiel. I slutet på 7o-talet skulle ytterligare motsättningar
kring de europeiska slagfältskärnvapnen uppkomma, vilket
jag återkommer till.

Vid WP:S sönderfall väckte deras tidigare övningssce-
narier, så som de blev kända vid den tyska återföreningen,
stor uppmärksamhet i Väst just genom att de ofta innebar
användning av kärnvapen. Av dem framgår dock inte hur
Sovjetunionen tänkte sig den globala ramen och hur den
totala kraftmätningen med den andra supermakten ansågs
gestalta sig parallellt med europakriget. Frågan kom upp
vid px p-mötet i Stockholm våren 2006 — två gånger. Det
var en amerikansk general som ställde frågan om vad
Sovjetunionen hade gjort om ett europakrig utvecklat sig
till ett kärnvapenkrig. Hade man då satt in strategiska vapen
mot us A? Svaret från de ryska deltagarna var ja — bägge
gångerna. Baltuska och Plavins har samma uppfattning.

Tillkomsten av kärnvapen komplicerade inte bara poli-
tiken utan också den militära verksamheten på ett helt
annat sätt än annan militärteknisk utveckling både före och
efter, i varje fall hitintills. I praktiken blev markstrid nästan
omöjliggjord av fällen i skog och rasmassor i urbaniserade
områden, som i värsta fall kontaminerats med kvardröjande
strålning. Basområden för fartyg och flygplan kunde på sam-
ma sätt med sina inneliggande farkoster göras oanvändbara
för lång tid. Effektivare kemiska och biologiska vapen kunde
göra stridsfältet än omöjligare att verka på. De professionella
yrkeskårerna agerade som vanligt med att utveckla metoder
och redskap för att överkomma dessa svårigheter, men
de utvecklade metoderna kan endast möta en begränsad
användning och fortfarande till ett högt pris. Mänskligheten
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hade i princip skapat det vapen som med Alfred Nobels
tanke skulle omöjliggöra traditionella krig.

Ett politiskt mål skulle naturligtvis kunna nås med ett
begränsat kärnvapenkrig, begränsat både till vapenstyrkan -
till taktiska kärnvapen - och till den geografiska utbredning-
en - till exempel Kontinentaleuropa. Men, hur säkerställer
man att det inte eskalerar till styrka och utbredning? Och
det obegränsade kärnvapenkriget - även om det är kort - går
knappast att förena med något politiskt mål.

Innebär då allt detta att vi kan lita på att kärnvapenkrig
är en omöjlighet? Nej, helt enkelt därför att den som slår
till först har reducerat den skada motståndaren kan åstad-
komma på den egna parten och då kanske avsevärt. Vi kan
inte heller bortse från mänskliga brister. Vi kan emellertid
konstatera att kärnvapen inte kom till användning under
det kalla kriget trots att detta kännetecknades av en stark
ideologisk motsättning som involverade huvuddelen av
jordens stater på något sätt. Terrorbalansen fungerade - och
vad mera var, vi slapp också se något konventionellt krig
som öppet involverade de bägge supermakterna. i9oo-talets
"tredje världskrig" kom aldrig till stånd. Till detta bör kärn-
vapnen ha bidragit. Genom att det fanns blev det kalla kriget
så utdraget att det möjliggjorde den indirekta strategin med
överlägsenhet i vad som kommit att kallas soft power kunde
segra.

Förändrade förutsättningar efter det kalla kriget kan ha
skapat nya risker. Den pågående spridningen till fler stater
ökar risken för att den mänskliga faktorn skall ta sitt pris.
Detta särskilt som den tekniska utvecklingen går mot smärre
laddningar med mindre förstörande verkan. Den nya mer
hänsynslösa fundamentalistiska terrorismen kan tänkas
vara en aktör som om den får tillgång till sådana vapen kan
använda dem, som väl är i litet antal. För den ryska kontrol-
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len vid upplösningen i början på 90-talet var tydligen inte
helt vattentät. Generalen Aleksander Lebed har pekat på att
man inte visste hur många så kallad "resväskbomber" som
levererades till spetsnaz-enheterna (se nedan). Den tyske
generalen Jörg Schönbom, som hade till uppgift att införliva
NVA i  Bundeswehr, hittade enligt uppgift vid sitt besök i
Briick den 8:e januari 1991 till sin förvåning 24 robotar av
typ ss-23.2 Är det säkert att inga kärnvapen fortfarande är på
drift hos den internationella brottsligheten? Vad som talar
emot det är att några fortfarande inte använts i den nya, mer
hänsynslösa terrorismen.

I början av kärnvapenåldern var Stalin, som sagt, inte så
rädd för det amerikanska kärnvapeninnehavet. Inte på det
sättet att han lät bli att själv skaffa sig detta vapen, men han
var till exempel inte mer skakad än att han medvetet skapade
den första Berlinkrisen. Först i samband med Koreakriget
satte Sovjetunionen igång att organisera det agentnät som
skulle bevaka om de amerikanska kärnvapnen också förbe-
reddes för användning.'

Att västmakterna höll på att forska om kärnvapen
hade Stalin vetat sedan början av kriget. Han kände till
att Manhattanprojektet var provklart före vicepresident
Truman. De båda underrättelsetjänsterna, den politiska,
från 1954 benämnd KGB, och militära, GRU, hade under
kriget följt upp verksamheten i USA, Canada och UK och
anskaffat användbar teknisk kunskap. Denna rapporterades
efter hand till den egna forskningsorganisationen, som från
krigsslutet förstärktes med tyska vetenskapsmän. Berija fick
det administrativa ansvaret för att snabba upp utvecklings-
processen. Det första atombombsprovet genomfördes redan
1949, drygt fyra år efter USA, och det första vätebombspro-
2 Hi l l ingso, Kjeld (2005) s. 206.
3 Andrew,  Christopher (2000).
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vet 1953, endast ett år efter. Den första interkontinentala
roboten, om än med dålig precision, blev operativ 1957, ett
år före USA. En imponerande prestation.

Chrusjtjov hade en positiv syn på kärnvapnens roll.
Under de båda "paraplyerna" såg han en viss politisk rörel-
sefrihet, men om det blev ett storkrig mellan supermakterna
skulle det bli ett kärnvapenkrig, som Sovjetunionen också
kunde vinna. Det sovjetiska folket tålde alla påfrestningar.
De mekaniserade förbanden skulle skickas in i och genom
kontaminerat område som om de var osårbara. Vad det
gällde, var bara att slå t i l l  först och avgörande decimera
motståndarnas kärnvapen. Det skulle säkerställas genom
det agentnät som organiserats för att följa förberedelserna
för en eventuell kärnvapeninsats från NATO:S sida och egen
politisk beslutsfähighet. Man organiserade också hemliga
specialförband (spetsnaz), som hade som huvuduppgift att
genom sabotage eller invisning av flyg och robotar mot
lager, bärare och ledningssystem redan i inledningen av ett
krig, konventionellt eller kärnvapenkrig, slå ut så mycket
som möjligt av motståndarens kärnvapenkapaciet. Plavins
kallade det uppgifter för "kamikazesoldater".

Den sovjetiska tanken vid slutet av 5o-talet var att
omedelbart vid ett krigsutbrott göra en massiv insats av
såväl lång- som korträckviddiga kärnvapen, ta det strate-
giska initiativet och avgörande reducera både motståndarens
stridseffekt och uthållighet. Mål för robotarna var NATO:S
hamnar, hangarfartyg, flygbaser, truppkoncentrationer samt
tätorter av politisk, industriell och ekonomisk betydelse.
På den för markstridsförbanden egentliga krigsteatern var
fronten den avgörande aktören. Utifrån resultatet av sin
egen underrättelsetjänst valde man själv ut  de mål som
skulle bekämpas med t i l l  förfogande ställda kärnvapen.
Vid övningar i  Centraleuropa använde fronterna upp ti l l
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6o procent av dessa redan under de första två till tre dyg-
nen. Därutöver kom de mål som den strategiska nivån valt
ut. I  Kustfrontens operation mot Schlesvig-Holstein och
Danmark användes vid en övning mer än zoo kärnladd-
ningar, varav några mot befolkningsmål, som Hamburg. Vad
gäller operationer på marken räknade w P med tre gånger så
hög anfallshastighet vid användning av kärnvapen som med
konventionellt understöd, 12 mil per dygn mot fyra.4

Beredskapen var hög för övergång till kärnvapenkrig,
då fronterna disponerade utskjutningsmedlen och de rys-
ka förbanden med ammunitionen följde inom fronten.
Sovjetunionens fartyg medförde normalt 2-4 torpeder/
robotar med kärnvapenstridsspets vid patrullering och
övning,5 som vi själva kunde konstatera vid "u 137" grund-
stötning i Karlskrona skärgård. I en intervju med den poli-
tiske officeren från ubåten 25 år efteråt berättade han att de
övervägt att förstöra dess kärnvapentorpeder. I Lettland har
man skrivit en bok om alla de anläggningar Sovjetunionen
lämnade efter sig vid tillbakadragandet.6 I kapitlet om de
med kärnvapenförråd försedda flygbaserna säger man sig ha
hittat en instruktion till piloterna att de skulle förstöra kärn-
vapen om de riskerade att falla i fiendens händer. För detta
ändamål var kärnvapnen försedda med en konventionell
laddning för destruktion.'

I början såg USA kärnvapnen som en tillgång som kunde
kompensera för konventionell underlägsenhet. Innehavet
skulle avskräcka Sovjetunionen från krig över huvud taget.
En strategi om massiv vedergällning skulle svara för detta.
När Sovjetunionen började bygga upp en egen kapacitet

4 Danmark underdur kolde krig, s. 590ff•
5 Samta l  med amiral Zeibors.
6 La tv i j a  - PSRS Karabaze, Zelta grauds (Riga 2006).
7 Samta l  med amiral Zeibors och överste Plavins.
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inriktades u SA sina vapen mot de kända landbaserade syste-
men. Kubakrisen fick USA att inse att detta inte var svaret på
varje försök av Sovjetunionen att flytta fram sina positioner.
Det var inte rimligt att varje fientlig handling skulle resultera
i ett kärnvapenkrig, en slutsats som ledde fram till strategin
Flexible Response. Man skulle svara med det militära våld som
situationen krävde. Det ledde ti l l  mångåriga diskussioner
med de europeiska allierade, varför det tog tid att växla.
Strategin med Flexible Response implementerades inom
NATO först i början av 7o-talet.

Europeerna hade känt sig säkrare med den gamla strate-
gin. Med den nya var det flera frågetecken som måste rätas
ut. Till exempel i vilken situation vid ett Europakrig skulle
kärnvapnen komma t i l l  användning? Om Sovjetunionen
började gå över Rhen? Hur skulle de insättas? Mot truppen
vid Rehn, mot en senare echelong vid flodövergångarna i
Sovjetunionen alternativt Polen eller som en markering i
Östersjön, till exempel mot Östersjömarinen eller som en
höghöjdsexplosion? Hur skulle beslut fattas? (Svaret är att
det byggdes upp en kollektiv beslutsordning inom alliansen.)
Det fanns många frågor som man sluppit besvara tidigare
med den massiva vedergällningen. Diskussionerna ledde
också fram till att man från 1976 betonade att det viktiga
var, att kunna försvara sig med konventionella medel och att
denna kapacitet skulle förstärkas.

I diktaturens pakt gick det till en början fortare. Redan
1965 gick det ut direktiv om att man skulle öva också
konventionell krigföring. WP övade också med skilda för-
utsättningar. Övningen Oktoberstorm 1965 började med en
konventionell fas medan 1966 års övning Flata var med
kärnvapen från början. Ännu på 1980-talet delades det ut
en hemlig bok om allmän taktik vid konventionellt krig,
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men det talades också om risk för eskalation.' Det dröjde
emellertid ända till 1974 innan politbyrån bestämde att man
inte skulle vara först med att använda kärnvapen. Det dekla-
rerades dock inte öppet förrän 1984.9 Ställningstagandena
inom WP underlättades av att styrkebalansen vad gällde
konventionella styrkor i Europa successivt förbättrades för
paktens del. Huvuddelen av 196o- och 7o-talen ansåg nog
Sovjetunionen att man kunde vinna ett konventionellt krig
i Europa.

I mitten av 7o-talet lärde Generalstabsakademin ut till
de icke-sovjetiska deltagarna att NATO alltid var den som
började kriget. Det kunde starta på något av följande sätt:

• överraskande angrepp med obegränsad användning av
kärnvapen

• ett angrepp med inledningsvis begränsad, men senare
full användning av kärnvapen

• anfall med styrkorna i TV D utan användning av kärn-
vapen, det vill säga ett lokalt krig

• påbörjande av krig genom gradvis utveckling av ett
lokalt krig."

Förutsättningarna inför övningarna inom NV P hade också
NATO som den angripande parten. I  själva verket — som
läsaren redan vet — hade Sovjetunionen antagit en förekom-
mande strategi och då särskilt för kärnvapenkrig, det vill
säga när underrättelsetjänsten uppfattade händelser inom
NATO som förberedelser för en förestående kärnvapenat-
tack skulle Sovjetunionen till varje pris förekomma den. Det

8 M c c G w i r e ,  Michael (1987) Military Objectives in Soviet Foreign Policy. The
Brookings Institution, Washington D.C. 0.27.

9 D a n m a r k  under den kolde krig, s. 59off.
to Wardak,  Ghulam Dastagir (red.) (1989).
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låg naturligtvis en risk i denna syn. Underrättelsetjänsten
kunde övertolka vad som hände. Var det en annan syn i
Washington? De genomförda w P-övningarna, som redovi-
sades av Tyskland vid återföreningen, skapade sålunda med
sina scenarier en otäck känsla genom att de i  många fall
utgick ifrån att NATO avsåg eskalerade till kärnvapenkrig
efter ett par dygn, något som Sovjetunionen skulle försöka
förekomma med ett kraftfullt första slag mot förberedel-
serna och som understöd för sin offensiv fram till Atlanten.

Upplevelsen av möjligheten av ett europeiskt kärnvapen-
krig var särskilt stor i slutet av 7o-talet. Så kallade taktisk
användning beskrevs i en ny hemlig amerikansk handbok,
som sannolikt också nådde Moskva. Sovjetunionen place-
rade i sin tur ut en ny robot, ss-2o, som genom sin längre
räckvidd än tidigare slagfältsvapen uppenbarligen var avsed-
da för mål i England och Frankrike. Detta följdes av NATO:S
så kallad dubbelbeslut, som innebar att om Sovjetunionen
inte drog tillbaka ss-20 senast 1983, så skulle NATO placera
ut den ballistiska roboten Pershing-i i  och kryssningsrobotar
med kärnvapenstridsspetsar i  Europa, något som senare
också skedde.

Intrycket av att Sovjetunionen under det kalla kriget hade
"fingret på avtryckaren" har senare förstärks til l exempel
av ett par intervjuer i den engelskspråkiga ryska tidskriften
Komersant i  mars 2005, i  vilken generallöjtnant Matvey
Burlakov, befälhavare i  början av 1980-talet för fronten i
TVD Sydväst, uttalar sig som om att han själv kunde fat-
tat beslut om insats av taktiska kärnvapen. Den tidigare
Stockholmsambassadören Oleg Grinevsky säger i en annan
intervju i samma tidskrift:

Officially the Soviet Union said that it would not be the first
one to use its nuclear weapons. However, in reality things
were different. At the maneuvers (for example West-83)
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they war-gamed delivering a preventive blow to the NATO
countries in case authentic information on the preparation
of a nuclear attack was received. What 'authentic informa-
tion' meant, was not specified anywhere. I do not know
when exactly the concept of the first blow was dropped but
it did hold out until 1987.

(En före detta elev vid generalstabsakademien säger att
Sovjetunionen betraktade av dem avlästa indikationer på
beredskapshöjningar för krig hos NATO som ett konstaterat
krigsutbrott, som försvarade att man gjorde en egen första-
insats.)

