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Inledning

LARMET GÅR -  NU OCH DÅ

D E T  TJUTANDE ljudet överrumplar OSS mitt i  folkvimlet på I I
Sergelgatan i Stockholms city. Ett starkt lastbilshorn? En
tutande Finlandsbåt långt borta? Nej, inte här, på gågatan

mitt i stan. Så kommer en tonstöt igen — men varifrån? Några ut-
ländska turister ser sig förvirrat omkring. Jag tittar på klockan.
Javisst. Klockan är tre och det är måndag i början på månaden: flyg-
larmet. Jag försöker förklara oljudet för de utländska besökarna.

— Det är bara flyglarmet som testas.
— Flyglarm? Väntar ni er krig? Nu?
— Nej, det är kvar från kriget.
— Men Sverige var väl inte med i kriget?
— Nej, jag menar det kalla kriget.

Kalla kriget kan verka långt borta, det tog ju slut åren 1989-1991.
Men på samma sätt som flyglarmets sirener överlevt sedan dess — på
samma vis påverkas vi mer eller mindre omedvetet själva av kalla
kriget. Sverige präglas än idag av system, attityder, politik, signaler
och tänkesätt som grundlades då.

Några ungdomar har inte brytt sig alls. Flyglarm? Krig? Nu, på
zoto-talet? För dem utspelas krig och flyganfall i en annan tidsålder
eller långt borta. Kalla krigets slut med Berlinmurens fall 1989 är
många för unga för att själva ha upplevt. Krig pågår långt borta, som
krigen på Balkan under 1990-talet, Irak zoo3 och Georgien zoo8. Idag
tjänstgör svenska killar och tjejer i Sveriges största utlandsstyrka i Af-
ghanistan. Fredsinsatsen där utvecklades till ett glömt krig, men kräver
alltfler stupade svenskar. Soldater och officerare bär NATO-stjärnan
på vänster överarm, den svenska truppen står under NATO-befäl.



I 2  H u r  gick det till? Var inte Sverige alliansfritt och neutralt under
kalla kriget, neutralt mellan öst och väst, utanför NATO och Warszawa-
pakten? Eller samarbetade vi med NATO trots allt?

Så pressas åter tryckluft genom alarmeringshornen högt uppe på
hustaken. »Faran över« ljuder här i Stockholm och i tätorter över
hela landet. Den epoken verkar avlägsen, ändå finns flyglarmet kvar.
Nu kallas det »Varningssignalen — viktigt meddelande«. Men hur
många vet att när sirenerna ljuder så gäller det att ta sig inomhus,
stänga till huset och »lyssna på radio för information«?

Så nära — och ändå så långt borta. Kanske kan vi tala även om ett
mentalt millennieskifte. Europas politiska karta var annorlunda då
än på zoio-talet och känslomässigt var I9oo-talets kalla krig som att
leva i en annan tidsålder.

Krigets helvete kunde hemsöka var och en, varje hem och familj
vilken dag som helst. Om kalla krigets terrorbalans mellan USA och
Sovjet bröts kunde våldet eskalera: storkrig i Europa, atomkrig och
ett globalt kärnvapenkrig med en påföljande atomvinter och under-
gång för mänskligt liv på jorden. Mina släktingar som bodde i Väst-
tyskland på 1970- och 1980-talen berättade om ungdomar som levde
i sådan ångest inför kärnvapenkriget — Atom-Angst — att de skaffat
cyankaliumkapslar så de kunde begå självmord om kriget bröt ut för
att slippa fasorna. Flyglarmet kunde vara det sista vi uppfattade av
normalt liv innan kriget kom över oss.

I efterhand kan det verka som om ett slags historisk lagbundenhet
styrde att kalla kriget fick en fredlig upplösning 1989. Ett lyckligt slut
där kommunistregimerna i öst kollapsade inför folkets tryck och bara
gav upp. Berlinmuren öppnades utan ett enda skott, följt av balternas
och andra folks frigörelse samt Sovjetunionens upplösning 1991.

Men hösten 1989 var det inte alls givet att utgången skulle bli
fredlig eller ens lugn. Sammetsrevolutionen och omvälvningarna i
Ungern och Tjeckoslovakien våren 1989 väckte hopp om frihet.
Men tre gånger förr hade sovjetiska stridsvagnar krossat frihets-
drömmarna i Östeuropa (1953 i Östberlin, 1956 i Budapest och 1968
i Prag). Och i juni 1989 hade kommunistregimen i Peking satt in
Folkets befrielsearme med stridsvagnar mot fredliga demonstranter



m i l l  Varningssignalen -, Viktigt meddelandepp
Vid en allvarlig olycka som till exempel
eller en stor brand, kan allmänheten i vissa tätorter

vamas genom signalen "Viktigt meddelande!"
Signalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad
därefter åter 7 sekunders signal osv. Detta upprepas i minst
2 minuter.

När du hör signalen ska du:
• gå in
• stänga dörrar, fönster och ventiler
• lyssna på radio för information

När faran är över startar signalen "Faran över", en 30-40
sekunder lång signal.

Signalema provas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars,
juni, september och december. Information ges i radion,
kanal P4, även vid prov.

På takåsarna finns ett arv från kalla kriget
kvar: flyglarmets tyfoner. Numera kallas
larmet far •Varningssignal -  viktigt
meddelande.. (Ur Eniros telefonkatalog)



14 vilket ledde till massakern på Himmelska fridens torg. Därför fanns
det också farhågor. Oro för att den fruktans stabilitet mellan öst och
väst som skonat Europa från storkrig sedan 1945 skulle raseras och
bana väg för väpnade konflikter.

I oktober 1989, tre veckor innan Berlinmuren föll, besökte jag som
reporter den groteska järnridån som skar rakt igenom Tyskland. Om
tredje världskriget någonstans skulle börja så var det antingen i det
inringade och tudelade Berlin eller i mellersta Tyskland i den så kallade
Fulda-klyftan. Den lilla staden Fulda låg i östra Västtyskland i ett
slättlandskap omgivet av berg. I historien hade låglandet här använts
av både Napoleons och USA:s trupper för att avancera mot öster.

I ett tredje världskrig var detta den snabbaste vägen för Warszawa-
paktens pansararmeer att anfalla västerut för att nå floden Rhen.
Mot dem stod i väst USA:s femte armekår. Gränsen mellan super-
maktsblocken markerades av östtyska vakttorn, stängsel, minfält
och kalhuggna gator. Den som försökte bryta sig ut, över till väst, och
lyckats komma så här långt mejades ner av fastmonterade självskju-
tande kulsprutor.

Östtyska »folksoldater« med skjutklara vapen på andra sidan
taggtråden förevigade mig och övriga journalister genom sina tele-
objektiv. Jag var i trygghet på västsidan, på besök hos amerikanska
I  Ith Armoured Cavalry Regiment, men knappast lugnad.

— Vi är tredje världskrigets snubbeltråd, förklarade en USA-officer
och drog med sin pekpinne över en stor låda. Den var en tredimensio-
nell modell i miniatyr av detta terrängavsnitt av järnridån.

I hans låda syntes det vi inte kunde se med blotta ögat. Bakom de
östtyska staketen, gränsvakterna, träden och kullarna stod den sovje-
tiska åttonde gardesarmen med sina stridsvagnar redo, fulltankade
och fyllda med ammunition. Deras besättningar var de främsta av de
3,5 miljoner soldater som Warszawapakten kunde sätta in i en offen-
siv mot Västeuropa. Dessa amerikaner i sina betydligt lättare pansar-
fordon var de första på NATO-sidan som skulle kastas in i kampen om
världsherraväldet. Ytterst kunde NATO mobilisera z miljoner man
för sitt försvar. Här fanns då inga tecken på att denna del av järnridån
skulle öppnas, som den mellan Österrike och Ungern i maj 1989.
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Pressmeddelande

Om kriget kommer
på lät t  svenska

Det är  inte farligt längre. Så s t i r  det  latIl let för klassiska
"faran över" 1 en ny utgiva av broschyre* "Om kriget kommer,
som producerats av Styrelsen for psykologiskt f i l m «  (SPF).
Broschyren är nämligen omtolkad till lätt svenska för att  görs
den begriplig fdr al  många mibmiskor som möjligt.

"Om kriget Kammer" moderniseras med å r a  mellannuri av
SPF'. som också trycker en upplaga the råddningspersonal. skolor
och försvalairftresserad allmanher Efter ett regeringabeslut kan
SPF med kort varsel trycka och dela ut skriften till hela svenska
folket. Under beredskapstiden och fram t i a  60-talet delades
broschyren ut till alla huahåll, men ersattes sedan av en annons

telefonkatalogen och SPFs -skriebordsupplaga'.
For att göra sknften begriplig för så många som möjligt har SPF

systematiskt ersatt myndigheraspriket tand så enkla och tät thew:1,-
9ga ormulenagar som mop& Ave: blide Geri Layout nar arDerats
om efter synpunkter från synskadade. SPF har t  ex undvikft att
lama text på fårgad bakgrund.

Orm. motstAnd och folkrätt
Forst 1 skriften kosumer Information om larmsignalen 'Mktigt med-
delande". som fått Ondrad Innebörd och numera också kan anvan-
das far fredstlda larm, t  ex vid gasutslapp eller andra allvarliga
olyckor. En annan nyhet Ar förmansbeviael som försåkringskassan
vid krigsfara *kickar ut till alla som far pension. barnbidrag eller
annan regelhunden ersättning. Den används når man ska ta ut
pengarna på posten eller barden.

"Om kriget kommer" redogör också tör folkråttan och vad som
gaiter om delar av landet dlltålltgt skulle ockuperas. Motståndet ska
förstås fortsätta Ulls hela landet blir fritt Igen. Militära förband
fortsätter kriget bakom Sondens linjer. Civila kan göra det avfirt (Sr
Sonden genom att engagera arg I motståndsrörelse eller genom ervil-
motatAnd.

Den Masataka uppmaningen -varje meddelande om att motstån-
det aka upphöra år falskt' bar debattera* genom turn. 1 årets
version har den blivit mångordigare: Om det kommer ett med-
delande. som såga at t  si ska sluta slåss och stoppa mobilisertngen
• så Ar det falskli Tro det Intel

FårfrågnIngar: Etna S P F

V i k t i g t  m e d d e l a n d e  El •  E l  E l

B e r e d s k a p s l a r m  l i c  a i m  m e =  r i m a m

Flyg la rm i n e e m e m e e • e n i e e e e • e m e

Faran  ö v e r

OM
KRIGET

KOMMER

Hösten 1989 var låget så ovisst och
instabilt att broschyren Om kriget kommer
sändes ut till Sveriges nyhetsredaktioner.
Det var tre dagar före Berlinmurens fall den
9 november. På broschyrens omslag nöttes
flyglarmets signaler in.



16 Vad hade då Sverige och vi svenskar med detta att göra? Mer än vi
förstod. Å ena sidan hade vårt land en geografisk utsträckning som
täckte halva konfrontationslinjen mellan Warszawapakten och NATO.
Å andra sidan hade den svenska formeln »alliansfrihet i fred syftande
till neutralitet i krig« nötts in i oss. Vi skulle ju vara neutrala och stå
utanför krig, det visste ju varenda svensk sedan barnsben.

Eller? På samma resa i oktober 1989 ingick också ett besök hos
NATO-alliansens Nordkommando, som låg i Kolsås utanför Oslo,
för oss svenska journalister. Under en briefing visades hastigt en kart-
bild över Nordkommandots ansvarsområde. Det alliansfria Sverige
var inkluderat i deras område. När jag frågade hur det kom sig, så
försökte de skämta bort det hela: »Ojdå, lade vi på den kartan
idag! «

Men vilket var det sanna svaret? Vilken var Sveriges verkliga posi-
tion och politik? Skulle vi inte vara neutrala i krig? Vilken var vår
verkliga plats i förhållande till öst, väst och NATO? Med dessa frå-
gor såddes fröet till den bok som du nu håller i din hand, och som
drygt tjugo år senare ska ge några av svaren på de frågorna.

Åter till 1989. Vad få vet är att svenska staten i all tysthet sam-
tidigt höjde beredskapen för att förbereda svenska folket på oro och
krig. Ett slags ABC-bok för det svenska folket inför det tredje världs-
kriget sändes ut. Det skedde i ett första steg endast i en liten begrän-
sad upplaga till riksmediernas nyhetsredaktioner, som en psykologisk
beredskapshöjning.

Broschyren hette Om kriget kommer, var i fickformat och sändes ut
av statliga Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF). Om läget skärptes
hade SPF beredskap att »med kort varsel trycka och dela ut skriften
till hela svenska folket«.

Brevet från SPF är daterat den 6 november 1989. Det var alltså tre
dagar innan Berlinmuren föll den 9 november. Så osäkert uppfatta-
des alltså läget. Det var sista gången Om kriget kommer sändes ut till
massmedierna. Hittills, är det kanske bäst att tillägga.

Den verkligheten känns kanske idag långt borta. Men jag, som är
född 1955, minns hur jag som skolpojke läste Om kriget kommer.
Den upplagan distribuerades till hela svenska folket 1961 — samma



V O I l g d  VAGLEDNING FÖR SVERIGES MEDBORGARE

KR IGET

T s  m e a t  p e n " ,  ~ M u n d t  i  o m  d • I t a  a t t l e l a t t  —  a t o n a -
1 t i a M f a r t i t r I n g a b t 1 1 . 4  a t o l a g t t e r t .  t . t a t h a t , . .
« A  f a t  I d a r t a i n . t h a .  t a m t  W o n ° I r . / m i c a * .

Om kriget kommer från 1961 var
en 52-sidig ABC-bok for tredje
världskriget. Den låg redo i
hemmet intill radioapparaten,
innan teven blev var familjs
egendom.

För att skydda befolkningen inför
atomkriget skulle tätorterna
massutrymmas. Packlistan för
en familj var omfattande och
fortsatte over två sidor.



18 å r  som Berlinmuren byggdes. Broschyrens omslag hade olycksbådande
mörka moln. Texterna och drastiska illustrationer frammanade en
blandning av fascination och skräck.

Då — liksom ännu i zoio års telefonkatalog — var maningen att
söka sig inomhus och lyssna på radion när sirenerna ljöd. I vår fa-
milj låg denna Om kriget kommer alltid redo i vardagsrummet till
höger om radioapparaten. Vår radio, av märket Radiola, var en stor
apparat i  blankpolerat ädelträ med benvita tangenter och rattar.
Slog man på radion så lystes den upp av en gul glasskiva med radio-
stationernas namn och ett litet grönt »öga«. När radiorören efter
några sekunder blivit varma så var det bara att ratta in en röd visare
mot den radiostation man ville lyssna på. Sedan finjusterades mot-
tagningen med det gröna ögat — ju bättre mottagning från sändaren
ju mer ljusgrönt. Oftast stod visaren på svenska Hörby. Mer exo-
tiska stationsnamn var Hilversum, London och Luxemburg. En klis-
terlapp som jag själv satt dit markerade Radio Syd, piratradiosta-
tionen i Öresund som bidrog till att Sveriges Radio startade melodi-
radion, P3.

Vi hade inte teve förrän 1967. Nyheter som Ingemar Johanssons
VM-seger i boxning 1959 och FN-generalsekreteraren Dag Ham-
marskjölds död 1961 kom därför via radion. Kubakrisen 196z minns
jag inte, men min lärare i franska berättade om hur hon då följt ma-
ningarna i Om kriget kommer. Det gällde att packa ner varma kläder
och konserver inför kriget. Varför berättade hon det, jo 1968 var det
nya orosmoln. Pragvårens »socialism med mänskligt ansikte» kros-
sades strax efter skolstarten i augusti av Warszawapaktens pansar-
nävar. Jag minns radions skakande rapporter den där morgonen om
hur friheten krossades under sovjetiska larvfötter.

Om kriget kommer hade en klassisk varning: »Vi ger aldrig upp!
Varje meddelande om att motståndet ska uppges är falskt!» För mig
som bodde i Lund på 1960-talet demonstrerades svensk försvarsvilja
med en Försvarsutställning i Lundagård 1963. Där, i parken mellan
domkyrkan och universitetet, visades ett Drakenplan, en stridsvagn
och luftvärnskanoner upp mellan de hundraåriga träden.

»OM kriget kommer kan de råd och anvisningar, som Du får i



Når du kommer till den nya platsen, får du inkvartering
(bostad) henna  hos någon annan. Om du behöver
mycket hjålp, får du bo i internat.

Kommunen dit du kommer ska hjälpa dig med mat och
kläder. Du kan lä pengar (krigshjalp), orn del behövs.

•  Skicka din nya adress till dina släktingar

Skyddsmask (för vuxna
och ungdomar)

Skyddsjacka
(för barn)

Inkvartering Andnings-
skydd
Om det blir krg kommer andningsskydd att delas ut på
sådana platser, dån de kan behövas mest. Andnings-
skydd skyddar oss från att andas in giftiga ämnen i kit-
ten. De skyddar också mot stånk av giftiga ärmen.

Vuxna och ungdomar får skyddsmask (gasmask)
Mindre barn får skyddsjacka. För spädbarn (baby) finns
en bamskyddsväska med filler, som kan båras eller lag.
gas i barvagn. Andningsskydd delas ut av hemskyddet
(se sid 24) eller raddningstjänsten.

Barnskyddsvdska
(lör baby)

Den så kallade folkskyddsmasken från
Civilförsvaret skulle skydda befolkningen mot
gasangrepp. Beslut att skydda hela folket togs
så sent som 1982 och sju miljoner masker
tillverkades. Far barnen tillverkades en
skyddsjacka och för spådbarnen en skydds-
väska — i bägge fanns en batteridriven fläkt för
att underlätta andning genom filtret. Sidan ur
Om kriget kommer från 1989.



2.0 denna skrift, bli avgörande för Dina möjligheter att överleva «, för-
klarade svenska staten för medborgarna 1961.'

Men hade vi verkligen möjligheter att överleva ett atomkrig? »Gör
dig beredd att snabbt uppsöka skyddsrum«, var maningen när sire-
nerna på hustaken tjöt. Skyddsrum hade vi inte där jag bodde, men
hemma hos skolkamraterna fanns de, nere i fuktiga mörka källare.
I skolan var skyddsrummen modernare och ljusare, de användes som
pingisrum, vi passerade in och ut förbi öppna, bastanta, vitmålade,
tunga ståldörrar. Men tvivlen på överlevnadschanserna i skyddsrum-
men tilltog, i mitten av 1960-talet kom filmen Eldstorm.2 Det var en
halvdokumentär film om kärnvapenkrigets fasor, så kontroversiell
att brittiska tevebolaget BBC stoppade den. Filmen kunde däremot
visas på bio — barnförbjuden för mig. Den gick i grannkvarteret, på
biografen Aveny vid Stortorget. På biografens bakgård fanns en smal
trätrappa upp till maskinisten. Han brukade öppna dörren till sitt
krypin för att få svalka undan filmprojektorns hetta. Där kunde jag
tjuvtitta på bioduken genom en glugg. I fruktansvärda bilder visades
hur en atombomb skapade en orkan av eld som skulle sluka allt syre
och hela städer, likt Dresden 1945. Eldstorm — det var alltså orsaken
till broschyrens maning: »Innan du lämnar bostaden — fyll badkaret
med vatten! «

Att vi skulle lämna våra bostäder var en annan del av kalla krigets
planering inför storkriget. I varje trappuppgång hängde utrymnings-
planer där vägarna fått speciella nummer som »M i « och »M 3« och
vad de nu hette. Allvaret framgick av fotot i Om kriget kommer av en
påpälsad familj i kängor, varma rockar, mössor och väskor för var
och en. Det blev mycket att släpa på enligt packlistan med allt från
filtar, förbandsartiklar, toalettpapper och slidkniv till matsäck för
minst två dygn.

För Lundaborna pekade pilarna för utrymningen obestämt norr-
ut. Första målet för oss 60000 Lundabor var det lilla Hjälmseryd i
Jönköpings län — trettio mil bort.

Vietnamkriget blev från mitten av 196o-talet det första kriget som
kom hem till oss i teveapparaterna. Med vänstervågen 1968 svängde
klimatet, och i Lund var det demonstrationer nästan varje dag mot
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USA:s krigföring.' Under nästa decennium, avspänningens 1970-tal, 2 . I
krymptes Om kriget kommer till några sidor längst bak i telefon-
katalogerna — men planerna fanns kvar.

Även hotet verkade finnas kvar. En av mina bröder gjorde lumpen
på pansarregementet P 7 utanför Lund på 1970-talet. Han var strids-
vagnschef på Stridsvagn S. När hans förband övade brukade en per-
sonbil stå parkerad med bra utsikt över övningsfältet. I bilen satt
polacker och följde allt i kikare och spelade in stridsvagnsbesättning-
arnas radiotrafik, »vad de nu kan få ut av det«. Om Sverige mobili-
serade skulle storebror vara vid sin stridsvagn inom sex timmar,
bland de första av 85o 000 man.

En kusin till mig återgav skolningen på Fallskärmsjägarskolan.
Hans kapten hade sagt: »En del tror att det svenska försvaret endast
är riktat mot öster. Ingenting kan vara mer felaktigt. Idag är ryssen så
stark att han lika gärna kan anfalla från väster! «

Under 1980-talet stegrades åter konfrontationen mellan super-
makterna. I oktober 1981 kränktes Sverige av en sovjetisk ubåt av
Whiskey-klass som trängde långt in på militärt skyddsområde i Ble-
kinge skärgård. Nyheten om Whiskey on the rocks kablades ut i teve-
sändningar världen över. Men det var inte endast en kränkning av
svenskt territorium. Något av den svenska oskulden kränktes också.
Neutralitetspolitiken var mer än den politiska etiketten »alliansfrihet
i fred syftande till neutralitet i krig«. Som professor Alf W Johansson
påpekat: »Neutralitetspolitiken blev inte endast ett sätt att undvika
krig, den upphöjdes till fredspolitik med moraliska övertoner.«4 Neu-
tralitetspolitiken var en del av vår identitet, som skänkte en para-
doxal trygghet i en osäker värld.

Sverige hamnade i en ubåtskris, ett trauma där det än idag finns
de som ifrågasätter att Sovjet trängde in i Gåsefjärden med avsikt.
Hade ubåten verkligen kärnvapen ombord? Varför skulle någon
vilja kränka det fredliga Sverige som verkade för fred i  världen?
Fanns miniubåtar överhuvudtaget? Och kom de bara från öst? Var
de inte från väst?

1980-talet innebar också ångest inför utplaceringen av kärnvapen-
robotar i Europa, med demonstrationståg och fredsmarscher. Presi-



22 dent Ronald Reagan i USA fick ett infall och skämtade om att anfalla
Ryssland när han skulle göra röstprov inför ett radiotal 1984. Men
skrattet fastnade i halsen hos många när bandet kom ut: » We begin
bombing in five minutes. «

Relationerna mellan supermakterna förbättrades sedan Reagan
hade mött Michail Gorbatjov som övertagit styret i Moskva. Men
utgången för Östeuropa, freden och därmed Sverige var ändå långt-
ifrån given hösten 1989. Det var i det klimatet som 1989 års upplaga
av Om kriget kommer åter sändes ut till nyhetsredaktionerna.

Vilken politisk väg skulle då Sveriges regering och myndigheter
följa i krig? Vad skulle vi som svenskar tro på? Broschyrens första
besked var 1989 glasklart och entydigt. Den svenska linjen samman-
fattades i fyra meningar:

Vi vill alla att Sverige ska vara fritt och självständigt och att
vi ska ha fred. Därför har vi inte något militärt samarbete
med andra länder i fredstid. Om det blir krig, ska vi vara
neutrala och inte gå med på någondera sidan.

Det är viktigt att andra länder tror på att vi vill och kan
vara neutrala.'

Men det var bara den första meningen som var sann. Verkligheten bak-
om neutralitetspolitiken var, som jag kommer att visa, långt mer kom-
plicerad än vad vi svenskar fick reda på då — och än idag fått veta.

JAKTEN PÅ SANNINGEN -  ETT STORT PUSSEL

Officiellt gällde alltså »alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i
krig«. Efter det kalla kriget har det kommit uppgifter från enskilda
forskare, journalister och diplomater som gett en annan bild — av ett
Sverige som i hemlighet samarbetade med väst.

I alla länder finns det en skillnad mellan vad som sägs — retoriken
— och vad som verkligen görs — handlingen. I Sverige har detta av-
stånd varit osedvanligt stort. Neutralitet är än idag ett positivt laddat
ord, begreppet är en del av vår självbild. Det har varit en framgångs-
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rik politik. Men ord och handling stämde inte alltid överens. När 2  3
arkiven öppnades i slutet av kalla kriget, kring 199o, så kom det fram
alltfler uppgifter om att neutralitetspolitiken varken varit så fast eller
konsekvent som svenska folket fick veta när det begav sig.6

Omprövningar var och är smärtsamma. De nya rönen har väckt
indignation, obehag eller rentav motstridiga och ibland häftiga käns-
lor. Kalla krigets verklighet — med dess kontraster mellan vad Sverige
sade och gjorde — blir därför kontroversiell. De nya rönen har tvingat
fram två större, offentliga utredningar om säkerhetspolitiken under
kalla kriget.'

Den första utredningen gjordes av Neutralitetspolitikkommissio-
nen, som blev klar 1994 och utredde Tage Erlanders regeringstid,
alltså fram till 1969 då Olof Palme blev statsminister. Betänkandet
Om kriget kommit ... Förberedelser för mottagande av militärt bi-
stånd 1949-1969 (SOU 1994:11) visade att om neutralitetspolitiken
hade misslyckats och Sverige dragits in i ett storkrig mot Sovjetunio-
nen så var målet att försvara sig tills hjälp anlände från västmakterna
i NATO. Sverige hade byggt ut flygplatser som även kunde ta emot
allierat bombflyg och gjort andra förberedelser. Man räknade med
att västmakterna skulle angripa sovjetiska flygbaser och hamnar.
Kommissionen fann också att USA:s president Dwight Eisenhower
196o antagit en policy att hjälpa Sverige militärt om vi angreps av
Sovjetblocket. Kommissionen ansåg att det hade varit oansvarigt att
inte förbereda mottagande av hjälp. Men den kritiserade också stats-
minister Erlander för att 1959 medvetet ha gett en felaktig bild (på
ren svenska: ljugit) inför riksdagen om västförberedelserna.

Men kommissionen talade inte om allt den fått reda på. 1998 gick
jag systematiskt igenom dess efterlämnade arkiv. Där fanns en lång
rad uppteckningar av vad nyckelpersoner hade sagt. Av dem fram-
gick att den svenske marinchefens krigsplacering inte var i Sverige.
Uppgiften var istället att upprätta ett exilhögkvarter hos NATO:s
stormakter Storbritannien eller USA (beroende på det politiska läget).
Regering och kungahus skulle komma efter. Dessutom framkom upp-
gifter om att en inre kärna av S-regeringarna tidigt skulle ha begärt
hjälp från väst, kanske redan innan neutraliteten brutits. Uppgifterna



2.4 publicerades i artikelserien Den dolda alliansen 1998 i Svenska Dag-
bladet. Den väckte kraftiga reaktioner. Folkpartisten Carl B Hamil-
ton talade om Socialdemokraternas »lögn och falskspel« och krävde
en utredning av åren efter regeringen Erlander. Kraven fick ökad
styrka efter min artikelserie Sverige i NATO:s ögon 1999 som visade
på samband mellan NATO:s och Sveriges försvarsplaner.8 Statsvetar-
professorn Kjell Goldmann ansåg att regeringarna visserligen hade
haft en svår balansgång — men de hade brustit i öppenhet mot med-
borgarna som inte vetat om vilken politik som bedrivits i deras namn.
»Från demokratisk synpunkt är bristen på adekvat information till
medborgarna en katastrof«, kritiserade Goldmann .9

Sverker Åström, som själv hade varit UD:s högste tjänsteman
under 1970-talet, reagerade häftigt på bägge artikelserierna, men
kunde inte påvisa några sakfel. Att undersöka neutralitetspolitiken
var »nationell masochism och ogrundat självplågeri«, ansåg han.'°
Även den tidigare statsministern Ingvar Carlsson var indignerad
och slog an samma sträng som Sverker Åström. Neutralitetspoliti-
ken var utsatt för »förtal«, skrev han i boken Ur skuggan av Olof
Palme."

Artiklarna ledde till riksdagsmotioner och krav på en ny bred
kommission som skulle granska kalla krigets andra hälft, 1969-1989.
Regeringen Göran Persson utsåg istället ambassadör Rolf Ekeus som
ensamutredare. Det vållade politisk strid och utredaren bojkottades
av borgerliga nyckelpersoner som Carl Bildt och centrala aktörer
som förre kabinettssekreteraren Leif Leifland. Ekeus utredning lades
fram i december zooz och hade titeln Fred och säkerhet. Svensk säker-
hetspolitik 1969-1989 (SOU zooz:Io8).

Ekeus presenterade en genuin nyhet i utredningen. Det var ett
amerikanskt dokument som lovade amerikansk hjälp till Sverige i
krig. Dokumentet var från Kennedyadministrationen 1962. och den
amerikanska politiken hade, enligt utredaren, inte ändrats sedan
dess. Men trots denna säkerhetsgaranti hade Sverige enligt utred-
ningen inte träffat några förberedelser för att ta emot denna hjälp.

Diplomaten Ekeus tonade dessutom ner de västförberedelser som
den tidigare kommissionen slagit fast. Flygbaserna med förlängda
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banor hade inte byggts för allierat bombflyg utan för svenska Lansen- z  5
plan. NATO-plan kunde inte landa på svenska baser. Västliga flyg-
förband skulle i krig inte flyga över Sverige, utan ta en omväg. Be-
tydelsen av marinchefens exilhögkvarter förringades. Retorik och
verklighet hade alltså i stort sett stämt överens. Ingen central aktör
kritiserades. Det var däremot fel av Neutralitetspolitikkommissionen
att klandra statsminister Erlander, enligt Ekeus.12

Säkerhetspolitiska utredningen väckte fler frågor än den besvarade.
Flera av dess slutsatser ifrågasattes direkt. Nyckelpersoner vittnade
om att de i Pentagon hade informerats om att USA inte skulle respek-
tera svenskt luftrum utan skulle flyga rakaste vägen över Sverige."

Men vad hade då hänt om kriget hade kommit? Trots ett betän-
kande på 757 sidor finns det egentligen bara två meningar i denna
helt avgörande och centrala fråga:

Erlander, Palme, Fälldin, Ullsten och Carlsson var alla fullt
medvetna om att neutralitetspolitiken kunde misslyckas
och Sverige bli angripet. Då — men först då — kunde militär
samverkan med angriparens huvudfiende bli aktuell."

Den första meningen bekräftar att en misslyckad neutralitet var en
möjlighet som alla de fem statsministrarna varit fullt medvetna om.
Men om man var fullt medveten om faran för att politiken skulle
misslyckas — varför då inleda samverkan först sedan Sverige angri-
pits? Vore inte det att ta oaccepta belt stora risker, ja närmast ansvars-
löst? Gick det för övrigt att dra de fem statsministrarna över samma
kam? Hade de alla haft samma insyn, kunskaper och inställning till
vad som i så fall skulle göras?

Vad Sverige gjorde under de sista femton åren av kalla kriget, 1974-
1989, har alltså inte blivit klarlagt fullt ut. Att försöka sig på det är som
att lägga ett stort pussel. Bit läggs till bit. Viktiga pusselbitar har varit
okända och en helhetsbild har tidigare inte gått att foga samman.

Den här boken söker rekonstruera vad som skedde i det fördolda
och skapa en sådan helhetsbild. Den visar att den etablerade »san-
ningen« att Sveriges NATO-kontakter efter 1950-talet långsamt kling-



26 ade av är felaktig. Tvärtemot den gängse bilden inleddes på 197o- och
198o-talen ett intensifierat utbyte med våra NATO-grannar från
högsta politiska nivå och neråt.

Men med hänsyn till Sveriges neutralitetspolitik (och Finlands
vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen) kunde detta då inte
sägas eller ens antydas. Den dag arkiven öppnas för historikerna
finns därför få eller inga spår i form av protokoll eller uppteckningar
från dessa möten. Däremot finns i arkiven andra handlingar, till ex-
empel hemliga krigsspel, som tillsammans med intervjuer av nyckel-
personer blir nya pusselbitar.

Det unika med denna bok är intervjuerna med etthundrafyrtio
nyckelpersoner. Dessa har öppenhjärtigt vittnat om de hemliga kon-
takter som hittills varit för känsliga för att nämnas. För flera av dem
är det första gången som de överhuvudtaget talat om dessa ting med
någon utomstående.

Bokens öppet citerade personer verkade på centrala poster inom
politik, diplomati, förvaltning och försvarsmakter. Jag har intervjuat
den tidens aktörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland — från
tidigare statsministrar till personer längst ner i kommandokedjan vid
rikets gränser. Det är officerare, diplomater och tjänstemän som ge-
neröst valt att tala med mig. Även centrala nyckelpersoner i Förenta
staterna har sökts upp. Min arbetsmetod har varit väl förberedda,
ingående bandinspelade intervjuer som genomförts enskilt med var
och en. Intervjuerna har i flera fall pågått i flera timmar, eller varit kor-
tare samtal, ibland återkommande över några års tid. (Alla intervjuer
återges i presens; datum för intervjuerna finns i källförteckningen.)

För ett fåtal aktörer gäller att de i boken inte kan namnges utan
presenteras som exempelvis »en amerikansk UD-tjänsteman». Dessa
personer har intervjuats på samma sätt som övriga, men de är ännu i
aktiv tjänst och kan eller får på grund av sekretessregler eller gällande
policy inte uttala sig öppet. De i boken citerade olika muntliga käl-
lorna redovisas i källförteckningen och i noterna.

Ett källkritiskt problem är att vi alla kan minnas fel, oftast om
exakt när något inträffat. Där har arkivmaterial och en omfattande
facklitteratur varit till stor hjälp för att kontrollera olika händelser.
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En annan felkälla kan vara att en person frestas att överdriva sin egen 2 . 7
betydelse. Men min erfarenhet under arbetet med boken är snarare
den motsatta. Eftersom samarbetet med NATO-länderna var så
hemligt, och än idag är kontroversiellt i Sverige, tenderar de svenska
nyckelpersonerna snarare att underdriva sina insatser. Att företrä-
dare för NATO-länderna å sin sida skulle överdriva det dolda samar-
betet med Sverige har jag inget belägg för — de visste ju hur hyper-
känsligt samarbetet var. Utsagorna stämmer väl överens. (En likartad
slutsats drar även Robert Dalsjö i sin doktorsavhandling Life-Line
Lost som jämför amiralerna Bengt Lundvalls och Elmo Zumwalts
utsagor om sina möten på 1970-talet.'5)

Alla nyckelpersoner har suttit med sin pusselbit och helt säkert
finns det ytterligare personer som jag borde ha talat med. Men pussel-
bitarna är ändå tillräckligt många för att ge en helhetsbild av motivet
— även om det ofrånkomligen blir några bitar som saknas (några ak-
törer har varit sjuka eller hunnit avlida).

Jag har även sökt och fått material som varit hemligstämplat i
olika arkiv, och där sekretessen hävts för mitt arbete, samt för de
dokument som visas i boken. Chefer och medarbetare vid Utrikes-
departementet, Krigsarkivet, Riksarkivet samt danska Arbeklerbevw-
gelsens Bibliotek og Arkiv har välvilligt hjälpt mig.

Där skriftliga dokument och forskares rapporter funnits har de
använts. Tolkningen av fakta och intervjusvar står jag för och even-
tuella ofullkomligheter ska ingen annan lastas för.

Som grund för boken finns också mina egna iakttagelser från över
trettio års bevakning av svenskt försvar och svensk säkerhetspolitik.
Det som då och då antyddes mellan skål och vägg kan nu skrivas ut.

DEN DOLDA ALLIANSEN — EN ÖVERSIKT

Hur bedrevs då neutralitetspolitiken i  verkligheten, i  handling?
Svaret är att det var en politik med många bottnar. Sverige hade
hemliga kontakter med NATO-grannarna Norge och Danmark samt
NATO:s stormakter USA och Storbritannien. Sveriges hemliga väst-
förbindelser under första halvan av kalla kriget, 1949-1969, är väl



28 kartlagda. Men när det gäller den andra hälften, 1970- och 1980-
talen, har det kommit fram betydligt mindre. Den forskning som
skett tyder på att kontakterna klingade av.'6

Men som jag kan visa i denna bok fortsatte i själva verket det
hemliga samarbetet. Den arbetsfördelning för ett krig som drogs upp
vid de skandinaviska försvarsförhandlingarna 1948-1949 gällde
ännu fyrtio år senare vid kalla krigets slut 1989-1991. Detta trots att
Danmark och Norge gick in i NATO 1949 och Sverige återgick till
neutralitetspolitik.

Informella kontakter fanns även med västalliansens stormakter.
Nätverk, med ett modernt ord, fanns snart sagt på alla plan och om-
råden.

Det nordiska samarbetet tjänade i några fall som täckmantel för
utbytet och även Finland kunde då delta. Gemenskapen mot hotet
från öster var underförstådd: it goes without saying.

I och med 1960-talets Vietnamkrig, vänstervågen 1968 och en
alltmer uppskruvad svensk neutralitetsretorik blev tidigare planer
med Danmark och Norge, vilka fästs på papper, alltför känsliga. Om
de läckte ut skulle det vara farligt för regeringen. Därför blev lös-
ningen istället informella, topphemliga, regelbundna möten mellan
nyckelpersoner på en rad nivåer.

Från 1970-talet talades det officiellt om »den nordiska balansen«
eller den nordiska stabiliteten. Denna framställdes som ett jämvikts-
system. Den bestod i väster av NATO-länderna Island, Norge och
Danmark, i mitten Sverige med sin neutralitetspolitik och i öster Fin-
land med sin vänskaps- och biståndspakt med Sovjet (på finländsk
sida värjde man sig dock mot balanstänkandet, de ville inte uppfattas
som en del av Sovjets intressesfär och motvikt till NATO-länderna).

Men som denna bok visar fanns bakom ländernas skilda säker-
hetspolitiska etiketter en annan verklighet. När det kalla kriget bröt
ut på 1940-talet, ledde det till intensiva svenska kontakter med väst
och till etablerandet av hemliga avtal mellan Sverige och NATO-gran-
narna. När den alltmer militariserade Sovjetstaten inledde en våldsam
upprustning på 1970-talet, så blev det en repris av agerandet från
1940-talet med intensifierade svenska kontakter västerut.



Inledning

Vid 1970-talets slut hotades Nordens hela strategiska läge och av- 2 9
spänningen sattes på svåra prov.

NATO svarade på hotet och USA:s nya, offensiva, maritima stra-
tegi påverkade på 1980-talet Norden. De båda supermakternas kapp-
rustning i norr utmanade den svenska neutralitetspolitiken. Antalet
ubåtar, kryssningsrobotar och flygplan som hotade kränka Sverige
blev påtagligt fler.

Nyckelpersoner i ansvarig ställning i de nordiska länderna kände
ett ökande tryck från ömse håll och kontaktade varandra på infor-
mella vägar. Diplomater möttes för hemliga bastusamtal och officerare
i nyckelpositioner reste till varandra. Mellan de skandinaviska hög-
kvarterens operationsledningar företogs regelbundet resor — i civila
kläder. Man informerade varandra om sina olika militära dispositio-
ner och hur olika kris- och krigsscenarier skulle bemötas. Reseräk-
ningar och andra spår efter mötena brändes av underrättelsetjänsten.
Därmed kunde detta samarbete hållas hemligt ända till idag utan
att röjas. Endast ett fåtal direkt berörda nyckelpersoner kände till
resorna, och därmed kunde det hela förnekas. De var, som man säger
i USA, deniable. Sverige knöt — precis som i början på 1950-talet —
starkare band med väst, symboliserat av det första besöket av en
amerikansk försvarsminister 1981.

Sverige ingick även i en informell underrättelseallians mot Sovjet
med Norge och Danmark. Arbetsfördelningen var den att Sverige
hårdbevakade vår del av Östersjön och ibland även provocerade
fram sovjetiska reaktioner. Topphemliga Försvarets radioanstalt,
FRA, sände sedan i realtid de uppfångade sovjetiska signalerna ännu
längre västerut.

Vid en kris fanns det redan ömsesidiga personkontakter etable-
rade — att känna varandra och kunna lita på varandra var det cen-
trala. Dessa nätverk över nations- och alliansgränser kunde aktive-
ras snabbt. Så skedde också när det drog ihop sig. Under Polenkrisen
1980 landade NATO-medlemmen Norges försvarsstabschef i Sve-
rige medan Finland lämnade uppgifter om sovjetiska flottrörelser
till Sverige. Och vid mordet på Olof Palme 1986 var en av Sveriges
högsta militärer redo att åka till USA. Det var en del av en exilpla-



3 0 nering för krig som ingalunda var neutral — några planer på att
upprätta exil i Sovjetimperiet fanns aldrig.

Inför en krigssituation hade länderna god ömsesidig kunskap om
varandras försvarskapacitet och dispositioner. Diskret fick Sverige
också signaler om vilka allierade NATO-förstärkningar som kunde
föras till våra grannländer vid ett krig.

Tekniska sambandslinjer byggdes upp — inte bara militära utan
också ett särskilt nät mellan statsledningarna i Sverige, Norge och
Danmark. Det rörde sig alltså om både politiska och militära förbe-
redelser för samverkan med NATO-länderna i krig.

Vad hade då hänt om kriget kommit? Det vet ingen med säkerhet.
Men om ett storkrig brutit ut i Europa så framstår Sveriges möjlighe-
ter att stå neutralt som ytterst små.

Sovjetunionen såg med misstro på svensk neutralitetspolitik. Sve-
rige var ett västland och genom spioner som Stig Wennerström och
Stig Bergling visste man i Moskva mer om våra västkontakter än
svenska folket och även Sveriges riksdag. Medan avspänning och
nedrustning var signalerna till svenska folket, kom Sverige i prakti-
ken att ingå i västs militära avskräckning mot Sovjet. I den officiella
svenska retoriken sades att Sverige inte ens under starkt yttre tryck
skulle vika från neutraliteten. Men som jag ska visa spelade svenska
regeringsföreträdare ut NATO-kortet när de pressades av Sovjet.

»Vad har ni att vinna på om vi går över till NATO? « sade exem-
pelvis Anders Thunborg, försvarsminister 1983-1985, till ryssarna.

Sovjetunionen skulle troligen inte ha respekterat svensk neutrali-
tet och hade också planer på att korsa vårt land om de behövde det.
Exempelvis mötte en svensk överstelöjtnant efter kalla kriget en
sovjetisk överste som enligt planerna skulle ha ryckt fram över Norr-
botten mot Narvik längs just den väg där svensken hade sin krigs-
placering.

Den svenska regeringen deklarerade på 1980-talet att neutralitets-
politikens trovärdighet var central och att politiken mötte tilltro och
respekt. Men i själva verket trodde inte omvärlden på politiken, visar
intervjuer med toppolitiker i Norden. »Ni skulle ha kastats in i kriget«,
säger en norsk socialdemokratisk statsminister. Att Sverige mycket
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tidigt skulle ha valt sida, kanske rentav innan vi själva hade angripits, 3  I
har väckt kontroverser i vårt land. Men det var just detta som de
svenska S-regeringarnas partivänner i Danmark och Norge förvän-
tade sig.

De delar av Sverige som var mest hotade i ett krig var framför allt
de nordligaste och sydligaste landskapen, som var vitala för stor-
makterna. På Nordkalotten skulle ett gemensamt försvar, enligt pla-
nerna, inte följa nationsgränserna utan där lämnade Sverige fritt fram
för NATO:s flyganfall. På marken fanns en lucka för förband från
NATO.

I södra Sverige planerades ihop med NATO-grannen Danmark en
spärrning av Öresund i strid med neutralitetspolitik och traktat. Min-
fälten gick i krig in på det andra landets territorium. Det fanns också
en skiljelinje genom södra Östersjön som i krig separerade NATO:s
ubåtar från svenska. Den praktiska hanteringen av ubåtar i krig testa-
des i krigsspel med danskarna. Svenska krigsförberedelser innebar att
även svenska ubåtar uppträdde offensivt och ibland kränkte Sovjet —
en hittills inte uppmärksammad dimension i svensk ubåtsdebatt.

Amerikas förenta stater räknade med att Sverige skulle bidra till
västs försvar. Vi sågs på 1980-talet, enligt en av USA:s NATO-am-
bassadörer, som »NATO:s sjuttonde medlem«.

USA var garanten för Sveriges säkerhet. För första gången berättar
amerikanska nyckelpersoner vad denna amerikanska säkerhetsgaranti
till Sverige skulle ha kunnat innebära i krig.

US Air Force skulle ha landat på svenska flygbaser inom sex till
åtta dagar. Sverige var ett land som också var insatsområde för US
Marines. Norrland och Skåne var områden där marinkåren kunde ha
landsatts — inklusive dess flygstridskrafter.

Påståenden att svenskt försvar inte skulle kunna samverka och
samarbeta med NATO-ländernas framstår efter intervjuerna som
överdrivna." Det hade kunnat fungera hjälpligt genom uppdelning av
operationsområde med ett snabbutbyte av sambandsofficerare (vilket
var planlagt och övades i krigsspelen), enligt intervjuade nyckelperso-
ner. Det förekom till och med enklare repetitionsövningar på stabs-
nivå med NATO-grannen Västtyskland så sent som på 1980-talet.



3 2 E t t  hemligt svenskt flygförband övade dold infiltration ihop med
NATO-ländernas underrättelsetjänster och förde personer i hemlig-
het in och ut ur Sverige — också det på 1980-talet.

En annan del av den dolda alliansen var Stay behind, den hemliga
svenska motståndsrörelse som skulle träda i aktion om delar av, eller
hela, Sverige ockuperades. Tvärtemot den gängse bilden att verksam-
heten dött ut så upprätthölls den ihop med Storbritannien. Stay be-
hind överlevde hela kalla kriget och även Sovjets upplösning för att
slutligt avvecklas först efter år z000.

Neutralitetspolitiken framstår därmed som en till stora delar skick-
ligt målad kuliss i idealistiska färger. Det var en avspänningspolitik
— för fredsbruk och för hemmaopinionen."

Ingen kan naturligtvis exakt förutsäga hur ett krig i Europa skulle ha
startat och utvecklats. Men om kriget hade kommit skulle Sverige
knappast ha kunnat stå strikt neutralt. Vi skulle ha tvingats att bekänna
färg. Ingen försvarsplanering mot väst fanns, ej heller några opera-
tionsplaner för neutralitet före 1989. Alternativen var istället någon
form av samarbete med NATO-sidan mot huvudmotståndaren Sovjet-
unionen. Alternativen var tre: en starkt pro-västlig neutralitet, att bli
medkrigförande på västs sida — eller ytterst att gå i fullfjädrad allians.

Det skedde också mentala förberedelser för detta i hemliga krigs-
spel för både officerare och samhällets högsta politiska och civila
ledarskap. På 1950- och 1960-talen ingick det ett moment i krigs-
spelen där neutraliteten till slut bröt samman, samverkan med NATO
blev nödvändigt och västliga förband gick in i Sverige. Detta levde
vidare hela kalla kriget ut, dock mer maskerat de sista åren — visar de
dokument som inte bränts.

Här gömdes en märklig paradox. Medan den officiella politiken i
mycket var ett spel för folket, så var det i de hemliga spelen som den
alternativa svenska politiken i krig kom fram.

Bakom en alltmer rigid och högstämd neutralitetsretorik inför
svenska folket och omvärlden så fanns i det fördolda en annan sorts
svensk politik. Den officiella politiken skulle kunna ses som idealis-
tisk, medan den dolda däremot var realistisk. Den byggde på hot från
öst och vår djupa samhörighet med väst. Neutralitetspolitikkommis-
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sionen beskrev 1994 förberedelserna för att ta emot bistånd från väst
närmast som ett slags återförsäkringspolitik. Forskaren Magnus
Petersson gick längre och kallade det en dubbelpolitik i sin avhand-
ling 2003. Den norske professorn Rolf Tamnes karaktäriserade den
2003 som en semi-allians med NATO. Den stora danska utredningen
om Danmark under kalla kriget beskrev 2005 Sveriges politik som en
»dubbelspelsstrategi (deklarerad alliansfrihet kombinerad med tätt
samarbete med de västliga länderna)«.'9

I Sveriges grundlag regeringsformen slås i första paragrafen fast:
» All offentlig makt i Sverige utgår från folket. « Men centrala delar av
säkerhetspolitiken var dold för folket som gavs en felaktig bild.

Forskaren Kjell Engelbrekt konstaterade 2003: »Inget land är
överdrivet generöst med att sprida information om sina utrikes- och
försvarspolitiska göranden och låtanden, men i Sveriges fall var det
en hel dimension av säkerhetspolitiken som måste hemlighållas. «2°
Engelbrekt har också ställt frågan om Sverige bedrev en tyst allians-
politik. Det vill säga om Sverige skulle ha varit en dold medlem av
västalliansen eller på annat sätt så integrerat i de västliga försvars-
strukturerna att landet inte kunde stå utanför ett nytt storkrig.21

Jag kan visa att Sverige bedrev en mer omfattande dold verksam-
het än vad som hittills har kommit fram. Det gäller på både bredden
och djupet. De informella kontakterna var långt fler än vad som har
varit allmänt känt. De operativa kontakterna var djupare och förbe-
redelserna gick längre än vad svenska folket har vetat om. Det gäller
exempelvis ett hemligt flygförband, luckan i Övre Norrlands militär-
område, mineringarna i Öresund, ubåtslinjen i Östersjön, svenska
officerares krigsplaceringar i  utländska staber, rum för utländska
officerare i det svenska krigshögkvarteret med mera. Hjälpen från
USA i krig var både snabbare och mer omfattande än vad som tidi-
gare framkommit. Jag visar hur Sverige betraktades i de för oss vikti-
gaste NATO-huvudstäderna Washington, Oslo och Köpenhamn.
Eftersom fienden var Sovjet blev även Finland — trots sin vänskaps-,
samarbets- och biståndspakt med Sovjet — indraget i ett dolt, än
mer känsligt, samarbete med Sverige och vidare västerut, visar mina
intervjuer.

33



3 4 A l l a  dessa nya uppgifter som jag lägger fram här gör det motiverat att
tala om en dold allians.

Det går att invända att det inte var någon allians eftersom den inte
fanns på papper. Det stämmer. Sverige undvek direktkontakt med
NATO:s politiska och militära ledning i Bryssel. Det gjorde att den
svenska regeringen fullt sanningsenligt kunde säga att den inte hade
kontakter med NATO. Hela poängen med samarbetet var ju att det
inte skulle finnas några formella band, en allians de jure. En allians-
förpliktelse går inte att sluta utan öppenhet men en hemlig överens-
kommelse kunde å andra sidan läcka ut till offentligheten och riskera
att kompromettera Sveriges regeringar. Istället skedde NATO:s
kontakter med Sverige via Norge (som från 1952 var förbindelseland
med NATO), USA och Danmark. Norge var också värdland för
NATO:s Nordkommando som hade vissa kontakter med Sverige.
Danmark var värdland för NATO:s Kommando för Östersjöutlop-
pen och därmed länk till Västtyskland. Om kriget bröt ut och Sovjet-
offensiven rullade mot Västeuropa hade Sverige i nära samarbete med
NATO-stormakten Storbritannien byggt upp en underjordisk mot-
ståndsrörelse. Därifrån skulle också NATO-ländernas motståndsrö-
relser ledas samordnat med Sveriges.

Bristen på dokument och formella utfästelser hindrar inte att det i
praktiken, de facto, var en allians. Utrikesminister Östen Unän, S,
sade i riksdagen 195o att även teknisk samverkan och stabskontakter
kan innebära en allians. Som exempel nämnde han banden mellan
Frankrike och Storbritannien inför första världskriget. Det fanns
ingen allians, men väl militära överläggningar om samarbete.

»Frankrike hade byggt hela sin plan på hjälp från England. Efteråt
tror jag nog att alla voro ense om att detta tekniska samarbete i rea-
liteten innebar ett engagemang, ehuru det inte hade formen av någon
utfästelse. «z2

Faktum är att inte heller Sveriges neutralitetspolitik var fäst på
något bindande dokument eller erkänd av några stormakter. Detta till
skillnad mot Schweiz permanenta neutralitet och Österrikes grund-
lagsfästa neutralitet.23 Vid andra världskrigets utbrott i  september
1939 förklarade sig Sverige neutralt i stormaktskriget. Men när Sovjet-
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unionen angrep Finland två månader senare utfärdade Sverige aldrig
någon neutralitetsförklaring. Sveriges ställning var »icke krigför-
ande«. Det gav regeringen möjlighet att stödja Finlands försvarskrig
i stor omfattning under vinterkriget. (Sverige sände en femtedel av
svenska flygvapnets stridsplan, 30o kanoner, 90 00o gevär, 45 miljo-
ner patroner samt tillät att 8 000 frivilliga soldater och officerare
sattes in. Josef Stalins utrikesminister Vjatjeslov Molotov sade till ett
svenskt statsråd 1941: »Finska kriget, det var ju Ert krig.« )24

En tänkbar invändning mot uttrycket dold allians är att en allians
kräver ömsesidighet. Skulle Sverige alltså sänt förband för att för-
svara Storbritannien eller USA om de hotades? Nej, sannolikt inte.
Men det krävdes inte ens av NATO-länderna själva. Island är fullvär-
dig medlem av alliansen — trots att landet inte har en enda soldat.
Ömsesidigt stöd kan ta sig olika uttryck. Island var genom sin geo-
grafi, sin strategiska position i Nordatlanten samt flygbasen Keflavik
mycket viktigt för USA och NATO i krig. På samma sätt hade Sverige
en geografisk nyckelposition i ett storkrig genom sitt läge längs halva
frontlinjen mellan militärpakterna i Europa. I motsats till Island hade
vi ett av Europas största flygvapen. NATO kunde dra nytta av att
denna external air force skulle stoppa sovjetiska angrepp västerut,
men inte västliga som gick österut. I Östersjön band svenska flyg- och
sjöstridskrafter i  praktiken upp sovjetiska. Det svenska försvaret
fungerade som ryggtäckning av NATO-landet Norge och delar av
Danmark — alltså fanns i praktiken en ömsesidighet.

Ett annat kännetecken på en allians är att om en stat angrips så
dras de andra i alliansen automatiskt med. Även om Sverige inte var
med i NATO så fanns det vissa inslag av automatik. I  exempelvis
planen för luftbevakning mellan Sverige och Norge från 1955 står
det att planen »träder i kraft automatiskt, därest båda länderna sam-
tidigt råka i krig med en gemensam motståndare« (min kursivering).
Detta och andra avtal ersattes sedan av informella kontakter som
hade samma syfte, och de tekniska sambandsförbindelserna moder-
niserades hela kalla kriget ut.25

Under kalla kriget räknade varken USA eller NATO-länderna med
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att Sverige skulle stå neutralt i krig. Förväntningarna var att Sverige
skulle bli medkrigförande mot Sovjetblocket. Andrahandsvalet var
en »vänlig neutralitet« som i praktiken gav USA fria händer och
knappast kan kallas neutralitet i ordets egentliga mening. Men även
formellt medlemskap i NATO kunde bli aktuellt i ett krig — eller i ett
hotande läge.

I svensk debatt har man ofta utgått från att ett angrepp från Sovjet-
unionen skulle dra in Sverige i krig. Mina intervjuer visar att trycket
från USA, understödda av Norge och Danmark, hade varit minst lika
stort. USA hade förklarat att det »ligger i Sveriges intresse« att välja
sida och därmed också få hjälp.

Om kriget kommit hade vi inte haft något annat val än att gå med
på västsidan. Det är motsatsen till det kategoriska budskapet till
svenska folket i broschyren Om kriget kommer från 1989: »Om det
blir krig ska vi vara neutrala och inte gå med på någondera sidan. «



1 I Mellan fred och krig — skymningsläge

IOSÄKRA OCH SPÄNDA lägen kunde Sveriges alliansfrihet och
neutralitet sättas på hårda prov. En orsak var att Sverige inte
hade stående styrkor utan värnpliktiga förband som måste

mobilisera. Det gällde därför att inte bli överrumplad. Gråzonen mel-
lan krig och fred blir extra kritisk. I ett sådant så kallat skymnings-
läge är situationen oklar. Man vet inte vad som är på väg att hända.

En sådan osäkerhet drabbades Sverige av den z8 februari 1986 då
statsminister Olof Palme mördades. Timmarna efter dådet rådde
ovisshet — var det inledningen till en allvarlig kris — rentav krig?

Inte minst Olof Palme hade talat om en »orubblig neutralitet« och
vikten av att inte vika undan ens »under hårt yttre tryck«. Ändå var
mordet nära att aktivera den dolda alliansen med USA.

»OM DET BEHÖVS ÄR JAG KLAR« MORDET PÅ OLOF PALME

Nästan alla svenskar som levde 1986 minns vad de gjorde när de fick
höra att statsminister Olof Palme mördats. Mycket har skrivits om
det kaos som utbröt i mördarjakten. Men få vet att mordet också
närapå aktiverade en topphemlig svensk planering inför ett storkrig.
Det alliansfria Sverige var redo att söka hjälp på andra sidan Atlan-
ten — hos supermakten USA.

Kvällen den z8 februari 1986 är mörk och kall i Stockholmsområ-
det, en kväll när man gärna söker sig inomhus. På Sveavägens västra
sida går ett medelålders par söderut, de har varit på bio och är på väg
hemåt. Det är Sveriges statsminister Olof Palme, 58 år gammal, med
hustrun Lisbeth Palme. De två är ensamma och vandrar helt alldag-
ligt utan livvakter.

De korsar Sveavägen vid Adolf Fredriks kyrkogata och går på
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3 8 östra sidan mot Hötorgets tunnelbanestation. De har bara något tio-
tal steg kvar till nedgången vid Tunnelgatan när attentatet sker. Skott
hörs och Sveriges statsminister segnar ner på trottoaren. Den eller de
som ligger bakom mordet försvinner.

När mordet inträffar pågår det kalla kriget för fullt — ett spänt
tillstånd av icke-fred och icke-krig. Det har rasat i närmare fyrtio år
och är en global kraftmätning mellan öst och väst. Huvudmotstån-
darna är Sovjet och USA i en kamp om vilket samhällssystem som
ska styra världen: kommunism och planekonomi eller demokrati och
kapitalism? I Europa skär järnridån med taggtråd och Berlinmur tvärs
genom kontinenten.'

Sveriges läge i  norr gör att vi täcker halva frontlinjen mellan
Warszawapakten i öster och NATO i väster. Vårt land bedriver offi-
ciellt neutralitetspolitik enligt formeln »alliansfrihet i fred syftande
till neutralitet i krig«. Men de senaste åren har det blåst kalla krigs-
vindar över landet. Inom både NATO och Warszawapakten pågår en
militär kapprustning utan motstycke — även i norra Europa. Sverige
har två gånger, 1981 och 1983, protesterat mot Sovjet för ubåts-
kränkningar. I riksdagen där själva enigheten om vår säkerhetspolitik
tidigare haft ett egenvärde rasar istället uppslitande strider mellan
blocken. En huvudaktör är statsminister Olof Palme, tillika den
nordiske politiker som är mest känd ute i världen.

Nu har Sveriges statsminister skjutits ner på öppen gata. Olof
Palme körs snabbt i ambulans den korta sträckan till Sabbatsbergs
sjukhus. Men hans liv går inte att rädda, han dödförklaras strax efter
midnatt den i  mars.

Allmänheten vet ännu inget. Detta är före Internet och mobiltele-
fonernas genombrott (de som finns är tunga och stora som kabin-
väskor). De enda två tevekanalerna avslutar programmet som plane-
rat. Sveriges Radio sänder visserligen nattradion i P3, men har inga
nyhetssändningar.

Själv slår jag på nattradion vid ettiden, på väg att gå till sängs.
Plötsligt börjar melodiradion spela seriös musik och det vanliga natt-
pratet mellan skivorna uteblir. Är kungen död? är min första tanke.
Från min praktiktid på Sveriges Radio-TV minns jag att det är på
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detta sätt ödesmättade nyheter meddelas folket. Så blir det också.
Klockan or .ro kommer en extrasändning: »Sveriges statsminister
Olof Palme är död. Han sköts igår kväll i centrala Stockholm.«
Regeringen är informerad och ska sammanträda. Vice statsminister
Ingvar Carlssons enda kommentar till nyhetsbyrån TT är koncis men
tolkar känslorna väl: »Det är fruktansvärt.«

Jag ringer direkt min chefredaktör på Ny Teknik, Lars Rundkvist,
och medan signalerna till honom går fram virvlar tankarna runt. Vad
är detta? Är det inledningen på en attack mot Sverige, är vi på väg att
hamna i krig? I min förort är det lugnt men chefen bor på Sveavägen.
»Har du hört att Palme är död?» Jo, det hade han. Så får han nästa
fråga: »Hörs det tunga fordon på gatan utanför?« Han undrar inte
ens över frågan utan går och ser efter.

När Sovjet invaderade Afghanistan 1979 mördades premiärminis-
tern av sovjetiska spetsnaz-soldater i afghanska uniformer. På flyg-
platsen landade armador av sovjetiska transportplan. Ur planen
vällde luftlandsättningstrupper i pansarfordon som körde rätt in i
huvudstaden. Snabbaste vägen från Arlanda är Sveavägen. Min chef
svarar: »Nej, det är inget särskilt på gatan, lugnt.« Vi lovar att hålla
kontakt om något händer.

En överdriven farhåga? Nej, minuterna senare, klockan 01.30 är
det överbefälhavaren Lennart Ljung som får telefonsamtal hem. Vakt-
havande befäl vid Försvarsstaben berättar att Palme är mördad.

ÖB kör omedelbart upp till Försvarsstaben. Det är oklart om det är
en eller flera gärningsmän. Ljung ger order om att kalla in chefen för
Operationsledningen och kontrollera försvarets beredskap i Stock-
holmsområdet. Vid varje förband finns minst tio till tjugo värnpliktiga
soldater i beredskap som nu väcks och får skarp ammunition till sina
vapen. Ordern är att tills vidare stanna där de är.

ÖB ringer flera samtal till nyckelpersoner i regeringskansliet och
talar om att han finns redo på sitt tjänsterum. Försvarsdepartementets
statssekreterare tänker vara kvar i hemmet. Försvarsminister Roine
Carlsson, S, är på väg till regeringssammanträdet. Ljungs kontakt
med UD verkar gå bättre, försvaret sänder en helikopter till Idre för
att snabbt hämta hem utrikesminister Sten Andersson.
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4 0  Ö B  går igenom »ett antal möjliga åtgärder« med vakthavande
chef för Operationsledningen, men finner att mer omfattande mili-
tära åtgärder inte behövs. Klockan 05.45 inställer sig Ljung på För-
svarsdepartementet och möter försvarsminister Roine Carlsson som
kommer från regeringens nattliga sammanträde. Den korrekte Ljung
noterar i dagboken ministerns klädsel: »fortfarande i stövlar och fri-
tidskläder«. Roine Carlsson berättar för ÖB att regeringen av polisen
fått veta att två män deltog i mordet. Ingvar Carlsson blir ny stats-
minister. »Vi diskuterade eventuella åtgärder från Försvarsmaktens
sida. Försvarsministern ansåg att något ytterligare inte borde göras
nu.«

Men uppenbarligen är ingen helt säker på vad som sker — mer
borde inte göras nu. Ljung noterar att han är kvar hos ministern till
fram emot åttatiden.2

Vad som inte står i Ljungs dagbok i Krigsarkivet är att han får
ännu ett ovanligt telefonsamtal, denna gång när han är tillbaka på
Försvarsstaben där det är flaggning på halv stång. Samtalet kommer
från viceamiral Per Rudberg som hade gått i pension som marinchef
två år tidigare, 1984.

När Per Rudberg ringer är han inte i hemmet på Värmdö, utan på
besök hos sin son i Västervikstrakten. Nyheten om att Palme hade
skjutits fick familjen först via morgonnyheterna. Men Per Rudberg
reagerar direkt och ringer överbefälhavaren.

— Jag kontaktade Ljung och sade: »Om det behövs är jag klar»,
minns Per Rudberg.

Endast överbefälhavaren Lennart Ljung och en handfull höga
politiker känner till vad detta korta besked innebär.

En av de som visste var den mördade statsministern Olof Palme.
Han var fullt informerad om att Sveriges marinchef inte har sin verk-
liga krigsplacering i Sverige. Den är istället hos en av NATO:s två stor-
makter: i Storbritannien eller USA, beroende på det politiska läget.

Rudbergs hemliga krigsuppgift var då att lämna landet så fort ett
hotande läge uppstår. Särskilt i gråzonen mellan fred och krig gäller
det att agera snabbt för att bli den förste högre svenske företrädaren
på plats hos stormakten.
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Blir det krig och ockupation så ska även delar av regeringen, kungen
och en rad höga officerare komma efter. Om den svenska krigsled-
ningen blir utslagen ska detta exilhögkvarter ta över — och vid en
ockupation leda motståndskampen.

1998 avslöjade jag denna topphemliga planering i Svenska Dag-
bladet. Att den var aktuell och startberedd så sent som vid mordet på
Palme fann försvarsforskaren Robert Dalsjö när han arbetade med
sin doktorsavhandling Life-Line Lost.3

Viceamiral Per Rudberg berättar själv:
— Det kunde ju vara något allvarligare än ett vansinnesdåd. Det

kunde vara början på en attack mot Sverige helt enkelt, eller initierat
av någon ytterlighetsorganisation som ville störta det svenska sam-
hället.

Rudberg var bokstavligen »klar« att åka. Han hade alltid en res-
väska »halvt packad «. Avresa med flyg från Sverige kunde, beroende
på det politiska läget, ske på flera sätt. Det kunde ske reguljärt men
det fanns också planer att sätta in försvarets specialflyg. Dessutom
kunde det ske än mer anonymt. Rudberg uppger att han också hade
tillgång till ett civilt affärsjetflygplan, om det behövdes.

Vart skulle du ha åkt vid Palmemordet?
— Det berodde på läget. USA, det var det naturliga. Till Washing-

ton till att börja med, och först till svenska ambassaden där.
Vad svarade ÖB?
— Vi håller an och ser hur det går."
Inte ens ÖB Lennart Ljung var alltså riktigt säker på läget. Var det

ett isolerat mord eller var vi på väg in i ett skymningsläge — mellan
fred och krig?

Att Sverige i så fall snabbt hade sänt en hög officer till USA har
varit i stort sett okänt till nu. Det var naturligtvis politiskt känsligt.
Statsminister Olof Palme hade nämligen stakat ut linjen:

»I Sverige kommer vi att med fasthet slå vakt om och fullfölja den
neutralitetspolitik som vi betraktar som det främsta värnet för vår
fred och vårt oberoende. Det är därför vi tålmodigt sökt bygga upp
en tillit, en klar medvetenhet i omvärlden att Sverige bedriver en obe-
roende politik, som håller oss utanför allianser i fredstid och neutrala
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4 2  i  krig. Vi har bekräftat vår beslutsamhet att inte ens under starkt
yttre tryck frångå denna linje« (min kursivering).5

I verkligheten räckte det med tryckvågen från en mördares kula
för att sånär sända en hög militär till USA.

VAD VAR DET KALLA KRIGET?

Amiralen Per Rudbergs reaktion på Palmemordet är tidstypisk. Han
skulle agera så fort något hände som kunde hota Sverige. Kalla krigets
tid var ett nervkrigens epok med ständig beredskap att trappa upp.

Kalla kriget är slut sedan tjugo år. Men historikerna är långt ifrån
färdiga med det. Det kommer hela tiden nya dokument och uppgifter.

När jag nu skulle sätta in Sverige i kalla krigets större samman-
hang stötte jag på saker jag inte känt till. Var de nya — eller hade vi i
Sverige inte fått reda på dem medan kalla kriget pågick?

Det fanns nämligen en tendens i neutralitetspolitikens Sverige att
se bägge sidorna — öst och väst — som lika bra eller dåliga. Särskilt
gällde det efter USA:s krig i Vietnam, avslutat 1975. Det kunde vara
svårt att ta till sig obehagliga och skrämmande uppgifter från Sovjet-
blocket. Ett sådant missgrepp gjorde jag mig själv skyldig till.

Världens värsta kärnkraftskatastrof, den i Tjernobyl z6 april 1986,
hemlighölls av Sovjet. Den rullades istället upp genom ett larm från
det svenska kärnkraftverket Forsmark. Där upptäcktes att morgon-
skiftet på väg in på arbetsplatsen var radioaktivt nedsmittat. Jag var
reporter på Ny Teknik och visste att Försvarets forskningsanstalt,
FOA, mätte radioaktivt stoft i atmosfären för att spåra kärnvapen-
prov. FOA kunde redan samma eftermiddag säga mig att en reaktor-
olycka hade inträffat inne i Sovjet och ange riktningen. Någon dag
senare medgav Sovjet att en olycka skett i Tjernobyl i Ukraina. Sam-
ma vecka läste jag ett nyhetstelegram från USA. Trots katastrofen
spelade barn fotboll i staden Pripjat intill den söndersprängda reak-
torn, hade ett amerikanskt senatsutskott fått veta. USA hade visser-
ligen spaningssatelliter, men att spela fotboll i radioaktivt damm? Det
lät otroligt. Var detta en del i den ständiga psykologiska krigföringen
mellan supermakterna Sovjet och USA? Efter en kort diskussion valde
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jag bort fotbollsspelarna. Långt senare kom det fram att befolkning-
ens säkerhet hade nonchalerats helt. Det hade spelats fotboll. Uppgif-
ten hade varit både viktig och sann — men vi hade undanhållit den för
våra läsare.

En återblick i kalla krigets historia ger oss bättre möjligheter att
idag förstå vad som skedde då. Och inte minst viktigt — varför. Inför
de hotbilder och det samhällsklimat som den tidens makthavare upp-
levde så blir deras åtgärder lättare att begripa.

Kalla kriget var inget statiskt tillstånd, utan brukar delas in i olika
perioder. Jag kommer att lägga tyngdpunkten på Sveriges agerande
under den sista delen av kalla kriget, 1970- och 1980-talen. Men de
yttre ramarna och grunden för det svenska hemliga samarbetet väster-
ut och med våra nordiska grannar lades tidigare. Agerandet styrdes
av den hotbild och de föreställningar som växte fram direkt efter
andra världskriget. Därför behandlas de första fem åren av kalla kri-
get, då skiljelinjerna drogs upp, lite mer utförligt.

»Hålla världens öden i sina händer«
Kalla kriget startar 1945-1949

1945 blev andra världskrigets slutår. Samma år började en nyut-
nämnd och tämligen okänd minister i den svenska regeringen att föra
dagbok. Han hette Tage Erlander och blev 1946 statsminister. Han
gjorde sina noteringar för eget bruk. Böckerna omfattar 7000 dags-
poster ända fram till hans avgång som statsminister 1969. Redan den
sjunde posten i detta unika material speglar tidsandan från svensk
horisont hösten 1945:

2479 1945
I lördags visade ryske ministernio några fantastiskt skickligt
gjorda dokumentärfilmer. D.v.s. den sista om segerparaden
i Moskva påminner faktiskt för mycket om Nazi-Tysklands
marscherande robottrupper för att vara riktigt trevlig. Det
är för övrigt mycket just nu i Rysslands uppträdande som
ger anledning att tänka på Tyskland.'
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44 Nazityskland hade kapitulerat den 7 maj 1945. Andra världskrigets
allierade segrarmakter hade drivits i armarna på varandra av Hitler-
tysklands och Japans angrepp. Men Storbritannien, USA och Sovjet
hade lite gemensamt ifråga om historia, statsskick, ideologi och sy-
nen på intressesfärer.

»Det finns i världen idag två stora nationer som utgående från
olika premisser förefaller att gå mot samma mål: ryssarna och anglo-
amerikanerna ... Vardera kommer i enlighet med försynens hemliga
plan att en dag hålla halva världens öden i sina händer.«

Detta kunde ha skrivits 1945 men nedtecknades redan 1835 av
den franske statsmannen och historikern Alexis de Tocqueville. Hans
profetiska förutsägelse skulle börja slå in etthundratio år senare.'

Mitt under slutoffensiverna i Europa i februari 1945 möttes »de
tre stora«, de blivande segerherrarna, i Jalta på Krimhalvön: Josef
Stalin samt (med Tocquevilles ord) anglo-amerikanerna Winston
Churchill och Franklin D Roosevelt.

1941 hade Roosevelt övertygat Churchill att skriva under The
Atlantic Charter med tre mål som skulle genomföras när kriget var
vunnet: folkens rätt till självbestämmande, öppna marknader och
kollektiv säkerhet. Men Josef Stalin hade ett annat säkerhetsbegrepp:
säkerhet var territorier. Han hade redan efter det tyska angreppet
1941 gjort klart att Sovjet efter kriget ville ha detsamma som Molo-
tov—Ribbentrop-pakten gett honom. Det vill säga en säkerhetszon
med delar av Finland samt Estland, Lettland, Litauen, Polen och
Rumänien.

På Jalta enades de tre stora om att inrätta Förenta Nationerna,
FN.

I Europa skulle Tyskland vara kvar och avnazifieras. Men landet
och huvudstaden Berlin skulle delas i ockupationszoner (det blev fyra
zoner, Frankrike gjordes ju till den fjärde segrarmakten).

Premiärminister Churchill och Sovjetdiktatorn Stalin misstrodde
varandra. Men de hade som rutinerade maktspelare gjort ett infor-
mellt byte på Balkan: sovjetisk dominans i Rumänien och Bulgarien
och brittisk i Grekland.

President Roosevelt var märkt av sjukdom och vänlig mot Stalin
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vars land ju förlorat över zo miljoner människor i kriget. Roosevelts
utrikespolitiske rådgivare Harry Hopkins hade enligt Wilhelm Agrell
en naiv syn på » Uncle Joe« (Stalin) och såg Jaltamötet som inled-
ningen på en ny epok av fred och samarbete.'

En ideologiskt färgad naivitet fanns även hos ryssarna. På samma
sätt som första världskriget lett till proletariatets revolution i Ryss-
land trodde Sovjetledningen att andra världskrigets katastrofer skulle
leda till revolution i Tyskland, kanske även i Frankrike och Italien.
Stalins efterträdare Nikita Chrusjtjov mindes: »Europa skulle också
bli Sovjet. Alla skulle följa vägen från kapitalism till socialism.«1°

USA var emot uppdelningar i intressesfärer och Roosevelt försva-
rade efteråt Jaltamötets resultat inför amerikanska senatorer genom
att hänvisa till Churchill. Denne hade förklarat att makten över län-
derna låg hos den som hade ockupationstrupper där, och åt det var
inte mycket att göra. »Ryssarna hade makten i östra Europa, och det
var omöjligt att bryta med dem. Därför var den enda praktiska poli-
tiken att använda det inflytande man hade för att försöka förbättra
situationen«, sade Roosevelt (min översättning)."

Resultatet av Jaltamötet blev i praktiken att Sovjet kunde ta kon-
troll över ett bälte av buffertstater från Finska viken ner till Medel-
havet. Stalin kände förakt för Churchill och särskilt Roosevelt. Stalins
utrikesminister Vjatjeslav Molotov mindes förnöjt hur Roosevelt och
amerikanerna blivit lurade: »De vaknade först när halva Europa
hade gått förlorat för dem« (min översättning)."