Betydde då detta att Sovjetunionen var berett att starta
ett kärnvapenkrig? Nej, säger Sjevtjenko:

... de sovjetiska ledarna är övertygade om att deras seger
kommer som en följd av det mänskliga samhällets utveck-
ling. Och om de kan skynda på den processen genom några
små begränsade konventionella krig, så mycket bättre. Jag
känner bara till ett tillfälle då ett kärnvapenanfall överhu-
vudtaget har diskuterats, nämligen 1969 vid tiden för de
sovjetisk-kinesiska gränsförhandlingarna, då Kinas kärnva-
penkapacitet inte utgjorde något verkligt hot.

Trots WP:S övningsmönster får man nog anse att båda
supermakterna från mitten av 1960-talet försökte undvika
handlingar som kunde leda til l kärnvapenkrig. Det fanns
dock en risk för att supermakterna "triggade" varandra
till det. Jag skall återkomma till detta längre fram när jag
behandlar 8o-talet under rubriken Osäkerhetsperioden.

En senior brittisk underrättelseman uttryckte när han
häromåret såg tillbaks på det kalla kriget: "Neither side
would allow themselves to believe that the other side was as
frightened as they were."" Det var vi väl alla!

Hennessy, Peter (2003) s.i
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Enligt muST:S anteckningar från seminarierna med Cherem-
nikh hade Sverige tidigare varit ett lika viktigt mål som
Finland och Nordnorge. Sverige hade (på 195o-talet, före
långdistansrobotarnas tid får man förmoda) enligt Sovjet-
unionens uppfattning en särskild roll för det amerikanska
strategiska bombflyget.' Skulle dessa anfalla in mot Sovjet-
unionens hjärtland, med Leningrad- och Moskvaområdet
som två väsentliga mål, behövde de understöd av attack- och
jaktflyg mot luftförsvaret i Baltikum, och dessas begränsade
räckvidd krävde helst basering i  Sverige. Var det motivet
för det engelska och amerikanska intresset att prioritera
praktiska förberedelser inom flygverksamhet i våra hemliga
förberedelser för att motta hjälp? Hur långt sträckte sig
diskussionerna om syftet med de praktiska förberedelserna
och på vilken nivå? Genom spionen Stig Wennerström kan
Sovjetunionen redan tidigt ha känt till att ett visst samarbete
ägde rum med NATO-länder, bland annat USA.

I det första numret 1964 av Military Review finns en arti-
kel benämnd "Khrushchev's right flank" av en amerikansk

I S e  bild 1 på s. 289
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MILITÄRA OPERATIONSRIKTNINGAR
TVD Nordväst

Sovjet-

en.11. Inledande markoperadoner

Efterfoljande markoperationer

Iniedande maritima cperationer

Bild 8. Invasionsbilden i "Krushchev's right flank". (Källa: Military
Review, nr 11964, Illustration: FHs)

överste vid namn Robert P. McQuail som beskriver en
sovjetisk operation mot TVD Nordväst.

Vilken hans källa är anges inte närmre, men det framgår
att överste McQuail speciellt studerat Sovjetunionen, rest
mycket i landet och varit förbindelseofficer hos chefen för
den ryska gruppen i DDR. Artikeln är mycket detaljerad vad
gäller operationsaxlar, styrkeinsatser och operationsmål,
vilket talar för att det handlar om mer än spekulationer. Den
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kan ha sin bakgrund i en planering från 1940-talet medan
Tyskland fortfarande ockuperade Norge och fortsättnings-
kriget pågick i Finland.

Planen innefattar en ockupation av Sydnorge, vilket
Cheremnikh menade var onödigt. Det kan ju å andra sidan
ha berott på att han framträdde i Oslo och främst talar om
en annan tid, men också på att han inte kände till något om
planeringen i det Baltiska militärdistriktet, vars front bör
ha varit den som hade denna uppgift mot södra Sverige och
Norge. Landstigningarna i Kvarken och Bottenviken i norra
Sverige och Finland anges däremot av McQuail som en upp-
gift för Leningrads militärdistrikt. Bland Rzhavins platser
som spetsnazpatrullerna skulle rekognosera för landstigning
återfanns ju på 1970-talet ett område vid Bergen—Stavanger,
det vill säga i södra Norge.2

Den "hand med fingrar" som på bilden sträcker sig från
Baltikum mot hamnar i  Sverige från Malmö i  söder t i l l
Härnösand i norr känner jag igen från en bild som fanns vid
MUST omkring 199o, men nu inte har kunnat återfinnas.
I denna fanns dessa "fingerpilar" mot de hamnar vi under
det kalla kriget vant oss vid fick besök av sovjetisk underrät-
telsetjänst: på Skånes sydkust, i Hanöbukten, Norrköping,
Oxelösund, Nynäshamn, Gävle och Sundsvall/Härnösand.
Bland de ryska operationskartblad som hittades i ett för-
råd i Baltikum i början på 199 o-talet var stadskartan över
Norrköping tryckt så sent som 1987. Det stämmer också
med hur man i en handling, som återfunnits i litauiska arkiv,
har inriktat underrättelsetjänsten mot svenska hamnar.;

Anfallsriktningarna i Finland på bilden stämmer i stort
med de som Ohto Manninen anger för 1940-talet.4 Hur

2 Rzhavin, Aleksandr (2007).
3 Erhål len av Kronkaitis.
4 T h e  Soviet Plans for the North Western Theatre ofOperations i,, 1939-1944.
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länge kunde i så fall denna plan ha varit aktuell? Ja, rimligen
i varje fall fram till den nya offensiva planeringen från början
av 1960-talet, då det strategiska bombflyget delvis avlösts av
robotar och räckvidderna för flyg ökat. Invasionsplanen kan
ha varit aktuell även senare som ett alternativ til l inring-
ningen om man genom omständigheterna tvingades att
väpnat angripa också Finland och Sverige. De militärgeogra-
fiska faktorerna av betydelse var i stort oförändrade under
hela det kalla kriget med undantaget att sjöstridskrafternas
kraftsamling flyttades från Östersjö- t i l l  Norra Marinen
från 1960-talet. Här samlades också flottornas strategiska
kärnvapenrobotar.

Plavins säger sig ha varit med om operativa övningar i
både Leningrads och Baltiska militärdistrikten som inspek-
tör för underrättelsetjänsten åt centrala GRU i  Moskva.
Övningen vid Leningrads frontstab hade ägt rum så sent
som under andra halvan av 1970-talet och innebar angrepp
över Finland mot norra Norge och Sverige. Som sagts tidiga-
re räknade man med transportrörelser genom Finland utan
strid. En övning vid Östersjömarinen hade ägt rum 1968
och innebar landstigningar på flera platser i södra halvan av
Sverige, det vill säga samma mönster som på McQuails bild.
I varje anfallspil utgjordes täten av ett regemente. Totalt
skulle man inledningsvis sätta in fem till sex divisioner av
skilda slag. Om denna övning har dock Plavins tidigare
uppgivit att det inte var den gällande operationsplanen, men
1968 bör ju också inringningsplanen sedan länge varit den
gällande. Vad man övade kunde just ha varit en reservplan.

Angreppet över kust på stor bredd passade för kärn-
vapenåldern. Sovjetunionen ansåg under hela det kalla
kriget att landstigningsoperationer var möjliga att genom-
föra över i varje fall mindre vatten,' som till Danmark eller

5 G o r s j k o v,  Scrgei G. (1977).
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över Engelska kanalen och i  Bottenhavet. Den sovjetiska
ledningen var beredd ta stora förluster.

Vi har genom åren frågat oss varför Sovjetunionen, om de
nu planerade för en landstigningsoperation mot Sverige, inte
tillverkade mer specialtonnage för anfallstäterna. Det finns
en möjlig förklaring. Den breda landstigningen på många
platser längs vår kust har likheter med den tyska operationen
mot Norge i april 194o. Den genomfördes i huvudsak med
vanliga örlogs- och handelsfartyg, vilket ökar möjligheten
för skyddande vilseledning i förberedelserna för och påbör-
jandet av operationen. Som bekant utvecklade Ryssland och
Tyskland gemensamma operativa koncept under 1920-talet.
I ett seminarium vid FHS våren 2007 med deltagande av två
ryska militärhistoriker gällande Östersjömarinens planering
under 192o- och 3o-talen framförde dessa, att den sovjetiska
politiska ledningen ogärna såg att man lade ut pengar på
speciella örlogsfartyg, vars uppgifter istället kunde lösas
av handels- eller fiskefartyg.6 Det gällde i  diskussionen
minutläggare, men kunde naturligtvis lika gärna ha gällt
trupptransportfartyg. Vi får inte glömma bort att alla fartyg
i kommuniststaten ägdes av staten och kunde användas av
denna till vad den ville. Sedan civila ro-ro-fartyg tillkommit
förbättrades möjligheterna. Hillingso berättar att östtyskarna
för sin del tänkte landstiga med hjälp av fiskebåtar och färjor
i sin medverkan i Kustfrontens anfall mot de danska öarna.7

Även i detta fall hade väl utgången berott på om Sovjet-
unionen lyckats överraska NATO och i vilken utsträckning
USA hunnit och velat hjälpa oss i vårt försvar. Om Sovjet-
unionen börjat med att använda kärnvapen och NATO tidigt
svarat på det mot överskeppningen hade väl utgången varit
väldigt oviss. Vid kärnvapenanvändning hade den svenska
6 S a m r a l  med dr Pavel Petrov, maj 2007.
7 H i l l i n g s e ,  Kjeld (2005) s.164.
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politiska ledningens fasthet varit den helt avgörande faktorn.
Jag återkommer med synpunkter om nyttan av vårt invasionsför-
svar under inringningsperioden i den avslutande diskussionen.

Även om mycket talar för att McQuail har rätt och
Cheremnikh säger att "tidigare hade Sverige getts samma
centrala plats som Finland och Nordnorge", som skulle ocku-
peras, måste jag konstatera att Cheremnikh vid ett senare
tillfälle på en direkt fråga svarade att Sverige inte skulle
ockuperas. Om USA använde våra flygbaser talade han i
stället om att bomba ut dessa. Menade Cheremnikh med
kärnvapen, vilket kunde ha varit aktuellt framförallt under
Chrusjtjovs tid eller på 1980-talet? Om inte kärnladdningar
kommit till användning, hade det nog varit lättare sagt än
gjort, särskilt om NATO hade förstärkt vårt luftförsvar. Trots
allt återstår det sålunda att bevisa McQuails bild.

Beroende på omständigheterna kunde Finland och Sverige
dock beröras av markkriget, särskilt i norr. General Dvorkin
berättade i Bodo att de hade

... different options for a conventional us sR attack against
Norway in the 198os. Some of the options bypassed
Sweden and Finland, while other options implied viola-
tion of Swedish or Finnish territory. A Soviet attack could
bypass Norway's neighbors in the East by using amphibious
attack forces towards North Norway, or by an attack from
the South, directed through the Danish Straits and prob-
ably violating the northern parts of West Germany and
Denmark. However, the main option was a massive, stra-
tegic assault conducted by joint Soviet land, naval and air
forces, hence very similar to the German attack on Norway
April 9th 194o. A strategic assault of this dimension would
include seizing the Danish Straits in a massive amphibious
attack against the Danish mainland and violating Swedish
and Finnish territory by land forces. For a long period ten
divisions were earmarked for this option.8

8 K j e l l  Inge Bjerga, Norwegian Institute for Defence Studies, och
Professor Vojtech Mastny, director for PH P.
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Rubriken är vald för kommentarer till 8o-talets hot mot vår
säkerhet. Detta för att jag upplevde att det kalla krigets sista
tio år periodvis var svårbedömbara av olika skäl. De första
åren som en av det kalla krigets farligaste perioder, nedan
beskrivet under rubriken Operation RJaN, och de sista åren,
som jag ägnat flera sidor åt i min tidigare uppsats om det
kalla kriget inom ramen för FOKK,1 därför att det var så
svårbedömbart vart Sovjetunionen var på väg. Hela perioden
präglades av ubåtskränkningarna av våra inre vatten samt
hur man skulle behöva förändra vårt försvar med hänsyn till
hotet från Sovjetunionens stora spetsnazorganisation. Dessa
senare frågor behandlas under två underrubriker: Spetsnaz
och Ubåtskränkningarna.

Operation RJaN
MUST orienterade mig om denna operation RJaN någon
gång efter det att jag tillträtt som ÖB och förklarade att den
hade att göra med en ökad misstanke från Sovjetunionens

1 Gustafsson, Bengt (2006) S. 45ff.
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sida att NATO hade för avsikt att slå till med ett förstaslag
av kärnvapen. Bland annat följde Sovjetunionens agenter i
ökad utsträckning upp tecken på övertidsarbeten i NATO:S
ledningsorgan och om de anhöriga vid Västambassaderna
i länderna runt Sovjetunionen åkte hem. Den allvarligaste
incidenten under operationen hade inträffat redan 1983 och
det talas om den i flera av mina källor, bland annat i den
danska studien.2 Den ökade spänningen mellan pakterna
från slutet av 7o-talet kunde ingen undgå att lägga märke
till.

Västvärlden och inte minst den svenska statsledningen
hade upplevt 7o-talet som en efterlängtad avspännings-
period, allt medan WP, Sovjetunionen sin dubbelnatur tro-
gen, fortsatte sin upprustning. Avspänningen bröts synbart
genom Sovjetunionens inmarsch i  Afghanistan 1979, en
åtgärd om vilken det rådde skilda uppfattningar inom både
den politiska och militära ledningen i  Moskva. Motivet
som segrade i den följande diskussionen har angivits vara
risken för att islamisk fundamentalism skulle sprida sig in i
Centralasien.' Det har också uppgivits att man uppfattat att
USA inte skulle komma att ingripa. Motsättningen mellan
pakterna stegrades emellertid snabbt efter bildandet av den
polska fria fackföreningen Solidaritet och USA:s reaktion
med subversiv verksamhet i  både Afghanistan och Polen.
Så här i efterhand vet vi att Sovjetunionens ledning redan
tidigare hade börjat oroa sig på grund av president Carters
sätt att uttrycka sig och NATO:s beslut att förstärka försvaret
av Europa och Atlanten. Det var i och för sig nödvändigt, då
NATo-försvaret hade urholkats sedan 1960-talet. NATO:s
så kallad dubbelbeslut, som jag kommenterat ovan i kärn-
vapenavsnittet, var en del av det som oroade.
2 Danmark under den koide krig, s. 497ff.
3 Andrew,  Christopher (2000) S. 385f.
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w P-mötena i slutet av 70-talet präglades sålunda av en
pessimistisk bedömning av den framtida styrkebalansen
mellan pakterna. Carters direktiv för en ny kärnvapenstra-
tegi tolkades som innebärande en inriktning mot en total
ödeläggelse av Sovjetunionen vid krig, varför den misstänk-
samme KGB-chefen Andropov fick för sig att det bara var en
tidsfråga innan NATO skulle sätta in ett överraskande kärn-
vapenslag mot Sovjetunionen med ett sådant förintelsemål.
Han inriktade från 1981 KGB och GRU, som normalt tävlade
om att vara "bäst i klassen", att samverka om den verksam-
het som hade i uppgift att upptäcka när NATO och särskilt
u SA påbörjade förberedelser för detta kärnvapenslag. Denna
Sovjetunionens historiskt sett kraftfullaste satsning av sin
agentorganisation, som kallades Operation RjaN, skulle fortgå
till Sovjetunionens sönderfall 1991.

Särskilt allvarlig blev situationen 1983. Det var det år
Sovjetunionen i Fjärran Östern sköt ner ett felnavigerande
sydkoreanskt passagerarflygplan. (Den regionala sovjetiska
flygledningen tog det sannolikt för ett amerikanskt signal-
spaningsflygplan.) Reaganadministrationen hade nämligen
- förutom trappat upp den subversiva verksamheten i
Polen och Afghanistan och börjat en ny i Tjeckoslovakien
- påbörjat en PSYOP mot Sovjetunionen självt, som bland
annat innehöll anflygningar mot unionen och ubåtskränk-
ningar av dess örlogsbaser; man "lekte med elden".4 Det
förekom också ett falsklarm om en amerikansk robot-
uppskjutning detta år. Misstänksamheten stegrades. Den
incident som i värsta fall kunde utlöst en förekommande
kärnvapenattack från Sovjetunionens sida i enlighet med

4 Schweizer, Peter (1994). PS YOP är en förkortning för operationer av
psykologisk krigföring - i det här fallet, som Fred Ikle, en i adminis-
trationen, säger för att "förvirra Sovjetunionen"; om det nu är rekom-
mendabelt i kärnvapenåldern.
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dess strategi inträffade så i  november, när NATO övade
sin kollektiva beslutsorganisation för insats av kärnvapen,
övningen Able Archer.