Europeerna själva såg olika på befriarna. Amerikanska, brittiska
och fria franska styrkor möttes av jubel i Italien, Frankrike och an-
norstädes, medan glädjetjuten vid de sovjetiska styrkornas erövring
av Östeuropa stockade sig i halsen. I Sovjetarmens spår följde 1944-
1945 plundring, urskillningslösa massvåldtäkter, arresteringar och
människor som försvann i fångenskap för att aldrig mer höras av."

Den 12 maj, fyra dagar efter den tyska kapitulationen, varnade
Churchill i ett förtroligt telegram den nye amerikanske presidenten
Harry S Truman: »En järnridå har fällts framför ryssarnas front. Vi
vet inte vad som försiggår bakom den.«" (Två år senare skulle Chur-
chill göra järnridån till ett begrepp i ett berömt tal i Fulton, Missouri).

45



46  I  juli 1945 möttes segrarmakternas ledare igen i Potsdam nära
Berlin. Truman talade då om för Stalin att USA provsprängt en ny
bomb med oerhörd förstörelsekraft som skulle sättas in mot Japan.
Stalin åkte hem från Potsdam med kontroll över östra Europa, men
Truman hade atombomben. Den fälldes den 6 augusti över Hiro-
shima. I Moskva hade den fruktade säkerhetschefen Lavrentij Berija
redan fått order att med alla medel accelerera Sovjets eget pågående
atombombsprogram.

Tage Erlanders oro i september 1945 var befogad. Sverige hade
sedan Karl XIV Johan balanserat det närbelägna och starka Ryssland
i öster mot en makt i väster, England eller Tyskland. Nu hade makt-
balansen i Östersjön rubbats. I Finland arbetade ryssar i den kon-
trollkommission som skulle kräva ut krigsskadeståndet, och Sovjet
kontrollerade Porkala på smalaste stället i Finska viken. Stalins trup-
per hade återkommit och lagt under sig Östersjöns östra strandlinje
från Finska viken och neråt. I  söder var Polen under allt starkare
sovjetisk kontroll.

I Tyskland gjorde den sovjetiska zonen inte halt förrän strax före
Liibeck-Travemiinde. Det är idag lätt att glömma att järnridån åren
1945-1989 låg långt västerut en bra bit söder om Sverige. En linje
dragen från zongränsen i Tyskland rakt norrut på kartan klöv Dan-
mark, passerade väster om Sveriges västligaste utpost Strömstad, upp
mot Oslo. Med eller utan karta och linjal så kände regeringen i Stock-
holm ett växande tryck från öster.

Sovjetiseringen av Östeuropa fortsatte med östra Tyskland. Sam-
tidigt sökte segrarmakterna bygga upp ett nytt ekonomiskt system,
Bretton Woods-systemet, där Internationella valutafonden och Världs-
banken skulle underlätta återuppbyggnaden. Sovjet deltog tills Stalin
överraskande i december drog sig ur i det avgörande ögonblicket.
Vita huset och amerikanska finansdepartementet som hade gått
långt för att tillgodose krav från sin krigstida allierade frågade sig
naivt och förvirrat: Vad låg bakom?'5 George Kennan, USA:s charge
d'affaires i Moskva, svarade Washington den zz februari 1946 i ett
berömt chiffertelegram på 800o ord, the long telegram»

Kennan förklarade att den marxist-leninistiska ideologin förplik-
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tade det kommunistiska partiet till oförsonlig kamp mot det imperia-
listiska, kapitalistiska lägret. Sovjet skulle hela tiden sträva efter att
försvaga väst och utöka den kommunistiska maktsfären. Men Stalin
var inte som Hitler beredd att kasta sig ut i krig, utan skulle retirera
om han stötte på tillräckligt motstånd. Förenta staterna måste därför
skapa motkrafter för att dämma upp, contain, Sovjetimperiet. Faran
var inte att Sovjetarmen skulle invadera Västeuropa utan att in-
vånarna skulle demoraliseras och utmattade sätta sitt hopp till kom-
munismen (på samma sätt som tyskarna efter första världskriget
fångades av nazismen). Kommunistpartierna i väst agerade på Mo-
skvas kommando och skulle sedan verkställa maktövertagandet. Det
gällde därför för USA att återge västeuropéerna självförtroendet och
skapa ekonomiska förutsättningar för dem att bygga upp Europa.
Därmed var fröet sått till den strategi, containment, som USA med
växlande intensitet skulle fullfölja under hela kalla kriget. Uppdäm-
ningspolitikens första arkitekter såg sig dock inte som imperiebyg-
gare utan ville återställa en maktbalans som Stalin rubbat. USA hade
inte samma vilja att styra ett imperium, det visade ockupationen av
Japan och Tyskland. Det gällde att uppmuntra självständiga liberal-
demokratiska kraftcentra i Europa — alltså rakt motsatt den väg
Sovjet skulle gå.

George Kennan poängterade att det system som bar fröet till sin
egen inneboende undergång var Sovjetimperiet självt, och inte, som
Sovjetledningen ansåg, den kapitalistiska världen. Precis som under
romarriket skulle de avlägsna provinserna skapa problem och slut-
ligen orsaka imperiets sammanbrott. Men detta skulle ta tid, Kennan
spådde femtio år. Den prognosen visade sig 1989 ha slagit fel med
endast tre år.

För den stora allmänheten var det 1946 ett annat ord som skulle
fånga vad som skedde. Det blev känt genom ett tal i Fulton, Missouri,
USA den 16 mars 1946 av Winston Churchill: »From Stettin in the
Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across
the Continent.» I själva verket gick ju järnridån ännu längre norrut
genom Östersjön. Sovjet hade annekterat Estland, Lettland och Li-
tauen. Sverige hade redan sommaren 194o erkänt dessa länder som
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48 e n  del av Sovjetunionen." Men järnridån blev från 1946 det begrepp
som symboliserade att folken i östra Europa blivit Stalins fångar.

I början av 1947 började Stalin tala offentligt om den oundvikliga
konflikten mellan den socialistiska och västliga världen. Hans ut-
rikesminister Vjatjeslav Molotov förklarade långt senare: »Stalin såg
det på följande vis: första världskriget hade vridit ett land ur kapita-
listiskt slaveri; andra världskriget hade skapat ett socialistiskt system;
och det tredje skulle göra slut på imperialismen för evigt.«"

Citatet avslöjar en avgrundsdjup skillnad i synsätt och strategi.
För västmakterna var 1945 starten på ett efterkrigsskede, för Stalin
var 1945 starten på ett förkrigsskede inför nästa storkrig.

1947 hade Sovjet kontroll över Albanien, Bulgarien, Ungern,
Rumänien och Polen. Att valen i Polen hade manipulerats när den
kommunistkontrollerade Lublin-regeringen tog makten den 19 januari
1947 fick statsminister Tage Erlander handfasta bevis för. Försvarets
radioanstalt, FRA, hade » uppfångat en serie chiffertelegram om de
polska valen. Valmetoderna avslöjades på ett fruktansvärt sätt«."

Storbritanniens Labourregering såg hur de stolta efterkrigspro-
grammen hotades av ekonomisk stagnation. Social oro och sviktande
framtidstro kunde bli en farlig jordmån för kommunistpartierna och
göra länderna sårbara för sovjetiska påtryckningar.

Den brittiske utrikesministern Ernest Bevin tog initiativ till att en-
gagera USA i återuppbyggnaden av hela Europa. I mars 1947 höll
president Harry S. Truman ett tal till kongressen om hjälp till Grek-
land och Turkiet. Det var en dramatisk appell: »USA måste stödja de
fria folk som kämpar emot att bli underkuvade av väpnade minorite-
ter eller makter utifrån« (min översättning).20 Trumandoktrinen var
född, men dess recept var ekonomiskt och finansiellt stöd, inte mili-
tärt.2' Det var det första steget i containment och sommaren 1947
kom nästa. Då lanserade USA:s utrikesminister George Marshall en
plan för återuppbyggnad i Europa — Marshallhjälpen, öppen för alla.
Men Stalin tvingade de östeuropeiska länderna att tacka nej. Det blev
en vändpunkt och nervkriget som hade inletts började i väst kallas
the cold war.

Nästa avgörande händelse kom den zz februari 1948 med Prag-
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kuppen då kommunistpartiet tog kontroll över Tjeckoslovakien i en
blodig statskupp mot den center-socialistiska regeringen. Landet var
ett av de få i Östeuropa som hade haft en fungerande demokrati och
demokratisk tradition under mellankrigstiden. Svenske socialdemo-
kraten Sten Andersson minns hur kuppen även i Sverige upplevdes
som »ett rejält hot«.

Stalin hade begärt förhandlingar med den finska regeringen, och
Tage Erlander skrev några dagar senare, den ro mars 1948:

En serie ytterligt oroande rykten kommer genom huvud-
städerna enligt diplomaternas rapporter. De flesta talar om
nära förestående ryska framstötar i Skandinavien. Det hela
verkar fullständigt orimligt, men kommunistpartiernas
uppträdande både här och i Finland verkar olycksbådande.
Har ryssarna blivit övertygade om krigets oundviklighet
förstår man kanske, att det kan förefalla bättre att i dag ta
en konflikt. Att man icke tar någon hänsyn till opinionen
i Västeuropa ligger i öppen dag.22

Erlander delade sin oro med det övriga Västeuropas ledare. De hade
demobiliserat sina styrkor efter kriget. Sovjet stod däremot kvar med
1,7 miljoner man i Europa. Om Sovjet gick till angrepp skulle väst-
makterna inte kunna stoppa angreppet innan ryssarna nådde Atlant-
kusten.23

Den 6 april 1948 undertecknade Sovjet och Finland VSB-avtalet,
»Fördrag om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd«. Den fin-
ländske veterandiplomaten Max Jakobson minns: »VSB-avtalet tol-
kades i London som en dödsdom för demokratin i  Finland, vars
förverkligande skulle äga rum inom kort. «24

Uppgifter cirkulerade om att Norge, som också gränsade till Sovjet
och var enda landet utan vänskaps- och biståndsavtal, nu stod på tur.

Pragkuppen och den ökade spänningen ledde till att Sverige våren
1948 började diskutera ett skandinaviskt försvarsförbund med Dan-
mark och Norge, som vi ska återkomma till i kapitel 3. Sverige var
Skandinaviens militärt dominerande land. Men våra grannländer
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50 vände sig samtidigt diskret till Storbritannien och USA och undrade
om de kunde få militär hjälp därifrån 25 Men de fick inga svar, ännu.
Sverige lanserade iän om ett neutralt skandinaviskt försvarsförbund
som ett sätt att hindra Norge att glida västerut.

Uppenbarligen var Tage Erlander också intresserad av sonderingar
västerut. Den 20 april 1948 höll ÖB Helge Jung en föredragning för
regeringen om det militära läget. Erlander frågade ÖB om han »stu-
derat frågan om västmaktsflyg«. ÖB fick i  uppdrag att »fortsätta
studera frågan om amerikanska baser i Sverige«, särskilt ifråga om
vad det skulle kosta USA.26

USA hade dittills ansett att dess atombomb var tillräcklig för att
avskräcka Sovjet från militär aggression i Europa. Den 17 mars 1948
slöt Storbritannien ihop med Frankrike och de tre Beneluxländerna
Brysselpakten om samarbete och »kollektivt själv-försvar«.

Brittiske utrikesministern Ernest Bevin använde sedan denna Brys-
selpakt som hävstång för att övertyga USA om att ta militärt ansvar
för Europa. Resultatet blev Atlantpakten som lade grunden till vad
som skulle utvecklas till försvarsalliansen NATO. The North Atlantic
Treaty undertecknades den 4 april 1949 i Washington av tolv länder:
Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg,
Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA. Även om
fördraget är ömsesidigt och hänvisade till FN-stadgans rätt till själv-
försvar var innebörden att USA nu garanterade Västeuropas säker-
het.

Atlantpakten kom till i slagskuggan av Berlinblockaden som star-
tade i juni 1948. Den var Stalins svar på att västmakterna 1948 slog
ihop sina tre ockupationszoner och införde D-marken som valuta.
Stalin ville få bort västmakterna ur Berlin och sade i mars 1948 till de
östtyska ledarna: »Låt oss göra en gemensam ansträngning. Kanske
vi kan sparka ut dem. «27

Blockaden skulle tvinga Västberlins 2,5 miljoner invånare att
hungra och frysa. Staden låg ju som en isolerad ö i den sovjetiska
zonen. Först såg Sovjet ut att lyckas, men västmakterna förvånade sig
själva och ryssarna med att bygga historiens största luftbro. zoo 000
flygningar med allt från kol till livsmedel genomfördes — ett plan i
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genomsnitt var femte minut, timme efter timme, dygn efter dygn, 5 1
månad efter månad."

I maj 1949, efter drygt tio månader, tvingades Stalin att kapitulera
och häva blockaden, eftersom han inte var beredd att trappa upp till
ett krig om Berlin.

En annan parallell utveckling skedde i Jugoslavien där president
Josip Broz Tito inte fann sig i sovjetisk infiltration. Tito ansåg att
Sovjet avfallit från marxismen till statskapitalism med en ofantlig
byråkrati. Stalin lät fördöma Jugoslavien och enligt Nikita Chrusjtjov
väntade sig Stalin en enkel seger. Men Tito svarade med att förbereda
ett nytt partisankrig och sökte stöd i väst. USA och Storbritannien
varnade i september 1949 Stalin, och de sovjetiska invasionsplanerna
genomfördes aldrig.29

Josef Stalin hade sökt konsolidera Sovjetimperiet genom Pragkup-
pen, utfrysning av Jugoslavien och Berlinblockaden. Men resultatet
blev från hans synpunkt katastrofalt: krigsrädsla i väst, ökat militärt
samarbete och bildandet av den nya staten Västtyskland med Väst-
berlin. Stalins svar på den västtyska Förbundsrepubliken blev att
bilda Tyska Demokratiska Republiken, DDR. Tyskland verkade bli
delat för evigt. Nikita Chrusjtjov mindes: »Saker utvecklades inte som
vi ville och som förutsagt enligt marxist-leninistisk teori. Olyckligtvis
förblev alla dessa länder kapitalistiska, och vi var besvikna.«"

Hösten 1949 hade Stalins atombombsprogram tack vare atom-
spioner som Klaus Fuchs hunnit ifatt och Sovjets första atombomb
detonerade.3' Förenta staterna hade inte längre monopol på kärn-
vapen och avskräckning. Världen hade nu två verkliga supermakter
som med Tocquevilles ord höll »halva världens öden i sina händer«.

I Sverige blev den officiella historieskrivningen att det skandina-
viska försvarsförbundet 1949 rann ut i sanden i och med att Norge
och Danmark gick med i NATO. Neutraliteten lyftes åter fram som
ett svenskt rättesnöre. Men som vi ska återkomma till var det inte
riktigt så enkelt.



52 Vem startade det kalla kriget?

Trots att kalla kriget är historia skrivs dess historia fortfarande om.
Etablerade »sanningar« omvärderas. Den traditionella bilden var att
Stalin och hans efterföljare strävade efter ett kommunistiskt världs-
herravälde och att USA:s och västmakternas agerande var en reak-
tion på detta. En revisionistisk skola av historiker drev istället tesen
att USA:s agerande styrdes av kapitalismens behov, antikommunism
och viljan att begränsa progressiva krafter runt om i  världen. Ett
antal tillfällen att gå Sovjet till mötes skulle därmed ha gått förlorade
— kalla kriget hade kunnat undvikas.

Den idag dominerande historieuppfattningen kallas postrevisio-
nistisk och bygger i mycket på tidigare okända dokument som kom-
mit fram efter kalla krigets slut. Huvuddragen är följande: Stalin
hade ingen överordnad plan att ta över världen men var besatt av att
säkra Sovjet mot ett nytt angrepp och försvaga imperialisterna. Hotet
från Stalins utrikespolitik var reellt: för östeuropeerna var det början
till fyrtio års ockupation medan västeuropeerna fruktade ett omedel-
bart angrepp. Det var västeuropeerna som drev fram USA:s fortsatta
engagemang i Europa. Stalin förstod inte vilka motreaktioner hans i
Sovjet beprövade auktoritära och våldsamma metoder födde i väst.

USA:s utrikespolitik var inte monolitisk utan drevs av olika motiv,
även om den tidvis blev paranoid i fruktan för hemliga sovjetiska
planer om världsherravälde. Men Stalin var heller aldrig intresserad
av att bygga säkerhet på samarbete med väst, han litade inte på nå-
gon. Därför fanns heller inga »förlorade möjligheter» att undvika
kalla krigets utbrott och förlopp.

Den avgörande skillnaden mellan blocken var att östeuropeerna
tvingades in i det slutna sovjetiska imperiet med tvång, det blev ett
empire of imposition. Medan västeuropeerna själva valde och drev
på för att komma med i det öppna amerikanska imperiet, an empire
of invitation.32



»Våra raketer kommer att flyga automatiskt«
Från Koreakrig till Kubakris 1950-1962.

Nästa dramatiska vändpunkt i kalla kriget kom när Nordkorea med
Stalins stöd invaderade Sydkorea i juni 1950. Koreakriget sågs som
en förvarning om sovjetisk expansionism, inte bara i Asien utan också
i Västeuropa. USA gick in i Koreakriget under FN-mandat (Sverige
deltog ihop med Norge med ett fältsjukhus). Nordkorea stöddes av
Kina där kommunisterna segrat i inbördeskriget 1949. Kriget avslu-
tades först 1953 med ett vapenstillestånd som än idag övervakas av
en kommission där ettusen svenskar har tjänstgjort sedan dess.

I Västeuropa fruktade man att USA inte längre skulle klara av
Europas försvar, som dittills främst byggt på brittiska och amerikan-
ska flygstyrkor. De länder som i april 1949 hade ingått i Atlantpakten
(North Atlantic Treaty) insåg att de måste samordna sina insatser för
att ha en chans att försvara sig. Stegvis beslutade de tolv ländernas
regeringar att utveckla den organisation som skulle bli känd som
NATO — North Atlantic Treaty Organisation. Förutom politiska
och militära kommitteer tillkom ett europeiskt kommando, SHAPE
(Supreme Headquarters Allied Powers Europe) i  Paris 1951 med
Dwight Eisenhower som NATO:s första Europabefälhavare. 1952
beslutade NATO-länderna om en stark konventionell upprustning
och Turkiet och Grekland blev medlemmar.

Även Sverige berördes av det hårdnande klimatet. I  juni 1952
sköts en svensk DC-3:a med åtta mans besättning ner av Sovjet på
internationellt vatten öster om Gotska Sandön. Ett obeväpnat Cata-
linaplan som spanade efter DC-3:an sköts också ner och affären kom
därefter att kallas Catalinaaffären. Först 1991 erkände Sovjet ned-
skjutningen av DC-3:an på internationellt vatten. Sverige förteg länge
att planet signalspanat på sovjetiska radarstationer, och först 2002.
framkom att det hade skett i samarbete med NATO-landet Storbri-
tannien. Den svenska regeringen framförde då en ursäkt till de an-
höriga: »Sverige var hotat ... dessa åtta män bidrog till att värna
Sveriges säkerhet och oberoende.«

DC-3:an bärgades 2004 och kvarlevorna av fyra man återfanns,
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54 men inga spår efter fyra av signalspanarna har påträffats. Syftet med
DC-3:ans flygningar, där resultaten gick vidare till Storbritannien,
doldes i årtionden för svenska folket. Först zoos avslöjades att DC-
3:an vid nedskjutningen spanat på en sovjetisk flottövning';

De första vätebomberna provsprängdes, av USA år 1952. och av
Sovjet nio månader senare, år 1953. Deras förstörelseeffekt över-
rumplade konstruktörerna. En av dem, Andrej Sacharov, beskrev se-
nare synen av hur »tusentals fåglar lyfter vid ljusblixten, men faller
sedan till marken brända och förblindade«.34

I mars 1953 dog Stalin och säkerhetschefen Lavrentij Berija tog
kommandot. Hans liberala förslag chockade övriga Sovjetledare,
bland annat ville han ge upp DDR och istället skapa ett neutralt
Tyskland. I juni 1953 utbröt i DDR ett arbetaruppror som slogs ner
av Sovjetarmen. I Moskva arresterade de övriga ledarna Berija som
avrättades."

1955 blev Västtyskland medlem av NATO. Sovjet svarade med att
bilda Warszawapakten med Albanien, Bulgarien, Ungern, Polen,
Rumänien, Tjeckoslovakien och Östtyskland.

1956 tog Sovjetledaren Nikita Chrusjtjov avstånd från Stalin i ett
hemligt tal. Polen drabbades av inre oroligheter och Ungern gjorde
revolt. Ungerns nye ledare Imre Nagy förklarade landet neutralt och
begärde hjälp från FN. Men Suezkrisen inträffade samma höst och
säkerhetsrådet blockerades av sovjetiska respektive fransk-brittiska
veton.36 Istället slog sovjetiska stridsvagnar ner revolten och 2.00 000
ungrare flydde till Västeuropa.

Sovjet hade utvecklat interkontinentala raketer och sände 1957
upp Sputnik i rymden, den första satelliten. USA som fruktade ett sov-
jetiskt kärnvapenövertag placerade ut mellandistansraketer i Europa.

1958 startade Chrusjtjov en ny Berlinkris genom att hota säga upp
fyrmaktsavtalet om Berlin och låta DDR ta över Västberlin. Han
ifrågasatte om USA verkligen var berett att gå i krig, för att enligt ett
av tidens talesätt offra Chicago för Berlin. »Vad har ni för nytta av
era I I  000 soldater i Berlin? Blir det krig sväljer vi dem i ett nafs
Västtyskland kan vi förstöra på tio minuter O m  ni startar ett krig,
kanske vi dör, men våra raketer kommer att flyga automatiskt. 037



Mellan fred och krig — skymningsläge

Den i maj 196o vann Sovjet en enorm propagandaseger genom att
skjuta ner ett amerikanskt spaningsplan U- i  över Sverdlovsk, långt in
i Sovjet, och visa upp piloten Gary Powers. I Norge blev uppståndel-
sen stor när det framkom att Powers skulle ha landat i nordnorska
Bodo. Vad som inte var känt då var att han också hade finska Rova-
niemi och svenska Kallax vid Luleå som alternativa landningsplatser
i en nödsituation.38 USA:s president Dwight Eisenhower ställde in
spionflygningarna över Sovjet och satsade på satelliter istället.

I rymden blev Sovjetunionen 1961 också först med att placera en
människa, Jurij Gagarin. Samma år gjorde USA fiasko med invasio-
nen i Grisbukten där CIA ledde exilkubaner i ett angrepp mot Fidel
Castros kommunistiska regim på Kuba. Invasionen hade drivits fram
av underrättelseorganisationen CIA och genomfördes av exilkubaner,
men hade godkänts av USA:s nye, unge president John F Kennedy.

Nikita Chrusjtjov förklarade att den socialistiska världen för för-
sta gången hade en sådan militär styrka att man kunde hindra impe-
rialisterna att öppna krig. Kapitalismen skulle kollapsa och »socia-
lism och kommunism skulle triumfera över hela världen«. Det var
just vad John F Kennedy fruktade.

DDR-regimens ledare Walter Ulbricht hade länge velat hindra
flykten från »arbetar- och bondestaten«. Nu gav Chrusjtjov sin väl-
signelse och den »antifascistiska skyddsvallen«, det vill säga Berlin-
muren, började uppföras den 13 augusti 1961. Västmakterna gjorde
ingenting — president Kennedy åkte på en segeltur. För Västberlins
borgmästare Willy Brandt blev dagen en chock och han skrev senare:

Vi förlorade illusionerna ... illusioner som byggde på något
som inte längre existerade. Ulbricht hade tillåtits slå ett hårt
slag mot västs supermakt, och Förenta staterna ryggade
endast tillbaka, lite irriterat. Mina politiska överväganden
åren som följde påverkades i grunden av den dagen och mot
den bakgrunden som min så kallade Ostpolitik tog form ...
Min nya och oundvikliga insikt var att de traditionella
sätten att föra västpolitik hade varit ineffektiva, om inte
rent orealistiska. (Min översättning.)39
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5 6 De t  var också hösten 1961 som notkrisen mellan Sovjet och Finland
inträffade. Det sände chockvågor genom Norden när Sovjetunionen
hänvisade till VSB-pakten och begärde militära konsultationer med
Finland. Sovjet hänvisade till hotet från Västtyskland och det Östersjö-
kommando, BALTAP, som NATO höll på att sätta upp i Danmark.

Nikita Chrusjtjov, som nu dragit slutsatsen att Kennedy var en
svag president, började 1962 bygga baser för kärnvapenrobotar rik-
tade mot USA på Kuba. Därmed hade Sovjet en reell möjlighet att slå
mot USA. Men amerikanerna upptäckte robotarna, visade bildbevis
i FN och utlyste en flottblockad runt Kuba. Världen stod på randen
av ett kärnvapenkrig. Chrusjtjov tvingades backa ur vågspelet vilket
bidrog till att han avsattes 1964. Själv hävdade han att han räddade
Castros regim. I själva verket var läget än mer kritiskt än världen och
amerikanerna visste. Om USA fullföljt invasionsplanerna hade de
mötts av kärnvapen. Sovjet hade redan 158 kärnstridsspetsar på Kuba,
varav 48 strategiska som kunde nå delar av USA:s eget territorium.4°

»Vi byggde feberaktigt upp våra vapen«
Från avspänning till misstro 1963-1978

Kubakrisen ledde till ökad insikt i Washington om att militärt våld
mot huvudmotståndaren kunde få katastrofala konsekvenser för det
egna landet. Dittills hade teorin bakom kärnvapnen varit terror-
balans. Den skulle avhålla från angrepp, en angripare skulle veta att
om han angrep skulle han själv förgöras av motståndaren. På engel-
ska var termen för teorin mutual assured destruction med den pas-
sande förkortningen MAD.

Kubakrisen hade visat riskerna med att de två supermakternas le-
dare inte snabbt kunde få direktkontakt med varandra och undvika
missförstånd. Därför upprättades den »heta linjen« mellan Moskva
och Washington för att inte utlösa MAD av misstag vid en ny kris.

Att Sverige låg i skärningspunkten mellan supermakterna blev
svenskarna påminda om när flygöversten Stig Wennerström greps
1963. Han erkände ett långvarigt spioneri för Sovjetunionen och
eftersom Wennerström också tjänstgjort i USA ledde gripandet till ett
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intensivt dolt svensk-amerikanskt samarbete för att klarlägga hur
stora skador han orsakat»

1963 enades USA och Sovjet om ett provstoppsavtal för kärn-
vapenprov men Frankrike och Kina anslöt sig inte. Just rädsla för
Mao Zedongs allt starkare Kina bidrog till att Sovjet ville ha avspän-
ning med USA. Resultatet blev en lång avspänningsperiod som kul-
minerade i början av 1970-talet.

NATO:s tidigare kärnvapenstrategi med massiv vedergällning
(massive retaliation) sågs efter Kubakrisen inte längre som trovärdig,
det var allt eller inget. Den ersattes därför 1967 av en ny strategi,
flexibelt gensvar (flexible response). Ett av alliansens tre kärnvapen-
länder, Frankrike som styrdes av president Charles de Gaulle, gick
1966 ur alliansens militära samarbete i protest mot amerikansk do-
minans (politiskt var dock Frankrike fortfarande med i NATO).

Men avspänning betydde inte att krig och kriser upphörde. I Mel-
lanöstern kom sexdagarskriget 1967 och Yom Kippur-kriget 1973.
Flygkapningar och terrordåd blev allt vanligare. USA blev under pre-
sidenterna Kennedy och Lyndon Johnson alltmer indraget i Vietnam-
kriget som slutade först 1975. Krigföringen i Vietnam ledde till en
ökande antiamerikanism i Västeuropa där vänsterns studentrevolter
svepte fram 1968.

I Tjeckoslovakien pågick Pragvåren, den »socialism med mänsk-
ligt ansikte« som regeringen ledd av Alexander DubC'ek slagit in på.
Men den krossades av Sovjet under dess ledare Leonid Brezjnev.
Warszawapaktens så kallade broderländer invaderade landet den 1 r
augusti 1968 (Rumänien vägrade dock delta). Alla försök till libera-
lisering i östblocket skulle slås ner med våld — det kom i  väst att
kallas Brezjnevdoktrinen.

I Tyskland inledde förbundskansler Willy Brandt sin nya Ostpolitik
som symboliserades av en knäfallande Brandt vid Warszawas ghetto
1970. Östpolitiken var en dubbelstrategi. Den gick ut på att närma
sig öst genom att erkänna världskrigets territoriella gränser, men
samtidigt söka påverka regimerna. Kommunistblocket såg en möjlig-
het att få sin legitimitet stärkt genom erkända gränser. De hade sam-
tidigt tanken att de kunde urholka den »västtyska revanschismen«.
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5 8 E t t  fyrmaktsavtal om Berlin öppnade för resor, post- och teleförbin-
delser genom muren. 197z erkände Västtyskland DDR.

Tre år senare, 1975, slog Europeiska säkerhetskonferensen i Hel-
singfors fast de europeiska staternas okränkbarhet, vilket Sovjet såg
som en seger. Men det fanns också skrivningar om mänskliga rättig-
heter som innehöll en oanad sprängkraft och skulle bidra till att ur-
holka Sovjetblocket.

I mitten av 1970-talet kom också tecken på att klimatet blev kyli-
gare. 1974 tvingades Brandt avgå sedan det visat sig att hans när-
maste medarbetare Giinter Guillaume varit östtysk spion. Känslan i
väst av att ha blivit förrådd och lurad började sprida sig.

Västmakterna noterade att sovjetiska flottstyrkor för varje år
övade allt längre ut i Atlanten och Medelhavet, Västeuropa riskerade
att bli inringat i en konflikt. Sovjet hade alltid haft ett övertag mot
NATO när det gällde markstridskrafter i Europa. Det sovjetiska
övningsmönstret tydde på ett »offensivt försvar«. Det innebar ett
massivt anfall för att lägga kontinenten fram till Atlantkusten under
sig. Nu hade dessutom Sovjetflottan expanderat och gjort landet till
en första rangens sjömakt. Sovjet hade i slutet av r970-talet 900 far-
tyg mot NATO:s 700. Det fanns 36o sovjetiska ubåtar mot z6o hos
NATO. Därmed var de ett allvarligt hot mot Amerikas transporter
över Atlanten i ett krig, i två världskrig hade ju Europas livlina kom-
mit från USA.42

Även Norden påverkades av en alltmer militariserad sovjetisk ut-
rikespolitik. Vid ett besök i Finland av den sovjetiske försvarsminis-
tern Dmitri Ustinov 1978 begärde denne att Finland och Sovjet skulle
inleda gemensamma militärövningar som en motvikt mot NATO:s
övningar i Norge. Sovjet försökte alltså utnyttja logiken bakom reso-
nemangen om den nordiska balansen till sin fördel.

USA och Sovjet hade förhandlat om kärnvapen: provstoppsavtal
1963, icke-spridningsavtal 1968 och SALT-avtalet 197z om begräns-
ningar av de strategiska kärnvapnen. Men 1976 började Sovjet i hem-
lighet placera ut nya kärnvapen i Europa. Dessa medeldistansraketer,
SS-zo, var riktade mot Västeuropas huvudstäder.

De ingick inte i avtalet vars avsikt hade varit balans. Nu rubbades
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den av de nya sovjetiska raketerna. Det skulle bli Willy Brandts efter-
trädare, socialdemokraten Helmut Schmidt, som 1977 avslöjade ut-
placeringen. Den ledde till farhågor i Västeuropa av två slag. Dels att
Sovjet fått för sig att de kunde lyckas genomföra ett begränsat kärn-
vapenkrig i Europa. Dels att USA inte skulle gå i krig om enbart
Västeuropa anfölls. Det amerikanska kärnvapenparaplyet skulle där-
med fällas ihop och Västeuropa ligga öppet för sovjetisk utpressning.

Den sovjetiske veterandiplomaten Anatolij Dobrynin, som tjänst-
gjorde i Washington under sex amerikanska presidenter, lägger i sina
memoarer ansvaret på Sovjet:

Vi byggde feberaktigt upp våra kärnvapen och konventio-
nella vapen i Europa bortom varje rimlig gräns. Och detta
gjordes i hemlighet, utanför allmänhetens ögon och de
multilaterala samtalen i Wien. Det förstärkte endast västs
misstankar och provocerade dem att förstärka sina konven-
tionella NATO-styrkor och sina robotar i Europa.43

Sovjet hade också börjat utnyttja avspänningen till att ingripa mili-
tärt utanför Europa. Detta för att »stödja den nationella frihetskam-
pen och resolut stå emot imperialistisk aggression var som helst på
vår planet« (sovjetiske marskalken Andrej Gretjko inför politbyrån
1974). I tredje världen fanns några år senare sovjetisk eller östtysk
militär närvaro i bland annat Egypten, Somalia och Angola.

» We begin bombing in five minutes«
Det andra kalla kriget 1979-1984

Två händelser i slutet av 1979 skulle komma att innebära starten på
det som brukar kallas det andra kalla kriget. Den ena gällde frågan
om nya kärnvapenrobotar i Europa. I december 1979 enades europ6-
erna i NATO och USA om hur NATO skulle svara på Sovjets utsta-
tionering av SS-zo-raketerna. Den västtyske kanslern Helmut Schmidt
hade kommit med lösningen: dubbelbeslutet. Det innebar att NATO
fyra år senare, 1983, skulle stationera io8 amerikanska medeldistans-
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60 robotar Pershing II och 464 kryssningsrobotar i Västtyskland, Stor-
britannien, Italien, Belgien och Holland. NATO skulle samtidigt ut-
nyttja de fyra åren fram till dess för att förhandla med Sovjet om att
minska antalet existerande och framtida medeldistanskärnvapen i
Europa. Men Sovjet såg dubbelbeslutet som fientligt och kraftmät-
ningen fortsatte."

Den andra händelsen var Sovjets invasion av Afghanistan, ett alli-
ansfritt land söder om sovjetiska gränsen. I slutet av 1970-talet hade
Sovjet blivit alltmer våldsamt inblandat i landets inre liv. I juni 1979
möttes USA:s president Jimmy Carter och Sovjetledaren Leonid Brezj-
nev för att skriva på SALT II-avtalet om strategiska vapen vid ett
toppmöte i Wien. Carter varnade då Brezjnev för att intervenera i
Afghanistan men avfärdades av Sovjetledaren: »Revolutioner, som
Sovjet stöder, uppstår bara i andra länder. Anstiftandet av revolutio-
ner kommer inte från oss.«4s

Det var den 27 december 1979 som sovjetiska spetsnaz-soldater
intog presidentpalatset i Afghanistans huvudstad Kabul och mördade
president Hafizullah Amin. Från Sovjet medförde trupperna den nye
ledaren Babrak Karmal som enligt känt mönster begärde hjälp av
Moskva. Ytterligare 85000 sovjetsoldater anlände för att stötta den
nya regimen.

Invasionen av Afghanistan ledde till en dramatisk omläggning av
USA:s politik. Ingen amerikansk president kunde enligt Carter ta ris-
ken »att ägna sig åt önsketänkande om Sovjetunionens avsikter, var-
ken nu eller i framtiden <<.46 Avspänningen var nu definitivt över. Carter
införde embargo för export av högteknologi till östblocket, bojkottade
Olympiska spelen i Moskva 198o och inledde en upprustning.

I Polen var det 198o oroligt med stora strejker. Den oberoende
fackföreningsrörelsen Solidaritet, den första i hela östblocket, fick 10
miljoner medlemmar och erkändes av regimen.

Hösten 198o var det också presidentval i USA. President Carter
framstod som svag och hjälplös sedan USA misslyckats med att frita
de 53 amerikaner som hölls som gisslan på USA:s ambassad i Tehe-
ran. Med löftet att göra Amerika starkt igen vann Ronald Reagan en
jordskredsseger.
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Reaganadministrationen signalerade 1981 att den var beredd att 6  1
ta tillvara USA:s intressen överallt och vara den fria världens ledare.
Efterhand ökades stödet till muslimska gerillakämpar i Afghanistan.
Reagan agerade också på den egna »bakgården«, Centralamerika,
som Washington fruktade skulle bli nästa konfrontationszon i kalla
kriget. Där skulle Vita huset tillgripa allehanda märkliga metoder
(Iran-contras-affären) för att motarbeta den sovjetstödda regimen i
Nicaragua.

I Västeuropa stöttes många av den hårda retoriken. När Reagan
talade i brittiska parlamentet bojkottade flera av ledamöterna honom.
I talet förklarade Reagan att det inte var friheten och demokratin,
utan kommunismen och marxismen som skulle hamna på historiens
sophög.

USA intensifierade upprustningen och försvarsdepartementet Pen-
tagon började ge ut den årliga publikationen Soviet Military Power,
där det sovjetiska hotet visades i fyrfärgsbilder och kartor med röda
pilar som angrep Europa.

I oktober 1981 förstärktes bilden av ett hotande imperium av en
världsnyhet på svenskt territorium: »Soviet submarine grounded in
Swedish territorial waters.« Tevebilderna från svenska Gåsefjärden
kablades ut över världen i tio dygn - följt av den omskakande nyhe-
ten att ubåten hade kärnvapen ombord.

Västtyskland hade under 1970-talet drabbats av inhemsk terro-
rism och utgick från att terroristerna tränats i Mellanöstern. I Väst-
tyskland och Västberlin drabbades från 1981 och framåt amerikanska
baser eller barer som besöktes av amerikanska soldater av bombdåd.
Först efter kalla krigets slut kom det fram att östtyska statssäker-
hetstjänsten Stasi från 1977 tränat terrorister samt försett dem med
bostäder, pengar och falska ID-handlingar. Stasi hade också kontak-
ter med provisoriska IRA på Irland och baskiska ETA i Spanien.

I Polen fortsatte oron även 1981. Inför hotet om en Sovjetledd
invasion proklamerade president Wojciech Jaruzelski den 13 decem-
ber undantagstillstånd. woo° personer fängslades. Västeuropa och
USA var oense om motreaktionen och en politisk träta uppstod där
USA krävde att byggandet av naturgasledningarna från Sovjet skulle



62. stoppas. Kompromissen blev en skärpning av västs östembargo av
högteknologi med exportkontroller till Sovjetblocket. En »teknik-
mur« byggdes mot öst, samordnad i det hemliga organet COCOM
(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) i Paris.
En orsak till skärpningen var att Frankrike genom en spion, en ryss
med kodnamnet Farewell, kommit över dokument som visade hur
Sovjet systematiskt sökte stjäla västteknik. Frankrike utvisade våren
1983 hela 45 sovjetmedborgare och Sverige tre sovjetiska industri-
spioner i december samma år.47

Den 23 mars 1983 överraskade Reagan världen med sitt Strategic
Defense Initiative, SDI, som av medierna snabbt döptes till Star Wars.
Det skulle med avancerad teknik i rymden göra framtida kärnvapen-
krig omöjliga.

Den 1 september 1983 sköt Sovjet ner det koreanska passagerar-
flygplanet KAL 007, och 269 personer dog. Sovjetledningen ljög in-
ledningsvis och sade att USA låg bakom.

Retoriken trappades upp. Ronald Reagan talade i bibliska termer
om » the aggressive impulses of an evil empire» — ondskans imperium.
Moskva ansåg däremot att USA leddes av »spelare och äventyrare
som förklarar att de är redo att kasta världen in i en kärnvapenkata-
strof« — så sade Sovjets utrikesminister Andrej Gromyko i  Bonn i
januari 1983.

Det andra kalla kriget bestod av både en kapprustning och ett
»krig» om själarna och opinionen. Ronald Reagans retorik var i för-
sta hand riktad till hemmapubliken. Sovjet å sin sida riktade in sig på
folken i Västeuropa och understödde och underblåste fredsrörelserna
där. KGB fick order att popularisera budskapet »Reagan betyder
krig«. Sovjetledarna förväntade sig att en kombination av freds-
appeller och skrämselpropaganda skulle stoppa utplaceringen av
NATO:s medeldistansrobotar. 1983 mobiliserade olika fredsgrupper
fredsdemonstrationer genom Västeuropa i protest mot NATO:s ut-
placering av medelsdistansrobotar. Men robotarna kom som beslutat
i november 1983.

I november 1983 hamnade också det alliansfria Sverige mitt i teknik-
kriget mellan stormaktsblocken genom den så kallade container-
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affären (mer om den i kapitel 8). Efter larm från USA beslagtog tullen 6 3
i Helsingborg containrar med elektronik på väg till Sovjet. Den
svenska regeringen böjde sig för USA:s tryck, klassade innehållet
som krigsmateriel och beslutade om en retroaktiv förordning som
gjorde det möjligt att returnera lasten till USA."

I efterhand framstår just november 1983 som kalla krigets farli-
gaste månad — mycket nära ett kärnvapenkrig. Bidragande var att
Reaganadministrationen i största hemlighet förde ett psykologiskt
krig mot Sovjet. Enheter ur USA:s flotta och flygvapen dök överras-
kande upp nära sovjetiska gränsen. Syftet var sannolikt att testa
sovjetiska system, visa amerikansk styrka och därmed nöta ner det
självförtroende som upprustningen gett Sovjetledningen.49

Dåvarande KGB-chefen Jurij Andropov hade 1981 blivit överty-
gad om att Reaganregeringen hade planer på ett överraskande och
förödande first strike med kärnvapen mot Sovjet. KGB och den mili-
tära underrättelsetjänsten GRU beordrades att rapportera alla tecken
på att krigsplanerna sattes i verket. »Inte sedan slutet av andra världs-
kriget har situationen varit så explosiv som nu«, instruerade Andro-
pov sina underrättelsechefer."

Andropov hade efterträtt Brezjnev i oktober 1982 och underrät-
telseoperationen RJAN (rysk förkortning för nukleär robotattack)
fick högsta prioritet. Warszawapaktsländernas underrättelseorgan
beordrades att minutiöst varje dygn leta efter vartenda tecken på ett
förestående överraskningsangrepp.

Sovjet föreställde sig att väst skulle angripa på samma sätt som det
självt planerade angreppet mot Västeuropa, hotbilden var en spegel-
bild av den egna krigsplaneringen. KGB skulle söka efter »den hem-
liga infiltrationen av sabotageteam med kärnvapen, bakteriologiska
vapen och kemiska vapen in i Warszawapaktens länder«.

I november 1983 genomförde NATO övningen Able Archer för
att pröva sitt kommandosystem för kärnvapenkrig. Sovjet svarade i
hemlighet med att sätta sitt kärnvapenflyg runt Sverige — i Östtysk-
land och i Baltikum — i högsta stridsberedskap.

Genom den sovjetiske dubbelagenten Oleg Gordievskij fick Stor-
britannien i efterhand reda på hur nära storkrig man varit.



64 I  efterhand har olika forskare ifrågasatt om kriget verkligen stod
för dörren hösten 1983.5' Men den amerikanske flygöversten Doug-
las Hole beskriver i en minnesbok över NATO:s Kommando för Öst-
ersjöutloppen BALTAP en avancerad kärnvapenövning hösten 1983.
NATO:s kärnvapenflyg övade med danska och västtyska marinen,
övervakade av Warszawapakten, och han konstaterar nöjt: »Not
only could NATO deter on paper, but they could do it in a live exer-
cise as well. Food for thought I am sure for Soviet/Warsaw Pact plan-
ners. « Översten hade kanske mer rätt än han anade.52

Premiärminister Margaret Thatcher övertygade hur som helst Ro-
nald Reagan om lägets allvar och det andra kalla kriget gick mot en
vändpunkt. Sovjet fortsatte dock operation RJAN ända till 199o,
utan att någonsin hitta några bevis för USA:s och NATO:s överrask-
ningsanfall på Sovjet — de var ett hjärnspöke.

I november 1984 omvaldes Reagan med budskapet: America is
back, standing tall. Utifrån denna nya styrkeposition hoppades han
nu förhandla på allvar med Sovjet. I själva verket hade Reagan sänt
förhandlingsinviter till Brezjnev 1981, Andropov 1983 och dennes
efterträdare Konstantin Tjernenko. Nedrustningsförhandlingar hade
inletts i Geneve1981 men avbrutits i december 1983.

»We can do business together«
Normalisering och frigörelse 1985-1991

I december 1984 besökte Sovjetledaren Tjernenkos trolige efterträ-
dare Michail Gorbatjov London på inbjudan av Margaret Thatcher.
Hon konstaterade att Sovjet fått en helt ny typ av ledare: »I like Mr
Gorbachev. We can do business together. «

När Michail Gorbatjov tog över som partichef 1985 var hans för-
sta ambition att reformera det stelnade Sovjetsystemet. Först nu fick
Gorbatjov veta att de sovjetiska militärutgifterna var mer än trefalt
större än vad han och politbyrån fått reda på. Istället för officiella
6 procent gick zo procent av Sovjetunionens bruttonationalprodukt
till militären. Inför centralkommittén kom Gorbatjov med det om-
välvande budskapet att Sovjets problem inte var att det var omringat
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av överlägsna arméer — utan av överlägsna ekonomier. 1985 ersattes 6 5
också utrikesminister Gromyko efter 27 år på posten av Eduard Sje-
vardnadze.

De följande åren skedde omläggningen av den sovjetiska utrikes-
och försvarspolitiken slag i slag. Sovjet accepterade att nedrustnings-
avtalet fick verifieras (1986), gav upp kravet att SDI (Star Wars)
skulle stoppas (1987), gick med på en noll-lösning för medeldistans-
raketer (1988) och började reträtten ur Afghanistan. Den 7 decem-
ber 1988 talade Gorbatjov i FN om omfattande truppreträtter i Öst-
europa.

Michail Gorbatjov har kallats återtågets hjälte. Men han hade
ingen plan för att montera ner Sovjetimperiet. Han ville reformera
ekonomin och insåg att kapprustningen hotade de ambitionerna.
Ronald Reagans Star Wars undergrävde den sovjetiska elitens tro på
att Sovjetsystemet skulle kunna klara fortsatt militär tävlan mot USA.

Efterhand stod det också klart att Sovjet inte med vapenmakt
skulle stötta sviktande regimer i Östeuropa, enligt Brezjnevdoktrinen.

I Östtyskland firade DDR-regimen 1989 sina fyrtio år. Samtidigt
flydde alltfler DDR-invånare ur landet till det Ungern som sommaren
1989 klippte upp järnridåns staket mot Österrike. DDR-regimen
bytte den 18 oktober ut partichefen Erich Honecker mot hans när-
maste man Egon Krenz. Östtyskarna gick ut i stora demonstrationer
och tvingade bort statsledningen den 7-8 november. I det kaos som
uppstod öppnades Berlinmuren natten den 9-10 november.

Starkt bidragande var att Sovjet vägrade att ge det bankrutta DDR
krediter och att sätta in Sovjetarmen för att återställa ordningen. Det
sovjetiska utrikesdepartementets talesman Gennadi Gerasimov sade,
när Gorbatjov besökte Helsingfors i  oktober 1989, att Brezjnev-
doktrinen var död och hade ersatts av Sinatradoktrinen: »I did it my
way. «53

I Östeuropa föll kommunistregimerna 1989 som dominobrickor i
land efter land under ordnade former: Polen, Östtyskland, Tjecko-
slovakien och Bulgarien. Endast i Rumänien utbröt strider och presi-
denten avsattes och avrättades. De tidigare oppositionsledarna som
suttit fängslade fick nu ledande poster: Våclav Havel blev Tjeckiens



66 president 1989 och Lech Walgsa blev Polens president r99o.Våren
1990 röstade parlamenten i Litauen, Lettland och Estland för själv-
ständighet.

Gorbatjov mötte Västtysklands kansler Helmut Kohl och erkände
i juli 1990 ett enat Tyskland som får vara kvar i NATO. Tyskland
återförenades den 3 oktober 1990. Samma månad förklarade Finland
ensidigt att VSB-avtalet med Sovjet från 1948 inte längre gällde.

I FN var det slut på sovjetiska veton. När Irak invaderade Kuwait
1990 stödde Sovjet den FN-koalition som under USA:s George Bush
drev ut Sovjets tidigare skyddsling, Saddam Hussein, ur Kuwait
1991. I november 1990 undertecknade regeringscheferna i Europa,
USA och Kanada Parisstadgan. Det var i praktiken kalla krigets
fredskonferens. Parisstadgan slog fast Europas enhet, demokrati
och fred. NATO och Warszawapakten skulle inte längre vara mot-
ståndare.

Men det fanns gränser även för hur långt Gorbatjov kunde gå.
Medan Irakkriget fångade världens intresse godkände han ett mili-
tärt ingripande mot frihetskampen i Baltikum. Sovjetiska luftland-
sättningsförband och ursinniga sovjetiska inrikestrupper försökte ta
kontrollen men mötte massivt civilt motstånd. Fjorton litauer döda-
des i Vilnius och fem letter i Riga i januari 1991.

Sommaren 199r upplöses Sovjetimperiets ekonomiska samarbets-
organisation COMECON liksom den militära Warszawapakten.

Den 19 augusti avsattes Gorbatjov i en statskupp av en åttaman-
najunta där bland annat inrikes- och försvarsministrarna samt KGB-
chefen ingick. Kuppmakarna hade förberett sig genom att beställa
tryckning av 3 oo 000 arresteringsorder och leverans av 2.50000 hand-
bojors" Men kommandona åtlyddes inte som de tänkt sig. Ryske
presidenten Boris Jeltsin tog ställning mot kuppmakarna och fick fol-
kets och officerarnas stöd. Kuppmakarna fängslades och Gorbatjov
slapp ur sin husarrest på Krim. Under de fyra kuppdygnen hade
Estland, Lettland och Litauen utropat sin självständighet. De följdes
av Ukraina, Vitryssland, Uzbekistan och Kirgisien.

Tillbaka i Moskva föreslog Gorbatjov att kommunistpartiet skulle
förbjudas och avgick som dess generalsekreterare. Den högsta mili-
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tärledningen och KGB-ledningen avsattes. Den 5 september över-
lämnade sovjetiska folkkongressen makten till de tidigare Sovjet-
republikerna innan den upplöste sig själv.

USA:s president tillkännagav stora nedskärningar av kärnvapen
till lands och på fartyg, och Gorbatjov kvitterade med liknande åt-
gärder.

Den 25 december 1991 upphörde Sovjetunionen att existera, den
röda flaggan halades på Kreml där Rysslands nya ledning under pre-
sident Jeltsin hade flyttat in istället. Kalla kriget var över.ss



z I Vad svenska folket fick veta

S  om VI HAR sett var amiralen Per Rudberg vid Palmemordet 1986 6 9
redo att flyga över Atlanten till supermakten USA.

Men hur rimmar det med beskeden under kalla kriget om att
Sverige bedrev »en fast och konsekvent neutralitetspolitik« ? Enligt
Sveriges grundlagar utgår all makt från folket. Men vilka var beske-
den till folket? Vad fick vi veta?

En titt i Om kriget kommer borde klara ut det. Men döm om min
förvåning när jag började leta i broschyren från 1961. Där stod inte
ett ord om alliansfrihet och neutralitet. Politiken var tydligen inte så
konsekvent som det sades från talarstolarna — det skedde en förskjut-
ning under andra halvan av kalla kriget till en alltmer rigid uttolk-
ning av politiken.

I försvarspolitiken skulle vi vara neutrala vid krig. Men om vi an-
greps var hjälp utifrån en förutsättning för att försvara landet. Detta
sades öppet på 195o-talet men försvann från 1965.

»ORUBBLIG NEUTRALITET«
FÖRSTA FÖRSVARSLINJEN: UTRIKESPOLITIKEN

Neutralitetspolitiken var mer än en politisk etikett. Den hade också
en mental dimension. Politiken tycktes skänka oss både trygghet och
välstånd. Den gav oss distans till den militära öst—väst-konfrontatio-
nen och kampen mellan diktatur och demokrati.

Sverige vandrade the middle way och sågs på 1950-talet som
en utopisk välfärdsmodell av omvärlden. Vi som gick i skolan på
196o- och 1970-talen fick lära oss att Sverige funnit en kompro-
miss mellan kommunism och kapitalism: blandekonomin. Det var
en marknadsekonomi där statsminister Tage Erlanders starka sam-



70 hälle byggde en välfärdsstat åt medborgarna.
Grunden var vår exportindustri som var intakt i ett utbombat

Europa efter kriget. Made in Sweden var ett välkänt kvalitetsbegrepp.
Malm, stål, fartyg, trä, papper, maskiner, bilar, kylskåp, läkemedel,
Ingmar Bergman-filmer och ABBA:s musik kunde tack vare den USA-
ledda frihandeln surfa ut i världen och finansiera välfärdsbygget.

Men den utrikespolitiska starten på denna framgångssaga var tre-
vande och osäker. Att Sverige skulle välja neutralitetspolitik var inte
självklart vid krigsslutet 1945. Då knöts stora förhoppningar till den
nya världsordning som symboliserades av Förenta Nationerna. FN
skulle få större makt än det maktlösa Nationernas förbund (1920-
1946). Säkerhetsrådet skulle kunna tvinga FN-medlemmarna att
delta i ekonomiska och militära åtgärder mot en fredsstörare. Den
svenska regeringen deklarerade att den var beredd att ge upp neutra-
liteten för FN:s kollektiva säkerhet:

»Vi är villiga att ansluta oss till en samfälld trygghetsorganisation
och i händelse av en framtida konflikt avstå från neutraliteten i den
utsträckning organisationens stadga det fordrar.«'

Men det kalla krigets framväxt åren 1946-1948 märktes även i
FN. Den nya indelningen i öst- och västblocket gjorde att stormak-
terna allt flitigare använde sin vetorätt. Sovjet som dominerade Öster-
sjön uppträdde alltmer hotfullt.

De skandinaviska förhandlingarna om ett neutralt försvarsför-
bund havererade 1949. Norge och Danmark gick in i NATO och
Sverige återgick till neutralitetspolitik.

Inför riksdagen den 9 februari 1949 förklarade utrikesminister
Östen Unden att det inte fanns någon lösning på Sveriges trygghets-
problem som var fullt tillfredsställande. Politiken borde gå ut på att
svenskt territorium inte ställdes till någon annan makts disposition
för militära förberedelser. Denna alliansfria politik ställde stora krav
på ett militärt försvar.

Unden hänvisade till folkopinionen. Att Sverige haft fred i 135 år
(sedan 1814) hade en stark psykologisk inverkan på svenska folket.

»Förklaringen till att vi undgått kriget må vara vilken som helst,
vårt folk kan i varje fall inte lätt övertygas om att dess trygghet nu



Vad svenska folket fick veta

skulle kräva att vi kastar bort neutraliteten som en förfelad och för- 7 1
legad politik.«2

Att Sverige skulle ansluta sig till NATO hade drivits av Dagens
Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten. Men bland partierna vann
det inte stöd. Ingen riksdagsmotion lades fram. Folkpartiledaren Bertil
Ohlin talade strax innan NATO bildades 1949 om en »västoriente-
rad alliansfrihet« som borde »åsyfta att skapa goda förutsättningar
för att Sverige får hjälp från väster ifall vi blir angripna«.3

Under de följande åren tillkom formeln »alliansfrihet i fred syf-
tande till neutralitet i händelse av krig« för att beskriva svensk säker-
hetspolitik — den samlade utrikes- och försvarspolitiken. Kommu-
nistpartiet krävde att neutraliteten skulle vara permanent (något som
ju gäller Schweiz). Det avvisade regeringen redan i mars 1950:

Vår erfarenhet från de bägge världskrigen bör ha lärt oss
hur ringa valfrihet ett neutralt land under ogynnsamma
förhållanden kan ha mellan olika handlingslinjer inom
ramen för en bibehållen neutralitet. Ingen ansvarig regering
kan i fredstid tilltro sig att närmare definiera den neutralitets-
politik, som en kommande regering i en framtid kan få
tillämpa under ännu okända förhållanden.4

Att tala om att Sverige skulle hamna på västsidan i ett krig var enligt
regeringen olämpligt:

Ingen kan begära av oss att vi ska inlåta oss på förutsägelser
om den rätta politiken i olika hypotetiska lägen i ett
framtida krig. Vi gör inte oss själva eller landet någon tjänst
med hypotesmakeri av denna art. Det slags spekulationer
skulle vittna om en onaturlig lust att i fredstid få igång
debatter som eljest bara förekommer under krigstid.'

Därmed höll regeringen också dörren öppen för vilken som var »den
rätta politiken« i ett framtida krig. Regeringen ansåg att en öppen
debatt om detta skulle vara skadligt. Ja värre ändå, det tydde på dun-



72. ke l  »onaturlig lust« 6 Detta var hypotetiska frågor som inte behövde
besvaras — ett svar som många svenska utrikesministrar därefter
skulle upprepa.

Under 1950-talet fanns även reservationer om att neutralitetspoli-
tiken inte var någon absolut fredsgaranti. Den var beroende av stor-
makternas välvilja. 1959 deklarerade regeringen:

»Vi är medvetna om att en neutralitetspolitik har utsikter att lyckas
endast under sådana yttre betingelser att Sveriges neutralitet inte
befinnes oförenlig med de krigförandes vitala intressen.<<?

Vad fick då Sveriges folk för besked?
I den upplaga av Om kriget kommer som skickades ut till Sveriges

hushåll 1961 kan vi leta förgäves efter alliansfrihet och neutralitet.
De orden finns överraskande nog inte med, trots att broschyren är
52 sidor tjock. Det centrala avsnittet i broschyren, som är underteck-
nat av statsminister Tage Erlander och kung Gustaf VI Adolf, lyder
istället:

Sverige vill fred. Vår förhoppning är att avspänning mellan
stormakterna skall vara möjlig och att världsfreden kan
bevaras. Så länge de internationella motsättningarna finns,
kvarstår dock hotet mot freden. Vårt land måste därför
vara berett på att det värsta kan hända — att kriget kommer.

Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet
och självständighet.

Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets
oberoende och självständighet. Varje väpnat angrepp mot
vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd.'

Om ofreden kommer är alltså det viktiga att kämpa för vår självstän-
dighet och frihet. Några låsningar till neutralitet finns inte om världs-
freden skulle hotas.

Detta skulle förändras. Under 1960- till 1980-talen framställdes
neutralitetspolitiken som överlägsen andra alternativ. Retoriken blev
alltmer uppskruvad. För många svenskar började neutralitetspoliti-
ken att uppfattas som målet för svensk säkerhetspolitik.



TILL SVERIGES MEDBORGARE
Sverige vill fred.

Vår förhoppning är att en avspänning mellan stormakterna skall
vara möjlig och att världsfreden kan bevaras. Så länge de inter-
nationella motsättningarna finns, kvarstår dock hotet mot freden.
Vårt land måste därför vara berett på att det värsta kan hända —
att kriget kommer.

Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och
självständighet.

Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets oberoende
och självständighet. Varje väpnat angrepp mot vår frihet skall
mötas med beslutsamt motstånd.

Det totala kriget kräver ett totalt försvar. Varje medborgare
måste vara beredd att till det yttersta göra sin insats i  det totala
försvaret — inom krigsmakten, civilförsvaret, krigsproduktionen,
folkförsörjningen, sjukvården, i  hemmen. Var och en måste också
veta hur man skyddar sig mot de faror, som ett nutida krig medför,
och inse hur väsentligt det är att också i  kritiska lägen bevara
lugn och jämvikt.

Sveriges medborgare uppmanas att noga ta del av innehållet i
denna skrift. Tänk efter hur Du själv och Din familj skall handla
— om kriget kommer.

Stockholms slott i maj 1961

I 1961 års Om kriget kommer far svenska
folket veta att försvarets syfte var att bevara
frihet och sjålvståndighet. Inte på någon av
broschyrens 52 sidor finns ett enda ord om
vare sig neutralitet eller alliansfrihet.



74 N ä r  Sverige 1961 och 1971 sade nej till att gå med i EEC var neu-
tralitetspolitiken det officiella skälet. Europasamarbetet med dess
grundlag Romfördraget sågs som en del av militäralliansen NATO.
»Vi kan heller inte bortse från att Romfördraget ofta uppfattas
såsom en komplettering och förstärkning av Atlantpakten», sade
statsminister Tage Erlander i det så kallade Metalltalet 1961.9 Med
Sverige utanför Europasamarbetet blev det alltmer av »aktiv utrikes-
politik» med fokus på de avkoloniserade länderna i tredje världen
samt olika nedrustningsförslag. Avspänningen efter Kubakrisen tyck-
tes göra det möjligt att frikoppla Sverige från de frysta militärstrate-
giska realiteterna i närområdet.

»Vår neutralitetspolitik bestämmer vi själva «, blev en vanlig for-
mulering. Bilden av en självständig och obunden politik hamrades in.
Här ingick den hårda kritiken av USA:s krigföring i Vietnam. När
Olof Palme läste upp 1975 års regeringsförklaring var den typisk för
den aktiva utrikespolitiken.

Sveriges utrikespolitik skall trygga vårt lands självständig-
het och vår demokratiska samhällsordning samt medverka
till fred och rättvisa för världens folk.

Sverige för en alliansfri utrikespolitik, stödd på ett efter
våra förhållanden starkt försvar. Vi deltar i ett omfattande
internationellt samarbete.l°

I valrörelsen 1976 tog Palme upp de borgerligas »olika angrepp på
den svenska neutralitets- och säkerhetspolitiken. Det har gällt anslut-
ning till Atlantpakten, medlemskap i EG, anskaffning av kärnvapen «."
En socialdemokratisk regering skulle däremot »obrottsligt slå vakt
om en fast och konsekvent svensk neutralitetspolitik till värn för vårt
oberoende«.'2

De följande tio åren skulle det bli ett pärlband av strider om säker-
hetspolitiken, framför allt mellan Olof Palme och Moderaternas Carl
Bildt. »Det fanns hos Olof Palme en klar benägenhet, förmodligen en
medveten strävan, att framställa utrikespolitiken som specifikt social-
demokratisk. En följd av denna attityd blev ofta en uttalad misstro
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mot de borgerliga partiernas trohet mot den svenska utrikespoliti-
kens grundlinjer«, konstaterar Nils Andren och Yngve Möller i sin
bok Från Undén till Palme från 1990."

Den borgerliga regeringen som tillträdde 1976 höll fast vid neu-
tralitetspolitiken. Däremot gav den en känga till Palmeåren när den
förklarade att neutralitetspolitik inte innebär »att vi tror oss vara i
besittning av någon särskild grad av förträfflighet. Inte heller vill vi
generellt hävda en överlägsenhet hos en neutralitetspolitik jämfört
med en politik som söker trygghet genom alliansmedlemskap«," som
utrikesminister Karin Söder (C) deklarerade 1977.

Nu fanns Om kriget kommer i förkortad form i telefonkatalogerna
från Televerket. År 198o nämndes, i motsats till 1961, neutraliteten:

»Sverige för i fred en alliansfri politik som syftar till neutralitet om
det blir krig i vår omvärld. «

I nästa mening underströks dock att Sverige skulle ha ett manöver-
utrymme också om kriget kom: »Vårt säkerhetspolitiska mål är att
i alla lägen och former som vi själva väljer trygga en nationell hand-
lingsfrihet. «

1981 trängde en sovjetisk ubåt djupt in i ett militärt skyddsområde
i Karlskrona skärgård. Detta och fortsatta intrång blev en påmin-
nelse om att stormakterna hade intressen att bevaka och att de i sitt
agerande inte slog back vid territorialvattengränsen. Var respekten
för neutralitetspolitiken och svenskt försvar inte så grundmurad som
Sverige år efter år deklarerat?

1983 slog Ubåtsskyddskommissionen fast att det var sovjetiska
kränkningar. Vad som pågick var »förberedande skeden i en militär
operativ planering« — alltså planering för krig. Statsminister Palme
protesterade diplomatiskt mot Sovjet.

Från UD och statsminister Palme hördes efterhand allt oftare att
utrikespolitiken var den första försvarslinjen. Moderaterna kritise-
rade det synsättet när de i skriften Fred och frihet i Europa skrev:
»Försvaret är vårt viktigaste bidrag till freden och stabiliteten i Nord-
europa.«" Olof Palme replikerade att detta »står i strid med en av
den svenska säkerhetspolitikens grundsatser. Det är förtroendet för
vår beslutsamhet att med fasthet fullfölja neutralitetspolitiken som är
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76  det  främsta värnet för freden. Det är således i första hand fråga om
politiskt förtroende och vår utrikespolitiks trovärdighet.«16

Här stod två huvudlinjer mot varandra i hur ubåtshotet från Sovjet
skulle mötas. Vad var mest effektivt mot Moskva: en försvarspolitik
med militär avskräckning enligt Moderaternas modell — eller en ut-
rikespolitik som skapade förtroende, vilket Socialdemokraterna före-
språkade?

Dessutom förekom ingripanden mot den fria pressen. Regeringen
godkände ett tryckfrihetsåtal mot Svenska Dagbladet som 1985 skri-
vit om Warszawapaktens spionage i Sverige. Tidningen friades i dom-
stol, men hur Sovjet agerade var ett känsligt ämne. 1983 skrev libe-
rala Gefle Dagblad:

Den ondska och den människofientlighet som genomsyrar
det ryska systemet är närmast ofattbar för oss som bor i ett
fritt land. Vi har därför också svårt att föreställa oss hur
omöjligt det är att tala med styrande i detta system och tro
att värden som folkrätt har någon betydelse för dem.'7

Pressrådet i Utrikesdepartementet, Stig Hadenius, angrep tidningen
för »kommentarer som är så exempellösa då det gäller en grannstat
som vi lever under fredliga förhållanden med«." Sådan kritik gag-
nade inte »Sveriges sak« och neutralitetspolitiken.

Det farliga var att sådana artiklar kunde ge främmande makter
»den uppfattningen att våra försäkringar om alliansfrihet i fred och
neutralitet i krig bara är en kuliss som döljer en annan verklighet«
(mina kursiveringar). Tryckfrihetsexperten Nils Funcke drar i sin
bok Tryckfriheten under tryck paralleller till regeringens undfallen-
het mot Hitlertyskland: »Den förhärskande inställningen från andra
världskriget går igen. Den politiska oppositionen och pressen ska un-
derordna sig regeringen. Det kan knappast uttryckas tydligare.« 19

På Socialdemokraternas partikongress i september 1984 slog stats-
minister Palme fast:

»Vi måste vara aktsamma om förtroendet ute i världen för vår
föresats att icke ens under starkt yttre tryck lämna neutralitetspoliti-
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ken, att bli en utpost för den ena eller andra militäralliansen. Denna
politik skall bära orubblighetens prägel. « Längre fram i talet sade
han att trots kränkningarna »hotar vi inte med att överge neutrali-
tetspolitiken. Den är orubblig.« (Mina kursiveringar.)20

Palmes tal om »orubblig neutralitet« påminner om den permanenta
neutralitet som kommunisterna krävde och som regeringen Erlander
och en riksdagsmajoritet avvisade på 1950-talet.

Beskeden till svenska folket i telefonkatalogerna ändrades också.
Medan myndigheterna 1980 skrivit att politiken syftade till neutrali-
tet slogs det på sidorna i Telefonkatalogen 1984/85 kategoriskt fast
att vi ska vara neutrala:

Sverige vill fred. I vårt land hoppas vi att motsättningarna
i världen blir lösta på fredlig väg. Vi verkar för detta i FN
och genom andra internationella insatser. Om kriget skulle
bryta ut ska vi vara neutrala och stå utanför. Om vi trots
detta blir angripna ska vi försvara oss. Var och en måste då
göra sin insats i totalförsvaret.2'

Ubåtskränkningarna, liksom debatten om dem, fortsatte trots För-
svarsmaktens insatser. Men enligt UD:s kabinettssekreterare Pierre
Schori var detta sekundärt:

»Hur starkt försvaret än må vara, så begränsas våra möjligheter,
om omvärlden på allvar skulle komma att tvivla på vår alliansfrihet
eller obundenhet. I den meningen är och förblir utrikespolitiken vår
första försvarslinje.«

Ett annat uttalande av Pierre Schori löd: »Neutraliteten är fast som
den svenska graniten.« Sverige verkade vilja ge intryck av att de facto
ha blivit en permanent neutral stat, vilket flera forskare påpekat.22

När den sista Om kriget kommer trycktes hösten 1989 strax
innan Berlinmurens fall så var budskapet mer kategoriskt än någon-
sin tidigare:

Vi vill alla att Sverige ska vara fritt och självständigt och att
vi ska ha fred. Därför har vi inget militärt samarbete med
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78 a n d r a  länder i fredstid. Om det blir krig ska vi vara neutrala
och inte gå med på någondera sidan.

Det är viktigt att andra länder tror på att vi vill och kan
vara neutrala.23

Som jag ska visa längre fram i boken var verkligheten mer komplice-
rad än så. Det var inte sant att vi inte hade ett militärt samarbete i
fredstid. Om det blev krig hade vi förberett att gå med på den ena
sidan — väst. Vad gällde tilltron till vår neutralitet så var den, som vi
ska se, minst sagt svag.

Många svenskar uppfattade att Sveriges mål för säkerhetspoliti-
ken var att vara alliansfritt i fred och neutralt i krig. Det var naturligt
med tanke på allt som sagts under åren. Men det var fel. Det fanns
politiker och diplomater som inte verkade ha läst eller tagit till sig
grunderna för Sveriges säkerhetspolitik. Eller som en av neutralitets-
politikens flitigaste uttolkare, ambassadör Sverker Åström, har skri-
vit: »Utan tvivel har analysen av vår politik ofta inskränkt sig till ett
liturgiskt mässande utan att officianten tycks ha varit bekant med
den egentliga innebörden av det teologiska budskapet.«24

Neutralitetspolitiken var endast ett medel, en handlingslinje. Poli-
tikens mål var att i alla lägen garantera en nationell handlingsfrihet.
I formuleringar som gällde i stort sett oförändrade från 1950-talet
och framåt slogs det fast:

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att bevara vårt
lands oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål bör därför
vara att i alla lägen och i former som vi själva väljer trygga
en nationell handlingsfrihet för att inom våra gränser
bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt,
socialt, kulturellt och varje annat hänseende efter våra
värderingar samt i samband därmed utåt verka för inter-
nationell avspänning och fredlig utveckling. Ett viktigt led
i strävandena är att bidra till fortsatt lugn och stabilitet i
Norden och att minska riskerna för att Sverige dras in i krig
och konflikter.



Vi vill ha fred
Vi vill alla att Sverige ska vara fritt och självständigt och
att vi ska ha fred. Darfor har vi inte något militärt samar-
bete med andra lander i fredstid. Om del blir krig ska vi
vara neutrala och inte gå mod på någondera sidan.

Det år vikligl att andra lander tror på att vi vit och kan
vara neutrala. Därför har vi ett bra försvar t o t a l f ö r -
svar, som bestär både av militärt och civilt försvar. Ett
sådant försvar måste vara så starkt och effektivt. att det
inte lönar sig for andra lander att angripa Sverige. På del
sättet skyddar vi oss bast mot keg.

Sverige arbetar för fred. Vi kan göra det på ett bra salt,
tå exempel i Förenta Nationerna (FN), eftersom vi inte
har militärt samarbete varken med vast eller öst. Sveri-
ges hjälp tia taniga lantler kan också göra vadden säkra-
re.

Om någon angriper Sverige, måste vi försvara oss på
alla sari_ Då måste alla som bor i Sverige hjälpa till. Både
svenskar och invandrare. Som soldater i del militära
försvaret eller genom att Nana upp i det civila försvaret.
Etter hett enkett genom att stanna på jobbet om vi behövs
bast dar.

Spar broschyren!
Den har broschyren har Styrelsen för psykologiskt för-
svar gjort. liar står det vad du och din familj ska göra om
kriget kommer.

I 1989 års Om kriget kommer är beskeden
till svenska folket kategoriska. Vi ska •vara
neutrala och inte gå med på någondera sidan..
Men någon krigsplanering för neutralitet fanns
inte. Påståendet att vi inte hade något militärt
samarbete med andra länder var osant.



8o I strävandena att säkerställa dessa mål utformas Sveriges
säkerhetspolitik i ett samspel mellan utrikespolitiken och
försvarspolitiken. Huvudlinjen i denna politik är neutrali-
tetspolitiken, alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i
krig. Sverige har valt denna handlingslinje därför att den
bäst gagnar våra övergripande säkerhetspolitiska mål
(mina kursiveringar)."

Ett annan återkommande gardering var att ändrade förhållanden
i omvärlden kan tvinga fram en ändring av politiken:

»Den säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld är av stor bety-
delse för avvägningen mellan säkerhetspolitikens olika medel. Denna
avvägning är inte en gång för alla given, utan måste bestämmas med
hänsyn till rådande förhållanden« (mina kursiveringar)."

Dessa citat är från 1987, men detta var inget som fördes ut på
gator och torg utan istället stod det i finstilta försvarspropositioner
där de säkerhetspolitiska avsnitten antogs utan debatt.

Ett år efter Berlinmurens fall, hösten 199o, hade Sverige under
Ingvar Carlssons ledning inlett vandringen mot EU-medlemskap.
Formuleringarna var försiktiga: »Sverige eftersträvar ett så omfat-
tande samarbete med EG som är förenligt med vår neutralitetspoli-
tik. « Men samtidigt som detta steg togs mot EU så försäkrade rege-
ringen Carlsson att neutralitetspolitiken låg fast:

»Grunden för svensk säkerhetspolitik är en fast och konsekvent
neutralitetspolitik som stöds av ett starkt och allsidigt totalförsvar. «27

När Sverige sökte medlemskap i EU sades att det skedde »med
bibehållen neutralitetspolitik«.2s

1991 var de baltiska staterna fria stater och Sovjetunionen på väg
att upplösas. Statsminister Carl Bildt slog snabbt fast att the middle
way spelat ut sin roll: »Ingen vill vara en kompromiss mellan ett system
som varit en succé och ett som visat sig vara en historisk katastrof. <<29
Från 1992 började neutralitetspolitiken demonteras steg för steg inför
EU-medlemskapet 1995. Sverige gick med i NATO:s Partnerskap för
fred 1994. När FN-insatsen i Bosnien togs över av NATO i december
1995 ställdes svensk trupp för första gång under NATO-befäl.
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Neutraliteten ersattes av militär alliansfrihet. Denna hindrade inte 8  I
att Sverige zoo', med statsminister Göran Persson som EU-ord-
förande, byggde upp unionens militära staber. År zoo9 utfärdade
riksdagen en solidaritetsförklaring om att Sverige ska ha »förmåga
att ta emot och ge militärt stöd».

Därmed deklarerades för första gången öppet en försvarspolitik i
krig som i själva verket förberetts i det fördolda i femtio års tid.

»ALL SAMVERKAN UTESLUTEN«
ANDRA FÖRSVARSLINJEN: FÖRSVARSPOLITIKEN

Den svenska neutralitetspolitikens andra försvarslinje var försvars-
politiken. Att hotet kom från Sovjetunionen visste och förstod snart
sagt varje svensk. Men officiellt var försvaret riktat åt alla håll — och
ingen samverkan fick ske med västmakterna.

Sveriges försvar var vid andra världskrigets slut starkast i Norden,
och skulle så förbli hela kalla kriget ut.

Riksdagens försvarsbeslut 1948 innebar att hela landet skulle för-
svaras och ingen del fick ges upp utan segt motstånd. Men om vi an-
greps var neutraliteten bruten, och då stod det ju varje land fritt att
begära hjälp enligt FN-stadgan. Överbefälhavaren Helge Jung for-
mulerade det så här redan 1947:

»Svensk krigföring måste vid ett fientligt anfall gå ut på att vinna
tid så att understödsaktioner från annan sida hinner genomföras«
(min kursivering).3° Detta var den tidvinnande strategin.