För första gången avsåg de politiska ledarna delta i en
sådan övning, en typ av övning som i och för sig förekommit
med jämna mellanrum. Det fick till följd att "Centrum" i
Moskva mitt under övningen meddelade KGB- och GRU-
residenturerna i fiendeländerna att de amerikanska baserna
befann sig i förhöjd beredskap, vilket var felaktigt. Samtidigt
hade beredskapen vid de sovjetiska flygstridskrafterna vid
baser i Östtyskland, Polen och Baltikum höjts. All övning-
verksamhet vid dessa var inställd under en vecka parallellt
med Able Archer. Andropov beordrade också terroristattack-
er mot NATO-länderna. Bomber lades bland annat ut som
förberedelser på restauranger i  närheten av amerikanska
baser i Europa. (De hittades av CIA 1985.)

Det var inte enda gången som kärnvapenstyrkorna
larmades under operationen. Enligt uppgifts ledde genom
åren RjaN åtta till nio gånger till så kallad superlarm (högsta
beredskap?) inom wP:S kärnvapenstyrkor. Normalt anses ju
underrättelsetjänst höja säkerheten genom den kännedom
om fakta den ger, men kombinerad med misstänksamhet
och svårigheter att tolka tal och åtgärder i ett främmande
politiskt system kan den också medföra risker.

En risk synes också ha förelegat för Sverige. I en bok om
Baltikum sägs att:

Missilerna i Baltikum stod riktade mot Sverige. På ett
område av Gotlands storlek fanns under 1980-talet kärn-
vapen som hade sprängkapacitet som motsvarade 16000
Hiroshimabomber. En enkel knapptryckning kunde utra-

5 Cowley,  Robert (2005) The Cold War. Random House, New York,
S. 41911.
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dera Stockholm, Linköping eller Västerås. Hotet om total
utplåning kastade skuggor över hela efterkrigstiden.6

Vid tiden, närmre bestämt 1984, var av KGB prioriterade
mål för desinformation och subversion följande:'

... motverka försöken av USA och NATO att förstöra den
existerande militära jämlikheten och förvärva militär över-
lägsenhet över USSR; kompromettera de aggressiva försöken
av imperalistgrupperna och deras plan att starta ett kärnva-
penkrig
fördjupa misshälligheterna inom NATO ...
visa upp för det internationella samfundet usA:s plan att
starta ett krig, dess vägran att förhandla i god tro med USSR
om nedrustning; stimulera ytterligare förbättringar av anti-
krigs- och antimissilorganisationerna i Väst, få in politikerna
och andra påverkande personer av folket i dessa och upp-
muntra organisationerna till mer avgörande beslut för att
koordinera sina aktioner.

Det har sagts att den sovjetiska underrättelseorganisationen
efter hand som åren gått blivit allt sämre och då särskilt avse-
ende analys i Centrum av västerländska politiska och sam-
hälleliga frågor. Vasili Mitrokhin säger i sin sammanfattning
att man inte rekryterade någon ny verkligt begåvad agent
i västvärlden efter 1950-talet, som The Cambridge ring eller
The Magnificent five (Philby, Burgess, Maclean, Blunt och
Caimcross; kära barn med många namn) i England. Från
7o-talet blev de vänsterintellektuella eurokommunister.
Den tekniska delen fungerade bättre än den politiska. Ännu
1980 anses 7o procent av de sovjetiska vapensystemen vara
grundade på i Väst inhämtad teknik.

6 Handberg, Peter (2007) Undergångens skuggor: Missiler och möten: repor-
tage. Natur & Kultur, Stockholm.

7 Andrew,  Christopher (2000) 5. 484-
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För en svensk läsare kan det kanske vara intressant att
notera att Skandinavien och särskilt Sverige ofta nämns i de
böcker jag studerat som viktigt från underrättelsesynpunkt,
en gång till och med som en bra inkörsport för underrät-
telser om NATO. Stockholm tog tydligen inte slut med det
andra världskriget som en mötespunkt för spioner. Sverige
nämns lika ofta som Västtyskland, som var lättbearbetat
från DDR, och Frankrike, där man hade gott om agenter
från 40-talet och framåt som var placerade i den franska
säkerhetstjänsten.8

I sammanhanget kan också nämnas att Gorbachev valdes
in i politbyrån i början av Osäkerhetsperioden, 1979, och
tillhörde dem som röstade för införande av krigslagar i Polen
i syfte att stävja Solidaritet. I slutet av sin "perestrojka" lär
han beklagat sig över att han gett folket för stor frihet.9 När
KGB inte längre höll kontroll på folket, var kommunistunio-
nens saga all. Av svärdet och skölden i KGB:s vapen visade
det sig att skölden var avgörande, allt enligt Mitrokhin.

Spetsnaz
Organisationen för specialoperationer, benämnd Spetsial
naznacheniya, tillväxte under 1960-talet och blev allmänt
känd av Västs underrättelsetjänster som Spetsnaz från
1970-talet. I  Sverige började man tala om överraskande
inlett anfall. Sovjetunionen hade visat sin förkärlek för
att kuppartat angripa den politiska ledningen i sitt mili-
tära målland innan den egentliga krigföringen satte igång.
I Tjeckoslovakien 1968 började det med att oanmälda
Aeroflotflygplan med specialstyrkor ombord landade på
Prags flygplats och sattes in mot den politiska ledningen. De
8 A n d r e w ,  Christopher (z000) s. 437.
9 Sudop la tov,  Pavel m.fl. (1994) 6.446
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förstärktes snabbt med luftburna lätta pansarförband, som
skapade kaos i staden. Likaså i Kabul 1979, där KGB:s Alfa-
och Zenitstyrkor trängde in i presidentpalatset. Den första
boken, som hette just Spetsnaz, dök inte upp i  bokhandeln
i Sverige förrän 1989 och gjorde organisationen känd för
allmänheten.

Den mest synbara delen var den brigad om 350o man som
fanns vid varje front och flotta. Varje brigad kunde enligt
Plavins, som varit ansvarig för deras utbildning i Baltiska
militärdistriktet, samtidigt utföra 18o patrulluppdrag. Deras
huvuduppgift var sabotage, särskilt mot NATO:S kärnva-
penkapacitet och ledningsorganisation. Bland annat skulle
sensorer av olika slag förstöras så snabbt som möjligt. 1967
tillfördes de små kärnvapen, möjliga att medföra på sabota-
geuppdrag, så kallad "resväskkärnladdningar". De centrala
enheterna hade arrestering eller avrättning av viktiga led-
ningspersoner som en av sina uppgifter.

Organisationen betraktades som mycket hemlig även
inom det sovjetiska försvaret. Zeibots säger att bara omnäm-
nandet av beteckningen GRU kunde leda till att man blev
inkallad till förhör.

(Glavnoye Razvedyvatenoye Uprvleniye eller GRU hade
kontroll över huvuddelen av specialförbanden.) För att inte
röja sin specialart hade de inga egna uniformer, utan klädde
sig i luftlandsättningstruppernas eller respektive marins uni-
form. Båda organisationerna samverkade de normalt med.

Vi kände i det svenska försvaret till att universitets- och
högskoleelever var befriade från den vanliga värnplikten.
Vad åtminstone jag inte hört var att de obligatoriskt till-
bringade en dag i veckan på en militär fakultet vid utbild-
ningsanstalten. Där utbildades de parallellt t i l l  reservof-
ficerare. Det avslutande året tjänstgjorde de i den militära
organisationen, en avslutande trupptjänstgöring. De med
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stor förmåga, framför allt fysisk, togs ut till en särskild spets-
nazorganisation. Idrottsmän ur eliten nämns för sig som
ingående i specialenheter, direkt underställda den centrala
ledningen.1° De spetsnazuttagnas trupptjänst bestod till del
av att de under ett par månader som turister i grupper om
två till tre man vistades i en region i det land där de skulle
ha sina uppgifter i krig. Vål där rekognoserade de militärt
intressant infrastruktur inom området. Tjänsten kunde
också bestå av att de medföljde så kallad TIR-bilar samt han-
dels- eller fiskefartyg, som skulle passera deras region eller
besöka något intressant objekt, som till exempel en hamn av
betydelse. Denna verksamhet förklarar en del av vad vi såg
av sovjetisk underrättelseverksamhet i vårt land.

Enligt Plavins hade alla länder i w P samma system, så det
var kanske inte underligt att vi nu och då också träffade på
små grupper av polacker med ej lättförklarlig verksamhet i
Sverige. I fred förberedde de olika spetsnazenheterna sålun-
da sina uppgifter i krig. I detta ingick bland annat att försöka
rekrytera stödpersoner för logistik till det uppdrag man
skulle lösa. Bergling skall enligt Suvorov ha varit en sådan
stödperson. Bland förberedelserna skulle också ha ingått att
gömma för krigsuppgiften nödvändig utrustning. Så skall ha
skett under Pragvåren i Tjeckoslovakien." Vapengömmor
lär ha blivit funna på flera håll i västvärlden, men än så länge
inga i Skandinavien.

Innebar då dessa nya förband att ett eventuellt angrepp
mot Sverige kunde se delvis annorlunda ut än vi tidigare
ansett? Vi hade ju inga kärnvapen i Norden, som var förban-

io Suvorov, Viktor (pseud) (1987) Spetsnaz: The story behind the Soviet
SAs. Hamish Hamilton, London. Svensk översättning: Spetsnaz: Sovjets
hemliga terrorarme (1989) Timbro Stockholm. Författarens verkliga
namn är Vladimir Rezun.

11 Suvorov, Viktor (pseud) (1987) s.6.
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dens huvudmål. Trots detta borde del av de spetsnazförband
som ingick i de fronter och flottor som fick uppgifter mot
Norden avdelas också mot Sverige. I boken Spetsnaz beräk-
nas totalt omkring 400 man kunna sättas in mot Sverige,
det vill säga en styrka motsvarande cirka so patrulluppdrag.
Så många sabotageuppdrag hade naturligtvis överraskande
insatta och med rätt målval kunnat åstadkomma stor skada
i vårt invasionsförsvar, men knappast varit av avgörande
betydelse.

Vi började också förändra delar av våra förband att bli
kompetenta att jaga denna typ av specialförband. En remi-
niscens av detta är det specialförband av yrkesofficerare, det
så kallad s sG, som under senare år varit i Afghanistan och
Kongo. Beredskapen höjdes också inom fredsorganisatio-
nens ram för att möta vad som på 1960-talet fick benämnas
med sitt rätta namn, det vill säga kuppanfall. Detta övades
varje år i minst ett militärområde. Särskilda åtgärder vidtogs
för att skydda våra flygförare
efter besök av så kallad polska
tavelförsäljare i deras hem.

För at t  spetsnazförbanden
skulle åstadkomma något av-
görande krävdes en inriktning
mot politisk beslutsnivå. (Jäm-
för Prag-inmarschen ovan.) Kid-
nappning av eller mord i kunga-
huset eller den högsta politiska
ledningen, som dessutom pres-
sades genom sabotage mot olika
samhällsfunktioner samt terror-
bekämpning av befolkningsmål i
de större städerna framstod som
ett möjligt sätt att nå ett snabbt
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resultat; det som i planeringen mot slutet av 1980-talet kom
att kallas "strategiskt överfall". Om kärnvapen redan använts
i den större konflikten hade det självklart varit lättare att
övertyga den politiska ledningsnivån om att motstånd inte
lönade sig.

Ubåtskränkningarna
Östersjömarinens spetsnazbrigad disponerade enligt amiral
Baltuska inga egentliga miniubåtar, utan endast dykfarkos-
ter som dykarna satt gränsle på, en "undervattensskoter".
Vi hade ögonvittnesberättelser om förekomsten av sådana
undervattensskotrar från vår ostkust, som måste ha trans-
porterats hit av till exempel handelsfartyg, då de bara hade
cirka io  timmars gångtid. Enligt Rzhavin stämmer detta
inte riktigt." Förutom Sirene, som de torpedliknande dyk-
farkosterna hette, disponerade förbanden också från slutet
av 1950-talet slutna dykfarkoster av r -klassen med längre
aktionstid. Dessa utvecklades fram til l 8o-talet ti l l den så
kallad Triton för 2-6 mans besättning. Sirene fanns i tre olika
versioner, varav en försedd med en krockladdning. Även om
föraren efter inriktning mot målet kunde hoppa av, så bör
han ha tillhört de som Plavins kallade "kamikazesoldater".

Det vi kallade "Vakthunden", ett sovjetiskt örlogsfartyg
som låg innanför Östersjöinloppen och följde upp trafiken
till och från Östersjön, kände Plavins väl till. Från detta arbe-
tade Östersjömarinens spetnazdykare mot de danska och
svenska hamnarna i Öresund och mot Bornholm. Det var en
sådan dykare som vi fick kontakt med i början av 90-talet
och som jag berättade om för Ingvar Carlsson, men som
han tydligen glömt bort när han skrev sina memoarer. Även

12 Rzhavin, Aleksandr (2007).
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fritidsbåtar med patruller utgick från denna bas mot hamnar
och kuster i  västra delen av Östersjön. Underrättelsefolk
följde också regelmässigt med handelsfartygen genom de
danska sunden.

Samtidigt som den danska studien stöder Tunanders
konspirationsteori om amerikanska ubåtar i svenska vatten
konstaterar den att man har haft besök av w P:s underrättel-
seenheter på Bornholm, som varit slarviga och efterlämnat
samma typ av materielspår som vi fann i Stockholms skär-
gård. Plavins berättade att Östersjömarinens spetsnaz hade
till uppgift att sabotera radar- och signalspaningsstationer
på Bornholm, något som de rekognoserade för.

I slutet av 8o-talet tillfördes Östersjön också en ny stor
miniubåt, nämligen den för oss väl kända Piranha. Vi såg
den tidigt i Finska viken och fotograferade den senare i en
ubåtstunnel i  Liepaja örlogshamn under den stora oredan
i början av 90-talet. Den nämns också av Rzhavin. Enligt
honom är den 28,2 meter lång, nästan 5 meter i diameter och
har en fart på 6,7 knop, normalt 4 i undervattensläge. Den
har en uthållighet i undervattensläge om 10 dygn med 3+6
man enligt samma källa. Han anger att den kom på provturs-
kommando till Östersjön 1984 och till 22. ubåtsbrigaden i
Liepaja 1988. Det är också detta år vi tar en "hydrofonbild"
av den i undervattensläge i svenskt territorialhav. I och för
sig är det inte osannolikt art Piranha haft en serie av före-
gångare, liksom Triton i T-klassen.

I Liepaja fanns för övrigt en övningsplats för "arbets-
maskiner" med snorklar av den typ som kan ha varit med i
Kappelhamnsviken på Gotland när våra bevakningsslingor
revs upp där 1987. Farkosterna hade observerats av en föl-
jeslagare till Plavins i början av 90-talet. Samma typ av spår
upptäcktes för övrigt på den Västtyska kusten enligt en av
mina tyska kollegor. Sovjetunionen pressade DDR att införa
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en mer offensiv planering och förstärkning av försvaret inför
7o-talets sista femårsplan. Bland annat önskade man att
DDR skaffade sig fler attackflygplan, särskilt för bekämpning
av sjömål, samt en undervattensbrigad med sex miniubåtar
(min markering)P3

Gotland ja, den viktigaste ön i Östersjön för underrättel-
setjänst för den som sitter på den och för Sovjetunionen för
skydd av sjötransporter från Finska viken och Baltikum mot
de danska sunden. Så spetsnaz sonderingar i dess vikar kan
ha tjänat många syften beroende på den tänkta sovjetiska
användningen av den i olika situationer. (Vad har vi själva
där idag?)