Koreakrigets utbrott 195o innebar en kraftig satsning på jaktflyget
och ny materiel till armen och marinen. Jungs efterträdare som ÖB
Nils Swedlund talade 1957 om att försvaret skulle ha »en sådan ut-
hållighet att understöd utifrån hinner verka« (min kursivering).3'

1958 års försvarsbeslut som fattades av de fyra stora partierna
innebar att flygvapnet blev den ekonomiskt sett största försvarsgre-
nen, Viggen projekterades liksom nya stridsvagnar och övergången
till en »lätt» flotta (med mindre fartyg). Försvarets anslag skulle med
automatik höjas med 2,5 procent årligen för att kompensera för sti-
gande kostnader för krigsmateriel.



8 2. U n d e r  den så kallade Hjalmarsonaffären 1959 skärpte statsminis-
ter Tage Erlander den svenska linjen. Erlander slog kategoriskt fast
att omvärlden måste kunna lita på vår vilja att hävda neutraliteten åt
alla håll: »Förberedelser och överläggningar för militär samverkan
med medlemmar av en stormaktsallians är sålunda helt uteslutna. «32

Men högerledaren Jarl Hjalmarson protesterade och ansåg att
man kunde tala klarspråk: »den militära och politiska ledningen i
Moskva« förstod vad det handlade om för Sveriges del i en krigs-
situation:

»En liten demokrati som utsätts för angrepp av en stormakt och
kämpar för livet, hoppas på och räknar med de stora demokratier-
nas stöd och bistånd. Att säga detta klart ut ändrar ingenting i vår
alliansfrihet. Rent spel och klara besked skapar respekt och förtro-
ende. «33

I själva debatten gick Erlander med på att Sverige skulle ta emot
hjälp om vi angreps: »Vi kommer att anropa hela världen om hjälp,
om en stormakt angriper oss.«34

Men den formel som regeringen slog fast var kategorisk. Den hade
utarbetats av Erlander och utrikesminister Östen Unden, men formu-
leringarna skärptes före riksdagsdebatten av Olof Palme.

Försvaret är i nuvarande världsläge ett nödvändigt stöd för
utrikespolitiken. Det skall skapa respekt för vår vilja att
hävda neutraliteten åt alla håll och för vår förmåga att
försvara oss, om vi ändå blir angripna. Men det är ett
svenskt försvar för svenskt territorium. Förberedelser och
överläggningar för militär samverkan med medlemmar av
en stormaktsallians är sålunda helt uteslutna, om vi vill
bevara förtroendet för vårt lands utrikes- och försvars-
politik.« (Min kursivering.)35

Neutralitetspolitikkommissionen kom 1994 fram till att det redan
fanns ett fungerande samarbete med västmakterna. Det var till och
med mer omfattande än det som Hjalmarson föreslagit. Kommissio-
nen slog fast att Erlander hade »givit en medvetet felaktig bild«, men
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att Erlander skulle ha ljugit är »knappast rimligt», anser professo- 8 3
rerna Ulf Bjereld, Alf W Johansson och Karl Molin. Däremot påpe-
kar de tre att den som läste regeringens förklaringar lätt fick intryck
att Sverige både före och efter ett angrepp mot landet måste agera
helt på egen hand. »En så djup informationsklyfta var givetvis ett
betydande demokratiskt problem.«"

Som forskaren Robert Dalsjö har visat, upprepades de vilseledande
beskeden. I  Tage Erlanders skrift Sveriges utrikespolitik från 1959
skärptes retoriken ytterligare: » Vi har alltid avstått från åtgärder som
kan ge intryck av att vi samverkar med främmande makt. «37

Att samverka var ett högt spel med höga risker, fortsatte Erlander
i samma broschyr:

Vill man däremot formellt hålla fast vid alliansfriheten men
ändå på vissa punkter inleda eller förbereda en militär
samverkan med en stormaktsallians blir de militära
fördelarna därav ytterligt ringa. Däremot skulle de i ett
slag rycka undan hela grunden för vår neutralitetspolitik.
Klarheten om innebörden i vår utrikespolitik skulle
försvinna och därmed förtroendet för vår vilja att hålla fast
vid neutraliteten. Vi skulle därmed dra på oss de ökade
krigsrisker som en anslutning till Atlantpakten bedömts
medföra. (Mina kursiveringar.)"

Som vi ska se längre fram var det just ett sådant spel som Sverige
faktiskt deltog i.

Ännu 1965 skrev överbefälhavaren i öppna handlingar att försva-
rets motstånd mot angrepp borde utformas så att ingripanden »till
vår hjälp kan hinna verka och te sig lönande för den som ingriper«."

Även 1965 års parlamentariska försvarsberedning höll en dörr-
springa öppen för hjälp utifrån om Sverige angreps.

»Alla våra resurser måste härvid koncentreras på ett segt försvar
för att till det yttersta bevara vår frihet. Först i denna situation kan
den intill detta läge förda neutralitetspolitiken medge att sonderingar
om hjälp utifrån påbörjas» (min kursivering). Den skrev också att



84 planeringen måste »skapa handlingsfrihet i framtida situationer«.4°
Försvarsbeslutet 1968 blev en brytpunkt i flera avseenden. Det var

inte längre ett försvarsbeslut över blockgränsen utan fattades av den
socialistiska majoriteten. Det markerade också att de gyllene åren för
militärerna var över, bygget av välfärdsstaten krävde pengar och den
automatiska höjningen av försvarsanslagen bröts. Beslutet innebar
även att planerna på svenska kärnvapen slutligen skrinlades, men i en
kryptisk formulering antyddes att Sverige ändå »är under kärnva-
penparaplyet på ungefär samma sätt som oss kringliggande länder«.4'
I klartext att vi, som Norge och Danmark, skyddades av NATO:s
kärnvapen. Detta var dock ingalunda klart för svenska folket utan
var en dold premiss för svensk säkerhetspolitik. Först zooz konstate-
rade professor Wilhelm Agrell: »Sverige var, med eller utan NATO-
medlemskap, så betydelsefullt för USA och dess allierade att landet i
praktiken åtnjöt amerikanska kärnvapengarantier. (<42

För att göra svensk försvarspolitik utan egna atomvapen trovär-
dig fördes den så kallade marginaldoktrinen fram. Ickn var att huvud-
motståndarna, Warszawapakten och NATO, skulle binda varandras
huvudstridskrafter så att endast marginella stridskrafter kunde sättas
in mot Sverige.

På 1970-talet utfärdades i  retoriken förbud mot att förbereda
mottagande av hjälp. I  197z års förstamajtal sade utrikesminister
Krister Wickman (5): »Sverige måste avstå från att förbereda militär
hjälp från utomstående makter i händelse av ett väpnat angrepp på
landet. «43

1972 års försvarsbeslut innebar ett definitivt slut på »guldåldern<<"
för Krigsmakten som döptes om till Försvarsmakten och stod inför
stora nedskärningar. Avspänning rådde och Norden bedömdes vara
en tämligen ointressant flankzon till fronten i Centraleuropa. Den
tidigare formuleringen om ett starkt svenskt försvar ändrades till ett
»efter våra förhållanden starkt försvar«.45

1976 bröts 44 års socialdemokratiskt regeringsinnehav. Thor-
björn Fälldins trepartiregering ökade anslagen något i 1977 års för-
svarsbeslut, men nedskärningarna i försvarets numerär fortsatte.

Under tiden ökade rustningarna runt Sverige, särskilt med en



Ett oberoende
Sverige ...
kan fortsätta verka
för VÄRLDSFRED
och förbättrade
levnadsförhållan-
den för världens
folk

På 1970- och 80-talet utpekades öst och
vast som lika ondsinta och hotande, trots
att Sverige ekonomiskt och politiskt var ett
västland. Bilden ur Försvarshandboken som
användes i utbildningen av 50 000 värnpliktiga
varje år.

Medan NATO och Warszawapakten bägge lika
aggressivt vill lägga under sig jordgloben
framställs däremot Sverige som det land som
håller isår maktblocken och skapar fred på
jorden. Kålla: Försvarshandboken, Försvars-
stabens informationsavdelning 1977



86 enorm koncentration av förband på Kolahalvön. Avspänningen bröts
definitivt 1979 av Sovjets invasion i Afghanistan. 1981 strandade
den kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten i Blekinge. I försvars-
beslut 198z blev det därför beslutat att större vikt skulle läggas på
försvar mot överraskande anfall, Jas-projektet godkändes men ned-
dragningarna av försvarets numerär fortsatte — antalet kvalificerade
förband var nu nere i hälften jämfört med tjugo år tidigare.

Efter två svenska protester mot Sovjet för inkräktande ubåtar, an-
tydde statsminister Olof Palme 1983 närmast att Sverige i ett krig
skulle strida ensamt: »Vi känner förtroende för det svenska försva-
rets styrka och tror på vår förmåga att i  händelse av en väpnad
konflikt med egen kraft värna vår neutralitet och vårt oberoende.<<"

1984 fattades ett nytt beslut för att avvärja en kostnadskris i
försvaret som drabbats av stigande dollarkurs. Det skedde mot bak-
grund av den pågående ubåtskrisen och togs i enighet över block-
gränsen. Som vi sett framställdes ofta utrikespolitiken som den
främsta försvarslinjen när Olof Palme var i polemik med Modera-
terna. Men när Olof Palme försvarade den egna försvarspolitiken
mot vänsterkritiker i det egna partiet 1984, sade han:

»Tror man inte att vi har förmåga att värna vårt territorium också
med militära medel kan inte heller neutralitetspolitiken fullföljas. (<47

I en modern upplaga av Sveriges utrikespolitik utvecklade Palme
1984 vilka krav som neutralitetspolitiken ställer.

Vi måste i fredstid föra en sådan politik att omvärlden inte
rubbas i sin tilltro till att Sverige i en krigssituation kommer
att bibehålla sin ställning som neutral, oberoende stat.

Sverige måste handla på ett sådant sätt att tvivel om
fastheten i neutralitetspolitiken inte tillåts uppkomma. Det
gäller att undvika att det skapas förväntningar på den ena
sidan eller farhågor på den andra om avvikelser från den
valda handlingslinjen."

I det sista försvarsbeslutet under kalla kriget, 1987, slog regeringen
fast att det fanns »en ökad risk för att det nordiska området kan be-



Vad svenska folket fick veta

röras redan i inledningsskedet av en väpnad konflikt«. Dessutom 8 7
upprepades:

»Alla förberedelser och överläggningar syftande till militär sam-
verkan med andra stater i krig är självfallet uteslutna« (min kursi-
vering).49

Även Olof Palmes efterträdare Ingvar Carlsson slog fast vikten av
en trovärdig neutralitetspolitik. Det skedde i ett tal i en omvälvande
tid, en månad efter Berlinmurens fall i december 1989:

Neutralitetspolitiken förutsätter att Sverige i fred inte gör
några åtaganden som skulle försvåra för oss att i krigstid
upprätthålla neutraliteten. Även i övrigt måste vi agera så
att trovärdigheten i vår politik kan upprätthållas. Det krävs
också att vi har ett starkt försvar till stöd för neutralitets-
politiken ... Den svenska säkerhetspolitiska kursen ligger
fast. Det får inte finnas utrymme för osäkerhet eller
spekulationer om förändringar i vår egen linje.s°

Det skulle dröja till 1995 innan frågan om hjälp åter togs upp offent-
ligt. Då hade Sverige blivit medlem av EU och NATO:s Partnerskap
för fred. Regeringen Persson förberedde stora nedskärningar i 1996
års försvarsbeslut.

Överbefälhavare Owe Wiktorin meddelade regeringen 1995 att
ett nedskuret försvar inte klarar att stoppa en angripare. Då måste
Sverige »ha handlingsfrihet att föra landet ur kriget. Därvid ska möj-
ligheten att ta emot hjälp utifrån upprätthållas i det längsta.«5'

Försvarsminister Thage G Peterson (S), som ju varit en av »Palmes
pojkar«, det vill säga en av hans nära medarbetare, svarade att vi inte
planerade för hjälp utifrån. Vi skulle inte »spela under bordet« med
någon. Men han öppnade åter dörren på glänt för hjälp utifrån:

— Men skulle vi bli angripna upphör i samma stund neutraliteten
och då är vi med i kriget »på andra sidan « om det blir storkrig. Då
kommer vi knappast att föra ett eget försvarskrig, utan då står vi
på samma sida som angriparens fiender. Detta är lite av Tage Erlander-
filosofin.52



I retoriken var alltså alla förberedelser och överläggningar syf-
tande till militär samverkan med andra stater i krig uteslutna. Enligt
utredningen Fred och säkerhet följdes detta.

Men nu ska vi se hur det var i själva verket — vad svenska folket
inte fick veta.



3 I Vad svenska folket inte fick veta
— den skandinaviska alliansen

V I  HAR REDAN mött amiralen Per Rudberg som vid Palme-
mordet var beredd att resa till NATO:s viktigaste medlem,
USA. Men det fanns ju gott om andra händelser och kriser

under det kalla kriget. Hur agerade Sverige då? Fanns det ett sam-
arbete med NATO-länderna redan i fredstid?

Ett svar på den frågan hittade jag i Krigsarkivet på Gärdet i Stock-
holm. Där finns en dagbok för åren 1978-1986, skriven av Lennart
Ljung som då var Sveriges överbefälhavare. Han dikterade in på
band och en sekreterare skrev ut dagboksbladen. De var då hemliga,
men Krigsarkivarien gav mig tillstånd att läsa och kopiera dem. Ljung
är kortfattad och återhållsam, lagd åt understatements. Han berättar,
men berättar inte allt. Det allra känsligaste anförtror han inte. Men
så finns det undantag. När Ljung är bortrest skriver försvarsstabs-
chefen strängt förtroliga brev för att orientera chefen om vad som
hänt. Ljung lade in breven i dagboken. Dessa mycket informativa
brev ligger i Krigsarkivet och kom inte med när Ljungs tjänstedagbok
gavs ut i bokform i maj zoio.'

Under ett kritiskt skede, vid krisen i Polen 1980, var Ljung på resa
i Asien och tack vare handbrevet från försvarsstabschefen går det att
rekonstruera vad som skedde. Nyckelpersoner som jag talat med fyl-
ler ut bilden. Då visar det sig att det var »skarpt läge». Norges för-
svarsstabschef landade i  Stockholm med hemliga dokument från
NATO. Sverige samarbetade med grannländerna i övervakningen av
Sovjet. Här finns en arbetsfördelning mellan alliansfria Sverige och
NATO-länderna. Men ett så smidigt samarbete måste ha grundlagts
tidigare.

Det nordiska samarbetet blev i många fall täckmantel för sam-
arbete med NATO. Inte direkt med alliansen — det var politiskt tabu.

89



9 0  Men  däremot gick det bra att samarbeta med dess skandinaviska
medlemmar Norge och Danmark. 1952. beslutade NATO att kontak-
terna med Sverige inte skulle gå direkt utan via Norge — ett beslut
man på svensk sida kände väl till.

Neutralitetspolitikkommissionen hörde bland andra Birger Elmer,
chef för den hemliga underrättelsetjänsten IB. Elmer var personlig
vän med statsminister Olof Palme sedan bägge arbetat tillsammans
vid Försvarsstabens underrättelseavdelning, och de höll kontakt ge-
nom åren. Elmer sade:

»Det utsades tydligt, har jag för mig, från politiskt håll att NATO
skall man akta sig för men de nordiska länderna var okej, där kunde
man köra för fullt.«2

Utredningen Fred och säkerhet från 2002 nämner materielsam-
arbete med Norge. Den skriver också att försvarsstabschefer någon
gång träffats för »spel avseende krislägen«. Men att de också träffats
vid en verklig kris — om det finns inte ett ord. Enligt utredningen fö-
rekom ju nämligen ingen operativ samverkan.'

Det enda samarbete som tidigare varit känt har varit enstaka ma-
terielprojekt, avtal om flygsäkerhet med Danmark och Norge samt
att Nordens försvarsministrar hade mötts för att diskutera freds-
insatser för FN. Men flygsamarbetet handlade inte bara om säkerhet.
Och kärnan i försvarsministermötena var inte FN utan ministrarnas
frukost där de talade fritt utan lyssnande öron.

I själva verket pågick, som vi ska se, i årtionden ett topphemligt
operativt utbyte med hemliga resor till och från NATO-grannarna
Danmark och Norge. Grunden för det lades i den skandinaviska
försvarskommitten 1948-1949. Den ligger hemligstämplad i Riks-
arkivet i Marieberg i Stockholm. Även där fick jag tillgång till doku-
menten. Det visade sig att de resonemang som försvarsutredarna
hade fört på 1940-talet inte försvann, utan levde kvar ända in på
1970- och 1980-talen. Skandinavien sågs som en enhet med en fiende:
Sovjetväldet. Man gjorde till och med upp en arbetsfördelning mellan
länderna i hur striderna skulle föras vid olika sovjetiska anfall.

Dessa skandinaviska hotbilder blev sedan grunden för NATO-län-
dernas strategi och planer i Nordeuropa. Samarbetet fortsatte — men



Vad svenska folket inte fick veta

i det fördolda — i en informell allians. Det var ett vapenbrödraskap — 9 1
långt större och mer omfattande än någon utomstående, jag själv
inräknad, hade anat.

»SKARPT LÄGE« POLENKRISEN 1 9 8 0

Under arbetarupproret i Polen 198o hotades landet av en invasion från
de övriga staterna i Warszawapakten. Sverige höjde då sin militära be-
redskap. Men vad som hittills varit okänt är att krisen också aktiverade
samarbetet i den dolda, informella alliansen med våra NATO-grannar.

Mitt i krisen landar Norges försvarsstabschef i Stockholm. Det
alliansfria Sveriges militärledning får hemliga NATO-dokument om
hur alliansen ser på krisen. Kontakter tas på hög militär nivå även
mellan Sverige och NATO-grannen Danmark i  söder. Ländernas
högsta militära chefer informerar varandra om sina åtgärder — och
ute på Östersjön blir det i praktiken en informell arbetsfördelning
där patrullering sker i olika områden.

Hösten 198o är dramatisk för Polen, Sveriges granne på andra
sidan Östersjön. I augusti revolterar de polska arbetarna, inspirerade
av Solidaritetsledaren Lech Walgsa. Situationen i landet blir alltmer
orolig, partichefen Edward Gierek byts ut mot Stanislaw Kania. Polska
ledare kallas till Moskva där KGB-chefen Jurij Andropov kräver att
polska regeringen fängslar Walgsa »och hans fascistiska anhängare«.
Annars kan det gå som i Ungern 1956 då Andropov själv var med
och Sovjet krossade upproret med stridsvagnar.

I början av december övar stora sovjetiska förband i dåvarande
Östtyskland och nuvarande Vitryssland. Gränsområdena till Polen
spärras för utländska observatörer.

Den z december höjer Sverige den militära beredskapen. I Syd-
sverige hålls jaktflyg och fyra fartyg i beredskap, radarövervakningen
förstärks och armsförband i södra militärområdet, Milo Syd, och på
Gotland höjer sin beredskap. Warszawapakten förbereder enligt Pen-
tagon en militärmanöver. Svenska Dagbladet rapporterar från Polen
den 3 december att en sådan inmarsch skulle ena folket till motstånd
och leda till »fruktansvärd blodsutgjutelse«.4



92  —  Det var skarpt läge, minns ambassadör Sven Hirdman som då
var statssekreterare vid Försvarsdepartementet:

— I stort sett stod de ryska stridsvagnarna vid Polens östgräns och
hotade att gå in. Polackerna var oerhört oroade. Det scenario man
såg framför sig var att ryssarna invaderar, vilket skulle leda till att
polackerna gör motstånd, även till sjöss. Ryssarna skulle då försöka
hindra polska flottan och andra polska fartyg som vill ta sig till Sve-
rige. Vi befarade den här fartygsinvasionen och det gällde att bevaka
territorialhavet.

Den 4 december kommer oroande rapporter från svenske ambas-
sadören Kurt Thyberg i Warszawa. Samma förmiddag beslutar rege-
ringen Fälldin att ÖB får kalla in zso värnpliktiga till flottan under
trettio dagar. Men utrikesminister Ola Ullsten tvekar: »Kan inte rys-
sarna uppfatta det som provokativt?» Regeringen enas, men press-
meddelandet om beslutet försenas till efter lunch på grund av oenig-
het om formuleringarna.

Vad som däremot inte står i något pressmeddelande och som möj-
ligen kunnat provocera den svenska opinionen är vad som samtidigt
händer i Försvarsmaktens högkvarter. Där får försvarsstabschefen
Bengt Schuback denna dag oväntat besök. Det är hans norske mot-
svarighet Sven Hauge som »dyker upp överraskande« och på order
av Norges ÖB Sven Hamre. Hauge vill »få information och lämna
information «.'

— Sven Hauge var en god vän. Han var mycket mån om samarbetet
med oss i sådana här säkerhetspolitiska frågor, minns Bengt Schu-
back.

Men detta är inte enbart ett möte mellan nordiska vänner. Hauge
har med sig dokument från NATO:s högsta militära organ, Militär-
kommitt&i. Handlingarna visar att NATO enligt Schuback »har
samma beslutsvånda, fast i något större skala». Det är ingen slump
att Hauge lämnar över NATO-dokument. Sedan 1952. är NATO:s
diskreta förbindelseväg till Sverige just Norge. Utanför Oslo ligger
också NATO:s Nordkommando.

Schuback noterar i sitt hemliga handbrev till ÖB: »Hauge får er-
forderlig information och far nöjd tillbaka med eftermiddagsplanet.»
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94  Många år efteråt säger Bengt Schuback att man också från svensk
sida visade stor öppenhet.

— När det gällde de aktuella händelserna — kommentarer och för-
beredelser för det ena och det andra och olika konsekvenser — så kan
jag inte minnas att vi hade några problem med sekretessen. Det var
så naturligt att ge dem detta, de visste så mycket ändå, minns Bengt
Schuback.

Besöket framgår av ett maskinskrivet handbrev till ÖB Ljung, med
stämpeln »STRÄNGT FÖRTROLIG«, i Krigsarkivet. På förmidda-
gen talar Schuback också med den danske försvarsstabschefen Gun-
nar Kristensen om Polenkrisen. På den danska ön Bornholm är för-
beredelserna igång för att möta de polska fartyg som lyckas ta sig
innanför den danska tolvmilsgränsen. Kontakt med Kristensen tas
ytterligare en gång, på eftermiddagen.

— Det var en spännande tid. Kristensen och jag kom väldigt bra
överens och vi var goda vänner, minns Bengt Schuback.

Men vänskapen med kollegerna i söder och väster var inte någon
slump, utan som vi också ska se längre fram — planerad.

— Den högsta ledningen, även den politiska, uppmuntrade de här
kontakterna. Då talade man mera om Danmark och Norge som
grannländer — inte som NATO-länder, säger Bengt Schuback.

Även Danmark har en vidare förgrening in i NATO. Här ligger
NATO:s Kommando för Östersjöutloppen, BALTAP, som alltid leds
av en dansk officer trots att Västtyskland har en större flotta. Som
framgår av avsnittet »Sverige på NATO:s sida», ska BALTAP vara
förberett på att Sverige hamnar på samma sida som NATO om det
kalla kriget blir hett.

Samma dag ser Schuback också till att »informera finnarna om
våra åtgärder». Inte heller det är, som vi ska se, en slump.

Nästa dag, den 4 december, möts Warszawapaktens ledare i ett
extrainsatt krismöte i Moskva. De andra kommunistledarna i pakten
kräver att den polske partichefen Kania ska slå ner Solidaritet och
katolska kyrkan, annars blir det invasion. Kania får redovisat för sig
hur i8 divisioner (cirka 3 oo 000 soldater) står redo vid Polens grän-
ser och hur de ska ockupera polska städer och samhällen. I Sverige
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har nu ordern gått ut till de värnpliktiga i flottan att hålla sig redo.
Arm6taben och Flygstaben kontrollerar beredskapen att mobilisera
och de första stegen tas för att kalla in mobiliseringsförband inom
Milo Syd, om så skulle krävas.

Återigen ringer Gunnar Kristensen från Köpenhamn till sin kollega
Schuback i Stockholm. Han meddelar att »man skickar ut minfarty-
get Fyn på kontinuerlig patrull i södra Östersjön. I övrigt inga synliga
åtgärder utåt. Endast förberedelser.«6

Schuback har även en kontakt i öster om en sovjetisk flottstyrka i
Östersjön. »På sena eftermiddagen rapporteras från finsk källa att tre
militära och tre civila transportfartyg jämte eskort befinner sig väst
Dagö.« Men nu börjar det bli mörkt och »flygspaning utgår i morgon
bittida«.7

I Stockholm noterar Schuback: »Från Warszawa kommer rapport
om att läget nu är lugnare i Polen. Alla avvaktar Warszawapakts-
mötet i Moskva.«8 I Kreml slutar mötet samtidigt med att Sovjetleda-
ren Leonid Brezjnev tar Kania avsides och säger: »Okej, vi marsche-
rar inte in i Polen nu. Men blir situationen värre så kommer vi.

Rapporten i Ljungs dagbok och mina intervjuer visar att det infor-
mella samarbetet fungerar helt utan friktioner. Det finns ett ömse-
sidigt utbyte, precis som i en allians. Det är bara det att den säker-
hetspolitik länderna bedriver utåt och i högtidstalen är olika.

Norge är kontaktlänken till NATO-högkvarteret i Bryssel. NATO-
landet Danmark som i sin tur är samordnat med NATO-brodern
Västtyskland spanar i södra Östersjön. Sverige som bedriver neutra-
litetspolitik är informerat om alliansens tänkande och håller sig redo
att ingripa norr om de danska fartygen. Finland som har ett vän-
skaps- och biståndsavtal med Sovjetunionen rapporterar trots det om
sovjetiska flottrörelser till Sverige — som sänder upp sitt spaningsflyg.

Det informella samarbetet under Polenkrisen 198o är ingen en-
gångsföreteelse. Jag visar Bengt Schubacks handbrev för hans efter-
trädare på posten som försvarsstabschef, Bror Stefenson (på posten
1982-1987). Stefenson förklarar att en rad svenska beredskapshöj-
ningar skedde i nära kontakt med andra länder.

— Det här är en av många kriser där vi gjorde så. Det där är en
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9 6  ganska liten del av alla de kontakter som togs när det skakade till.
Man tog kontakt, »vad händer hos dig», säger Bror Stefenson och
nämner andra exempel när nätverket till grannarna aktiverades. Till
exempel notkrisen (mellan Finland och Sovjet 1961), Kubakrisen
(Sovjet/Kuba—USA 1961) och Tjeckoslovakien (Warszawapaktens in-
vasion 1968).

Att sådana kontakter togs vid olika kritiska situationer bekräftas
också av Norges försvarschef 1984-1987, general Fredrik Bull-
Hansen.

Redan under arbetet med det skandinaviska försvarsförbundet
föddes tankarna på en »friktionslös samverkan» mellan länderna.
Officiellt sprack ju förbundet när Norge och Danmark gick in i
NATO. Men att detta samarbetsmönster vid kriser ändå levde kvar
ända in på 1980-talet har hittills varit okänt.

» D E T  M E S T  H E M L I G A «  S K A N D I N AV I S K T  S A M A R B E T E

Hur kom det sig att kontakterna mellan Sveriges försvarsstabschef
och hans NATO-grannar avlöpte så snabbt och smidigt under Polen-
krisen 1980? Förklaringen står att finna i vad som skedde på 1940-
talet. Då misslyckades officiellt förhandlingarna om ett skandinaviskt
försvarsförbund. Men det är inte hela sanningen. I själva verket blev
förhandlingarna grundvalen för de dolda militära banden mellan det
alliansfria Sverige och NATO-länderna Danmark och Norge som
varade hela kalla kriget ut.

Det var det hotfulla internationella läget 1948 som ledde till för-
handlingar om ett skandinaviskt försvarsförbund. Den officiella histo-
rien om den skandinaviska försvarskommitten är snabbt berättad.
Utredningen tillsattes i oktober 1948 av de tre regeringarna. Syftet var
att klarlägga »möjligheterna och förutsättningarna för ett samarbete
mellan de tre länderna på försvarets område». Direktiven var hemliga,
men förbundet skulle vara neutralt i krig. Av kommitténs fyra svenska
medlemmar skulle två låta tala om sig. Den ene var Sven Andersson
— socialdemokrat, konsultativt statsråd och senare kommunikations-,
försvars- och utrikesminister fram till 1976. Den andre var försvars-
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stabschefen Nils Swedlund — överbefälhavare 1951-1961. Svensk se-
kreterare var Sverker Åström, senare toppdiplomat. Från Norge in-
gick bland annat Trygve Bratteli, statsminister på 1970-talet, och från
Danmark viceamiral A H Vedel som är en av aktörerna längre fram
i boken, i kapitlet »Slaget om Östersjön och Öresundsregionen«.
Kommitténs tolv medlemmar assisterades av fyrtio officerare, diplo-
mater och högre tjänstemän från de tre länderna. Arbetet var klart
redan i januari 1949.

Det blev aldrig något neutralt försvarsförbund. För Norge och
Danmark hade neutraliteten 1939 lett till nationella katastrofer med
nazitysk ockupation 1940-1945. Kommitténs arbete visade att ett
neutralt förbund var ett bräckligt skydd. I ett krig skulle förbundet
bli tvunget att begära stöd från västmakterna (hotet kom från öster
i alla angreppsfall kommittén studerade). Dessutom var osäkerheten
stor hos ledande norska politiker om västmakterna verkligen var vil-
liga att leverera vapen till ett neutralt förbund.

Misslyckandet bidrog till att legitimera att Norge och Danmark
den 4 april 1949 istället i Washington undertecknade Atlantpakten
— grunden till NATO. Sverige valde alliansfrihet. Sverker Åström be-
skriver i sin bok Ögonblick:

»Det är en historiens ironi att utredningen när den väl blev färdig
på nyåret 1949, den undertecknades den 14 januari, inte kom att
spela någon egentlig roll» (min kursivering).10

Åström har rätt, men endast i snävt formell mening. Det blev inget
formellt försvarsförbund. Men vad regeringen efter sammanbrottet
inte talade om öppet var att förhandlingarna också gällt »den lilla
lösningen«. Det var ett partiellt samarbete utan försvarsförbund."

Neutralitetspolitikkommissionen hade 1994 publicerat den skan-
dinaviska försvarskommitténs betänkande från 1949. Jag gick till-
baka till betänkandets bilagor men upptäckte då att det endast var
inledningen och avslutningen från 1949 som kommissionen offent-
liggjort. Själva utredningen, det centrala, var inte med. Professor
Kent Zetterberg gjorde 1997 en sammanfattning.12Utredningen i ori-
ginal finns hos Riksarkivet. Den är hemlig, men jag fick tillstånd att
läsa dokumenten.
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9 8 D e  ligger förvarade djupt nere i de bombskyddade bergrummen
hos Riksarkivet i Marieberg i Stockholm — inlåsta i den del som heter
Försvarsdepartementets hemliga arkiv.

Det är ett märkligt aktstycke som den tjänstvilliga personalen tog
fram till mig för att ta del av i läsesalen. Omslaget pryds av tre län-
ders sigillstämplar i rött lack och snoddar i olika färger. För Danmark
röda och vita, för Norge röda, blå och vita samt för Sverige blå och
gula snoddar.

Inuti ligger noggrant numrerade sidor, skrivna på olika skriv-
maskiner på omväxlande danska, norska och svenska. Brevhuvudet
överst på första sidan är maskinskrivet: DEN SKANDINAVISKA
FÖRSVARSKOMMT1IEN.

Det var detta samarbete som i praktiken skulle komma att genom-
föras — och som verkligen skulle spela roll.

Här grundlades en informell, gemensam grundsyn mellan de tre
länderna i Nordeuropa — kompletterad med vissa hemliga förbere-
delser för fred och krig.

Svenska folket gavs därmed av regeringen från 1949 och framåt
en ofullständig och vilseledande bild av förhandlingarnas resultat.
Detsamma gäller i NATO-länderna Danmark och Norge där största
möjliga tystnad om de dolda realiteterna var anbefalld av hänsyn till
Sveriges officiella neutralitetslinje.

I verkligheten innebar förhandlingarna att grundstenarna för de
tre ländernas försvarspolitik lades på plats redan innan Norge och
Danmark gick med i NATO. I själva verket var de tre månaderna i
kommitten kulmen på ett arbete som hade startat tre år tidigare.
Historikern Kent Zetterberg har konstaterat: »En rad militära sam-
arbetsfrågor hade varit föremål för behandling mellan militärled-
ningarna i respektive länder sedan 1945-1946. Detta hade skett med
regeringarnas goda minne även om man var noga med att intet skulle
läcka ut i offentligheten.«"

När den norske försvarsministern Jens Christian Hauge redovisade
kommitténs arbete för Stortinget 1949 gjorde han klart att sam-
arbetet skulle drivas vidare. Han hänvisade till den svenske för-
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svarsstabschefen Nils Swedlund. Hauge citerade Swedlund:
»Nå har vi arbeidet sammen i dager och netter hver på vort hold,

nu ska vi fortsette med å samarbeide, hva enn dera politikere blir
enige om. Det var lift respektlöst og 'Svedlunsk'[sic], men jeg tror det
var en realitet. Det har faktisk en verdi i seg selv.«14

Hauge skulle raskt bli sannspådd. Man skulle »fortsätta sam-
arbeta vad än politikerna enas om«.

Trots att Skandinavien hade setts som en helhet var det inte nöd-
vändigt med en total samordning av försvaren i ett formellt förbund.
Samarbetet skulle gälla vissa nyckelområden. Det fanns inga planer
på en gemensam skandinavisk operativ ledning och en gemensam
skandinavisk stab. Även i ett fullfjädrat försvarsförbund skulle strids-
krafterna ledas nationellt — men samverka på regional och lokal nivå
i vissa gräns-, havs- och luftområden.

Det intressanta idag är att skillnaden mellan »den stora lösningen«
(ett försvarsförbund) och »den lilla lösningen« (samverkan utan för-
bund) var så liten.

Försvarsutredningen listade 1949 elva områden för samarbete.
Detta var samma elva områden som i ett försvarsförbund, även om
de inte kunde inte drivas lika långt i »den lilla lösningen«. De elva
punkterna var:

1. Samverkan i den militära ledningen.
z. Viss samordnad underrättelsetjänst.
3. Standardisering.
4. Samordning av krigsmaterieltillverkning.
5. Samordning av forskning.
6. Gemensamma övningar.
7. Samordning av luft- och kustbevakning, väderlekstjänst

och flygsäkerhetstjänst.
8. Förbättrade interskandinaviska signalförbindelser.
9. Förbättring av vissa interskandinaviska kommunikationer.

io. Gemensamt utnyttjande av kapaciteten för lufttransporter.
1. Revision för tillträdesbestämmelser för militära fordon i fred.
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I 0 0  Kommitténs betänkande var daterat 14 januari 1949. Redan den 7
februari 1949 hade Nils Swedlund klart för sig hur samarbetet skulle
gå till enligt en lista med tolv områden.'s Tre dagar senare är han hos
statsministern, och Tage Erlander noterar i dagboken från 10 febru-
ari 1949: »Swedlund här idag och framlade några förslag till militär-
teknisk samverkan med Norge och Danmark. Det rörde sig nu om
ofarliga ting« (min kursivering)." Så ofarliga var de nog inte — de
hölls strängt hemliga ända in på 1990-talet.

I september 1949 gav den svenska regeringen sitt första klartecken
till Swedlund. Fem av de tolv områdena godkändes direkt. Det var:
samordning av luftbevakning, jaktstridsledning, flygräddningstjänst
och militär väderlekstjänst. Även planer för sjömilitär samverkan i
Skagerack och samordning av terminologi-, rapporterings- och igen-
känningssystem föreslogs och blev senare godkända. Alltså inte små-
potatis, precis."

Regeringen var väl medveten om hur känslig samordningen med
de två NATO-länderna var — utrikesminister Osten Undén förklarade
inför utrikesnämnden (där ju allt som sägs är sekretessbelagt) i sep-
tember 1949: »Detta kan inte föras ut över torgen.« IS

Statsminister Erlander gick i sin dagbok från 20 mars 1950 längre:
»Hjalmarson här för att diskutera nordiska försvarsfrågor för ons-
dagens utrikespolitiska debatt. Tydligen har han ingenting emot en
sådan dimbildning att enigheten kan bevaras. Farligt. Ja! «19

Dimbildningen innebar också osanning. När Osten Undén i juli
1951 gav en auktoritativ intervju i franska Le Monde fick han frågan
om hur Norges och Danmarks inträde i Atlantpakten påverkat ett
fortsatt skandinaviskt samarbete. Undén svarade:

»Det skandinaviska samarbetet fortsätter och utvecklar sig varje
gång gynnsamma omständigheter är för handen. Detta samarbete
har aldrig utsträckts till militära frågor. Därav följer att intet föränd-
rats i det skandinaviska samarbetet i dess traditionella form« (min
kursivering)."

I själva verket hade ju regeringen redan 1949 godkänt ett sådant
samarbete. Under 1950-talet slöt den svenska försvarsledningen se-
dan med regeringens godkännande en rad överenskommelser med
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NATO-länderna Danmark och Norge. Med Norge gjorde man i  1 0 1
hemlighet upp fem samarbetsplaner. Det gällde luftbevakning, väder-
lekstjänst, signal- och kryptotjänst samt gemensamt sjöfartsskydd i
Skagerack. Dessutom förekom kontakter om armssamarbete kring
försvaret av förbindelserna från Sverige till Mo i Rana och Tronde-
lag. Längst upp i norr inleddes ett samarbete som jag återkommer till
i kapitlet »Slaget om Nordkalotten«. Med Danmark slöt Sverige två
överenskommelser: om signal- och kryptotjänst och samarbete om
luftbevakning och stridsledning. Dessutom inleddes, som vi ska se i
kapitlet »Slaget om Östersjön och Öresundsregionen«, ett samarbete
om att spärra Öresund med minor och artilleripjäser.