Baltuska anger att man runt 196o bedrev försök med en
miniubåt med luftoberoende maskineri i Östersjön, men att
projektet lades ner, då det krävde vädring av ubåten med
för täta mellanrum. Vad gäller nedläggningen kan han ju
ha fel. Marinen kan istället ha fortsatt försöken på annan
plats. När jag orienterar honom om att en rysk marinchef,
amiral Vladimir Kurajedov, på besök i Sverige 1998 sagt att
man omkring 197o börjat sätta upp motsvarigheten till det
amerikanska SEAL i skärgårdsområdet i nordöstra Ladoga,
erinrar sig Baltuska att föråldrade 400-tonsubåtar, lämpliga
som målfartyg, tagits in i Ladoga på 1960-talet.

I Kronstadt skall det vidare ha funnits tre 6o meter långa
ubåtar, som inte var underställda Östersjömarinen, och
som han tror hade uppgifter i  Atlanten. Var det en reserv
för Norra marinens spetsnazförband, som hade i  uppgift
att förstöra NATO:S underrättelsesystem mot ubåtar i gapet
Grönland-Island-Storbritannien, den så kallad sosus-lin-
jen, och som jag nämner i tidigare uppsats? Allt detta talar
för att det fanns ett speciellt spetsnazförband i Finska viken

13 Hif l ings°,  Kjeld (2005) s. 160.
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lydande direkt under Moskva, kanske med verksamhet också
i Östersjön. Var denna enhet kan ha haft sin bas har jag
inte lyckats klara ut, men förutom Kronstadt är ett förslag
Zelenogorsk vid Karelska kusten nordväst ut. Det fanns
också en underrättelsecentral i  Baltisk, direkt underställd
"Centrum" i Moskva, som kan ha lett sådana operationer.

Sannolikt var sålunda mer än ett förband på besök i våra
skärgårdar. Man är förvånad över hur de sovjetiska underrät-
telseenheterna med olika ursprung tilläts uppträda i samma
region utan att vara samordnade från centrum. Detta gällde
till och med så känsliga saker som rekrytering av agenter
i andra länder." Östersjömarinens spetsnazbrigad bör väl
liksom på Bornholm ha rekognoserat i  Sverige för sina
krigsuppgifter, som bör ha innefattat sabotage mot kustnära
sensorer och stridsledningsanläggningar, medan den cen-
trala enheten kanske förberedde en insats i Stockholm, som
vi -  av bland annat försöket att kidnappa Peter Wallenberg
att döma -  vet var väl kartlagt av någon specialenhet med
dykfarkoster.

Tsygichko förnekar att sovjetiska ubåtar -  annat än av
misstag - "och ej längre norrut än till Stockholm" - kränkte
svenska vatten. "Annat var det i Nordsjön!" Märkliga till-
lägg och till bilden hör att Tsygichko sannolikt inte har haft
tillgång till GRU:s arkiv.

Uppgifter för flottornas spetsnaz är enligt Rzhavins
förord vakttjänst vid nukleära kraftstationer, luftförsvars-
och robotanläggningar samt inträngande i örlogsbaser och
avlämnande av strategiska enheter, placerande under vatten
och på land av teknisk utrustning som sensorer och minor,
undervattensbevakning av statschefer och andra specialupp-
drag. Rzhavins återkommer då och då till uppgifterna, litet

14 Andrew, Christopher ( zoo° ) s. 484.
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olika uttryckt. Bland annat framgår att de före timmen }I i
hemlighet skall ta sig in i fiendens rygg och operera där efter
i förväg upprättade planer. Han säger också att GRU vägrade
att erkänna befintligheten av dessa styrkor trots deras vik-
tiga uppgifter vid kärnvapenkrig, vilka på ett ställe redovisas
som en del i en formalistisk uppräkning:15

i. Lokalisera utskjutningsramper för långdistansmis-
siler och de med medellång räckvidd vid kusten; för-
råd med Nsc-vapen; flygfält; baser för örlogsfartyg
samt koncentrationer av landstignings- och trans-
portfartyg; trupp och materiel; och tekniska data för
långräckviddiga radar.

2. Rapportera om sammansättningen av hangarfartygs-
grupper och konvojer samt landstigningsstyrkor med
fartyg för utskjutning av styrda robotar.

3. Styrning av flygplan och robotar.
4. Skydd av ledningspersonal.
5. Hemlig landsättning i fred av agenter med handels-

fartyg eller ubåtar.
6. Hamming av hemliga dokument, apparater eller fångar.
7. Sabotage för att förstöra viktiga fientliga faciliteter

och baser, hamnar vid kusten.
8. V i d  början av operationen hemligen föra in

spaningstrupp och agenter i fiendens rygg.
9. Eftersökning av hemliga dokument och utrustning i

sjunkna skepp.
io. Träning av syrgasdykare åt GRU och reservförband.
IL Träning av agenter som vid krig skulle föras in i ryg-

gen på fienden med hjälp av syrgasdykutrustning.

15 Rzhavin, Aleksandr (2007) s.103-149.
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12.. Försök med ny utrustning för dykare i spetsnazför-
band.

Dessutom läggs separat till: "Utarbeta metoder för land-
sättning av sabotörer från ubåtar under och på ytan samt
övervattensfartyg och flygplan med fallskärm på land eller
i vatten."

Amiral Baltuska var räddnings- eller om man så vil l
fritagningschef för den enhet ur Östersjömarinen som lade
sig utanför Karlskrona efter grundstötningen 1981. Han
vidhåller att "u 137":s grundstötning från början var följden
av flera felnavigeringar. Även Zeibots, som en period ärvt
den politiske officer som var med om grundstötningen,
säger att denne internt haft denna förklaring. Varför jag
tvivlar på denna uppgift har jag förklarat i en annan skrift.16
Det mest anmärkningsvärda har jag emellertid inte nämnt
tidigare. Hur lyckades man placera sig helt rätt både ti l l
plats och riktning för att ta den svenska flottans särskilda
led (i och för sig för mindre fartyg) in i  örlogsbasen via
Gåsefjärden? Den krävde dock en senare vänstersväng, som
"u 137" också påbörjade, men för sent. Från fynd vid skrot-
ning av en Whiskeyubåt i Finland har vi uppgifter om att
Sovjetunionen hade tillgång til l svenska marinens sjökort
över bland annat Blekinge skärgård med särskilda leder och
mineringar inlagda.

Vad beträffar uppgiften för s-363, som "U 137" egentligen
hette, säger Plavins, att om de hade en underrättelseuppgift
åt GRU, visste inte besättningen om vart de var på väg
eller var de uppehöll sig. Det visste endast den G Ru-officer
som medföljde och ledde uppdraget. Var det inte just en
sådan extraman, benämnd stabskommendör Avsukjevitj,

,6 Gustafsson, Bengt (zoos).
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s-363 hade i ledningen? Vilken uppgift hade de egentligen?
Rzhavin säger att Whiskeyklassens ubåtar ofta användes av
flottans underrättelsetjänst och att en del av dem var särskilt
ombyggda för att skicka ut dykare.17 Vidare frågar han sig
varför just den natten en av A PN:S korrespondenter befann
sig i Karlskrona. Som bekant var det en av täckorganisatio-
nerna för Sovjetunionens så kallad illegalister.

Rzhavin anger ett möjligt motiv, som jag ställer mig frå-
gande till. Han berättar att det i början av 8o-talet kom in
rapporter till KGB:s tredje direktorat om att flera amerikan-
ska lag var i Sverige för att förbereda inträngande i Östersjön
av ubåtar med kärnvapenladdade kryssningsmissiler. Två av
dessa lag var i Karlskrona, säger han. De kan ju trots allt ha
fått en sådan underrättelse. Som vi sett ställde RjaN till med
mycket. NATO hade 1979 fattat sitt så kallad dubbelbeslut,
som ju innebar att sådana missiler skulle tillföras Europa.
Varför inte i marina förband? Dock, hur ser den ubåt ut som
är tillräckligt liten för att smyga sig genom de danska sunden
och tillräckligt stor för att bära och avskjuta kryssningsmis-
siler?

I varje fall torde de enheter från Sovjetunionen som
kränkte våra vatten, förutom uppgifter av den art som
Rzhavin beskrivit enligt ovan, haft till uppgift att kon-
trollera eventuell närvaro av NATO-ubåtar. Under de två
världskrigen hade de mött tyska ubåtar där. De behövde till
exempel skydda de i Östersjön 1976 införda Golfubåtarna.
Sovjetunionen hade också behov av att ständigt följa upp
NATO:S ubåtar i Östersjön, då de var bland de första målen
vid krigsutbrott, vid en operation mot de danska öarna.
Baltuska anger att det i själva verket var en sådan uppgift
"u 137" hade.

17 Rzhavin, Aleksandr (1007) s.2041.
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Osäkerhetsperioden

Arkadij N .  Sjevtjenko, biträdande generalsekreterare
för nedrustning vid FN, hoppade av till USA i  New York
1976. Han hade tidigare arbetat direkt åt utrikesminister
Gromyko och hade god insyn i de utrikespolitiska besluten i
Sovjetunionen runt 197o. Om man orkar läsa varje mening
av hans memoarer, som kom ut i Sverige 1985, skall man på
ett ställe finna en mening av särskilt intresse för oss:

Den sovjetiska ledningens typiskt tveeggade sätt att behand-
la viktiga utrikespolitiska frågor demonstrerades då man
godkände en plan att sända ubåtar för att sondera längs de svens-
ka och norska kustområdena [min kursivering], strax efter det
statsminister Olof Palme besökt Moskva och mottagit för-
säkringar om att Sovjetunionen avsåg vidga det vänskapliga
samarbetet med hans land. Vid ett möte våren 1972 beslöt
man underteckna konventionen om förstöring av biologiska
stridsmedel, men general Aleksej A. Gryzlov berättade för
mig att försvarsminister Andrej Gretjko hade instruerat
militären att hålla fast vid planerna för tillverkning av dessa
vapen. Politbyrån kan omöjligt ha varit omedveten om
denna order."

Dessa är de två enda exempel han väljer för att belysa det
tveeggade sättet mellan ord och handling hos sovjetstaten.
Memoarerna färdigställdes efter "u  137":s grundstötning,
som varit en stor massmedial fråga även i USA, vilket kan
förklara hans val av detta exempel för en amerikansk läse-
krets.

Som jag framhållit i min tidigare uppsats om ubåtsfrågan
passar kränkningarna in i mönstret av den övriga underrät-
telseverksamhet som Sovjetunionen bedrev mot Sverige,
vilket inte behöver innebära att varje kränkning utfördes
av sovjetiska specialförband. Statsminister Ingvar Carlsson
påpekar mycket riktigt att båda parter förberedde sig för

18 Sjevcjcnko, Arkadij N. (1985) s.191.
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krig. Det gällde också i Östersjön. Konspirationsteoretikerna
måste emellertid förklara varför inträngandena på våra inre
vatten började redan under 7o-talet, vilket faktiskt stämmer
bättre med Sjevtjenkos berättelse, samt varför de fortsatte in
på 90-talet, väl efter det kalla krigets slut. I allt väsentligt bör
därför kränkningarna ha ett sovjetiskt ursprung.



Hur stämde vår säkerhets- och
försvarspolitik med hotbilden?

Det första vi kan konstatera är att v i i  Sverige under större
delen av det kalla kriget tydligen haft vissa möjligheter att
nå vårt syfte att hålla oss utanför ett stormaktskrig i vårt
närområde. I det ovan beskrivna huvudalternativet, inring-
ningen, räknade Sovjetunionen, som vi har sett, med att vi
skulle förklara oss neutrala. Det hade dock krävt att krigets
inledning fått det förlopp som Sovjetunionen förväntade
sig, det vill säga man hade lyckats inringa Skandinavien
innan USA hunnit med att avgörande förstärka dess försvar.
Sovjetunionen räknade med vår neutralitet; inte bara för att
vi sagt att det var vår avsikt, utan kanske i första rummet för
att det var just så vi handlade på 1940-talet, när en annan
totalitär stormakt ockuperade Danmark och Norge.

Vår situation var dock svår 194o med ett förhållandevis
svagare försvar. Det fick, när väl Finland fått fred, förutom
till södra Sverige, kraftsamlas till Bergslagen. Med en aktiv
insats mot Narvik av den våren 194o vintervana truppen
hade vi i annat fall tillsammans med engelsmän och frans-
män kanske kunnat förhindra att också Nordnorge ockupe-
rades. Vi hade då emellertid kommit i krig med det ännu ett
par år framgångsrika Tyskland.
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Sovjetunionen borde under det kalla kriget — i varje fall
i en konventionell fas — ha sett framför sig att ett angrepp
genom Sverige för att nå Norge och Atlantkusten, kunde
tagit så lång tid att usA hunnit ingripa och det kanske på ett
avgörande sätt. Professor Tsygichko bekräftar denna slutsats
med sitt tidigare nämnda yttrande om det starka svenska för-
svaret. Bättre då att kringgå Sveriges försvar. I den meningen
var vårt väl förberedda invasionsförsvar av den östra kusten
en förutsättning för att neutralitetspolitiken skulle lyckas.

Om Sverige förhöll sig neutralt, behövde Sovjetunionen
ej heller ta sig an det starka svenska flygvapnet. Det var ju
den typ av stridskrafter med vilka England och USA snab-
bast kunde ingripa till Danmarks och Nordnorges försvar.
Sovjetunionen var sålunda särskilt betjänt av att undvika
onödiga låsningar av sådana stridskrafter mot en sekundär
fiende. Den svenska marinen, bland annat dess minerings-
kapacitet, hade också från sovjetisk utgångspunkt varit en
onödig förstärkning vid NATO:S försvar av de danska sun-
den. Sjö- och flygstridskrafter var den typ av stridskrafter
som skulle vara avgörande i kampen med NATO om Norska
havet och Nordsjön, det vill säga den eftersträvade maritima
försvarszonen.

Vår ovilja att förändra den ekonomiska avvägningen
mellan försvarsgrenarna var mot denna bakgrund kanske
inte så tokig som det ibland sägs, när nu vår strävan var att
slippa använda försvaret, som Anders Thunborg en gång
uttryckte det. Försvarsgrenarna hade invasionsförsvaret
gemensamt, men också olika roller i  det krigsavhållande
försvar som skulle utformas inom ramen för en stormakts-
motsättning. Låt mig också notera att jag i operativa spel
aldrig sett ett angrepp över Östersjön på den bredd som
McQuails bild visar. Samtidigt kan jag också konstatera att
vår utgångsgruppering efter mobilisering hade kunnat möta
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Hur stämde vårsäkerhets- och försvarspolitik...

ett sådant angrepp. Skälen till detta var, att vii den operativa
planeringen utgick ifrån att det var fienden som bestämde
var angreppet skulle komma, men också att vi skulle vara
beredda att möta honom varhelst han kom redan vid kusten.
Möjligen hade vi fått svårigheter i  Sundsvallsriktningen
beroende på läget i Finland.

En annan fråga är, om det var en bra säkerhetspolitik? Om
Sovjetunionen hade lyckats i sitt syfte att isolera de nordiska
länderna från den anglosaxiska världen hade det kunnat
sluta på två olika sätt. Antingen hade vi för lång tid hamnat
inom Sovjetunionens intressesfär. Vad det hade inneburit
vet vi mer än väl från de centraleuropeiska ländernas situa-
tion under det kalla kriget. Eller också hade vi tillsammans
med en stor del av Europas folk på nytt blivit beroende av
att de anglosaxiska länderna kraftsamlat sig för att befria oss
från en diktatorisk stats förtryck. Vilka konsekvenser hade
ett sådant frigörelsekrig fört med sig för de länder där det
hade förts? Hade det eskalerat till ett kärnvapenkrig? Vad
hade handlingsfriheten med möjlighet till neutralitet vid det
inledande krigsutbrottet då haft för betydelse med någon av
dessa utvecklingar?

Vare sig vår säkerhetspolitik var bra eller dålig hade vi
också ett altruistiskt motiv för vårt val av neutralitetspo-
litiken 1948-49, nämligen Finlands utsatta situation. Då
syntes neutralitetspolitiken med en täckt livlina i form av
en atlantisk länk som en framkomlig väg. Sovjetunionen
hade med säkerhet pressat Finland — och oss — ännu hår-
dare under det kalla kriget om Sverige hade blivit medlem
av NATO. Å andra sidan kunde vår militära potential på
1960-talet ha varit utslagsgivande för en pakternas kamp
om Östersjöutloppen och ytterst Norska havet. I bästa fall
hade Sovjetunionens studier redan då kommit till samma
resultat som Tsygichko redovisar från början av 1980-talet.
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Planen för TVD Nordväst kunde då ha blivit mer defensiv
till gagn för flera småstater. Oviljan att ta ställning får
nämligen också konsekvenser — ibland värre för andra än
för oss själva. Finland har frihet idag att när det tycker så
är lämpligt anpassa sig till den nya politiska situationen i
Östersjö-bäckenet. De baltiska staterna är redan, tillsam-
mans med Polen, NATO-länder. Är det inte dags för oss att
"sätta ner foten"?

If we submit, our submission should be timely. If we prepa-
re, our preparation should not be too late. Submission will
entail at the very least, the passing and distribution of the
British empire, and the acceptance by our people within and
under a Teutonic domination of Europe of whatever future
may be in store for small countries like Norway, Sweden,
Denmark, Holland, Belgium, and Switzerland.

Winston Churchill, utdrag ur radioutsändning
den 16:e november 1934.



Del II: Bilaga 1
Rapport avseende utrikes

tjänsteresa för förste utredaren,
Litauiska SSR:S KGB:S aktiva

reserv major ---'

I enlighet med den plan för personbaserad inhämtning som
fastställts av ställföreträdande chefen för KGB i  Litauiska
ss R, generalmajor V.V. Zvezdjonkov, befann sig denna utre-
dare från 4:e december 1982 till io:e april 1983 på utrikes
tjänsteresa till den svenska hamnen Göteborg som besätt-
ningsmedlem på underhållsfartyget "Rybatskaja Slava",
tillhörande handelsflottans bas i Klajpeda, och under före-
vändning att vara underhållsmekaniker för den elektriska
utrustningen och automatiken ombord.

Innan fartyget löpte ut genomfördes alla planerade förbere-
delser, däribland en förstärkning av fartygets operativa befatt-
ningar. Agenterna "Vladislav", "Vitas" och "Misjauskas" samt
kontrollerade, betrodda medborgare tillfördes besättningen.

Den period under vilken fartyget befann sig i  Sverige
kännetecknades av att de operativa förutsättningarna för-
svårades. Således skickade det svenska utrikesdepartemen-
tet den 22:e december 1982 en note via Sovjetunionens
ambassadör t i l l  den sovjetiska regeringen, i  vilken den
assisterande försvarsattachen i  Stockholm, en av konsu-

1 Avhemligad och avidentifierad med tillstånd av general Kronkaitis.
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lerna och representanten för det sovjetiska fartygsregistret
i Göteborg anklagades för spioneri och förklarades vara
persona non grata. Denna händelse, som inträffade i  sam-
band med SSSR:s 6o-årsfirande, åtföljdes av omfattande
antisovjetiska skriverier i den borgerliga pressen och andra
massmedia. På grund av detta befann sig denna utredare en
tid utan samband med den svenska residenturen för Första
huvuddirektoratet, vilket kunde återupprättas först efter att
en medlem av detsamma från Stockholm senare tillfälligtvis
rest ned til l Göteborg. I  staden genomfördes varje lördag
antisovjetiska demonstrationer t i l l  stöd för kraven från
polska "Solidaritet", de afghanska kontrarevolutionärerna
och sionisterna. I  februari 1983 greps kocken Simakov på
lastfartyget "Priboj" från handelsflottans bas i Kaliningrad
av polisen, anklagad för stöld i en av stadens butiker. För att
få honom frisläppt krävdes aktivt ingripande från ambassa-
den i Stockholm och generalkonsulatet i Göteborg, samt en
kraftig protest riktad till verkställande direktören för varvet
från "Sudoimports"2 representant Je.S. Ikonnikov, enligt
vilken en hävning av företagets kontrakt med varvet skulle
kunna komma i fråga. i  mars 1983 hölls rättegång rörande
Simakovs fall, och han dömdes till två års fängelse villkorligt.

På rekommendation av generalkonsulatet hölls extra genom-
gångar för samtliga besättningsmedlemmar på "Rybatskaja
Slava" med anledning av det förändrade operativa läget,
där denna utredare deltog. Besättningens landpermissioner
ställdes in två gånger i veckan. När olika grupper åkte in till
staden och när de sedan återvände brukade de ansvariga för
inpasseringskontrollen på varvet ringa någonstans; det kan
inte uteslutas att de myndigheter som idkar övervakning av
våra sjömän får underrättelser på detta sätt.

z D e t  sovjetiska civila fartygsmonopolet.
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Hela varvsområdet övervakas med dolda övervakningska-
meror, ändamålsenligt placerade på platser som dygnet runt
lyses upp av halogenlampor.

På varvsområdet åtnjuter vodka och cigaretter fortsatt
hög efterfrågan bland arbetare och tjänstemän.

2:a januari 1983 genomfördes en andra, förstärkt tullin-
spektion i syfte att upptäcka icke klarerade spritdrycker och
cigaretter. Den noggranna inspektionen omfattade även
kaptenens hytt. Tullen motiverade sin andra inspektion med
att det förekom oklarheter i de dokument som upprättades
när fartyget anlöpte Göteborg. Inspektionen fann inget som
ej redovisats ombord på fartyget. 12:e februari 1983 gjorde
man ett försök att kontrollera besättningsmedlemmar från
"Rybatskaja Slava" i bussen på väg genom hamnområdet till
sjömanscentret "Rosenhill". Ett viktigt element vad gäller
det operativa läget, som kräver ständig uppmärksamhet,
utgörs av en grupp människor på varvet och i staden som
behärskar ryska och ägnar sig åt fientlig verksamhet riktad
mot våra sjömän. Enligt medarbetarna på SSSR:S general-
konsulat har en ökning av antalet tysktalande personer som
ägnar sig åt fientlig verksamhet gentemot sovjetiska sjömän
kunnat skönjas; detta i  samband med tillströmningen av
utlänningar, särskilt emigranter från polska folkrepubliken.

Allt detta måste otvetydigt beaktas när kontraspiona-
geåtgärderna för de fartygsbesättningar som framöver ska
anlöpa Göteborg förbereds och organiseras.

I enlighet med planen för personlig underrättelseinhämt-
ning studerades med hjälp av våra agenter och betrodda
medborgare följande anställda vid varvet "Götaverken"
under den t id då "Rybatskaja Slava" låg i  Göteborg för
reparation:

1. K---A---, presenterar sig som "Olek", född 1923, bördig
från Gruzlivets i Baranovskij-regionen i Zjitomirskaja län,
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polack, bosatt på ---, telefonnummer ---, behärskar svenska,
tyska, finska, ryska och dålig estniska. Tidigare har hans för-
sök att få med sig sovjetiska sjömän på mindre valutasmugg-
lingsaffärer, hans försök till ideologisk bearbetning av vissa
av dem och spridning av antisovjetisk litteratur registrerats.
Har kontakter hos hamnbevakningen och tullen.

1982 komprometterades K---, genom ledningens för KGB
i Kaliningrad försorg, med en artikel i magasinet "Vodnyj
transport", som avslöjade hans verksamhet. Efter den hän-
delsen tvingades varvsledningen ta bort honom från allt
arbete på sovjetiska fartyg.

Med hänsyn till att K--- trots att han blivit komprometterad
inte upphört med sin fientliga verksamhet bör vi med hjälp
av vår personal och betrodda medborgare fortsätta att stu-
dera honom; fartygsledningarna på de fartyg som anlöper
Göteborg för reparationsarbeten bör se till att kontakter
mellan sovjetiska sjömän och honom förhindras.

2. Ingenjör N--- A---, född 1929, finne. Talar ryska flytande
och är social.

Under det att "Rybatskaja Slava" befann sig i Göteborg
för reparation visade sig N--- aldrig ombord på fartyget. Inte
heller besökte han några av de andra sovjetiska fartyg som
då låg inne för reparation. I otvungna samtal mellan våra
agenter och arbetare och tjänstemän vid varvet, uttryckte
sig de senare positivt om N--- och karaktäriserade honom
som en medkännande och noggrann person. Hans frånvaro
på de sovjetiska farygen förklarades med att N--- hade ett
mycket gott öga till sovjeter och att detta inte uppskattades
av alla, och tydligen har han rekommenderats att bara i
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absoluta nödfall gå ombord på sovjetiska fartyg. N--- arbetar
för tillfället som ---. I  slutet av mars anlöpte tankfartyget
"Jachroma", tillhörande SSSR:S försvarsministerium, varvet
för reparation. Vid dess anlöp uppgavs att det tillhörde
sssR:s ministerium för havsflottan. N--- började att frekvent
besöka detta fartyg, enligt uppgift i sitt arbete och som tolk,
och etablera omfattande kontakter med besättningsmed-
lemmarna. Denna utredare informerade den medarbetare
från Särskilda avdelningen som ingick i  besättningen om

3. Det hade även föreslagits att under reparationen stu-
dera firmans tolk, W---, som vår personal fått ögonen på
198o när underhållsfartyget "Bojevaja Slava" befann sig i
Göteborg för reparation. Denna utlänning dök omedelbart
upp på fartyget efter att det lagt till3 vid varvet och arbetade
sedan konstant ombord som tolk, samtidigt som han även
tjänstgjorde som brandman. W--- J---, född 1929, bördig
från Leningrads län, finne till ursprunget, bosatt på följande
adress: Göteborg ---, misstänks för kontakter med polisen
och tullen.

När W--- befann sig ombord på fartyget framstod han
som en social person och upprättade en mängd kontakter
med besättningsmedlemmarna. Han är väl bekant med ruti-
nerna på våra fartyg och vet vilken status olika befattnings-
havare har ombord. Han talar bra ryska, är dock dåligt insatt
i tekniska frågor, vilket skapade vissa svårigheter när arbets-
relaterade frågor som uppstod skulle lösas. I umgänget med
andra arbetare uppför han sig distanserat och högdraget, de
3 D e n  term som används i den ryska originaltexten, otsjvartovka, betyder

i själva verket "lägga ut". Det förefaller dock orimligt att det skulle vara
vad som avses, och det kan tänkas att den ryske författaren av misstag
skrivit detta ord i stället för det snarlika osjvartovka, vilket betyder just
"lägga till". (Övers. anm.)
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i sin tur tycker inte om honom och påstår att han är en dålig
människa, men säger inte på vilket sätt. W--- approcherade
flera gånger olika besättningsmedlemmar för att be om att
få köpa vodka, utan att då känna vare sig rädsla eller förlä-
genhet. Själv tycker han om att dricka och har ibland bett
besättningsmedlemmar bjuda in honom, klart medveten om
att det skulle bryta mot gällande instruktion, som förbjuder
alkoholförtäring på varvet. Till naturen snål, försöker vid
första bästa tillfälle äta på fartyget eller ta med sig livsmedel.
Nöjd med lön och materiella förhållanden. Efter att ha
agerat förmedlare åt tre besättningsmedlemmar när dessa
köpte begagnade bilar av typen "Zjiguli", krävde han kate-
goriskt att bli tackad med sprit och cigaretter. På begäran av
denna utredare inbjöds W--- till en födelsedagsfest för förste
kylmekanikern V.I. L---. I  berusat tillstånd ombads han
att gissa åldern på de närvarande. W--- angav med absolut
exakthet samtliga närvarandes födelsedatum. Dessa uppgif-
ter kunde han bara ha fått reda på genom fartygsrullan, som
överlämnats till gränsmyndigheterna. I sin tjänsteställning
har han inte tillgång till denna rulla. Under ett avspänt
samtal med betrodde medborgaren "V.V.P." uttryckte sig
W--- negativt om ovan nämnde K---s förehavanden och sade
i samband med detta att han själv aldrig skulle ägna sig åt
något sådant. Vid samma tillfälle uppgav han på frågan om
var B--- L---, som tidigare ägnat sig åt fientlig verksamhet
gentemot sovjetiska sjömän, nu befinner sig, att han inte
visste, trots att detta inte stämmer överens med sanningen.

Möjligheten till kontakter med människor på stan som
behärskar ryska och som kan användas av fiendens special-
tjänster för fientlig bearbetning måste beaktas när kontra-

36o



Del Bi laga

spionageåtgärderna i syfte att skydda besättningarna på de
fartyg som anlöper Göteborg organiseras.

Exempelvis träffade en grupp besättningsmedlemmar
från "Rybatskaja Slava", i vilken ingick agent "Vladislav",
i januari 1983 på stan I--- H---, födelseår cirka 193o, jude,
bosatt i  Göteborg, talar sju språk däribland en förträfflig
ryska, bosatt på adress ---, telefonnummer ---. Initiativtagare
till bekantskapen var I---. Mötet ägde rum i en av stadens
affärer och såg t i l l  det yttre ut  som en tillfällighet. I - - -
presenterade sig som ägare ti l l  firma --- import &  export.
Visade tydlig sympati för sovjetiska sjömäns belägenhet och
uttalade en önskan att bistå på olika sätt genom sitt stora
kontaktnät i  staden. Han överlämnade sitt visitkort och
lyckades få våra sjömän att lova att de absolut skulle ringa.
Genom en kontroll i telefonkatalogen kunde det fastställas
att I--- till yrket var nyhetsfotograf.

Särskilt intresserad var han av förste styrman P. A. Paulauskas
och agent "Vladislav". Om sig själv uppgav han motstridiga
uppgifter. Han sade sig ha varit flera gånger i Sovjetunionen
för att förhandla om att få köpa tillverkningsutrustning för
glasögon, men, enligt egen mening, uppträder den sovjetiska
sidan onödigt försiktigt. För tillfället befinner sig hans firma
på konkursens rand, men staten har beviljat honom ett
långfristigt lån, vilket på ett par år ska få honom på fötter
igen. Trots detta sålde I--- varor till de sovjetiska sjömännen
till priser flera gånger lägre än normalt. Han har en dyr bil
av märke Volvo, en av de senaste modellerna. Är gift med
en kvinna från Kiev. Är i dag frånskild från hustrun. Har en
dotter och en dotterdotter. På begäran av denna utredare
skaffade KGB-residenturen upplysningar om I--- och med-
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delade att han och hans hustru förbjudits inresa till SSSR och
rekommenderade att besättningsmedlemmarna avbröt kon-
takterna med honom, vilket också skedde under skenbart
vackra förevändningar. Denna utredare fick uppfattningen
att I--- användes av fiendens specialtjänster för att studera
agent "Vladislav". När våra fartyg i framtiden ska besöka
Göteborg måste agenter, betrodda medborgare och fartygs-
ledning informeras om beslutet av förhindra att sovjetiska
sjömän kommer i kontakt med I---.

Under det att "Rybatskaja Slava" befann sig i  Göteborg,
Sverige för reparation uppvisade en majoritet av besätt-
ningsmedlemmarna goda moraliska och politiska kvaliteter
och erforderlig disciplinnivå. Dock ägde några beklagliga
händelser rum, avseende enskilda besättningsmedlemmars
uppträdande. Således avvek kylmaskinist S.A.M.--- stän-
digt från gruppen under landpermissionerna. På fartyget
uppförde han sig något underligt, uppvisade tecken på
efterblivenhet och tappade snabbt kontrollen vid alkoholför-
täring. Upprepade samtal med fartygschefen A.M. Vitinovitj,
på begäran av denna utredare, gav inget resultat. Under
förevändingen att han led av en njursjukdom och måste ha
noggrann vård, sant då M --- under många år lidit av sina
njurar, mönstrade han av fartyget och sändes i februari 1983
till Klajpeda ombord på lastfartyget "0. Russkij".