Den svenska regeringen gick längre än att tiga eller ägna sig åt
dimbildning, den förnekade samarbetet. Som vi har sett gällde det
Tage Erlander i959 under Hjalmarsonaffären. Utrikesminister Östen
Undén tog 1960 avstånd från »intimt samarbete med medlemmar av
Atlantpakten« eftersom »andra stater både i väster och öster, skulle
uppfatta ett sådant militärt samröre som bevis för att vi beredde oss
för att i ett krigsfall ansluta oss till Atlantblocket«.21

Den statliga säkerhetspolitiska utredningen från 2.002 tonade ner
betydelsen av planerna med Norge och Danmark. »Redan planernas
rubricering 'eventuell' visade att det inte finns någon automatik i dem
utan de skulle börja tillämpas först genom beslut av regeringen«, skrev
utredaren Rolf Ek&is. Men den bilden punkterades zoo3 i en doktors-
avhandling av Magnus Petersson. Han har fått fram planerna för
»eventuellt samarbete mellan luftbevakningen i Sverige och Norge«
samt »för eventuellt samarbete mellan Sverige och Norge över Skage-
rack «. Titlarna var missledande, längst bak i planerna står nämligen:

»Denna plan träder i kraft på särskild order från det norska/svenska
högkvarteret. Den träder i kraft automatiskt, därest de båda länderna
samtidigt råka i krig mot gemensamma motståndare« (min kursive-
ring).12 Dessutom sägs inget om något regeringsbeslut, utan högkvar-
teren fattar besluten. Av de detaljerade planerna framgår också att
samverkan innefattade kontakter mellan fartyg och staber från de två
länderna samt jaktstridsledning.

Vid anfall mot våra två länder skulle alltså svenska luftförsvaret



I O 2  och stridsledningen samarbeta med Norge och därmed Atlantpakten.
Dessa och andra planer reviderades och uppdaterades. Som vi ska se
skedde under 1970-talet en mer informell samordning. Men de tek-
niska förbindelser mellan ländernas luftförsvar som grundlades på
1950-talet moderniserades och finns kvar än idag.

Det som den skandinaviska försvarskommittén slagit fast skulle
alltså återspeglas i både NATO:s och Sveriges försvarstänkande och
planer. Dessa fundament hölls hemliga och dolda, men levde kvar.

Att det partiella samarbetet från försvarsförhandlingarna genom-
fördes i all tysthet bekräftas av norske socialdemokraten Thorvald
Stoltenberg.

— Ja, det är helt riktigt, säger Stoltenberg och berättar vidare:
— När jag kom som statssekreterare till försvarsdepartementet

1973 så visste jag om det. Men jag måste nog ändå säga att jag blev
högst överraskad över hur intimt och nära det var. Glatt överraskad!

Stoltenberg blev senare försvarsminister (1979-198i) och utrikes-
minister i två omgångar (1987-1989 och 199o-1993). Hemlighets-
makeriet utåt fortsatte — och det låg i allas intresse:

— Sverige var angeläget att det inte skulle bli känt på grund av
NATO, och vi var också angelägna om att det inte skulle bli känt för
mycket inom NATO. För det var ju ett tätt samarbete mellan Sverige
och Norge.

Diskuterade man även varandras strategier?
— Ja, det handlade om materiel, strategin och underrättelser. Det

var något av det mest hemliga som fanns i Norge, och antagligen
också i Sverige, svarar Stoltenberg.

» I  S A M M A  B Å T «  S O V J E T  G E M E N S A M  F I E N D E

Sovjet blev den enda fienden för Sverige och övriga Skandinavien.
Det var en gemensam hotbild som övertogs av NATO 195o. Den blev
sedan en tyst förutsättning för Sveriges och grannländernas försvar,
vilket gällt sedan dess.

Den skandinaviska försvarskommitténs arbete var helt inriktat
på att möta »ryska anfallsoperationer mot Skandinavien». Några
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hot från väst förutsågs inte, trots att försvarsförbundet skulle vara I 0 3
neutralt.

Det internationella läget efter Pragkuppen och Sovjetunionens
vänskaps- och biståndspakt med Finland 1948 uppfattades som alar-
merande. De makthavare som 1949 fick tillgång till den skandina-
viska försvarskommitténs hemliga bedömning av det sovjetiska hotet
mot Västeuropa blev knappast lugnade. Det var ett hot som kändes
in på bara huden.

Militärbalansen var sådan att östsidan hade fyrfalt fler soldater i
Europa än västmakterna. På europeisk mark stod i Sovjet och dess
satellitstater i Östeuropa totalt 3,2 miljoner man under vapen. Väst-
makterna som efter krigsslutet 1945 hade demobiliserat, hade endast
815000 man. Denna skillnad minskade över åren, men under hela
kalla kriget skulle Sovjet ha större konventionella styrkor än NATO.
Även när det gällde antalet flygplan och ubåtar var väst underlägset.
Västs enda trumfkort enligt skandinaviska försvarskommittén var
trettio hangarfartyg med flygplan — något som Sovjet saknade helt.23

Skandinavernas oro gällde inte ett anfall västerifrån utan om väst-
makterna USA och Storbritannien skulle sända hjälp till ett neutralt
förbund. Det rådde också ogynnsamma tidsförhållanden. Sovjet kunde
angripa på några timmar — medan hjälpen från Storbritannien/USA
kunde dröja tre månader. Detta skulle förbli ett norskt problem i år-
tionden, minns Erik Klippenberg som var direktör för norska Forsva-
rets Forskningsinstitutt:

— På 1960-talet och en bra bit in på 1970-talet var planen att vi
skulle förstärkas med en amerikansk division — efter sextio dygn!
Men de analyser vi gjorde tillsammans med Försvarets överkom-
mando visade att om vi skulle ha nytta av amerikansk hjälp, så måste
vi ha den inom loppet av två dygn.

I Sveriges närområde bedömdes Finland i ett krisläge snabbt falla
offer för Sovjetarmen i en mycket pessimistisk bedömning från 1949:

»Finland måste anses vara en 'semisatellitstat' så till vida att det
för en ganska självständig inrikespolitik men militärt står under kon-
troll från Sovjetunionen», konstaterade de nordiska grannarna.24
Denna skepsis mot finländarnas förmåga att slåss mot ryssen skulle



104 avta med åren, men frågetecken om finsk försvarskraft fanns kvar i
Norge ända in på 1980-talet.

Sovjetarmen stod däremot i Europas hjärta. Skulle ryssarna an-
falla hade västmakterna enligt den skandinaviska försvarskommittén
1949 ytterligt svårt att hejda anfallet innan det nådde Atlantkusten.
USA satte i ett storkrig sin lit till det strategiska bombflyget och sin
atombomb (USA hade i början av 1949 ännu kärnvapenmonopol).
Det amerikanska bombflyget skulle inledningsvis slå mot Sovjets
militära och civila krigsapparat. Det var just det som försvarsför-
handlarna 1949 behövde — »erforderlig och önskvärd hjälp«."

Under rubriken »Väpnat understöd vid krigsutbrott och därefter«
understryks faran för att ryskt flyg kunde verka från baser i Nord-
tyskland och Finland mot Skandinavien.

Därför är det från första krigsdagen angeläget, att flyg-
stridskrafter tillhörande västmakterna bekämpa ryska
flygplatser och robotbaser. Det är också viktigt att väst-
makterna bekämpa ryska örlogsbaser och ilastnings-
hamnar, försvåra ryska förbindelser samt på sjön genom
mineringsverksamhet i ryska farvatten och andra för de
skandinaviska stridskrafterna otillgängliga vattenområ-
den, försvåra de ryska strids- och transportfartygens
verksamhet. Lika betydelsefullt är det att de för de
skandinaviska ländernas uthållighet nödvändiga för-
bindelserna med västmakterna skyddas av deras sjö- och
luftstridskrafter.

Ovan nämnd verksamhet kan och bör bedrivas av
västmakterna såsom led i deras egna operationer.26

Denna av skandinaverna önskade hjälp skulle på 1950-talet organi-
seras och planeras av NATO och dess stormakter. Men redan på
1940-talet låg Skandinavien mitt i skärningslinjen och under bomb-
stråken. Även detta skulle kvarstå: när bombflyg kompletterades av
strategiska robotar och senare, på 1980-talet, av kryssningsrobotarna
gick flygbanorna också över Skandinavien.
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1949 såg de skandinaviska ländernas företrädare inte bara mili- 1  0 5
tära yttre hot från öster. Det fanns också ett inre hot: kommunismen
— som fick en egen rubrik i styrkebalansen. Moskva hade värvat med-
borgare i våra länder som verkade öppet eller fördolt som under de
senaste maktövertagandena i Östeuropa. Fler kupper, som den i Prag,
befarades.

Vissa tendenser att bygga den kommunistiska verksamheten
på en dold, stridsmässig cellorganisation ha också yppats.
Man måste därför räkna med att kommunistiska element
förbereda sig att i ett kritiskt läge övertaga makten i våra
länder. I händelse av krig kan man befara kuppartade
försök i denna riktning, uppsättande av motregering eller
liknande. Dessutom kan man utgå från att femte-kolonn-
verksamhet för sabotage av många slag ingår i planlägg-
ningen.27

Oron var spridd. Den 7 maj 1948 träffade Tage Erlander norrman-
nen Rolf Gerhardsen, bror till norske statsministern Einar Gerhard-
sen, på Operakällaren i Stockholm. Rolf Gerhardsen hade »kommit
hit för att förhandla om samarbetet i kampen mot kommunisterna«."
Oron gällde främst kommunistiskt sabotage av produktion och sjöfart.
Just våren 1948 hade den svenska Statspolisen (Säpos föregångare)
med regeringens godkännande återupptagit världskrigets registrering
av medlemmar i Sveriges kommunistiska parti (SKP) och misstänkta
sympatisörer. Rolf Gerhardsen hade under världskriget verkat i Stock-
holm på norska legationens presskontor som också var en under-
rättelsecentral. Under kalla kriget hade han en nyckelroll i norska
Arbeiderpartiets övervakning av kommunister."

— Med Rolf Gerhardsen hade man ju många resonemang genom
åren. De berättade naturligtvis om sitt och vi om vårt. Det var ju
Sovjetunionen som spökade, framför allt, och kommunisternas age-
rande. Man upplevde Sovjet som ett rejält hot, förklarar Sten Anders-
son som var socialdemokratisk partisekreterare åren 1961-198z.

Hotet från Sovjet, kommunisterna och deras sympatisörer ledde



I 0 6  t i l l  en omfattande kontroll i de nordiska länderna. Mottot från stats-
minister Erlander var: »Det är bättre att registrera tio för många än
en för lite.« På 1970-talet var över 100 000 människor med vänster-
sympatier registrerade i Sverige och 39000 i Norge.

Den svenska Säkerhetstjänstkommissionen fann dessutom zooz
att det mellan 195z och 1993 fördes listor på vilka personer som vid
politisk oro och krigsfara skulle gripas. Det skedde utan lagstöd, men
med regeringens goda minne. År 196z kunde enbart i Stockholm 177
personer hämtas av polis i gryningen. Efter 68-vänsterns frammarsch
gjorde Säpo upp en ny nationell IP-lista (Intagna Personer) med 400
namn. På 1970-talet fruktade man inte en kupp utan mer extrem-
vänsterns aktiviteter på arbetsplatserna och i försvaret."

Oron var så stor att kung Gustaf VI Adolf befarade att de värn-
pliktiga inte skulle göra sin plikt. Kungen begärde flera gånger be-
sked av Försvarsdepartementet, som dock lugnade honom."

Den skandinaviska försvarskommittén kartlade 1949 hela åtta
angreppsfall mot Skandinavien, alla med Sovjetunionen och dess
satellitländer som angripare. Fallen gick ut på att Danmark, Norge
eller Sverige angreps samtidigt eller i tur och ordning av Sovjetunionen.
Att fler ryska krigsoperationer inte studerades berodde uteslutande
på tidsskäl, påpekades det.32

Sovjet kunde angripa i norr och söder. Den nordliga av de två an-
greppsriktningarna var ett angrepp mot Nordskandinavien, alltså
mot norra Norge och Sverige. Attackerna skulle utgå från Finland
genom Nordsverige och över Bottenviken ner till Gävle. En annan
angreppspil gick från Murmansk västerut längs ishavskusten.

Denna strategiska samsyn på hoten skulle leva kvar i de tre län-
derna — och även delas av Finland. En som upptäckte detta var den
norske officeren Fredrik Bull-Hansen som var försvarsattaché i Fin-
land 1970-1973. Han blev sedan chef för norska militära underrät-
telsetjänsten (1976-1979). Som kommendör för markstyrkorna i
Nordnorge (1979-1981) och norsk försvarschef 19- R 4-1987 hade
han särskild anledning att studera hotet i norr.

— När man på 1970-talet läste finska, svenska och norska strate-
giska värderingar av nordområdena — så var de närmast identiska.
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Skillnaderna låg i vad varje land skulle göra i en viss situation, säger I 0 7
Fredrik Bull-Hansen.

Den sydliga angreppsriktning som försvarsutredarna pekade ut
1949 var en repris på det tyska anfallet mot Norge och Danmark
194o — men nu med större kraft och bredd. Angreppet utgick från
Östtyskland, Polen och Sovjetunionen mot Danmark, Sydsverige och
Sydnorge.

Att Warszawapakten verkligen hade sådana operativa planer un-
der 1950-talet bekräftas av fynd i polska arkiv. Att erövra Danmark
ingick i de operativa planerna för den så kallade Kustfronten. På en
karta från 1954 angrips även Bornholm och Skåne.33

Skandinaviska försvarskommittén bedömde däremot 1949 att en
kust- och luftinvasion längs svenska Östersjökusten på sträckan Stock-
holms skärgård—Blekinge var alltför svår och riskabel för Sovjet vid
denna tid. Även detta mönster levde vidare under det kalla kriget.

— Det kunde vara delar av Sverige som var av betydelse i det stor-
politiska spelet. Då tänker jag på längst uppe i norr och längst nere i
syd, minns Fredrik Bull-Hansen.

Men varför skulle Sovjet angripa oss? I utredningen av Skandina-
viens försvarsmöjligheter angavs två motiv för angrepp mot de skan-
dinaviska länderna. Synen från 1949 skulle komma att upprepas i de
skandinaviska länderna under hela det kalla kriget. Två huvudsakliga
motiv att angripa hela Skandinavien kan urskiljas.

Det första skälet var Sovjets ambition att nästa krig aldrig skulle
föras på deras eget territorium, som andra världskriget. Doktrinen
var därför ett offensivt, framskjutet försvar, vilket gjorde Skandina-
vien till angreppsmål:

Den ryska säkerhetszonen — bland annat den främsta
luftförsvarslinjen med jaktförband, radarstationer med
mera — bör utsträckas till Atlantkusten och Skagerack för
att förekomma västmaktsaktioner från eller genom Skandi-
navien och möjligen in i Östersjön ävensom för att utnyttja
skandinaviska basområden för offensiv sjö- och luftkrig-
föring mot västmakternas förbindelser.34



I 0 8  Samma motiv skulle det nybildade NATO slå fast 195o. Alliansens
hotbild var i det närmaste identisk med den svensk-dansk-norska.
Norska och danska officerare deltog ju i NATO:s arbete. De svenska,
danska och norska försvarsministrarna var de som hade gett direktiv
till den skandinaviska försvarskommitten och också mottagit dess
förslag. Danskar och norrmän överförde genom NATO-beslutet i
praktiken den skandinaviska försvarskommittens hotbild för Nord-
europa till NATO-alliansen. I ett topphemligt nyckeldokument som
kom att styra NATO:s strategiska planering från april 195o slogs
Sovjets krigsmål i norr fast:

Ett angrepp på Skandinavien skulle ha till mål att säkra
total kontroll över Östersjön för att förse sig med marin-
och flygbaser för operationer mot Nordatlanten, utöka
djupet på Sovjetunionens luftförsvar, och att förhindra
allierade makter att få tillgång till flyg och flottbaser. (Min
översättning.)35

Denna hotbild skulle med mindre förändringar ligga kvar under hela
kalla kriget. Så skrev till exempel USA:s nationella säkerhetsråd 196o:

Sovjetisk dominans över Skandinavien skulle göra det
möjligt för Sovjetunionen att flytta styrkor längre västerut,
vilket skulle tillåta dem att utöka hotet mot västra halvklo-
tet, hota operationer i Nordatlanten och skapa en skyd-
dande sköld mot sjö- eller flygattacker från nordväst.36

Temat skulle återkomma med förnyad skärpa i kalla krigets andra
del, under 1970- och 198o-talen. Även i Sverige ökade vid denna tid
oron, inte minst efter den kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten
U 137:s (eller S 363 som var dess verkliga namn) intrång i Karlskrona
skärgård 1981.

1984 års svenska försvarsutredning konstaterade att det nordiska
området kunde komma att beröras redan i de inledande faserna av en
större konflikt. Svenskt område kunde få intresse som genväg vid
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flygoperationer, som genomgångsområde eller som basområde. Det 1 0 9
är formuleringar snarlika dem om basområden från 1949.

Enda skillnaden var att medan Sovjet pekades ut som fienden i de
hemliga papperen från 1949 kunde detta inte sägas offentligt i Sve-
rige på 1980-talet."

Sovjets andra motiv för att gå i krig, enligt den skandinaviska
försvarskommitt&i, var att erövra stora delar av Västeuropa, och då
riskerade Skandinavien att dras in i krig:

Vid ett allmänt krig i Europa mellan öst- och västmakterna
kan det, bland annat på grund av de militära styrkeförhål-
landena, tänkas att ryssarna söka genomföra en anfallsope-
ration i avsikt att nå Engelska kanalen. I samband därmed
kan den ryska planen omfatta även operationer mot de
skandinaviska länderna."

Genom en sådan omfattning skulle Sovjets frontlinje dras väster om
Skandinavien. Vitsen med detta var att det skulle tvinga NATO, vars
resurser var koncentrerade till Centralfronten genom Tyskland, att
splittra sina krafter för att slåss mot Sovjet i nordväst. Dessutom
skulle amerikansk hjälp och förstärkningar till Västeuropa på köl
eller i flyg över Atlanten lättare kunna bekämpas så att den inte kom
fram. Även detta skulle bli ett återkommande tema i värderingarna
av ett krig i Centraleuropa.

Skandinavien skulle alltså inte undgå att dras in i  ett storkrig,
trodde skandinaverna. NATO:s försvarsministrar slog i maj 1950
fast att ett sovjetiskt angrepp på Skandinavien skulle »sammanfalla
med inledningen av fälttåget mot Västeuropa«. Sverige skulle troli-
gen vara »neutralt inledningsvis« och göra motstånd om det angreps
av Sovjet.39

NATO såg två alternativ för Sovjet: ett överraskningsanfall på
Norge och Danmark för att dra nytta av en inledande svensk neutra-
litet — eller »to attack Scandinavia as a whole, including Sweden<.
Man kom fram till att ett angrepp på Skandinavien som helhet var
det mest troliga. Detta eftersom Sovjet inte kunde räkna med att Sve-



I  1 0 rige skulle förbli inaktivt medan det inringades av sovjetiska förband
i Norge och Danmark. Det skulle inte gå att lura Sverige, det vore
mer välbetänkt att anfalla alla tre länderna samtidigt:

»Soviets may consider that they are unlikely to succeed in luring
Sweden into encirclement, and may consider it prudent to attack
Sweden simultaneously with the attack on Denmark and Norway. «40
NATO antog att huvudangreppet då skulle ske i söder medan en
annan angreppsriktning var genom Finland mot Sverige och Norge
i norr. Dessutom skulle överraskande mindre attacker ske mot nyckel-
punkter och anläggningar i Sverige och Sydnorge för att åstadkomma
kaos i ländernas försvar.

Hur detta rent konkret skulle kunna gå till beskrivs i en topphemlig
brittisk studie från 1951. Brittiska militärledningen räknade med föl-
jande scenario för ett sovjetiskt fälttåg mot Skandinavien: Sovjet an-
griper på fyra olika fronter. Det största angreppet sker i söder. Jylland
attackeras från norra Tyskland och intas på femton dygn. Större delen
av Skåne angrips från både Östtyskland och Själland och är intaget
inom tjugofem dygn. Det andra angreppet utgår samtidigt i norr från
Kandalaksja genom Nordfinland mot svenska Kalixlinjen i  norr.
Medan de svenska trupperna kämpar i norr och söder sätts en tredje
stöt in mot Stockholmsområdet via Åbo och Åland det femtionde
dygnet. De starka Sovjetförbanden i Skåne avancerar solfjäderfor-
migt genom Götaland och når Oslo i väster och Stockholm i öster
dygn sextio. Samtidigt har trupperna i norr via Kiruna nått Narvik
där Sovjet i en fjärde front från havet landsatt mindre förband från
Murmansk. Dygn åttio intas Dalarna och dygn hundra har Sovjet-
trupperna nått Trondheim, Bergen och Stavanger i väster.41

Att Sovjet och Warszawapakten handfast planlade en erövring av
Västeuropa har framkommit i östtyska arkiv efter Tysklands åter-
förening. Östtyska trupper skulle nå Atlantkusten inom tolv till sex-
ton dagar och efter trettio till trettiofem dagar stå i Pyren&rna.

Att ett sådant sovjetiskt fälttåg rentav skulle kunna starta i norr
var den skandinaviska försvarskommittén inne på redan 1949. Detta
angrepp skulle ställa de oförberedda skandinaverna och västmak-
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tema inför fullbordat faktum. Det skulle i ett slag förändra den stra- I  I  I
tegiska bilden i ett storkrig om Sovjet behärskade Skandinavien och
kunde angripa Storbritannien och USA:s styrkor i Atlanten innan de
nådde Europa. Denna hotbild mot Norden skulle finnas kvar under
hela kalla kriget med varierande styrka.

Under 1970-talet genomförde Sovjet en massiv, hotande utbygg-
nad av sina baser på Kolahalvön. Amerikanska strateger oroades då
över att Norden blivit krigets glömda flank, the forgotten flank.
» Although the Third World War could not be won on the Northern
Flank, it could, on the other hand, be lost there. «42 Tankegången som
fångades i sentensen var att ett tredje världskrig inte kunde vinnas på
Nordflanken — men helt säkert kunde förloras här.

Detta bidrog till USA:s nya offensiva maritima strategi och för-
handslagringen av amerikanska marinkårens materiel i  Norge på
I 98o-talet.43

Även Sverige förstärkte på 1980-talet försvaret i norr (med Norr-
landsbrigader i armen och Viggendivisioner i flygvapnet). I Sverige
slog regering och riksdag dessutom i 1987 års försvarsbeslut fast en
skärpt hotbild, närmast identisk med den skandinaviska försvars-
kommittens trettioåtta år tidigare.

Det nordeuropeiska och nordatlantiska områdets ökade
strategiska betydelse, motsättningarna mellan stormakts-
blocken och den militärtekniska utvecklingen har samman-
tagna lett till att Sveriges läge blivit mera utsatt i samband
med kriser och väpnade konflikter i vår omvärld. Denna
utveckling har också lett till ökade påfrestningar i fred,
främst i form av kränkningar av vårt territorium.44

Det sägs inte öppet att Sovjet sågs som hotet, men 1987 hade en
läsare i minnet hur Sverige 1981 och 1983 protesterat skarpt hos
Sovjetunionen mot dess ubåtskränkningar.

Att hotbilden var gemensam i Skandinavien bekräftar Evert Båge,
pensionerad svensk generalmajor. Under överbefälhavaren Stig Syn-
nergren var han åren 1973-1978 överste och arbetade i operations-



I  I 2 ledningen i Försvarsstaben. Han var då en av dem som ansvarade för
hemliga kontakter med högkvarteren i Danmark och Norge.

— Det fanns bara en tänkbar angripare. Om Sovjetunionen gick
mot Skandinavien så satt vii samma båt. Därför var det nödvändigt
att samarbeta så att vi visste vad vi gjorde. Synnergren hade förank-
rat detta väl hos Sven Andersson, säger Evert Båge.

Sven Andersson var svensk försvarsminister i sexton år (1957-
1973) och därefter utrikesminister till 1976. Om vi satt i samma båt
och detta synsätt var politiskt förankrat — då borde det ha påverkat
det strategiska tänkandet. Och som vi ska se var det precis vad som
skedde.

»EN REALITET« SKANDINAVIEN ÄR EN ENHET

Den andra grundstenen som lades fast 1949 var att Skandinavien
i praktiken var en strategisk helhet. Som vi ska se skulle det också bli
den syn som våra NATO-grannar och alliansen övertog och som har
gällt sedan dess.

»Redan de geografiska förhållandena medföra, att upptagandet
av en försvarskamp inom vart och ett av de skandinaviska länderna
är av direkt betydelse, när det gäller att försvara angrepp mot Skan-
dinavien som helhet. "45 Detta kom försvarsförhandlarna fram till år
1949.

Varje land hade till uppgift att försvara sin periferi. Dessutom slog
de fast: »Inom det centrala området måste den direkta försvarsupp-
giften till lands åligga Sverige och Norge.«46

Slutsatsen var att varje angrepp på något av de tre länderna skulle
utgöra ett starkt hot mot de två andra och underlätta en invasion av
hela Skandinavien.

Att Skandinavien kanske skulle skonas i inledningen av ett krig
innebar inte att faran var över. Tvärtom: om Sovjetunionen segrade
på kontinenten riskerade ett inringat Skandinavien istället att utsät-
tas för en sovjetisk blockad för att tvinga fram politiska eller militära
eftergifter.47

Det låg alltså i allas intresse att hjälpa varandra och fördröja en
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Sveriges hotbild: öst  och väst

I broschyrer som delades ut till 5 0 0 0 0
värnpliktiga varje år visades Sveriges
officiella hotbild med pilar från både öst
och väst  (se kapitel 2). Men de verkliga
planerna för Sveriges försvar var helt

inriktade mot öst. Någon plan för försvar
mot väst fanns inte — och inte heller någon
försvarsplanering för att fullfölja den offi-
ciella linjen: neutral i tet i krig. Källa: Karta
ur Fakta om totalförsvaret 1987-1988.



Sovjets hotbild: Massiva angrepp via Norden

USA:s nya marina strategi sågs i Moskva
under 1980-talet som ett direkt mot
Sovjets kärnland (se kapitel 7). Redan
tidigare kunde NATO-flygplan från hangar-
fartyg angripa Kolahalvön och Balt ikum.
Nu ti l lkom kryssningsrobotar som kunde
skjutas från fartyg och ubåtar. Robotarna

flag lågt och navigerade efter terrängen
när de skulle passera över bland annat
Sverige. De var svåra att upptäcka och
bekämpa och hade därför slagit ut vitala
mål i  det sovjetiska hjärtlandet.
KäIla: Sovjetisk karta från 1980-talet.
Grafik: Bengt Salomonson



USA:s hotbild: Massiv Sovjetoffensiv

Kartan visar hur USA:s försvarsdepartement
Pentagon 1987 bedömde att Warszawa-
paktens inledande angrepp skulle sät tas
in mot  NATO:s centralfront, nordflank och
sydflank (se kapitel 8). Nord- och Sydsverige
berördes omedelbart. Efter kärnvapen-
angrepp väntade pansaroffensiver på

Centralfronten till Atlanten och erövring
av det inringade finsk-svenska territoriet.
Östtyska och polska arkivfynd bekräftar
detaljerade planer för angrepp på Central.
fronten och mot Danmark. Källa: Soviet
Military Power 1987.  Grafik: Bengt
Salomonson



Operationsgränser för svenska
militärområden (Milo)

Overstkommanderende i Nord-Norge
Commander Task Force Northern Norway e .
COMTASKFORNON

Distrildkommando
Trendelag

Distriktskommando
Ostlandet (minus
Forsvarsdistrikt
1 och 3)

•
Distriktskommando •
Vestlandet
Distriktskommando
Sorlandet
(plus Forsvarsdistrikt
1 och 3)

Danmark
Region I og II.

Enhedskommandoen
Commander Baltic
Approaches,
COMBALTAP

Väst

SVERIGE

0
Milo Övre
Norrland

Mil&Nedre
Norrland.:

POLEN

Operationsområden sammanföll

Varje svenskt militärområde (Milo) hade i
krig sit t  eget operationsområde som gick
utanför Sveriges gränser (se kapitel 3, 4
och 13) .  Till synes fanns flera omotiverade
dragningar av operationsgränserna. Men
när kar tor  med de skilda ländernas militära
indelning från 1963  och framåt läggs

FINLAND

Lapplands
ilitärlän

Uleåborgs
militärlän

SOVJET-

UNIONEN

bredvid varandra visar det sig att områden
i olika länder passar samman.
Källor: Wallerfeldt 1999  s. 139,  Bjerga
2002 s. 103,  117 ,  Skogrand 2004 s. 200,
317, Volden 2007 s. 30,  33,  35,  Kronlund
1993 s. 52.  Grafik: Bengt Salomonson



O E  Kerasi

•KautokeinO-
renksråsel

Karesua do

Kiruna V i t t a n g i
Svappavaara

GAllivase
- - - - - - -

Nordkalotten 1 9 4 7 - 1 9 9 1

Under kalla kriget blev baserna kring Mur-
mansk allt viktigare för Sovjet som i krig
förväntades lägga under sig Nordkalotten
för att skapa en försvarszon (se kapitel 12).
Särskilt den så kallade Finskekilen som
från Finland skår in i Norge intill Treriks-
röset oroade Nato och Sverige eftersom
ett sovjetiskt anfall via Finland och Sverige
kunde kringgå den norska försvarslinjen vid

Lyngenfjorden. I hemliga svenska krigsspel
delades luftrummet på Nordkalotten upp
längs 67:e breddgraden för att underlätta
angrepp österut. NATO gjorde flyganfall mot
sovjetiska mål norr om linjen medan
Sverige gjorde angrepp söder om linjen.
Källa: Försvarsmaktens krigsspel HK 1970.
Grafik: Bengt Salomonson



Pentagons bild av Sovjetangrepp över Nordkalotten

De heldragna pilarna visar var Sovjet förvän-
tades sätta in de inledande anfallen med
bombflyg och luft landsättningar (se kapitel
12). Den tunnare pilen som passerar Kiruna
mot Narvik anger en trolig angreppsriktning.

Det var i  den fronten som både den svenske
löjtnanten Christian Braunstein och den sov-
jetiske majoren hade sina krigsuppgifter (se
kapitel 7). Källa: Soviet Military Power 1987
s. 67 och 1989 s. 97.Grafik: Bengt Salomonson

NATO:s Northern Region (AFNORTH) 1 9 6 2 - 1 9 9 4

Ansvarsområdet för NATO:s Nordkommando
Allied Forces Northern Europe AFNORTH
(som leddes från Kolsås utanför Oslo)
•omringade. Sverige och delvis även Fin-
land (se kapitel 13). Området för det under-
ställda Kommando för Östersjöutloppen
BALTAP (i danska Karup) tar ingen hänsyn
till nationsgränserna i t  ex Bottenhavet.

Detta är en officiell kar ta  från 2002.  men
NATO använde internt kartor där även
Finlands och Sveriges landterritorium ingick
i ansvarsområdet. Källa: Safeguarding
Security in the Balt ic Approaches 1 9 6 2 -
2002, s. 10, författarens besök på Nord-
kommandot 1989-10-20. Grafik: Bengt
Salomonson



Gåäjärden, Blekinge 1981
2. Flera bott lspår av miniutbåtar kring Hårstjärden 198
3. Ubåtar påserar Mälsten 1982
4. Skador på minering vid Norrlandskusten, årtal he l igt
5. Hål från rniniubåt i nät, Hårsfjärdekri 1986
6. Bottenspår av miniubåt Klinteharnh, Gotland 198
7. Bottenspår av miniubåt Kappelhamnsviken 1987
8. Ubåt tränger in i Göteborgs skärgård 1988
9. MiniubåkrHävlingebukten 19881

10. Miniubåt Hävlingebukten 1992 \_ .b

SVERIGE
G

Oxelösund " 1 ,

i C k l )

Östersjön

1980-talets kränkningar följer karta från 1941

Ubåtskommissionen (SOU 1995:35)  slog
fast t io säkra bevis på undervattenskränk-
ningar mot Sverige (se kapitel 6). Atta av
dessa tio intrång skedde i områden som
under andra världskriget patrullerades av
ubåtar från Sovjetunionen. Kartan visar var

Sovjetiska
ubåtars
patrullerings-
områden den
22 juni 1941

de t io kränkningarna skedde och Sovjet-
ubåtarnas patrulleringsområden 22 juni
1941, dagen då Sovjet anfölls västerifrån
av Hitlertyskland. Källor: IFS-rapport, SOU
1995:35,  Holmström SvD 23 dec. 1995.
Grafik: Bengt Salomonson



Kärnvapenflyg genom svenskt luftrum

Besättningarna i br i t t iska Bomber
Commands kärnvapenbärande flygplan
Vulcan vittnar om hur de skulle f lugit över
Sverige i krig (se kapitel 11).  Huvuddelen
av planen skulle passerat in på svenskt

luftrum vid Göteborg och ut vid Öland-
Gotland (de betydligt färre planen på
nordvästlig kurs hade mål på Kolahalvön).
Källa: McLelland 2007,  s. 188 och 186.
Grafik: Bengt Salomonson



Vad svenska folket inte fick veta

sovjetisk offensiv. Alternativet var att till slut tvingas ge efter för I  I  3
Sovjetunionens expansion.

Synen på Skandinavien som en helhet skulle få genomslag när
det nybildade NATO skulle lägga upp sin strategi för att försvara
Västeuropa. Som vi har sett i förra avsnittet bedömde NATO i maj
195o att Sovjet i ett krig skulle angripa Skandinavien i sin helhet.
Även NATO såg Skandinavien som en enhet när regionen Nord-
europa skulle försvaras. Det krävde en integrerad och samordnad
planering:

»The defence of the region must therefore be considered as a whole
with the object of achieving one integrated and coordinated plan. «48

Därefter slog man fast att Norge och Danmark måste räkna med
Sverige som »låg i vägen för varje attack mot Skandinavien från
öster«. Sveriges ekonomiska, industriella och militära styrka skulle
vara av stor nytta om Sverige allierade sig vid ett krig, »if she were
allied to us in war«. Dessutom påpekades att Sovjet måste räkna med
att om Norge angreps så skulle Sverige ansluta sig till de allierade."

Även om Sverige inte angreps skulle vi ändå beröras, enligt en
strategisk studie från den svenska Försvarsstaben i oktober 1950, sju
månader efter NATO:s strategi. Ett inringat Sverige skulle hamna i
»ett ohållbart läge utan utsikter att kunna hävda sin självständig-
het«. Studiens slutsats blev att även om vi inte blir angripna borde vi
överge neutraliteten och gå in på NATO-sidan."

Sverige var vid 195o-talets ingång Skandinaviens militära stor-
makt och sågs efterhand av västmakterna som en allt viktigare del av
Nordeuropas försvar. I en strängt förtrolig skrivelse kunde Sveriges
Londonambassadör Gunnar Hägglöf 1951 rapportera till Stockholm
att NATO:s förste Europabefälhavare Dwight D Eisenhower till sin
nyupprättade stab i NATO hade sagt följande:

»De svagaste punkterna i det nordeuropeiska försvaret voro de,
vilka icke doldes bakom den svenska barriären, nämligen Nordnorge
och Danmark.«"

USA ville 1948 försöka »integrera eller på något sätt ansluta« Sve-
rige till västmakternas försvar."

1952. skedde ett amerikanskt policyskifte. Då slog Nationella



I  14 säkerhetsrådet under president Harry Truman fast att Sverige ingick
som en del av Skandinavien, viktigt för västs försvar. Det skedde
som första punkt i det amerikanska policydokument som antogs den
8 januari 1952.

Skandinavien är av strategisk betydelse för försvaret av
Europa och för Förenta staternas säkerhet. Det är därför
i USA:s intresse att de ingående delarna (the component
parts) Norge, Danmark och Sverige, är i bästa möjliga
position att motstå sovjetiskt tryck eller aggression."

Den amerikanska politiken lades fast: »Även utan formell svensk an-
slutning till NATO skulle Europas försvar dra nytta av närmare
svensk anknytning och samarbete med sina NATO-grannar och För-
enta staterna.<<S4

I Paris möttes NATO:s utrikesministrar några månader senare,
den 15 december 1952, och beslutade: »... det står klart att Skandi-
navien måste försvaras som en helhet ... Planer för försvaret av Norge
och Danmark, och om möjligt Sverige, måste därför integreras.«"

Än tydligare beslutade NATO-ministrarna i maj 1957: »Skandi-
navien bör försvaras som en helhet så framskjutet som möjligt.«56
Det inbegriper alltså även Sverige med vilket planerna måste samord-
nas »om möjligt«.