Den 16:e februari 1983 befann sig tre besättningsmed-
lemmar (...) på permission och köpte var och en moderna
stereoanläggningar av typen Sharp — 370o i en av affärerna.
När de återkom till fartyget angav de att de kostat uppenbart
mindre än vad man kunde förvänta sig. I syfte att kontrol-
lera denna uppgift besökte denna utredare; fartygschefen

362



Del II: Bilaga i

samt de sovjetiska rederiernas representant i Sverige, V.A.
Semjonov, den aktuella affären, vars försäljare är en god vän
till V.A. Semjonov. Under samtalet med honom framkom
följande. Den 16:e februari hade verkligen tre sovjetiska sjö-
män åtföljda av en svensk tolk besökt affären --- och inför-
skaffat tre sådana apparater till en kostnad av 2 45o kronor
vardera; köpet gjordes med ett gemensamt kvitto, som på
tolkens begäran ställdes till "Götaverken". Sjömännen hade
inte betalat några pengar, men bett honom utfärda kvitton
till dem med kostnaden angiven till 175o kronor per appa-
rat, vilket han också gjorde; dessa kvitton saknar för honom
således betydelse. Antagligen kommer apparaturen at t
belasta räkningen för fartygets reparation. Med tanke på att
besättningen befann sig utomlands gjorde denna utredare
inga ytterligare undersökningar av uppgifterna ombord på
fartyget. Det faktum att man besökt affären hölls även det
hemligt. Av agent "Vladislav" och en rad betrodda erhölls
information om att förste styrman P. M. P---, genom att
utnyttja det faktum att varvet åtagit sig att stå för utgifterna
för besättningens kulturaktiviteter i  land, kunnat behålla
i storleksordningen zoo rubel av de 40o rubel som avsatts
för detta ändamål av flottbasen, och spenderat dessa på
egna behov. När fartyget anlöpte Klajpeda överlämnades
ovan nämnda information genom tullmyndigheterna under
fartygsinspektionen. Just nu utreds dessa förseelser av par-
tiet och flottbasens ledning. Samtidigt bör följande nämnas.
Under reparationen införskaffade tre besättningsmedlem-
mar begagnade bilar av typen "Zjiguli". Deras utseende och
tekniska skick lämnar mycket i övrigt att önska. Liknande
bilar inköptes av besättningsmedlemmar på andra sovje-
tiska fartyg. Dessa köp väcke stor förundran hos den svenska
sidan. Som resultat av detta dök artikeln "'Zjiguli anträder
sista resan t i l l  hemlandet" upp i  tidningen "Göteborg

363



post".4 Med hänsyn till att sådana köp skadar den sovjetiska
statens anseende på den internationella arenan anser jag att
det vore eftersträvansvärt att låta lämpliga instanser utreda
rättigheterna för sovjetiska sjömän att köpa begagnade bilar
utomlands.

Under reparationen i Göteborg införskaffades på opera-
tiv väg följande dokument, som bifogas rapporten:

— företaget Volvos interna telefonkatalog;
— telefonkatalog över privatpersoner i staden Göteborg

för 1983;
— telefonkatalog över företag för 1983;
— ritning över hamnen;
— kopplingsschema för stereoanläggning Pioneer;
— exempel på postblanketter.

Slutsatser och rekommendationer

1. Av erhållet material framgår att de operativa förut-
sättningarna i Göteborg och på varvet Götaverken
utmärks av att det förekommer såväl personer som
ägnar sig åt subversiv verksamhet bland sovjetiska
sjömän och som vore intressanta för KGB att studera
inom ramen för kontraspionaget, som personer som
möjligtvis tillhör fiendens specialtjänster.

2. Att som täckmantel för en officer i aktiva reserven
välja underhållsmekaniker för den elektriska utrust-
ningen och automatiken på fartyg av typ "R. Slava"
möjliggör i tillfredsställande grad uppgiften.

4 Förmodligen Göteborgsposten. (Övers. anm.)
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3. Det rekommenderas att de utlänningar för vilka redo-
görs i rapporten och som för första gången uppmärk-
sammats av oss kontrolleras mot motsvarande register
hos KGB SSSR, samt att avgöra vilka av de personer,
som agent "Vladislav" studerade, som ska granskas
närmare.

Förste utredare, aktiva reserven
Litauiska SSR:S KGB
major /underskrift/
20 maj 1983
No 6467
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Anteckningar erhållna från den

Militära Underrättelse- och
Säkerhetstjänsten (MUST),

Rapport från generallöjtnant
Vladimir Cheremnikhs besök på

PRIO juni 1994

Vladimir Cheremnikh f.1924. Soldat i den sovjetiska armen
från 1942, deltog i den sovjetiska inmarschen i Prag i maj
1945. Var officer i Leningrads Militärområde fram till 1966.
Vakthavande i samband med nedskjutningen av U-2 flyget
1961.1 Han genomgick Generalstabsakademin i  Moskva
1966-67. Skrev sitt examensarbete om Centralfronten (mili-
tär planering). Under sin tid vid akademin delade han rum
med tre andra, senare mer kända personer: Dimitrij Jazov,
Valentin Varennikov och Sergeij Akhromejev. Han hade
följaktligen en god placering i det "old boys network", som
utvecklades under 8o-talet. Mellan 1968-72 var Cheremnikh
placerad i Fjärran Österns Militärområde. Därefter utnämn-
des han ti l l  en hög position på Centralfronten med pla-
cering i  Östtyskland 1972-76. Han var då en av de få
ryska generaler som talade tyska. Därefter utnämndes
han ti l l  förste vice stabschef i Leningrads Militärområde
1975-1980, för att sedan tidigt 198o utnämnas til l "mili-
tär rådgivare" för den afghanska armen. Senare när den

1 V a r  1960, min awn.
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sovjetiska befälsordningen bröt samman under sommaren
198o fick general Cheremnikh överta befälet över samtliga
styrkor i Afghanistan. Hans konflikt med försvarsminister
Ustinov tvingade honom emellertid att avgå 1982. Samtidigt
utnämndes general Varennikov till befälhavare i Afghanistan.
Cheremnikh återgick därefter till sin tidigare befattning som
förste vice stabschef i Leningrads Militärområde, en position
han upprätthöll till sin pensionering 1986. För närvarande
är flera av hans underordnade från kriget i  Afghanistan
centralt placerade i  Försvarsministeriet, vilket inkluderar
försvarsministern Pavel Gratjov samt general Ceremnikhs
båda närmaste underordnade, de nuvarande vice försvars-
ministrarna general Boris Gromov och general Valerij
Mironov. Den senare har han ett stort förtroende för. Och
det förefaller därmed som om Cheremnikh har goda kon-
takter också inom 90-talets "old boys network". Han ville
inte framhäva Jazovs och Varennikovs inblandning (liksom
Akhromeievs självmord ) i det "tragiska" kuppförsöket 1991.
Enligt Cheremnikh skulle den som höll i kuppförsöket ha
varit KGB-chefen Krutchkov, vilket jag också fått bekräftat
från annat håll. Det militära stödet för Vladimir Sjirinovskij
(mellan 70-85 procent inom de strategiska raketstyrkorna
och skilda specialstyrkor) var, vilket han underströk, en mili-
tär markering till president Jeltsin om att Gajdar var oaccep-
tabel. Enligt general Cheremnikh kommer Sjirinovskij inte
att komma till makten. Han var mer orolig för personer typ
Alexander Barkasjov, den militära ledaren för det fascistiska
"Rysslands Nationella Enhet".

På PRIO höll general Cheremnikh två seminarier, ett
om Afghanistan och ett om den militära planeringen för
Nordvästeuropa.
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Afghanistan
General Cheremnikh hävdar själv att han sökte varna för-
svarsminister Ustinov redan i ett tidigt skede, vilket inte
är osannolikt eftersom denna kritiska uppfattning tycks ha
gällt inom Generalstaben generellt sett. Generalstaben var
inte förvarnad om beslutet och enligt arkiven tycks beslutet
i breda kretsar ( up och Generalstaben) ha uppfattats som
idioti, framförallt på grund av engelsmännens historiska
erfarenheter. Som rådgivare till den afghanska armen lärde
sig general Cheremnikh farsi och läste koranen, och vad jag
förstår stod han relativt nära den afghanska militära led-
ningen, som i sin tur stod i stark konflikt med den politiska
ledningen i Kabul. Den mest tidsödande verksamheten var,
enligt honom själv, inte kriget med gerillan (som tog is
procent av hans tid) utan "kriget" inom det afghanska kom-
munistpartiet - mellan Khalq och Parcham - vilket i prak-
tiken innebaren konflikt mellan den militära och politiska
ledningen. Detta i sin tur avspeglades i en tredje "front"
mellan å ena sidan den sovjetiska armen (som hade en tät
relation till den afghanska armen) och å andra sidan KGB/
partiet (som hade sina band till Parchamfraktionen inom det
afghanska kommunistpartiet). För att handskas med dessa
problemutvecklade han en privat underrättelsetjänst vid
sidan av KGB och GRU för att garantera säkra informationer.
Konflikten med Ustinov ledde till sist till att han omplacera-
des och återinsattes på sin tidigare position.

Militär planering för Skandinavien
Positionen som förste vice stabschef innebar, vad jag förstår,
ansvar för krigsplanläggning. Hans position i Leningrads
Militärområde gav honom en särskild kunskap om det
nordiska området. Han var väl insatt i  nordisk geografi
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och fascinerades att se en del av dessa områden i verklig-
heten. Han hade tidigare aldrig varit utanför Östblocket
förutom i Afghanistan, i Japan (en gång?) och i Boris Gleb
vid Kirkenes. Jag utgår ifrån att han före sin resa till Oslo
förhörde sig om vad han kunde säga och vad som var mer
sensitivt.

För Cheremnikh var Leningrads Milos roll för framryck-
ning i det nordiska området en självklarhet. Med Finland
"hade vi ett särskilt avtal" som om nödvändigt medgav infö-
rande av militära styrkor. Att detta inte nödvändigtvis skulle
väcka entusiasm i Finland tog han också för givet. Finland
skulle tas i sin helhet. Norska styrkor uppfattades inte som
ett hot, men amerikanska styrkor avsedda för att sättas in
i Norge bekymrade ryska planerare. Ambitionen var att
Norge skulle ockuperas till och med Bodö. Enligt denna ver-
sion fanns inga planer för ett neutralt Sverige, men enligt en
tidigare, motsvarande, diskussion innefattades även Sverige
i denna planering, liksom nordnorge och Finland. Det enda
som skiljer dessa både versioner åt är just Sverige. Låt oss
återkomma till detta.

Enligt general Cheremnikh fanns fyra infallsportar mot
nordväst. Styrkorna i Leningrad skulle först inta Helsingfors
för att därefter ta Vasa. Styrkorna i Petrozavodsk hade till
uppgift att ta Uleåborg. Styrkorna i  Kandalaksa skulle ta
Boden i  Sverige, medan styrkorna i  Murmanskområdet
skulle ta Nordnorge. Nordnorge var nödvändigt att ta av två
skäl: dels som en utvidgad försvarszon mot framryckande
NATO-styrkor (egentligen först mot USA:s flott- och flyg-
styrkor och senare eventuellt mot armsstyrkor), dels som ett
utvidgat basområde för den sovjetiska nordflottan, eftersom
basområdet på Kolahalvön inte var tillräckligt, det vill säga
allt för sårbart. Alla dessa uppgifter stämmer väl överens
med tidigare diskussioner i ämnet.
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(Tidigare har Sverige getts samma centrala plats som
Finland och Nordnorge. På frågan varför Sverige skulle tas
och inte södra Norge angavs då att "detta inte var nödvän-
digt". Argumentet för att ta Sverige var främst att Sverige
hade en särskild roll för det amerikanska flyget. Vad jag
förstår skulle svenska flygbaser användas av amerikanskt
attack- och jaktflyg som förberedelse för och understöd till
USA:s strategiska bombflyg. Det strategiska bombflyget var
planerat att passera in över Sverige [kanske till del Finland]
mot Sovjetunionens "soft underbelly" i  Baltikum. det vill
säga först skulle As-missiler slå ut radaranläggningar och
andra luftförsvarssystem i främst Baltikum. Därefter skulle
attackflyget gå in  och neutralisera kvarvarande luftför-
svarssystem [reservsystem med mera]. Med kännedom om
attackflygets räckvidder i  samband med lågflygning och
användning av efterbränning torde utnyttjande av svenska
flygbaser vara en förutsättning [min anmärkning]. Till sist
skulle bombflyg — och vad jag förstår understött av jakt-
flyg — gå in över Baltikum mot Leningrad och Moskva. För
jaktflyget gäller det samma som för attackflyget, det vill säga
attack-, jakt- och bombflyg måste ses som ett system [min
anmärkning]. Detta var vad jag förstår de centrala argumen-
ten för Moskvas krigsplaner och intressen för Sverige.)

Därtill nämner general Cheremnikh den tredje amerikan-
ska luftburna divisionen förlagd till Storbritannien, som skulle
flygas in över Sverige och landsättas i Leningradsområdet.
Vid presentationen på PRIO förnekade han emellertid att
dessa argument var en tillräcklig grund för en ockupation av
Sverige, och han talade istället — i tillfälle amerikanskt attack-
flyg utgick från Sverige — om möjligheten av att bomba ut
svenska flygbaser, något som, vad jag förstår, är lättare sagt än
gjort. Möjligtvis kan man tänka sig att den sovjetiska militära
ledningen förutsatte en omfattande användning av kärnvapen.



Del II: Källor

Inledning
Nedan redovisas de källor jag använt för denna efteranalys
av det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget.
Låt mig börja med att säga något om hur jag allmänt tänker
när jag värderar deras trovärdighet.

Många av de skriftliga källorna har tillkommit av avhop-
pare från Sovjetunionen. Det är i  och för sig inte egen-
domligt. KGB kunde vara hämningslöst när det gällde sin
behandling av dissidenter till staten och dess politik, ibland
till och med utomlands. Så först när dessa kände sig säkra
från hämnd vågade de tala om vad som var statens hemlighe-
ter eller "sanningar" som var obehagliga för statsledningen.
Det är också så, att i  de flesta fall har författarna haft en
eller flera amerikanska eller brittiska medförfattare, vilket
skulle kunna innebära att formuleringarna — medvetet eller
omedvetet — gagnar den egna sidans motiv för sitt handlande
under det kalla kriget.

Nu behöver detta inte innebära att vittnesmålen är mer
osanna än andra faktaböcker. Avhopparen får dock något
istället, till exempel amerikanskt medborgarskap, skydd från
KGB eller försörjning. Han kan tänkas ge vad som förväntas
av honom. Ett så dramatiskt beslut som att hoppa av är å
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andra sidan ofta förbundet med en karaktär som kan verka
i motsatt riktning, särskilt som avhoppama i regel tillhört
en privilegierad grupp i det sovjetiska samhället med god
utbildning. Medförfattarna var i sin tur i regel hämtade från
den västerländska akademiska världen med vana att ta ställ-
ning med objektivitet. Deras roll torde i regel främst ha varit
att säkerställa att språkbehandlingen skulle bli acceptabel
för engelskspråkiga läsare. De nämnda riskerna måste emel-
lertid beaktas när man tar till sig ett påstående eller skall
göra en allmän bedömning av varje källa för sig. Det känns
alltid bra att kunna få samma beskrivning från två eller flera
källor, som rimligen inte har samma ursprung.

Som exempel på hur jag arbetat tar jag här inledningsvis
upp Sjevtjenko, som i sin memoarbok anger att den sovje-
tiska politiska ledningen i början av 7o-talet tog ett beslut
att sända ubåtar mot de svenska och norska kusterna. Det
passar naturligtvis mig personligen, då jag fortfarande häv-
dar att det i allt väsentligt var sovjetiska ubåtar som var vid
våra kuster. Är källan trovärdig? "u 137" grundstötte före
det att boken färdigställdes. "Whiskey on the rocks" fick
stor internationell uppmärksamhet. Händelsen var aktuell i
tiden även i USA när memoarerna skrivs och därför lämplig
som exempel på sovjetledningens olika agerande i ord res-
pektive handling.