När storspionen Stig Wennerström gripits 1963 blev den svenska
regeringen orolig för hur mycket av västsamarbetet som Sovjet fått
reda på. De begärde från Försvarsstaben en redogörelse. Även i den
redovisningen antyds att Skandinavien är en helhet och att försvar
måste samordnas:

Inga krigshandlingar kan beröra Sverige, Norge eller
Danmark utan överhängande risker för att våra strids-
krafter komma i direkt kontakt med varandras verksamhet.
Det har ju därför sedan länge funnits en överenskommelse
mellan dessa tre länders försvarsstabschefer om att man
måste ha sådana åtgärder vidtagna, att vi inte så att säga



( 35. I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a b o v e  c o n s i d e r a t i o n s  i t  i s  c l e a r  t h a t

S c a n d i n a v i a  m u s t  b e  d e f e n d e d  a s  a  w h o l e ,  t h o u g h  o p e r a t i o n s  i n  t h e

i s o l a t e d  N a r v i k  a r e a  m a y  w e l l  d e v e l o p  q u i t e  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  b a t t l e

f o r  S o u t h e r n  S c a n d i n a v i a .  P l a n s  f o r  t h e  d e f e n c e  o f  N o r w a y  a n d

Denmark,  a n d  a l s o  o f  S w e d e n  s h o u l d  t h i s  b e  p o s s i b l e ,  m u s t  t h e r e -

f o r e  b e  i n t e g r a t e d .  T h e s e  p l a n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  n e e d  f o r

-  2 0  -

M.C. 1 4 / 1 P a r t  I I
S e c t i o n  I I

NATO Straitly Documcr.ts 1949-1969 2 1 5

NATO:s utrikesministrar slog i december 1952
fast: Skandinavien måste försvaras i sin helhet.
Om möjligt ska det omfatta även integrerade
försvarsplaner för Sverige. Källa: NATO Strategy
Documents 1949-1969,  M.C. 1 4 / 1 ,  Strategic
Guidance, Part II, Section II, Scandinavia,
Strategic Concept and Objectives, s. 215.



11 6  l ä g g e r  krokben för varandra. Denna överenskommelse är på
strikt nationell basis och icke med NATO. Vi har anledning
att tro att danskar och norrmän respekterar detta. Dessa
gemensamma planer innehåller främst uppgifter om
samband, så att vii alla lägen ska kunna få kontakt med
varandra och klara ut situationen. (Mina kursiveringar.)57

Norrmannen Wilhelm Mohr var med i andra världskriget och deltog
som chef för en norsk division Spitfireplan i invasionen i Normandie
1944. Hemma igen i Norge blev han senare flyggeneral och vice be-
fälhavare för NATO:s Nordkommando åren 1969-1972.

— Min chef general Walter Walker var mycket intresserad av den
nordiska balansen och han förstod att samarbetet hade en stabilise-
rande effekt. Även på rysk sida hade det nordiska samarbetet en sorts
legitimitet. Och det var en styrka för både Sverige och Finland att vi
hade ett ankarfäste i NATO.

Norske viceamiralen Bjeirnar Kibsgaard, som var aktiv in på 1990-
talet, vittnade om att detta synsätt levde vidare:

— I Nordkommandots briefingar blev Östersjön, Norska havet,
Norge och Sverige och Finland sedda som en strategisk enhet. Det
var ju en poäng som CINCNORTH ofta hade under orienteringar på
Kolsås. (CINCNORTH är förkortningen för Commander-in-Chief
Allied Forces Northern Europe, alltså chefen för NATO:s Nordkom-
mando i Kolsås utanför Oslo.)

Men utåt, i offentligheten, var man från NATO-grannarnas sida
mycket diskret med att säga hur det låg till. Ett undantag var när jag
den 27 juni 1989 publicerade en intervju med Norges avgående ÖB
Vigleik Eide i Svenska Dagbladet. Överst på förstasidan var rubriken
»NATO kan tvingas gå in i Sverige«. Eide gick från posten som för-
svarschef i Norge till toppjobbet att leda NATO:s internationella
militära stab och var öppenhjärtig. I intervjun varnade han för ned-
skärningar i det svenska försvaret.

— Ett angrepp från öst skulle ha mycket stor betydelse för oss.
Skandinavien är en strategisk enhet, även om de strategiska målen i
högre grad ligger i Norge än i Sverige. Men Sverige får då stor bety-
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"Nato kan tvingas gå in i Sverige"

Norges ÖB varnar
svenska försvaret

Ett svagare framtida svenskt försvar kan leda till att Sveri-
ge tingas välja vilken del av landet som skall försvaras.
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När Norges ÖB Vigleik Eide den 27 juni 1989
varnade för följderna av ett svagare svenskt
försvar motiverade han detta med att Skandina-
vien var en strategisk enhet. Detta hade gällt
sedan kalla krigets start,  men var inget som
sades offentligt i Sverige. Källa: Svenska
Dagbladet 27 juni 1989.



18 delse som försvarszon. Sambandet mellan norskt och svenskt försvar
är odiskutabelt.

Eide påpekade att ett angrepp på Sverige skulle »dramatiskt ändra
den strategiska och säkerhetspolitiska situationen». NATO skulle
inte vänta vid gränsen utan ingripa i Sverige eller sända allierade för-
stärkningar till Norge. Klarare kunde det inte sägas, det var politisk
dynamit. Norges — och kanske även Sveriges regering reagerade.
Norska försvarsdepartementet dementerade uttalandet, men både
general Eide och Svenska Dagbladets ansvarige utgivare visste att
han var ordagrant återgiven."

I Norge sades ofta i mer allmänna ordalag att Sveriges försvar gav
»ryggtäckning« åt Norge, vars statsminister åren 1981-1986 var
Kåre Willoch (I-10yre):

— Det är ju en realitet att Sverige låg där med ett starkt försvar och
man måste räkna med att det skulle skydda sitt territorium med all
sin kraft. Det var ju förutsättningen för den norska försvarsplanlägg-
ningen. Det skulle behövts mycket försvarskraft i vårt område om vi
icke hade kunnat räkna med att Sverige skulle försvara hela området
från Norges gräns i syd till Sveriges yttre gräns i nord.

Även på dansk sida såg man Sverige som en del av den skandina-
viska enheten. Viceamiral Jorgen Bork var chef för danska flottan,
Sovxrnet, 1984-1988, och därefter Danmarks representant i NATO:s
militärkommitt6 I olika krigsspel var han med om att svenska styr-
kor antingen var neutrala — eller också angreps de av Warszawa-
pakten. Att de då hamnade på NATO-sidan, »det hade vi inga som
helst tvivel om«, säger han.

— Och även om de svenska styrkorna inte angreps så verkade de
som en fleet in being, särskilt sjöstridskrafterna. Det vill säga att de
genom sin blotta existens skulle binda upp fientliga styrkor. Vi visste
att där var svenska styrkor som på ett eller annat sätt skulle bli in-
dragna och som vi skulle komma att verka samman med.

Om alltså Skandinavien var en enhet då måste det, som vi ska se,
också få praktiska konsekvenser för ländernas försvar.



»PÅ SAMMA SIDA« NORDISK ARBETSFÖRDELNING

Att Skandinavien sågs som en enhet gjorde det både nödvändigt och
möjligt att genomföra en praktisk arbetsfördelning. Det gällde både
spaning i fred — som under Polenkrisen — och vid krig. Sverige ut-
gjorde kärnan och var av central betydelse för försvaren av NATO-
länderna Danmark och Norge.

Dokumenten från den skandinaviska försvarskommittén i Riks-
arkivet visade att länderna gjort en noggrann utredning hur Sovjet
kunde anfalla Skandinavien enligt åtta olika scenarier. Efter dessa
utredningar kom rubriker som »Uppgifter för de skandinaviska län-
dernas försvar vart för sig och i samverkan«, »Samverkan inom vissa
områden« och »Erforderlig och önskvärd hjälp i  krig från väst-
makterna«.

Det var kort sagt en arbetsfördelning i krig mellan länderna. Den
var alltså förutsedd redan 1948-1949 — innan Norge och Danmark
gick in i NATO och Sverige slog in på neutralitetspolitikens väg. Denna
arbetsfördelning hade geografiska, historiska och strategiska orsaker.

Norges försvarschef åren 1984-1987, Fredrik Bull-Hansen, teck-
nar snabbt en grov skiss:

— Danmarks strategiska position på kontinentens nordspets och
vid utloppen till Östersjön påverkade danskarnas möjliga vägval.
Samtidigt var danskarna välsignade med att deras stora granne i
söder (Västtyskland) hade lämnat sin traditionella politik och gjort
ett nytt vägval. Sverige var inte tillträckligt intressant för att vara ett
förstahandsmål för någon av parterna. Men Sydsverige som vette
mot de viktiga Östersjöutloppen var utsatt. Detsamma gällde nord-
ligaste Sverige som utgjorde en av flera viktiga vägar för en framstöt
från öster i riktning mot de strategiskt viktiga norska kusterna, säger
Bull-Hansen, som också var försvarsattaché i  Helsingfors 1970-
1973:

— Finland hade sin mycket speciella ställning med den dominanta
stormakten i öster och en gräns på mer än 1300 kilometer österut
mot denne granne. Norge ligger i Europas periferi, men är samtidigt
atlantiskt med en kustlinje på z650 kilometer, eller om man väljer

I 1 9



I2.0 at t  segla ut och in i fjordarna, 21197 kilometer kust. Det är en
kustlinje av stor strategisk betydelse för parterna i en eventuell öst—
väst-konlikt och därmed naturligtvis för Norge — men också för
Norden som helhet. I väster låg Island som ett fast förankrat hangar-
fartyg mitt i havslederna mellan USA och Sovjetunionen i norr.

Fanns det ett slags arbetsfördelning — en gemensam nordisk förstå-
else av de nordiska ländernas position, utmaningar och roller?

— Ja, det är ett sätt att tolka det på som inte är fel. Säger du det så
kommer du att få en del enskilda finska och svenska protester. Men
bland de som tänkte realpolitiskt så har du rätt. Vi fick tidigt en
mycket omdiskuterad värdering av vad den så kallade nordiska ba-
lansen skulle innebära, svarar Fredrik Bull-Hansen.

Norrmannen Finn Molvig arbetade med realiteterna i Norden un-
der lång tid. Molvig var i tjugo år en av nyckelpersonerna i det norska
försvarsdepartementet. Från 1972 var han expeditionschef och mel-
lan 1982. och 1992 ledde han departementets säkerhetspolitiska av-
delning.

— Som säkerhetspolitisk byråkrat i Försvarsdepartementet hade
jag mer att göra med Sverige och med svenska kolleger än jag hade
att göra med vår alliansbroder Danmark och danskarna!

Varför då?
— Norge såg norrut, danskarna såg åt söder och öster. Sverige och

Norge stod med ryggen mot varandra och bägge hade nog att göra.
Det fanns inga försvarsförberedelser som riktade sig mot en tänkbar
konflikt med Sverige. Skulle det bli några stora spektakel var det helt
klart att Norges öde i en krigssituation var mer knutet till Sverige än
till Danmark. Vi hade ett mycket avslappnat förhållande till Sverige.
Vi hade en väldigt lång gräns ihop. Vi såg Sverige som en buffert mel-
lan Norge och Sovjet, säger Finn Molvig. Men den officiella svenska
politiken tvingade fram en viss försiktighet:

— Norge och norska myndigheter hade inget intresse av att skapa
svårigheter för svensk neutralitetspolitik och ville inte på något sätt
provocera.

När svenska försvarspolitiker kom på besök till norska staber och
förband fanns det däremot inga restriktioner i vad som fick sägas:



b.  U p p g i f t e r  f ö r  de alesndinoviaka låndernae f ö r s v a r  v a r t  f ö r  n i g  och
samverkan.

Nod hänsyn t i l l  de t  gamenoares f ö r s v a r e t  ä r  d e t  önskvär t ,  a t t  v a r t  och e t t

av de  t r o  länderna k a n  åtaga s i g  f ö l j a n d e  u p p g i f t e r .

Danmark
skal  l aengo t  mu l i g t  f o r a i n k e  ruan iek  i nvas ion  i  Jy l l and  o v e r  graendeer og

kyst inva idon mod Sarno ved Ceterebindlöbene og  Bornholm. E n d v i d e r e  s k a l  l u f t  -

angled, og  l u f t l a n d s n e t n i n g e r  imodedes  i n d e n f o r  ha le  d e t  danske område. S n e r l i g
vaegt l e
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Rvis invae jon  av  Syd -Norge f e e t  S i n n e r  s tod  i  on senare f a n ,  s k a l  norska
Sjö-  og f l y e t r i d a k r e f t e r  ownv i rke  mad t i l e v a r e n d e  danske o g  13V12112k0 forband i
fcmsvarot e v  Ka t t ega t -  og  Skagerakområdet.

Awake s j ö -  og  l u f t b n e e r  og norsk t e r r i t o r i u m  e l l o s  kan :wits's, av  danske
og svenska a t r i d e k r e f t e r .

Sverige
s k a l l  i  d e t  l ängs to  f ö r d r ö j a  r y c k  i n l a n d e r  l a n d - ,  s j ö -  eah l u f t l e d e s  f r å n

f i n a k t  område genan svenskt  i  huvudr ik tn ingarna N a r v i k ,  Na i  Rana, Trondheim och

Oslo sent  f r å n  b a l t i s k t  amråde över  Östers jön  och f r å n  aord tyek t  cambia -  even-
t u e l l a  « m a r e  även f r å n  danskt  småås -  genom e l l e r  utmod Sver ige i  h a v u d r i k t -
a ing Göteborg. I t r a f t r e a l i n g e n  fö r läggea t i l l  asåra och me l l e r s ta  Sver ige .

Pöravaret a v  oreound s k u l l  vara  en  gemeneam dansk -even& u p p g i f t  f ö r  s t r i d e  -
k r a f t e r  u r  a l l a  f ö r sva rsg rena r.  S v e n s k a  s j ö s t r i d s k r a f t e r  ska la  samverka mod

danska d ö s t r i d e c r a f t e r  f ö r  a t t  f ö r h i n d r a  i nvas ions fö re tag  mot Bornholm m a t
goncmfart e v  Ka t tega t .  Svansko  f l y g s t r i d s k r a f t e r  s k o l a  modverks e f f o n e i v t  v i d
Bornholm, S j ä l l a n d ,  B ä l t e n  och i  K a t t e g a t .  S v e r i g e  s k a l l  mud s j ö -  och f l y g o t r i d e -
k r e f t o r  medverkr i  i n v a s i o n s f ö r e V i r e t  a v  Oslo-enrådet .  S v e r i g e  c k a l l  mod s j ö -
soh f l y g a t r i d a l c r a f t e r  medverka I  skyddet  a v  fö rb indo lnerne  v a s t e r u t  genom Skage-

rack.  S v e r i g e  s k a l l  med f l y g -  c o h  l a n d a t r i d s k r a f t e r  samvorta med norska  a t r i d s -
k r a f t o r  v i d  f ö r e v a r  av  Trondheima -anrådet.

Svenska banor och avunokt t e r r i t o r i u m  i  ö v r i g t  s k o l a  v i d  bohov upp lå tas

f o r  danska och norska a t r i d e k r a f t e r .
Norske b a r e r  sko la  kunna u t n y t t j a t  a v  svenska s t y r k o r .

Utöver dessa samenkonsuppg i f te r  t i l l komma f ö r  a l l a  länderna sådana, sam
tundra k u s t -  och l u f t bevakn ing ,  u n d e r r a t t a l e e - ,  komanniknt iono- ,  s i g n a l -  och
underhå l l e t j äne t .

Soe f ö l j n r d o  f r a m a t å l l n i n g  keener a t t  v i s a ,  =data  a v  o l i k a  an ledn ingar  v i s -
as begränsningar i  ovannämmda dnekvorda u p p g i f t e r  göres .

W i n l I W I N O R R P ~ ~ 4 ~ ~ - 4 1 , ~ 0 1 ” . " * I M .

De skandinaviska försvarsförhandlarna gjorde
1948 upp om hur Skandinavien skulle
försvaras. Denna arbetsfördelning för krig
kom i stora drag att gilla i det fördolda trots
att både Norge och Danmark 1949 gick med

i NATO medan Sverige bedrev neutralitetspoli-
tik. Killa: Den skandinaviska försvarskommit-
tån, B Ill. Skandinaviens försvarsmöjligheter,
sid 27-28, Riksarkivet.



I  22 —  Vi visade i grunden upp samma saker som för prominenta NATO-
besökare. Särskilt i Nordnorge.

Hade man kunnat improvisera fram ett samarbete med Sverige
i krig?

— Om Warszawapakten och NATO skulle drabba samman så har
jag svårt att tänka mig att Sverige skulle klara sig så bra att det inte
blev ett samarbete. Det var inget tvivel om att om Sverige angreps så
skulle det automatiskt hamna på samma sida som NATO. Det kan ju
också tänkas att Sovjet skulle finna det fördelaktigt att Sverige skulle
vara neutralt och inte gå in i Sverige. Men då kan jag inte tänka mig
att gränsen mot Sverige skulle vara hermetiskt tät. Då skulle förband
från NATO gå in, säger Finn Molvig.

Han antyder alltså att ett neutralt Sverige skulle ligga i sovjetiskt
intresse — men inte i NATO:s. Att gå in i Sverige med NATO-förband
måste kräva ett svenskt medgivande eller tyst accepterande. At t
svenska trupper skulle ta upp strid med västförband så att Sverige
hamnade på samma sida som Sovjet var något NATO överhuvud-
taget inte räknade med. På samma sätt som Tyskland under första
världskriget inte räknade med att Sverige skulle gå i strid mot dem.
Under andra världskriget var det under samlingsregeringen lika
otänkbart att vi hamnat på samma sida som Nazityskland.

I början av 1980-talet ökade motsättningarna och kapprustningen
mellan USA och Sovjet. Åter förekom tankegångar om var vi egent-
ligen hörde hemma. Den centerpartistiske försvarsministern Torsten
Gustafsson sade 1981: »Även om vi betraktar oss som neutrala vet vi
var vi hör hemma. Amerika är den stora demokratin. «

Finn Molvig förklarar att USA och NATO-alliansen i ett storkrig
inte skulle sitta och lusläsa kartor med nationsgränser.

— När de ser världen från Washington så går dessa skandinaviska
länder mer eller mindre i varandra. Och stormakter tänker strate-
giskt och håller inte på med detaljkontroller om var gränsen går mel-
lan Sverige och Norge om det rasar ett krig mellan Warszawapakten
och NATO. Så sett ifrån Washington låg Sverige och Norge på samma
ställe. Bägge två var strategiskt väldigt viktiga för försvaret av Europa.
Så var det sett från Bryssel också, självklart. Sverige skulle alltså hamna
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på samma sida som NATO i ett krig. Däremot hade Finland en lite I 2 . 3
annan ställning. Problemställningen var ju att Finland hade en ge-
mensam gräns till oss och en besvärlig strategisk situation med en
lång gräns till Sovjet. Men också där tror jag att de flesta norska
militärer trodde att finnarna skulle stå emot.

»DET VAR A L LT I D  UNDERFÖRSTÅTT«
SVERIGE PÅ NATO:S SIDA

Det fanns alltså en informell nordisk arbetsfördelning mellan de olika
ländernas försvar. Men officiellt gällde den nordiska balansen: Dan-
mark och Norge i väster var med i NATO, Sverige neutralt i mitten
och i öster Finland med sin vänskaps- och biståndspakt med Sovjet.
Hur skulle då NATO-alliansen hantera Sverige om det blev krig?

Sverige nämndes med namn i NATO:s hemliga strategiska doku-
ment under 19 5 o-talet . Men senare framgår endast indirekt av doku-
menten att man räknade med Sverige. En förklaring är att alliansen
fick fler medlemmar och att papper kunde komma på avvägar. Sveri-
ges ställning var känslig och läckor kunde kompromettera både alli-
ansen och den svenska regeringen. När alliansen genomförde krigs-
spel på 1980-talet hade Norges delegation vid NATO-högkvarteret i
Bryssel en speciell uppgift: att hitta på intetsägande täcknamn för
Sverige i spelen."

Men det finns ett dokument som visar att NATO förberedde sig på
att kämpa tillsammans med Sverige i krig. Det skrevs 1958. Alliansen
förberedde då upprättandet av NATO:s nya kommando för Öster-
sjöutloppen, BALTAP 1961. Inför etableringen redovisades den »gäl-
lande kommando-organisationen» inom NATO:s Nordkommando
i Kolsås utanför Oslo.

Efter att ha definierat kommandots ansvarsområde i och runt Dan-
mark, Norge och Tyskland kom ytterligare en precisering om att
kommandot skulle vara berett på att i krig ta med Sverige på NATO-
sidan:

»Även om Sverige inte är med i det Nordeuropeiska kommandot,
har CINCNORTH getts direktiv att vidta åtgärder för att inkludera



124  det, om Sverige skulle bli medkrigförande« (min kursivering)." Med-
krigförande innebär att Sverige — utan att vara alliansmedlem — slåss
på samma sida som övriga NATO-länder.

Det var inte bara ett antagande utan också något alliansen plane-
rade för. Den citerade meningen ovan följdes nämligen av en paren-
tes: (SACEUR EDP-1-58). Det betyder att NATO:s överbefälhavare i
Europa fastställt en Emergency Defense Plan 1958 som innefattade
Sverige. EDP var den gängse beteckningen för NATO:s försvars-
planer.

Det som gällde på 1950-talet gällde ända till 1990-talet, visar svar
från några nyckelpersoner.

Generallöjtnant Wilhelm Mohr ledde 1957-1960 NATO:s mili-
tära kommitté i  Washington och var åren 1969-1972 vice befäl-
havare för NATO:s Nordkommando. Han nickar igenkännande när
jag visar honom dokumentet om Sverige som »medkrigförande«:

— Det var alltid i grunden underförstått. Men vi höll från Nord-
kommandot mycket stramt på kontakterna med Sverige — men mer
av hänsyn till svenskarna. Däremot hade jag personligen en del goda
kontakter med ledande svenskar.

Synen på Sverige vid denna tid stöds också av ett dokument i den
svenska Neutralitetspolitikkommissionens arkiv. Sivert Nielsen som
arbetade vid norska försvarsdepartementet 1950-1958 som expedi-
tionschef och statssekreterare, uppgav:

»Sveriges alliansfrihet i fred betraktades som ett faktum men såväl
norrmän som amerikaner och britter betvivlade att landet skulle kunna
vara neutralt i krig. NATO:s planering byggde ... på att det var över-
vägande sannolikt att Sverige skulle dras in i ett stormaktskrig på
västmakternas sida.«"

Norske socialdemokraten Thorvald Stoltenberg har varit med
och format landets säkerhetspolitik i en mansålder. Han var försvars-
minister 1979-1981. Detta är hans reaktion när han läser NATO-
papperet från 1958:

— Låt mig se, jo. Detta är helt förberett — så talade man och så
tänkte man.

Eric Krönmark (M) var svensk försvarsminister samtidigt som
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SECRET -  NATO

1 ( 2 )  T h o u g h  Sweden i s  n o t  i n  t h e  N o r t h e r n

2 E u r o p e a n  Command, CINCNORTH has b e e n  d i r e c t e d  t o  make

3 p r o v i s i o n  t o  i n c l u d e  i t ,  s h o u l d  Sweden become a  c o -

il b e l l i g e r e n t  (SACEUR EDP- 1 - 5 8 ) .

5 b .  C o m m a n d  Headquar te rs :

6 ( 1 )  H e a d q u a r t e r s ,  CINCNORTH, i s  l o c a t e d  a t

7 K o l s a a s ,  No rway.  I t  i s  a  j o i n t  h e a d q u a r t e r s ,  c o m p r i s i n g

8 o f f i c e r s / o t h e r  r a n k s  f r o m  Canada, Denmark,  Norway,

9 U n i t e d  Kingdom and U n i t e d  S t a t e s .

NATO:s befälhavare för Nordkommandot,
CINCNORTH, får den 2 oktober 1958 följande
direktiv. Trots att Sverige inte är med i NATO:s
Europakommando ska han »vidta åtgärder
för att inkludera det, om Sverige skulle bli
medkrigforande.. SACEUR är Natos
överbefälhavare i Europa. EDP betyder
Emergency Defence Plan, vilket innebär att
det fanns en försvarsplan som uppenbarligen
innefattade Sverige. Källa: NATO Archives.



126  Stoltenberg och utbrister, när han får se papperet:
— Det var som fan. Inte trodde jag att man satte det på pränt! Med

Stoltenberg talade jag strategi mellan fyra ögon. Vi hade väldigt öppna
samtal. Det fanns ju ingen anledning att vara återhållsam. Norrmän-
nen betraktade oss på den tiden som den sköld de hade. Och skulle vi
råka illa ut så tänkte man ju att de så att säga skulle vara en bas för
stöd till oss.

Erik Klippenberg började som analytiker vid det norska Forsva-
rets Forskningsinstitutt 1959 och var dess direktör åren 1983-1993.
Han hade täta kontakter med norska militärledningen, försvarsexper-
ter i USA samt svenska motparter. Jag visar honom dokumentet om
Sverige som medkrigförande:

— Ja! Man såg på Sverige som någon för vilken det var omåttligt
viktigt att utåt bevara intrycket av neutralitet. Detta av hänsyn till
förhållandena österut. Men det var ringa tvivel om, åtminstone bland
de människor jag hade att göra med, att om det värsta skulle inträffa
så skulle Sverige falla västerut och ställa upp. Men så långt kom det
ju inte. I vart fall låg ju Sverige där som en väldigt kraftig barriär och
skydd av Norge mot öst, bekräftar Erik Klippenberg.

Kåre Willoch tecknar samma bild:
— Sveriges neutralitetspolitik byggde på en förväntan om att NATO

skulle stötta Sverige mot press från Sovjetunionen. Ett eventuellt
angrepp mot Sverige skulle uppfattas som ett angrepp mot NATO.
Å andra sidan var ju tanken att Sverige skulle satsa på den andra
sidan helt otänkbar, där kom neutraliteten in i bilden.

Han är kritisk mot den svenska deklaratoriska politiken på 198o-
talet och dess utspel mot NATO:s kärnvapen.

— Sverige räknade nog hela tiden med beskydd av ett NATO som
de samtidigt kritiserade sönder och samman så fort det gavs tillfälle,
säger Kåre Willoch.

Den danske generallöjtnanten Kjeld Hillingso var högste chef
för Kommandot för Östersjöutloppen BALTAP 1993-1995. Det sor-
terade under Nordkommandot och Hillingso bekräftar att även från
dansk NATO-horisont sågs Sverige som medkrigförande.

— Det är riktigt. Vi är ju precis som Norge grannar med er. Och vi
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har gränser tillsammans, land-, sjö- och luftterritorier. Det vill säga I 2 . 7
rent praktiskt var det nödvändigt att samarbeta med svenskarna,
understryker Kjeld Hillingso.

1967 införde NATO en ny strategi, flexible response, flexibelt gen-
svar, som skulle gälla kalla kriget ut. Den var mer generellt hållen och
namngav inga länder utanför alliansen. Men det framgår att plane-
ringen ändå innefattar Sverige. De geografiska gränserna för NATO:s
»Northern Region« inkluderade Sveriges luftrum, land- och sjöter-
ritorium. Skandinavien fortsätter alltså att vara en helhet, som dess-
utom bedöms som »mycket viktig« för krigets utgång.

Som jag nämnde i inledningen såg jag i oktober 1989 vid ett besök
på NATO:s Nordkommando en karta som visade att dess ansvars-
område sträckte sig över både Sverige och Finland, ända fram till
sovjetiska gränsen. En liknande erfarenhet har förre försvarsstabs-
chefen Bror Stefenson. Han minns en föredragning vid en NATO-
stab som gjordes av en amerikan. Även där var hela Norden ett ope-
rationsområde. Stefenson påpekade att Sverige var alliansfritt.

— Då svarade han: Ja. Jag hör på vad du säger. Men det är en finess
som vi liksom inte tror på.

Överste Jan Mörtberg var huvudlärare i strategi på Militärhög-
skolan när han med sina elever 1987 besökte den amerikanska Kefla-
viksbasen på Island.

— Chefen, en amerikansk tvåstjärnig amiral, välkomnade oss med
att säga att det var trevligt att få besök av allierade. Då var det någon
som sade: »Sir, they are from Sweden! « Då sade han: » Yeah, I know.
But I am comfortable with the idea that you are neutral on our side! «
Det var nog ett ganska vanligt sätt att se på oss, säger Jan Mört-
berg.

USA-amiralens påstående att Sverige stod neutralt på deras sida
var inte något stundens hugskott. Samma karaktäristik använde re-
dan 34 år tidigare, 1953, president Eisenhower inför Nationella sä-
kerhetsrådet under en diskussion om Korea. Presidenten sade att det
var en stor fördel för USA att ha länder vilka likt Sverige var »neutral
on our side«, enligt Simon Moores doktorsavhandling från zoo4.62

Efter kalla kriget har sådana kartbilder redovisats även i officiella



I  2ö publikationer. I en jubileumsbok över Östersjökommandot BALTAP
från 2002 finns en likartad karta där kommandots ansvarsområde
täcker både havsområdena på svenska västkusten och hela Öster-
sjön inklusive svenskt och finländskt territorialvatten ända upp till
Haparanda."

Vid mitt besök på Nordkommandot i Kolsås i oktober 1989 avslu-
tades visiten med en lunch där en dansk sjöofficer hade bordsplace-
rats på min högra sida. Vi kom in på svenskt försvar och han visste så
pass mycket att jag till slut frågade vad han egentligen arbetade med
i staben. Svaret kom snabbt med ett danskt smil:

— Ja, det är Sverige.
Svaret väckte nya frågor. Om det blev krig måste ju Sverige sam-

ordna sina insatser med NATO. I så fall borde det ju vara förberett i
det svenska krigshögkvarteret. Och jo, där fanns det ett svar också på
den frågan — vilket jag återkommer till.

»VI ÖVADE LUFTSTRID« FLYGSÄKERHETSAVTALEN

Förutom visst samarbete kring FN:s fredsinsatser var det enda mili-
tära samarbete som var känt under kalla kriget det som gällde
flygsäkerhet. Svenska, norska och danska piloter skulle kunna nöd-
landa på varandras baser. Men Sveriges officiella historieskrivning
stämmer inte. Samarbetet började inte med flygsäkerhet — utan med
övningar i luftförsvar: jaktstrid och radarstridsledning med NATO-
landet Norge. Jaktstriderna fortsatte i improviserad form hela kalla
kriget ut.

Samarbetet inleddes i början av 1950-talet genom ett avtal med
Norge och kallades då SveNor. När Sverige skrev avtal också med Dan-
mark döptes det om till SveNorDa. De första tio åren var SveNorDa
hemligt, men det blev offentligt 196o. Neutralitetspolitikkommissionen
skrev 1994: »Bakgrunden till detta samarbete torde ha varit några inci-
denter, då militära flygförare råkat i svårigheter sedan de överraskats av
dåligt väder.« I fjälltrakterna var vädret ombytligt och »på motsva-
rande sätt kunde lokal dimma över Danmark eller Sydsverige omöjlig-
göra landning på en flygbas i det egna landet. «M
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Men det är inte hela bakgrunden, utan samarbetet hade en helt I  2.9
annan upprinnelse. En av upphovsmännen var Wilhelm Mohr, norsk
flygofficer. Han var 1946 stabschef i Östlandskommandot som grän-
sade till Sverige och som hade ett större flygvapen än Norge.

— Ni svenskar hade ännu inte köpt radar, men vi hade radar som vi
hade med oss från striderna på kontinenten. Radarn var mobil och
gick på hjul. Och vi hittade en form av samarbete, berättar general-
löjtnant Wilhelm Mohr.

Chefen för Östlandskommandot Georg Bull var personligen vän
med Folke Ramström, chefen för svenska Andra flygeskadern, E 2.
De kom 1946 överens om ett praktiskt samarbete. Två dagar i veckan
stod radarn på F 9 i Säve i Göteborg, och resten av veckan i Norge.

— Då hade vi övningar så att svenska flygplan angrep oss övnings-
mässigt när vi hade radarn för luftförsvar. Och vi angrep svenskarna
när de hade radarn. Det var väldigt fint, och vi hade trevligt också
med goda förbindelser på flera nivåer, minns Wilhelm Mohr.

I början skedde övningarna informellt och »under bordet«. 1949
hade flygningarna blivit så omfattande att de måste hanteras for-
mellt. Svenska ambassaden i Oslo begärde då hos norska UD att
Sverige skulle få låna en radar. Efter klartecken användes en norsk
radar med medföljande personal vid två flygövningar som var så
omfattande att de måste regleras i ett avtal. Den första övningen
varade i fem veckor mars—april 1949 med 6 600 man på svensk sida.
Hela 410 flygplan deltog och gjorde 3 346 starter. Med hjälp av den
norska radarn stred svenska flygvapnet mot en övningsfiende som
ockuperat södra Sverige.

Den andra övningen hölls i maj—juli samma år. Syftet var »att öva
sambandet vid jaktstridsledning inom svenskt och norskt område«
— alltså gemensamt luftförsvar. Men eftersom Norge den 4 april
1949 gått med i  NATO skrev den svenske flygstabschefen G A
Westring den z9 april till general Odd Bull i norska Luftforsvarets
överkommando: »Övningarna böra bedrivas med viss diskretion
och endast ett fåtal flygplan bör flyga in åt gången.«65 Vissa namn-
givna förare fick också landa i grannlandet. Övningarna var lyckade.
Sverige köpte totalt 37 radarstationer av samma typ som Norge,



130  Ames zi.  De fick här beteckningen PJ-z1 och modifierades genom
åren, den sista togs ur drift så sent som 1986.66

Wilhelm Mohr, som senare blev norsk flygvapenchef, slår fast:
— Utgångspunkten var ren luftförsvarsträning. Det här var värde-

fullt och vi ville inte stoppa det. Men det gällde att hitta ett sätt att
fortsätta kontakterna. Då blev det upplagt i ny regi som hade mer
med räddningstjänst att göra.

Det har varit väldigt få gånger som man verkligen använt SveNor-
Da för räddning?

— Ja, om det ens varit någon gång! säger Wilhelm Mohr och
skrattar.

— Men flygräddningssamarbetet räddade i alla fall SveNor så att
det kunde fortsätta. Det var en ingångsnyckel till att kunna tala med
varandra i andra sammanhang också. Så jag har inga samvetskval för
det.

Ett vanligt påstående har varit att svenskt flyg inte kunde sam-
verka med NATO:s på grund av olika radiosystem. Sverige hade en
tid VHF medan NATO använde UHF. Enligt den säkerhetspolitiska
utredningen från zooz skedde dock »viss sambandsutbyggnad (med
svensk utrustning) « 67

Men enligt Robert Dalsjös avhandling Life-Line Lost var det inte
svensk utrustning som installerades. Istället var det avancerade väst-
tyska UHF-stationer som installerades i det svenska stridslednings-
nätet Stril 6o. Det skedde i början av 1960-talet. Den norske överste-
löjtnanten Torbjerrn Andreassen har vittnat om att personal från
norska huvudflygbasen Bodo vid samma tid installerade UHF-utrust-
ning hos F zi i Kallax utanför Luleå. Orsaken var att Norge då hade
fått nya amerikanska stridsflygplan, F-86 K Sabre:

»F-86 K-planen var utrustade med UHF-radio som svenskarna
inte hade. Därför åkte vi över till Kallax och monterade radioutrust-
ningen där. Teknisk personal från Norge var regelbundet där borta
och utförde underhåll på utrustningen. «68

I Sverige var nitton svenska flygplatser förberedda för dessa på-
stådda nödlandningar, i Norge lika många och i Danmark hälften så
många. Men enligt zooz års svenska säkerhetspolitiska utredning
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Plan f ö r  e v e n t u e l l t  stuparbete mel lan lu f tbevakningen i  Norge ooh Sv ' r i ge .
(Plan l bev  St i ) ,

1. l a f t f ö r e v a r e c e n t r a l e r n a  i  Göteborg ( l f c  vi 2 )  o c h  Örebro ( i f o  w  5)  .
i n t i l l  1 /10 1955 lu f t fö rsvaregruppcen t ra len  i  Karlekoga (1g0 W 52) -  o r i -
entera sektoroperst ionscent re t  i  Nolmenkollen (SOC/S6) om de f l y g f ö r e t a g
e n l i g t  nedan p 7 ,  v i l k a  be f inna  s i g  inom o : a  200 km f r å n  SOO/0 område
( - sektorerna r  2 ooh W 5 gränser  mot ö s t e r ) .

2. I n f t f ö r s v e r s c e n t r n l e n  i  Östersund ( l f c  N 3) o r i e n t e r a r  eektoropern.
t ionsoent re t  i  Trondheim (50C/T) m i l  de f l y g f ö r e t a g  e n l i g t  nedan p 7 ,  v i :
km be f inna  s i g  inom 200 km f r å n  S0C/T område.

3. L u f t f ö r s v a r s c e n t r a l e n  i  Boden ( l t o  ÖN 3) o r i e n t e r a r  eek to rope ra t i e
centret  i  Bodö (Si:C/N) om de f l y g f ö r e t a g ,  e n l i g t  nedan p 7 ,  v i l k a  bef inn.

s i g  inom 200 km f r å n  $00/N område.

r -
11. D  biulv länderna s k o l a  i  l u f t f ö reva recen t ra l e rna ,  resp  opera t ions-

centrene anordna p l a t s e r  f ö r  de i  p 1 0  nämnde personerna och fö rse  desist
p l a t se r  mod f ö r  a rbe te t  e r f o r d e r l i g  t e l c t e k n i n k  u t r u s t n i n g .  P r o v  a v  fös
bindelserna och surövningar u t f ö res  f ö r s t  då så  f ö r  v a r j e  s ä r s k i l t  f e l l

beatämmes.

12. D e  f ö r  omsarbetet behöv l iga  d i r o k t a  t r ä d -  och rad io fö rb inde lserna

ut föras på  norsk a i d s  genom fö rso rg  av norska myndigheter och på svensk
t i da  genom fö rso rg  av over:eke myndigheter.  D e  närmare bestämmelserna
fö r  dessa fö rh indo lnere  anordnande m m ä r o  i n tagna  i  "P lan  S igna l  SN".