Intressant är tidpunkten då beslutet enligt Sjevtjenko
fattades: början av 7o-talet. Han var då Gromykos rådgi-
vare i nedrustningsfrågor och hade således god insyn i de
utrikespolitiska besluten i  Sovjetledningen. Tidpunkten
passar med vår uppfattning att kränkningarna i inre vat-
ten började på 7o-talet, även om vi tog det till oss först på
8o-talet. Rapporterna från 7o-talet hade avvisats på grund
av de grunda vatten, i vilka de inträffat. Intressant är också,
att Norge nämns i sammanhanget, vars kränkningar blir en
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stor massmedial fråga först senare på 8o-talet och väl aldrig
blev det i USA på samma sätt som 137" .  Sjevtjenko hade
ej heller något att tjäna på just detta exempel vad gäller
att få sitt medborgarskap i USA. Det han ger är endast två
exempel på kommuniststatens tveeggade sätt att behandla
Väst. Det andra exemplet är att Sovjetunionen fortsatte
B-vapenforskning, -tillverkning och -lagring även efter
det att man 1972 skrivit under avtalet att till och med för-
störa de lager man redan hade.' Det senare vet vi är sant.
Sammanfattningsvis drar jag slutsatsen att också uppgiften
om ubåtsbeslutet är trovärdig.2

I sammanhanget kan jag inte låta bli att fråga mig varför
ingen nämnde denna källa angående nationalitetsfrågan
— varken för mig eller vad jag förstår för någon regerings-
medlem — under ubåtskränkningarnas 8o-tal? Betyder det
att ingen vid den militära underrättelsetjänsten, vid flottan,
inom diplomatkåren eller regeringskansliet i  övrigt läste
dessa memoarer? Jag minns ej heller att någon journalist
nämnde denna källa. Det handlar ju trots allt om en hög
utrikespolitisk tjänsteman från den stat som vi officiellt
under hela det kalla kriget såg som en möjlig angripare.
Lästes inte sådana memoarer? Eller tyckte den som läste
dem att "det vet vi ju redan" vid tidpunkten för läsandet och
glömde sedan bort citatet när ubåtskränkningarna började
ifrågasättas i  slutet på 8o-talet eller nationalitetsbestäm-
ningen under go-talet.

Andra skriftliga källor utgörs av analyser skrivna av
västerländska forskare, som försöker beskriva det sovjetiska

1 D e t t a  med undantag för det säkerhetslager av smittkoppsbakterier som
man tillsammans med us A skulle spara för tillverkning av vaccin om
sjukdomen skulle komma tillbaka.

a Sedan dess har tillkommit uppgiften att G R u-en he ten Delfin tillkom
just då.
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hotet utgående från öppna källor inom w P, i tal, artiklar
och böcker samt utvärdering av organisationsutveckling,
bland annat inom ledningsstrukturen, och fredsgruppering
av stridskrafterna. I det fallet råder väl ingen tvekan om att
författarna strävat efter att finna ut sanningen. Däremot kan
de ha missbedömt vad källorna uttryckte. Deras slutsatser är
ändå av värde för jämförelser.

De muntliga källorna är mer svårbedömbara. Här fram-
träder faktorn att "de säger vad jag vill höra" kraftigare.
Vidare tillkommer att de under tiden sedan 1991 läst mycket
i tidningar och böcker, som kan vara spekulationer mer än
fakta och som de har svårt för att skilja ut ifrån kunskaper
förvärvade "när det begav sig". Också i dessa fall är det
väsentligt att jämföra uppgifterna med varandra och särskilt
med de skriftliga källor som tillkommit under det kalla
kriget.
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Alibek, Ken med Stephen Handelman Biohazard (1999)Random
House, New York.

Egentligen heter författaren Kalatjan Alibekov. Han var vid
avhoppet förste ställföreträdande chef för forskning och produk-
tion i Biopreparat, det vill säga för Sovjetunionens program
avseende biologiska stridsmedel. Alibekov utbildades vid den
militära institutionen vid Tomsks Medicinska institut och fick
1973 tillsammans med ett par andra i kursen erbjudande om
anställning i detta hemliga projekt. Avancerade efter hand till
den näst högsta befattningen och hoppade av hösten 1991 till
Storbritannien och kom till USA 1992, där memoarerna förfat-
tades med hjälp av Hendelman. De lämnade uppgifterna är sak-
liga och har kunnat jämföras med kunskaper jag redan erhållit
efter min pensionering vid en gruppstudie om B-hotet i den nya
världen. Alibekovs memoarer bedöms vara trovärdiga.

Amundsen, Kirsten (red.) (199o) Inside Spetsnaz, Sovjet Special
Operations. A Critical Analysis. Presidio Press, Novato, C A.

Major Burgess är en armsofficer med specialoperationer som
specialitet. Uppsatserna är skrivna efter det art Suvorovs böcker
gavs ut och synes bland annat ha till syfte att något dämpa en
överdriven uppfattning i Västs mediavärld om spetsnaz omfatt-
ning och förmåga, skapad av Suvorov (se nedan). Den norska
forskaren Kirsten Amundsen har skrivit en av uppsatserna om
ubåtskränkningarna i Skandinavien, tyvärr med kraftigt över-
drivna siffror på de bekräftade kränkningarna i Sverige. (Hon
är ju inte ensam om det, vilket synes bero på en oklar redovis-
ning i 1995 års Ubåtskommissions betänkande [sou 1995:135],
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behandlat av mig i Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens
öga.) Sammantaget kan uppgifterna i boken användas som jäm-
förelse med Plavins. (Se Samtal nedan.)

Andrew, Christopher (woo) The Mitrokhin Archive: The KGB in
Europe and the West, Basic Books, London.

En redigering av avskrivningar av delar av KGB:s arkiv, som
Vasili Nikitich Mitrokhin medförde när han hoppade av till
Storbritannien i Tallin 1992. Mellan 1972 och 1984 ledde han
flyttningen av KG B:s första direktorats arkiv till Yasenevo
och fick då möjlighet att skriva av de delar han ansåg intres-
santa och lagrade dem efter hand under golvet till sin datja
fram till sin pensionering 1985. Innehållet har redigerats i tre
band med olika tyngdpunkter, utom ovan nämnd: The Sword
and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret of the KGB
(1999), som är mer allmänt beskrivande av KGB:s organisation
och arbetssätt, och The world was going our way: The KGB and
the Battle for the Third World (2005). Avslöjandet ledde till att
stora delar av Sovjetunionens agentnät i Vast kunde rivas upp.
Anteckningarna får anses vara autentiska. Mitrokhin samar-
betade under redigeringen med Andrew. Källan kan anses som
tillförlitlig.

Cowley, Robert (2005) The Cold War, Random House, New York.
Redigering av tidigare artiklar om det kalla kriget, bland annat

"The ICBM and the Cold War, Technology in the Driver's
Seat". Uppgifter om risken för utbrott av kärnvapenkrig disku-
teras på ett sakkunnigt sätt, bland annat vad gäller Kubakrisen
och riskerna vid underrättelseoperationen itjaN i början av
1980-talet.

Danmark under den kolde krig, Den sikkerhedspolitiske situation 1945-
1991 (2005) Dansk Institut for Internationale Studier (Dus),
Köpenhamn.

Initiativ till dessa studier togs av en regeringskommission
under Nyrup Rasmussen och överfördes senare till det nybildade
DI t S 2003. Forskarna har förutom till avhemligade delar av
västliga arkiv haft tillgång till kvarvarande arkiv i de före detta
wP-länderna Polen, Ungern och Tjeckoslovakien (nu två skilda
stater) samt i Tyskland kvarvarande delar av de före detta öst-
tyska arkiven. Detta kunde kompletteras med nationella vittnen,
som under det kalla kriget verkade inom olika sektorer på beslu-
tande nivå i dessa stater. Vissa av forskarna har också deltagit i
det internationella forskningssamarbetet Parallel History Project
(PH P), vars kunskaper de kunnat använda. Fakta som hämtas
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från studien får därför i huvudsak bedömas ha hög saklighet och
vara bekräftade av olika källor.

Från svensk sakkunnig utgångspunkt är det emellertid
besvärande att studien helt accepterat Ola Tunanders konspi-
rationsteori om att det var amerikanska och engelska ubåtar
som kränkte svenska inre vatten med en tyngdpunkt under
1980-talet. Utredningen har väckt kritik också i Danmark,
bland annat i ubåtsfrågan, då det skulle ha inneburit att danska
militära myndigheter tillåtit brott mot landets tillträdesbestäm-
melser till de danska sunden: Utländska ubåtar skulle passera
i övervattensläge. DIIS forskare frågar sig dock, om de danska
bevakningssystemen hade tillräcklig teknisk säkerhet för att
garantera att inte dolda genomfarter kan ha ägt rum. I en jäm-
förelse med svenska erfarenheter måste man då dock fråga sig,
om inte kontinuerliga sådana dolda inträngande under minst en
femtonårsperiod någon gång skulle ha upptäckts. I övrigt se min
tidigare uppsats. Kan i övrigt kontrolleras mot PHP:S resultatre-
dovisningar (se Hemsidor nedan).

Erglis, Artis (2006)Latvtja - PSRS Karabaze 1939-1998, Apgads
Zelta grauds.

En rapport över de sovjetiska försvarsanläggningarna i
Lettland under det Kalla kriget och vad de har använts till.
Sakuppgifterna bedöms vara användbara.

Gorsjkov, Sergei G. (1977) Statens sjömakt, Marinlitteratur-
föreningen nr 63. Först utgiven i Moskva 1976.

Gorsjkov blev marinchef (ös över flottorna) 1956 och stan-
nade i denna befattning nästan fram till sin död 1988. Han
fick Chrusjtjov att börja rusta upp den sovjetiska marinen till
oceangående flottor med tyngdpunkt på ubåtar, såväl strategiska
kärnvapenbestyckande ubåtar som konventionella. Fartygen
understöddes av ett omfattande marinflyg.

Hans uttrycksform är bombastiskt marxist-leninistisk och
beskrivningarna håller sig på allmän strategisk nivå. Det strate-
giska resonemanget stämmer med vad som sägs av Wardak om
de olika militärgeografiska regionerna (Tv D).

Man kan konstatera att Gorsjkovs oceanflotta aldrig blev helt fär-
dig, till exempel vad gäller hangarfartyg med flygplan. Dock fanns
ett par med helikoptrar, beväpnade bland annat för ubåtsjakt.

Handberg, Peter (2007) Undergångens skuggor: Missiler och möten:
reportage. Natur & Kultur, Stockholm.

Hennessy, Peter (2003) The Secret State: Whitehall and the Cold War,
Penguin Books, London.
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Ett forskningsarbete med studier av avhemligade handlingar
om hur de brittiska statsmakterna och dess underrättelsetjänst i
början på det kalla kriget såg på kärnvapenhotet och förberedde
sig för vad man skulle göra om det utlöstes. Författaren har
dessutom intervjuat ett flertal initierade statstjänstemän från
den tiden. Sakuppgifterna har använts.

Hillingso, Kjeld (2005) Trusselsbilledet - en koldkriger taler ud,
Nordisk Förlag AS, Köpenhamn.

Generallöjtnant Hillingso var lärare på den danska Försvars-
akademiens generalstabskurs 1982-86 och hade därefter flera
topposter inom det danska försvaret, bland annat som chef
för Härens Operativa Kommando. Hillingso använder sig av
avhemligade uppgifter från den danska underrättelsetjänsten
samt har under resor främst i Tyskland samtalat med många
höga tyska officerare och då också från det tidigare DDR. En
stor del av boken är en uppgörelse med "venstreflojeln". Hans
beskrivning av politiken i Danmark under det kalla kriget liknar
förhållandena i Sverige mellan 1968 och 1989. Lämnade sak-
uppgifter vad gäller anfallsplanen mot Danmark kan jämföras
med PHP och användas.

Manninen, Ohto (2004) The Soviet Plans for the North Western
Theatre of Operations in 1939-1944, National Defence College,
Helsinki.

Forskningarbete även med ryska källor, bland annat från
Leningrads militärdistrikt. Väldokumenterat. Sakuppgifterna
kan användas.

Mastny, Vojtech, Holtsmark, Sven G. och Wenger, Andreas (red.)
(2006) War Plans and Alliances in the Cold War: Threat percep-
tions in the East and West, Routledge, Taylor & Francis Group,
London & New York.

Manuskript till föreläsningar vid ett PH P-möte på Svalbard
sommaren 2003. Väl dokumenterad internationell forskning,
grundad på källor i Polen, före detta DDR, Ungern och före
detta Tjeckoslovakien. Sakuppgifterna kan användas.

MccGwire, Michael (1987) Military Objectives in Soviet Foreign
Policy, The Brookings Institution, Washington, D.C.

Utgående från öppna källor inom w P och paktens rustningar
analyserar forskarna vid institutet fram hur Sovjetunionen reso-
nerade under det kalla kriget. En beskrivning som i huvuddra-
gen bekräftas av senare källor. I detaljer är följsamheten sämre.
Kan användas för jämförelser.
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Piotrowski, Pawel, "A Landing Operation in Denmark", artikel i
Wpost, Warszawa, 23:e juni 2002, nedladdad från PHP:s hemsida.

En redogörelse för den polska planeringen på 1960-talet för
den så kallad Kustfrontens anfall mot Danmark, som kan kon-
trolleras mot DIIS studie (se ovan).

Ries, Tomas & Skorve, Johnny (1987) Investigating Kola, A Study of
Military Bases using Satellite Photos, Brassey's, London.

Utgående från den sovjetiska ledningsstrukturen och militära
enheter grupperade i Leningrads militärdistrikt har författarna
försökt härleda vilka operativa uppgifter förbanden har i det
nordatlantiska området. Deras bedömanden leder fram till slut-
satser som vad gäller stridskrafterna på Nordkalotten i hög grad
överensstämmer med den jag fått av övriga källor. Däremot har
de mindre rätt när det gäller de sovjetiska intentionerna i rikt-
ningen Danmark mot Nordsjön, som beskrivits av DIIS. Kan
användas för jämförelser vad gäller Nordkalotten.

Rzhavin, Aleksandr (2007) Navy Spetsnaz, stencilöversättning,
MUST.

Anteckningar vid olika tillfällen under 1970- till 90-tal,
som redigerats av sonen och getts ut på ryska i Lettland.
Anteckningarna är skrivna av en värnpliktig spetsnazdykare
som utbildades och tjänstgjorde under två år i mitten på
1970-talet samt senare i vad vi skulle kalla repetitionsövningar.
Många av de uppgifter han lämnar måste dock vara hämtade
från massmedia efteråt eller i bästa fall från tidigare kamrater
som stannat kvar i organisationen som fast anställda. Den
senare lösmyntheten till gamla kamrater över ett glas är inte
ovanlig och Rzhavin bodde kvar på förläggningsorten för för-
bandet. Eftersom Rzhavin (enligt Plavins ledsagare) blivit åtalad
i sin frånvaro i Ryssland bör en del av de uppgifter han lämnar
fortfarande betraktas som hemliga där.

Vissa av uppgifterna bekräftas av Baltuskas och Plavins utsa-
gor, varför de bör kunna betraktas som användbara. (Se Samtal
nedan.) I övrigt förekommer även en del överdrifter.

Schweizer, Peter (1994) Victory: The Reagan Administration's
Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union, The
Atlantic Monthly Press, New York.

Vetenskapligt arbete grundat på intervjuer med personer som
ingick i administrationen och till del öppnade handlingar. Kan
användas som källa under observerande av att den är skriven av
en Reaganbeundrare.

I introduktionen (s. xiii) säger Schweizer:
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"Ronald Reagan, a mooncalf of most American Intellectuals,
was surprisingly correct in his assessment of the relative health
of the Soviet regime. 'The years ahead will be great ones for our
country, for the course of freedom and the spread of civiliza-
tion,' he told at Notre Dame University in May 1981. 'The West
will not contain communism, it will transcend communism. We
will not bother to denounce it, we'll dismiss it as a sad, bizarre
chapter in human history whose last pages are even now being
written.'"

På s. xv i samma introduktion står det:
"We adopted a comprehensive strategy that included warfare,

to attack Soviet weaknesses," recalls Caspar Weinberger. 'It was
a silent campaign, working through allies and using other mea-
sures." (...)
The goals and means of this offensive were outlined in a series
of top-secret national security decision directives (Ns DD's) sig-
ned by President Reagan in 1982 and 1983.
(NsDD-32 handlar om att undergräva Sovjetunionens kontroll
över satellitländerna i Centraleuropa.)

Sjevtjenko, Arkadij N. Att bryta ined Moskva (1985), Bonniers,
Stockholm.

Utgiven första gången i usA 1983. Sjevtjenko var på
1960-talet tjänsteman i det sovjetiska u D och blev i början av
1970-talet rådgivare åt Gromyko som sovjetisk förhandlare i
nedrustningsfrågor, vilka särskilt vad gäller kärnvapenbalansen
aktualiserades vid denna tid. Efter det att han blivit biträdande
generalsekreterare värvades han som agent av CIA mot löfte om
att senare erhålla amerikanskt medborgarskap. Han hoppade av
1976 och skrev efter "debriefing" dessa memoarer. Avhoppare
framställs i varje fall av den sovjetiska/ryska desinformations-
myndigheten som inte trovärdiga. Jag har redan i inledningen
förklarat varför jag har en mer nyanserad uppfattning och sär-
skilt vad gäller av Sjevtjenko använt citat.

Sudoplatov Pavel, Sudoplatov, Anatolij samt Jerrold L. och Lcona
P. Schecter (1994)Direktoratet — Stalins spionchefberättar, först
publicerad i Boston.

Memoarerna är skrivna 1992 (när Sudoplatov är 85 år) med
hjälp av hans son Anatolij och ett amerikanskt par, Ferrold L.
och Leona P. Schecter. Med hänsyn härtill kan det kanske sättas
vissa frågetecken för sakuppgifterna. Det finns dock samman-
hang som talar för källans tillförlitlighet. Sudoplatov rensades
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ut strax efter sin mångårige chef Bena och satt i fängelse till
1968. Hans son försökte efter benådandet få upprättelse för
sin far och fick genom gamla arbetskamrater till honom ta del
av dokument från hans verksamhetstid. Parallellt med Pavel
Sudoplatovs memoarskrivande höll säkerhetstjänsten på med att
skriva KGB:s historia, varvid de hade behov av att Sudoplatov
hjälpte till med att identifiera använda täcknamn, ett lyckligt
sammanträffande som enligt utsago har stimulerat Sudoplatovs
minnesbilder.

Det förekommer emellertid vad jag vill beteckna som överdrif-
ter i vad hans agenter har sagt sig åstadkomma, till exempel i
fråga om rekrytering av agenter i verksamhetslandet. Det är väl
som Sudoplatov på något ställe säger, att 8o procent av under-
rättelserna normalt härstammar från att någon pratar för myck-
et utan att vara medveten om vart de uppgifter som lämnas tar
vägen. Det gäller säkert en del av de forskare i atomvapenprojek-

Manhattan, som i boken anges som medvetna uppgiftslämnare
och vilka påståenden man från amerikansk sida betecknat som
förtal. Likaså kan berättelsen av familjen Rybkins betydelse för
vapenstilleståndet mellan Finland och Sovjetunionen vara över-
driven av uppgiftslämnarna själva. Sudoplatov (eller hans son?)
synes sålunda ibland själv ha brustit i sin källkritik. Naturligtvis
finns det också minnesluckor, som kan ha lett till felaktiga
beskrivningar eller utelämnande av uppgifter som skulle varit
av betydelse för att förstå viktiga skeenden. I stort torde dock
Sudoplatov beskriva verkligheten, om än med överdrifter.

Suvorov, Viktor (pseud) (1987) Spetsnaz: The story behind the Soviet
SAS (med flera böcker), Hamish Hamilton, London. Svensk
översättning: Spetsnaz: Sovjets hemliga terrorarme (1989) Timbro,
Stockholm. Författarens verkliga namn är Vladimir Rezun.
Rezun var en G Ru-major som hoppade av till uK i Geneve i
slutet av 7o-talet och som efter debriefing skrev en rad böcker
om Sovjetstaten och dess underrättelsetjänst. De uppgifter han
lämnar bör kontrolleras mot andra källor särskilt vad gäller
strategisk och central nivå, då han inte verkar så kunnig i dessa
frågor. Han verkar vilja framställa sig som vetande mer än vad
han i verkligheten gör. Lämnade uppgifter bör användas med
försiktighet och i jämförelse med andra källor, till exempel
Plavins (se Samtal nedan).

Talbott, Strobe (red.) (1971) Chrusjtjov minns, Bonniers, Stockholm.
Ursprunglig engelskspråkig upplaga: (1970) Little, Brown &
Co, Boston/Toronto.
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Utsmugglade manuskript i oordnat skick, översatt och redige-
rat av Talbott. Om äktheten säger utgivaren: "Denna bok består
av texter som har influtit på skilda tider och i olika former.
Utgivaren är personligen övertygad om och har lagt ner stor
möda på att få bekräftat att det är fråga om ett autentiskt återgi-
vande av Nikita Chrusjtjovs egna ord. Om författaren avsåg eller
väntade att hans ord skulle komma ut i tryck antingen i hans
eget land eller i väst är okänt. Utgivaren tar på sig hela ansvaret
för det sätt på vilket Nikita Chrusjtjov här kommer till tals. Han
gör detta i den bestämda övertygelsen att dessa minnesanteck-
ningars äkthet och betydelse talar för sig själv."

Det senare framhålls också i en inledning av Edward
Crankshaw, som deltagit i den brittiska militärmissionen i
Moskva under kriget och sedan som journalist och forskare
bland annat följt upp Chrusjtjov under hans tid som generalse-
kreterare. Bl a pekar han på att vissa tvivelaktiga formuleringar
kan förklaras av att Chrusjtjov i slutet av 1960-talet, när en viss
omprövning till det bättre av Stalin kom till stånd, kan anse det
angeläget att än en gång peka på dennes ondskefulla handlande.
Jag har använt källan efter jämförelse med andra.

Tamnes, Rolf (1991) The United States and the Cold War in the High
North, Ad Notam forlag As, Oslo.

Utgående från såväl egna kunskaper, förvärvade under lång
tids forskningsarbete, som öppna källor inom NATO med USA
har Tamnes beskrivit särskilt uSA:s säkerhetspolitik avseende
den norra flanken i Europa. Han gör det dels med hänsyn till
USA:s syn på försvaret av sig själv och sina sjöförbindelser över
Atlanten, dels med hänsyn till huvudscenen på den europe-
iska kontinenten. Kärnvapenpolitiken utgör en väsentlig del.
Beskrivningen är detaljerad och rikligt försedd med noter.
Boken bedöms som en mycket användbar källa vad gäller hur
man över tiden resonerade i NATO, främst USA.

Ulfving, Lars (2005) Rysk krigskonst: En introduktion till den ryska
militärvetenskapen sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt
perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm.

Ulfving har tidigare tjänstgjort på den Militära säkerhets- och
underrättelsetjänsten och använt underlag därifrån för sitt för-
fattande av en lärobok för officersutbildning på skilda nivåer.
Framförda sakuppgifter kan för min studie främst jämföras med
av Wardak lämnade.

Wardak, Ghulam Dastagir (red.) (1989) The Voroshilov Lectures,
National Defence University Press, Washington, D.C.
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Wardak var officer i det afghanska försvaret och genomgick sin
högre utbildning i Sovjetunionen, dels 1965, dels 1973-76 vid
den sovjetiska generalstabsakademien. Han förde anteckningar
vid lektionerna, anteckningar som han senare medförde till
Afghanistan för att skriva reglementen, och därefter som överste
till USA efter det sovjetiska angreppet på Afghanistan. Här redi-
gerades hans anteckningar med hjälp av medarbetare vid Soviet
Army Studies Office och gavs ut första gången 1989.

DIIS accepterar w som källa bland annat vad gäller Sovjet-
unionens syn på kärnvapenkriget. Hans beskrivning av vad man
lärde ut om Sovjetunionens strategiska och operativa syn måste
DIIS rimligen ha kontrollerat med sina militära vittnen från
Centraleuropa, som genomgått samma utbildning, innan de
använt w som källa. Gorsjkov ger i allmänna termer vad gäller
flottornas uppgifter samma syn i strategiska frågor gällande de
stora hav som omger Sovjetunionen. Jag har betraktat w som
en god källa.

Wennerholm, Bertil (2006) Fjärde flygvapnet i världen?
Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-
1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och internatio-
nellt perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, FOKK nr 8.

I boken beskrivs ingående samt jämförs det svenska flygvapnet
under perioden 1940- och so-tal med flera av världens övriga.
Det sovjetiska behandlas i bilaga 3, i vilken bland annat står att
de ryska planens prestanda och deras vapen och andra hjälp-
medel från slutet av 40-talet var jämbördiga med Västs. Dessa
bedömningar vilar dock på antaganden om prestanda. Vid den
tyska återföreningen i början av 90-talet visade sig det enskilda
sovjetiska flygplanen i Centraleuropa med sin beväpning i en
duell sig till och med vara överlägsna de amerikanska med sin
beväpning. Detta förhållande kan enligt Försvarets Materielverk
ha varit gällande från mitten av 7o-talet och bygger på praktiskt
fastställda prestanda. För den totala effekten måste emellertid
mycket annat vägas in, som till exempel ledning och utbildning.

Samtal
Konteramiral Raimundas Baltuska, november 2006. På 1980-talet

kommendör och chefsnavigatör vid Östersjömarinen och senare
Litauens marinchef.

Chef för den sovjetiska styrkan utanför Karlskrona 1981, själv
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med ubåtsbakgrund. Vad gäller vår ubåtsfråga oförstående till
att Sovjetunionen hade några motiv eller resurser för ubåts-
kränkningar av Sverige.

General Jonas Kronkaitis, maj 2007, försvarschef för Litauen från
andra halvan av 1990-talet. Numera pensionär.

Etnisk litauer, uppväxt i Amerika, dit föräldrarna flydde 1944.
Lärde sig litauiska redan som ung. Återvände till Litauen 1992
för att hjälpa till att bygga upp demokratin. Utsågs efter några
år överraskande till försvarschef. Stort förtroende också bland
allmänheten.

Kronkaitis sammanförde mig med sex litauiska officerare som
tidigare tjänstgjort i Sovjetunionens väpnade styrkor, tyvärr inte
på operativ nivå, för en timmes samtal med en i taget. Dessutom
sammanförde han mig med sin efterträdare och dennes stabschef.

Överste Valter Auseklis Plavins, februari 2007. Plavins är lett och
upptogs av ett sovjetiskt fallskärmsförband när han var på flykt
från tyskarna på 4o-talet. Efter tjänstgöring i lufttrupperna och
infanteriet blev han senare G Ru-officer efter genomgången
militärakademi.

Plavins var i mitten av 1980-talet under fem år ansvarig för
utbildningen av spetsnazförband i Baltikums Militärdistrikt.
Dessförinnan var han utlånad ett par år till Somalia för orga-
niserandet och utbildning av deras underrättelsetjänst. Han
avslutade sin karriär i Sovjetunionens tjänst de sista tre åren
som rådgivare på Kuba i slutet av 1980-talet. Med hänsyn till
Plavins uppdrag bör han ha haft stort förtroende inom G RU och
hans kunskaper om denna organisation är stor. Han ledsagades
vid vårt möte av en yngre person från den nuvarande lettiska
säkerhetstjänsten.

Doktorerna Pavel Petrov och Oleg Ken, militärhistoriker från S:t
Petersburg, deltog i ett seminarium i maj 2007 på F H S om
Östersjömarinen på 1920 och -3o-talen.

Deras forskning grundade sig på arkivhandlingar för tiden
fram till Andra världskriget. De hade ingen avsikt att fortsätta
forskningen in på kalla kriget-perioden.

Amiral Gaidis A. Zeibots, oktober 2006. Officer i Östersjömarinen.
Marinchef och senare försvarschef i Lettland fram till mars 2007.

Hade bland annat varit chef för en "blandad" division i det sam-
lade wP:s Östersjömarin grupperad i Gdansk. "Blandad" i två
bemärkelser, dels att där ingick fartyg från ett par w P-länder, dels
vad gäller fartyg, till exempel både robotbåtar och ubåtar.
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Serien "Försvaret och det kalla
kriget" (FoKK) mars 2010

Nr i B o  Hugemark (red.), Fel sort och för mycket?Arme‘ns
avvägningsfrågor under det kalla kriget, Vittnesseminarium
armén (Stockholm: Försvarshögskolan/Kungl Krigsveten-
skapsakademien/Kungl Örlogsmannasällskapet, 2004).

Nr 2 K e n t  Zetterberg (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2004).

Nr 3 B e r t i l  Wennerholm (red.), Snabbare, högre och starkare?:
Avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla
kriget, Vittnesseminarium luftstridskrafterna (Stockholm:
Försvarshögskolan/Kungl Krigsvetenskapsakademien/
Kungl Örlogsmannasällskapet, 2.005).

Nr 4 B e n g t  Gustafsson, Ubåtsfrågan -sanningen finns i betrakta-
rens öga (Stockholm: Försvarshögskolan/Crismart, 2005).

Nr 5 H e r m a n  Fältström (red.), Rättsort, kom för sent och var
få: Marinens avvägningsfrågor under det kalla kriget,

Vittnesseminarium marinen den 8 juni 2004, Marinens pla-
nering 1945-1992 (Stockholm: Försvarshögskolan/Kungl
Örlogsmannasällskapet/Kungl Krigsvetenskapsakademien,
2005).

Nr 6 B o  Hugemark (red.), Flexibilitet eller rigiditet?: Vittnes-
seminarium operationer (Stockholm: Försvarshögskolan/
Kungl Krigsvetenskapsakademien/Kungl Örlogsmanna-
sällskapet, 2006).

Nr 7 S a m  Nilsson, Stalin's Baltic Fleet and Palm's T-Office: Two
Sides in the Emerging Cold War 1946-1947 (Stockholm:
Swedish National Defence College, 2006).



Nr 8 B e r t i l  Wennerholm, Fjärde flygvapnet i världen?
Doktrinutveckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten
1942-1958. Underlag, beslut och genomförande i nationellt och
internationellt perspektiv. (Stockholm: Försvarshögskolan/
Svensk flyghistorisk förening, 2006).
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1994, anteckningar av MUST.
Cheremnik var förste vice stabschef i Leningrads militär-

distrikt på 1970-talet och sedan 1982-86. Han berättade om
anfallsriktningar mot och mål i norra Fennoskandia. PR to är
Peace Research Institute i Oslo.

Bedöms efter jämförelser med Plavins samt ett par västliga
analyser (se förteckningen i övrigt) överensstämma med den
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Varifrån kom de ubåtar
som kränkte svenska vatten?

•

Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst.
Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par, år åt att forska kring vad som
verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas
som en partsinlaga granskar han kritiskt även försvarets insatser. Slutsatsen
är att bevisen för att det förekom många ubåtskränkningar av svenska vat-
ten är bärande. Genom att noggrant pröva fakta på möjliga kränkande stater

o mer  o f  -:*"" Riff ä  krarikri ndärria d •
e gått•

att besvara är något han inte förnekar. Tvärtom välkomnar han ytterIl are
forskning. En fråga som han ställer är om en västtysk ubåt, skuggande den
sovjetiska gruppen, också råkade bli instängd vid Hårsfjärden. Ett eventuellt
utsläpp av en sådan — oavsett om det var känt av Olof Palme och senare
Sven Andersson — var i så fall en åtgärd i deras anda. Det handlade ju om
det hemliga västsamarbetet, som inte fick bli avslöjat. Framväxten av detta
behandlas ingående i boken med citat ur de inblandades dagböcker, eftersom
de bildar bakgrunden till en del av vad som sagts i den anglosaxiska världen.

Denna bok är det hittills bästa försöket att objektivt söka sanningen om
vad som hände och ett måste för den som vill ha kunskay om Sveriges "_"1.!!.
moderna historia.
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