13. D e n n a  p lan  t r å d e r  i  k r a f t  p å  s ä r s k i l d  o rder  f r å n  det  r i i = l c a  höglas
t e r e t .  D o n  t r ä d e r  i  k r a f t  au tomat i sk t ,  dä res t  de båda länderna samt id ig
råka i  k r i g  mot gemenoam motståndare, P l a n e n  i  s i n  he lhe t  f å r  i  f r e d  e r
Jaet munt l igen de lg ivas den personal  inom resp högkvar te r,  som oundgäng-
l i g e n  behöver äga kännedom därom. S a m t l i g a  s k r i f t l i g a  p laner  och utdrag
därav in läggas i  konvo lu t ,  nom t i l l s  v i da re  fö rva ras  i  respek t i ve  ländes

högkvarter,
Förteckning uppgöres på norsk reap svensk personal ,  a m  d e l g i v i t s

l a n  h o l t  e l l u r

Denna plan för »eventuellt+ samarbete mellan
svensk och norsk luftbevakning gällde från
den 16 juni 1955. Som framgår av sidan 2
skulle den tråda i kraft automatiskt om både
Norge och Sverige angreps. Planen omfattar
i praktiken också flygstridsledning, och en
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likartad plan fanns med Danmark. Regeln att
varsko varandra om fientliga flygplan 200 km
från varandras områden gällde åven på 1980-
talet, som vi ska se i kapitlet om försvaret av
Öresundsområdet. Källa: Petersson 2003,
Bilaga 2.

d



I  3 2 va r  flygningarna begränsade: »Högst två stridsflygplan (och erfor-
derligt transportflyg med markpersonal och utrustning) fick landa
vid varje tillfälle. övningslandningar skulle dessutom vara separata
flygningar, det vill säga några andra övningar eller uppdrag fick inte
utföras.« Enligt utredningen förekom inget operativt samarbete alls
med NATO-grannarna 69

Men utredningens uppgifter motsägs av de som själva var med när
det begav sig. »Svenskarna var här två till tre dagar åt gången och kom
med sex till sju flygplan«, säger Torbjorn Andreassen om 1960-talet.

Hur det var på 1980-talet vittnar en norsk regeringstjänsteman
om. Norge hade 198o fått nya amerikanska F 6 -plan. Strax därefter
besöktes Norge av en svensk försvarskommitté med svenska politiker.

— Kommittén kom till Rygge flygstation och vi sade: »Här har vi
hangaren med F 16.« Men när jag drog upp hangardörren så stod
där flera svenska stridsflygplan! Det visste inte jag — och inte kom-
mina.' heller.

Den bilden styrks av norske flygvapenchefen åren 1985-1991,
Olav Aamoth:

— Det var ofta fyra flygplan, och så hade de med sig ett stödflygplan,
Saab 105 eller ett transportplan. Så det var inget ovanligt att det stod
fyra—fem svenska plan här, minns Aamoth.

Hur nära umgänget var framgår av en episod. Norge hade fått en
ny stortingspresident. Denne höge potentat behövde få en briefing
om det norska försvaret. Elleman Ellingsen som ledde den norska
Atlantkommitten fick uppdraget att ta med presidenten till det allra
hemligaste i norskt försvar. Där ingick luftförsvarets huvudbas Bodo.
Men de råkade komma dit lite för tidigt och visades in i ett rum i
väntan på värdarna. Rummets väggar pryddes av hemliga flygspa-
ningsbilder av sovjetiska flygplan och fartyg. I ett hörn satt två piloter,
i flygdräkt med kängorna på bordet, och småpratade. En av piloterna
kom fram, bjöd de nytillkomna på kaffe och gick tillbaka till hörnet.
Ellingsen och presidenten förde kopparna till munnen när de plöts-
ligt spärrade upp ögonen och i mun på varandra utbrast:

— Men de snakker jo svensk!"
Svenska piloter fick inte öva med sina NATO-kolleger — men det
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Flygsäkerhet var det officiella skälet till ett
omfattande sambandsnät mellan ländernas
luftförsvar. Denna norska skiss visar
telefonförbindelserna i slutet av 1960-talet.
Källa: Petersson 2003, Bilaga 3.



134 var just det som skedde i verkliga livet. Löjtnanten Roy Fröjdh var
flygvapenpilot i många år. En gång när han flög J 3 213 Lansen skulle
han övningslanda på norska huvudflygbasen i Bodo. Men vid grän-
sen möttes han och kollegan av norska flygvapnets F-86 K Sabre
som angrep dem. Det blev en störtdykning och tvära svängar för att
komma undan. Men »di svenske« fick övertaget mot de norska pla-
nen genom att — istället för att landa — fortsätta luftstriden över
flygbasen i Bodo. Den ligger alldeles intill staden, »så trafikledaren
skrek i högan sky «.7' Fröjdh tog till och med en bild på ett Sabre-
plan mitt i siktet, ett bevis så gott som något på att de övade mot
varandra.

— Det var ju meningen att vi skulle öva luftstrid, lite grand, säger
Roy Fröjdh.

Även höga chefer i flygvapnet berättar om improviserade luftstri-
der, en av dem är svenske generalmajoren Bert Stenfeldt:

— Det förekom absolut.
Mot bestämmelserna?
— Alltid. Annars hade vi ju inte varit piloter. Det gällde ju att kunna

hantera flygplanet. Vi var spakryckare och jaktinriktade, det vill säga
att kunna slåss på liv och död och inte bli nedskjuten, svarar Bert
Stenfeldt.

Han var under 198o-talet sektorchef för Övre Norrland och senare
chef för »ÖB:s klubba«, det vill säga Första flygeskadern med den
tunga attacken som skulle slå samlat mot en fiende. Han förklarar:

— Vi var ett stormaktsflygvapen och det fanns ett värde för oss som
inte var med i NATO att känna på andra flygplan lite grand när vi
mötte dem i luften. Det vore väl mycket märkligt om vi inte i alla fall
försökte göra några svängar mot varandra.

Olav Aamoth berättar att när svenska plan kom som överens-
kommet så blev de i Norge klassificerade som »okänd flygtrafik«,
varpå norska plan sändes upp mot dem och en improviserad jaktstrid
startade.

Under 19 8o-talet var det norska F 16 mot svenska Jaktviggen, be-
rättar norske generallöjtnanten Per Bothun som tjänstgjort i Bodo
i flera omgångar och positioner.



Vad svenska folket inte fick veta

— Vi kom ofta med fyra F 16 och då kom de svenska flygarna upp I  3 5
och mötte oss, det blev till att svänga runt lite. Vi flög luftstrid mot
varandra. Samarbetet, för att använda det uttrycket, utvecklades un-
der två—tre år.

Han hade också varit med om dessa flygningar på t970-talet. Men
på r980-talet utökades inte bara jaktstriderna, det blev också över-
nattning och socialt umgänge på F zx i Luleå. Svenskarna visade stor
öppenhet och lät norrmännen flyga i Viggen-simulator, längre fram
även i själva planet.

— Man kom också närmare inpå varandra när det gällde de opera-
tiva sakerna. Jag har ju alltid haft känslan att svenska militärer är
pro-västliga. Det är inget tvivel om det när du ser försvarets upp-
byggnad. Men det var också generellt så att de önskade mera sam-
band med väst och med NATO, minns Per Bothun.

Samarbetet utvecklades så bra att någon på svensk sida reagerade
och slog till bromsen.

— Man satte stopp från högre håll 1984-1985. Min motpart
i Luleå förklarade att de fått besked att skära ner på jaktstrids-
träningen tillsammans med oss. Jag uppfattade det som att de ville
spela på neutraliteten. Det fanns från den högsta svenska ledningen
en rädsla för att man på sovjetisk sida skulle upptäcka vilken typ av
träning, samarbete eller aktiviteter som bedrevs med NATO-landet
Norge.

Arbetsspråket i SveNorDa var engelska vilket innebar att svenska
piloter och flygledare fick träning i NATO:s rutiner för att landa i
Norge och Danmark. Genom samarbetet kunde danska eller norska
piloter flyga in på svenska militära fält. Det var bland annat F 17 i
Ronneby, F 5 i Ljungbyhed, F ro i Ängelholm, F 14 i Halmstad, F 9
i Säve, F 7 i Såtenäs, F 4 i Östersund samt F 2.1 i Luleå, dessutom till-
kom civila flygplatser, däribland Kiruna.

Från dansk sida användes flygsäkerhetsavtalet till spaningsopera-
tioner mot öst. Danska Draken-flygplan landade på F 17 i Ronneby
när det pågick manövrer utanför polska kusten. Genom att tanka på
F 17 kunde deras aktionstid mot Warszawapakten bli betydligt längre
— anflygningar på låg höjd för att i det längsta undgå upptäckt drar



13 6 mycket bränsle. Dessa uppdrag var inga övningslandningar för flyg-
säkerheten."

Trots det kom utredaren Rolf Ekeus 2002 fram till att »basering
av NATO-flyg i Sverige skulle ha krävt så omfattande förberedelser
och tillförsel av personal och materiel att dylika projekt inte kunde
te sig vare sig praktiska eller realistiska, särskilt inte som genomför-
andet skulle ha skett i krig«."

Norge kunde i vart fall i fred landa med Sabre, Starfighter och
F i  6 i Sverige. Även Danmark har F 16. Att landa dem i krig var fullt
möjligt, enligt tidigare norske försvarsstabschefen och flygofficeren
generallöjtnant Alf Granviken:

— Vi räknade inte med att landa i Sverige i krig — men såg det helt
klart som ett alternativ. Det skulle inte fungera perfekt — men att det
skulle fungera är jag övertygad om. Flexibilitet är nyckelordet så det
hade varit realistiskt. I nödens stund spisar fan flugor. Vi hade ju
kontakter på den operativa nivån. Flygsäkerhetssamarbetet handlade
ju lika mycket om flygsäkerhet som om operativa aspekter. Det fanns
kontakter operativt mellan de två flygvapnen, på stabsnivå och så
vidare. De personliga kontakterna är helt nödvändiga.

Den danske generallöjtnanten Bent Amled, som var stabschef
i danska flygvapnet 1978-198z, delar inte heller Ekeus uppfattning:

— Det var inga problem att landa på svenska baser. Vi gjorde några
test-flights så vi visste vad vi skulle använda. På den tiden hade ju
Danmark dessutom ett flygvapen som var helt svenskt med Draken
som vi hade köpt i början av 1970-talet.

Genom samarbetet lärde också ländernas flygare känna varandra
och knöt vänskapsband över alliansgränserna.

Överstelöjtnant Lennart Berns tjänstgjorde på F 4 i  Östersund
åren 1965-197o:

— På F 4 hade stridsledningschefen en vänskapsrelation till mot-
svarande stridsledningschef på norska sidan, de träffades och um-
gicks. Det är klart att de diskuterade gemensamma problem och hur
de skulle kunna lösa dem praktiskt. Det fanns ju ett helt nät av kon-
takter. Vi som hade deltagit i utbytet av kadetter mellan de nordiska
länderna var ju kompisar. Man träffades senare i karriären, kände
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igen varandra, drack öl ihop och umgicks. När flygfolk träffas, oav- 1 3  7
sett nationalitet, då har man oerhört mycket att prata om. Då kom-
mer nog det här politiska i andra hand.

Evert Båge var chef för F 4 och därmed även chef för luftförsvars-
sektorn i Nedre Norrland åren 1969-1973:

— Vårt luftförsvar var inte inriktat åt väster utan åt öster. Vi hade
flygsäkerhetsövningar med Bodo och (örlandet framför allt, men
flygsäkerhetsavtalet användes ju aldrig för det officiella syftet, nöd-
landningar. Jag umgicks väldigt mycket med chefen på Orlandet, han
blev sedan flygvapenchef. Vi hade mycket utbyte mellan varandras
officerare och familjer. Vi talade om våra baser, strategi och flygsystem.
Det var klart att vi skulle vara på samma sida om det gällde.

Olav Aamoth säger:
— Ingångsvärdet var ju alltid att i krig var Sverige antingen vänligt

neutralt eller aktivt stödjande.
Vänlig neutralitet innebar att stoppa överflygningar från öst, men

tillåta överflygningar från väst om det behövdes. Aktivt stöd innebar
att Sverige var medkrigförande. Aamoth mötte sin svenske kollega en
gång per år och då talade de även om hemliga ting.

— Men det blev aldrig nedskrivet. Vi kände varandra och var öm-
sesidigt intresserade av att få veta en del saker.

Den enda begränsningen i dessa ömsesidigt öppenhjärtiga samtal
var vissa amerikanska och brittiska planer som norrmännen inte be-
rättade om. Däremot orienterade de svenskarna om vilka flygplans-
typer som skulle komma till Norge som förstärkningar vid en kris
och var de skulle baseras. Vad detta innebar i form av vapen och
räckvidder »kan varje flygstab räkna ut«.

»DET FANNS INGA FLASKHALSAR« SAMBAND MED NATO

Flygsäkerhetssamarbetet blev en täckmantel för att etablera tekniska
sambandsförbindelser mellan Sverige och NATO-länderna och vi-
dare i NATO:s sambandsnät. Förbindelserna moderniserades så sent
som i slutet av 1980-talet.

Redan 1957 var Sverige och Danmark överens om att bygga radio-



I  38 länkförbindelser från Bornholm till Skåne och från Skåne till Själ-
land. Språket när man talade med varandra och angav flygplanslägen
skulle vara engelska.74

Enligt Neutralitetspolitikkommissionen krävdes särskilda beslut
för att koppla samtal mellan NATO och Sverige. Det motsägs av en
episod från slutet av 1950-talet. En svensk flygvapenofficer växel-
tjänstgjorde med brittiska kolleger i en radargruppcentral i  Skott-
land. En dag fick officeren ett infall och lyfte telefonluren på sitt
skrivbord. Han blev via NATO:s nät kopplad vidare hela vägen till
sin eskaderchef i Göteborg. Denne uppskattade inte tilltaget utan gav
ordern: »Lägg genast på!« Varpå flygofficeren fick en utskällning vid
hemkomsten."

Att i efterhand reda ut vilka sambandssystem som fanns är inte
helt lätt. I luftövervakningen arbetade civila och militära system ihop.
Den danske generallöjtnanten Kjeld Hillings0 uppger:

— Det fanns ett klart behov i fredstid för kontroll av luftrummet.
Och de civila systemen kördes ju av militära personer eller var sam-
manblandade med det militära systemet. Alla, såväl civila som mili-
tära myndigheter, ingick i det nätet och det var nödvändigt. Samtliga
militära och civila flygplan fångades upp och signalerna skickades
från den ena nationen till den andra.

Överstelöjtnant Lennart Berns minns rutinerna vid incidentbered-
skapen på F 4 i Östersund åren 1965-1970. Varje morgon provade
de förbindelsen med luftförsvarscentralen Gråkallen vid Trondheim.

— Det fanns en omkastare som satt hos luftbevakningsledaren.
Den fällde man och så gavs det ringsignal. Då svarade de i andra
änden och så sade man »Morrn, morrn« och hörde efter om de hade
något särskilt på gång. De hade ju motsvarande radarsystem hos sig
och samma geografiska referenssystem som vi, minns Lennart Berns.

Det har ibland gjorts gällande att dessa talförbindelser som fanns
med grannländerna skulle ha varit otillräckliga för att föra över infor-
mation i kris och krig. Men det äldre stridsledningssystemet Stril 5o
där information överfördes på detta sätt var i tjänst i Nedre Norrland
ända till 1987.76 Enligt flyggeneralen Evert Båge fanns det inga tek-
niska problem att föra över information till NATO-grannen i väster.
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— Vi hade en linje från Frösön till Trondheim och luftförsvarscen- I  39

tralen där. Så vi hade kontakter fram och tillbaka. Den dag man ville
utöka trafiken gjorde man det snabbt med radiolänkar. Det fanns
inga flaskhalsar där.

I det svenska fredshögkvarteret »Grå huset« på Östermalmsgatan
i Stockholm fanns det en larm- och förbindelselinje till de amerikan-
ska flygstyrkornas Europahögkvarter i Wiesbaden i Västtyskland.
Från Wiesbaden gjordes varje vecka ett enkelriktat förbindelseprov
av amerikanska signalister. De var då krypterade enligt svenska nor-
mer för att den svenska sambandspersonalen i Högkvarteret inte skulle
förstå varifrån meddelandena kom. Denna larmfunktion flyttades av
allt att döma över till underrättelsetjänsten där risken för upptäckt
var mindre.77

Sverige hade också en omfattande planering för riksledningen i
krig. Det svenska krigshögkvarteret var mycket stora anläggningar
för tusentals personer nedsprängda i bergen i Mellansverige. Denna
underjordiska och kärnvapenskyddade utpost för rikets politiska
och militära ledning kallas av de som känner till den för Zonen. Den
är än idag hemlig. Zonen var genom radiolänknätet ansluten till en
luftförsvarscentral som kunde vidareförmedla trafik med Danmark
och Norge samt NATO:s Europanät. Den vägen fick man också en
länk till de amerikanska flygstyrkornas Europahögkvarter i Wiesbaden
samt till det brittiska Royal Air Force och dess Bomber Command.
Både amerikaner och britter kunde sätta in kärnvapenbärande flyg."

Dessutom fanns Televerkets fasta nät och radiolänkar samt kort-
vågsutrustning för trafik med hela världen. Redan 1969 fanns det
i ett register också frekvenser för trafiksamband med kommunika-
tionssatelliter.

Även den svenska regeringens krigsuppehållsplats i Zonen hade
motsvarande utrustning för trafik med hela världen och en egen riks-
station i Televerkets nät samt kortvågsutrustning för att nå svenska
ambassader." Stig Synnergren som var ÖB 1970-1978 har också på-
pekat att det fanns goda möjligheter att använda andra nät som
Vattenfalls och Ericssons utlandsförbindelser."

1986 hade den tekniska utvecklingen gått i rasande fart och sam-



140  bandssystemet var föråldrat varför det moderniserades. ÖB Bengt
Gustafsson upptäckte i början av 1990-talet att flygsäkerhetsförbin-
delserna med Norge och Danmark hade moderniserats och försetts
med datoriserade växlar.

— Antalet förbindelser i kablarna från den svenska centralen för
ledning av luftförsvaret till de norska och danska centralerna var
tjugofyra. Och då insåg man ju direkt att det behövs ju inte för flyg-
säkerhetsarbetet, det måste vara något mer, säger Bengt Gustafsson.

Det var säkra kommunikationer som byggdes mellan högkvarte-
ren i Sverige, Norge och Danmark. De kunde också lätt kopplas om
till det svenska krigshögkvarteret. Även förbindelserna över Öresund
för marin samverkan med Danmark/BALTAP fanns kvar."

År zooz berättade den norske viceamiralen Bjcirnar Kibsgaard,
vars sista post var i Stavanger som chef för NATO:s då modernaste
högkvarter, för mig om förbindelserna med Sverige.

— Vi militärer kunde gå genom dessa så kallade tekniska installa-
tioner. Och ni var också orienterade om att ni kunde etablera kontakt
med vem som helst, i stort sett. Jag är förhindrad att säga för mycket
om det. Här var det en del kontakter som inte ens idag tål dagens
ljus.

»Hot-lines ÄR HEMLIGA TING«
REGERINGENS NÄT TILL NATO-GRANNARNA

Den svenska statsledningen byggde kring 198o upp ett topphemligt
sambandsnät till våra grannar i NATO. Genom nätet kunde Sverige
snabbt och säkert få kontakt med regeringarna i Oslo och Köpen-
hamn. Det skulle användas vid en allvarlig kris eller krig i vårt när-
område. Nätet har fram till nu varit okänt, men bekräftas av nyckel-
personer, däribland förre statsministern Thorbjörn Fälldin (C).

— Syftet var att i en inte närmare definierad situation raskt kunna
utväxla förtroliga meddelanden mellan statsledningarna i Stockholm,
Oslo och Köpenhamn. Och detta utan att behöva gå via ambassa-
derna eller via andra kanaler, berättar dåvarande kabinettssekretera-
ren Leif Leifland.

Det var Leifland som tog initiativet, han var UD:s högste tjänste-
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man åren 1976-1982.. I slutet av 1970-talet ökade på svensk sida 1 4 1
oron för de sovjetiska rustningarna, samtidigt som regeringen inten-
sifierat kontakterna med grannländerna genom hemliga möten med
ledande militärer och politiska tjänsteman.

Men vid en kris eller upptakten till ett krig saknades snabba och
framför allt säkra kommunikationer mellan regeringarna i Sverige,
Norge och Danmark.

— Den här skulle inte användas för daglig trafik utan var tänkt för
riktiga krissituationer i vårt närområde, säger Leif Leifland.

Att Sveriges regering — som bedrev neutralitetspolitik — skulle eta-
blera ett hemligt samband med våra NATO-grannar var hyperkäns-
ligt. Det kunde väcka frågor i regeringskansliet eller bli en politisk
affär om det läckte ut.

Leif Leifland kom då att tänka på Entebbe. Sommaren 1976 hade
ett fullsatt Air France-plan kapats av palestinska PFLP och tvingats
landa på flygplatsen i Entebbe i Uganda där gisslan fritogs i en israe-
lisk kommandoräd.

— Tänk om det inträffat en sådan kapning av ett SAS-plan! SAS
ägdes ju av tre regeringar och då hade det krävts instant secret com-
munications. Jag talade med Fälldin och han var helt med på det,
berättar Leif Leifland.

Men det verkliga syftet var säkerhetspolitiskt?
— Hela tiden! Men med SAS-planet fick jag en spik att hänga upp

det på som ingen kunde ifrågasätta. Och Fälldin spelade med, säger
Leif Leifland med ett litet skratt.

Därmed hade arrangemanget fått den täckmantel som behövdes
för att det skulle kunna genomföras. Förbindelserna måste vara ab-
solut säkra mot avlyssning genom ett chiffersystem — men det var
lättare sagt än gjort.

— Våra chifferexperter sade att världens kanske bästa chiffer-
apparater tillverkas av norska Tandberg. Men det var svårt att få ut
dem. De sade »det går inte, det finns inga möjligheter«, berättar
Leifland som i det militära själv tjänstgjort som kryptotekniker.

Chiffer och krypton är något av det hemligaste som stater håller
på med. Norge var med i NATO, och Sverige skulle inte få tillgång



till tekniken. Därför krävdes insatser på högsta nivå. Statsminister
Thorbjörn Fälldin tog upp frågan med Norges statsminister Odvar
Nordli.

— Ja, det minns jag mycket väl, det var hypermodern utrustning
ifrån Norge. Odvar Nordli hade inget att invända alls. Hans kom-
mentar var: »Fan, du kan ju mer om det här än jag«, berättar Fälldin
som var reservofficer och under en repetitionsövning haft ansvar för
förbandets sambandscentral med kryptering.

Men också Thorbjörn Fälldin var medveten om det känsliga i att
bygga samband till två NATO-länder.

— Ingen människa kunde väl beskylla oss för att ha äventyrat vår
neutralitetspolitik i och med det — för det var ju inget vapen. Utan det
var ju att se som försvarsutrustning, säger Thorbjörn Fälldin och
småskrattar.

Leifland berättar:
— Så hände det sig en dag att några skumma individer traskade in

på UD, upp på chifferkansliet och installerade den här apparaten.
Chifferkansliet, som kommunikationscentralen kallades då, fick i
uppgift att sköta den. Det var en maskin i Stockholm, en i Köpen-
hamn och en i Oslo och linjerna gick från svenska UD till danska och
norska. Det var ett Trekantschiffer, minns Leif Leifland.

Uffe Ellemann-Jensen som var dansk utrikesminister 1982-1993
är först tveksam till att tala om Trekantsförbindelsen.

— Hot-lines är hemligstämplade ting.
Men när han förstår att jag redan vet om förbindelsen, säger han:
— Den där hot-line känner jag till. Jag vill tro att den fanns även på

min tid, även om jag inte använde den för att få kontakt med Sten
Andersson. Just den där argumentationen om ett SAS-plan var känd
hos oss, minns Uffe Ellemann-Jensen.

Leif Leifland säger att han inte vet om systemet existerar idag.
Enligt UD finns det inte kvar, zoio finns det så många andra sätt att
komma i kontakt med varandra.32



4 I »Ett eller annat med Sverige«
Topphemliga resor

1  JUNI 1989 intervjuade jag Vigleik Eide, Norges försvarschef,
i Oslo. Han varnade då för neddragningar i det svenska försvaret.
I augusti 1989 var det dags för en större intervju med Sveriges

ÖB Bengt Gustafsson. Jag och Svenska Dagbladets chefredaktör Ber-
til Torekull träffade Gustafsson på Ravlunda skjutfält och i hans pri-
vata sommarhem på Österlen. När vi småpratade över kaffet efter
intervjun så nämnde ÖB att Vigleik Eide varit på besök där. När var
det? undrade jag. Det hade varit strax före min intervju med Eide
i Oslo. Vilket sammanträffande — pusselbitarna föll på plats. Inte
undra på att Norges högste militär visste så mycket om de planerade
neddragningarna inom det svenska försvaret!'

En annan person som på 1980-talet tvingades lägga pussel är den
danske generallöjtnanten Kjeld Hillingso. Han har gjort en spikrak
officerskarriär som kröntes med chefsposten för NATO:s Kommando
för Östersjöutloppen 1993-1995. En dag 1986 hände något som
gjorde honom otroligt irriterad.

Kjeld Hillingso var då chef för Planläggningsstaben i det danska hög-
kvarteret, Forsvarskommandot. Plötsligt var en av hans underställda
chefer, en kommendörkapten, puts väck. Kommendörkaptenen var
chef för den viktiga planläggningssektionen men ingen officerare på
sektionen kunde säga var han höll hus. En av de kvinnliga sekreterarna
anförtrodde till slut Hillingso att chefen sänts iväg på en resa — på order
uppifrån. Hillingso krävde besked av sin överordnade, försvarsstabs-
chefen. Denne svarade till slut att han inte skulle lägga sig i!

Sektionschefen försvann lika oförklarligt ytterligare några gånger,
men en gång upptäckte Hi'lingua två pusselbitar som passade. Hans
planläggningschef var bortrest och den resan sammanföll i tiden med
att den danske försvarsstabschefen skulle hålla ett tal i Stockholm.
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144 Hillingsos slutsats blev att orsaken till de mystiska resorna var att det
pågick »ett eller annat med Sverige«.

Vad Hillingso träffat på var en liten del av ett helt system av topp-
hemliga informella möten som hölls regelbundet och systematiskt
mellan Sverige och våra NATO-grannar Norge och Danmark.

Det etablerades redan under 1950-talet men hölls topphemligt. Av
sekretesskäl hade i Sverige endast överbefälhavaren och försvars-
stabschefen fullständig överblick över vad som skedde. En trängre
krets i regeringen Erlander informerades flera gånger och på olika
sätt 1949, 1959 och 1964 av Försvarsstaben om planeringen för sam-
verkan med Danmark och Norge i krig. Den hårda sekretessen un-
derströks för regeringen som utlovades största diskretion. »De starkt
begränsade förberedelser som förordas kan genomföras strängt kon-
fidentiellt.« Försvarsstaben poängterade att planerna »endast kräver
kortvariga sammanträffanden mellan enstaka officerare«.2

Ibland krävdes dock längre arbete i grannländerna, vilket kunde
väcka misstankar hos omvärlden. 1954 kontaktade försvarsstabs-
chefen Richard Åkerman UD eftersom en svensk officer behövde
hjälpa norska försvaret. I ett hemligt och förtroligt PM svarade che-
fen för UD:s politiska avdelning, Gunnar Jarring, att UD inte hade
några invändningar. Men ett villkor var att arbetet maskerades med
en täckförklaring. Officeren skulle beordras tjänstgöra i Oslo »som
vikarie« för försvarsattachén under förevändning att denne var sjuk,
på semester eller tjänstledig. »Vidare borde officerens kontakter i Oslo
inskränkas till en eller två norska officerare. Dessa kontakter borde
äga rum på försvarsattachéns tjänsterum på ambassaden i Oslo«,
instruerade UD. Optiken var alltså viktig — officeren fick inte riskera
att bli sedd vid någon norsk stab eller anläggning.'

Svenska militärattachéer i Köpenhamn kände inte heller alltid till
när deras höga chefer från Stockholm i hemlighet träffade sina danska
motsvarigheter på plats i Köpenhamn.

Att Kjeld Hillingso i Köpenhamn trettiotvå år efter Jarrings och
Åkermans korrespondens saknade sin kommendörkapten och att se-
kretessen var hård, var del i ett större mönster.

Det är känt att hemliga kontakter förekom under 1950- och 196o-
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talen. Vad jag kan visa är att de pågick även under 197o- och 198o- 1 4 5
talen. De militära kontakterna syftade till att diskutera och planlägga
operationer vid kris och krig — trots att detta inte skulle förekomma
enligt officiella svenska uttalanden, speciellt inte under 1970- och
1980-talen.

Officerare ur det svenska Högkvarterets operationsledning reste
till Köpenhamn och Oslo medan deras danska och norska motsvarig-
heter åkte till Stockholm. Även med Finland förekom ett hemligt ut-
byte.

Gemensamt för kontakterna på både militär och — som vi ska se
— politisk nivå var att de skedde i största hemlighet och med ett
bestämt mönster. Detta nordiska mötesmönster var att besöka sin
motpart minst en gång om året och ta emot denne en gång per år.
På så sätt träffades man minst två gånger om året vilket höll vän-
skapsband vid liv och ledde till att de invigda kunde uppdatera
varandra om vad som skedde i respektive försvarsmakt en gång i
halvåret.

»SMART ATT VARA CIVIL«
FÖRSVARSSTABSCHEFER PÅ BESÖK

Det hade länge varit tradition att de nordiska försvarsstabscheferna
besökte ländernas försvarshögskolor och höll föredrag. Det var
officiella besök i uniform och kanske också mottagningar på ambas-
saderna. Men det samarbete som Kjeld Hillingsfa kom på spåren 1986
var något helt annat — ett informellt resande som hölls topphemligt.

— Inget om detta läckte ut, inte ens till mig som var planeringschef.
Utan det var försvarsstabschefen och min sektionschef kommendör-
kaptenen som skötte det praktiska arbetet. Inga andra blev invigda.
Det var icke-officiellt och »need to know«, minns Kjeld Hillingso.
Uttrycket need to know betyder att endast den som ska lösa en upp-
gift ska känna till den, inga andra.

Den gängse bilden har hittills varit att samarbetet med våra
NATO-grannar avtog vid mitten av 1980-talet. Livlinan till väst till-
läts ruttna bort, kom forskaren Robert Dalsjö fram till i sin doktors-



146 avhandling.4 Detta eftersom ÖB Lennart Ljung 1984 gav order om
att bränna pärmar med planer för samverkan med Danmark och
Norge. Det skedde på Ljungs eget initiativ. Att förstöra planerna var
inget som försvarsminister Anders Thunborg hade sagt till om, trots
att Ljung berättat för honom om pärmarna.

Men det är inte hela bilden. För det första var det betydligt fler
planer än vad som rymdes i några pärmar. Det var i själva verket
material nog för att fylla kassaskåp.

— Det var ju så mycket material, allt var ju topphemligt, vart det
tog vägen vet jag inte, säger generalmajor Evert Båge som arbetade
med planläggningen innan den förstördes.

För det andra blev det en fortsättning i andra former. Enligt An-
ders Thunborg intensifierades mot slutet av kalla kriget kontakterna
med både USA och andra NATO-länder.

»Glöm inte bort att våra förbindelser man-mot-man i både poli-
tiska och militära sammanhang ökade hela tiden under perioden
(1969-1989). Sådan information finns dock inte dokumenterad.»
Det var alltså en övergång från fasta till mer informella band — som
dessutom enligt Thunborg »ökade hela tiden».5

Samma bild ger Bror Stefenson, svensk försvarsstabschef vid denna
tid 198z—I987.

— I pärmarna fanns gamla överenskommelser med Danmark och
Norge med många praktiska detaljer. När vi tittade på dem hade den
tekniska utvecklingen gått vidare så det var mycket som inte stämde.
Ljung gav mig ordern: Förstör de gamla handlingarna, men se till att
det blir något annat bra istället. Du ska vara vän med dina moatj&r
i de tre nordiska länderna sade han, minns Stefenson.

Därmed blev det något av en revitalisering av en ordning som gällt
från 1949 då dåvarande försvarsstabschefen Nils Swedlund fick rege-
ringens klartecken att förbereda samverkan med Norge och Dan-
mark vid kris och krig.6

Att kontakterna var goda och väloljade visas av den norske för-
svarsstabschefens besök i Stockholm mitt under Polenkrisen 1980.
Man åkte till varandra när det behövdes. Resorna betalades av un-
derrättelsetjänsten och kvittona brändes.
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— Det var i tjänsten, men det var smart att vara civil då, minns 1 4 7
Bengt Schuback.

Polenkrisen 1980-1984 ubåtskränkningarna och det spända in-
ternationella läget mellan Sovjet—Warszawapakten och USA-NATO
ledde till mer informella kontakter mellan länderna. Och som fram-
gått av tidigare kapitel så moderniserades dessutom de tekniska sam-
bandssystemen mellan länderna 1986.

Det internationella klimatet i början av 1980-talet skärptes, precis
som under åren 1948-1952. Under dessa bägge perioder av höjd
spänning, ökad osäkerhet och rustningar intensifierades kontakterna
mellan försvarsledningarna i Norden.

— Jag bestämde mig för att ta tag i försvarets beredskap som var
ganska dålig. Vad vi själva kunde ställa upp med på kort tid stämde
inte med vad jag upplevde i närområdet och i omvärlden. Så jag
intensifierade kontakterna, säger Bror Stefenson.

Alf Granviken, som var norsk försvarsstabschef samtidigt med
Stefenson, säger:

— Vi träffades en—två gånger per år och åkte då i civila kläder.
Det skedde inte bara med Danmark och Norge — utan dessutom

med Finland som hade en speciell situation, vilket jag återkommer
till. Mötena hölls alltid med ett grannland i taget.

— Finnarna sade »vi kan inte hålla på och umgås på det viset (på
grund av Finlands vänskaps- och biståndsavtal med Sovjet). Men du
får gärna komma hit och vi kan komma till dig.» Och norrmän och
danskar ville egentligen inte heller vara tillsammans. Så vi tog en i
sänder, minns Bror Stefenson.

Danmarks försvarsstabschef hette Sven Thiede. Hans dåvarande
underlydande, generallöjtnant Bent Amled, vittnar om Thiedes nära
band till Stefenson: »De talade väldigt gott samman.»

— Sven Thiede och jag jobbade ihop. Vi var väldigt överens: nu är
du och jag goda vänner och har varsin organisation. Då finns det all
anledning att när det bränner till klara ut vad du och jag gör, minns
Stefenson.

Därför gick man tillsammans i spelets form igenom olika tänk-
bara krissituationer i närområdet.



14 8 —  Huvudsaken i  de här kontakterna var beredskapshöjningar:
»Om det och det inträffar, vad gör du då?«, »Vad gör jag?«, »Och
vad gör jag då? « och så vidare, berättar Bror Stefenson.

Höjd beredskap kan tas till i kris — men är också första steget i en
utveckling som kan leda till krig. Skillnaden mellan krisspel och
krigsspel är hårfin.

— Som land höjer vi beredskapen, vare sig vi hamnar i ett neutralt
läge eller är med några andra, säger Bror Stefenson.

Stefenson vill inte kalla samarbetet med NATO-grannarna en in-
formell allians, eftersom det inte rörde sig om något som var för-
dragsfäst.

— En gemenskap är ett bättre uttryck. Det handlade om att Sverige
inte skulle komma efter i beredskapshöjningar. Jag trodde på allians-
friheten i fred. Men när det gällde neutralitet i krig hade jag betydligt
mindre nivå på mitt troende, säger Bror Stefenson.

Som framgick i kapitlet om Polenkrisen ansåg Bengt Schuback att
regeringen uppmuntrade de här kontakterna. Bror Stefenson verkar
ha agerat mer självständigt.

— Det är vanligt i all svensk statsförvaltning att generaldirektörer
har en avvägning att göra: Hur mycket ska jag informera statsrådet?
Jag har väl den uppfattningen att regeringen rätt ofta tyckte det var
bra när man gjorde något som var lite på gränsen. Om det gick illa
fick man själv stå för det.

Det var bra att de inte visste detaljerna?
— Ja, det skulle vara möjligt att förneka.

»DET VAR FÖR KRIG« OPERATIONSLEDARNA

I civila kläder reste chefer i det svenska Högkvarteret regelbundet till
sina motparter hos NATO-grannarna Norge och Danmark. De arbe-
tade i Operationsledningen som planerade Sveriges försvar i krig.
Efter mötena brändes reseräkningar av underrättelsetjänsten för att
inte röja mönstret av regelbundet återkommande militära möten
mellan Sverige och NATO-grannarna.

1981 var Frank Rosenius kommendörkapten, just hemkommen
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från två års utbildning vid Naval War College i USA. Han började då I
som chef för Operationsledning z i Försvarsstaben. En av hans upp-
gifter var att besöka sina motparter i Norge och Danmark. Men det
var inget resande enligt normala rutiner. När Rosenius skulle åka till
Norge och Danmark skulle det ske i civila kläder och resan skulle
bokas via Op 5 (Operationsledning 5 som idag heter Militära under-
rättelse- och säkerhetstjänsten, MUST), trots att Rosenius inte till-
hörde Op 5.

— Instruktionerna var att söka upp mina opposite numbers. Allt
skedde under väldigt mycket hysch-hysch. Allt gick ju på MUST:s
pengar. Chefen för Op 5 hade en sekreterare dit man gick för att boka
flygbiljetter, traktamente utbetalades i kontanter och reseräkningar
och annat brändes, minns Frank Rosenius.

När en svensk officer i Operationsledningen åkte på en sådan resa
till Norge eller Danmark fanns en bestämd rutin. Först ingick att visa
upp sig och hälsa på det andra landets försvarsstabschef och växla
några ord. Därmed blev försvarsstabscheferna bekanta med motpar-
tens nyckelofficerare. Därefter började själva arbetet med värdlandets
officerare på samma nivå. På kvällen umgicks officerarna, dagen där-
på fortsatte mötena innan det var dags för hemresa. Samma rutin gällde
när danska och norska officerare i civila kläder reste till Sverige.

— Det var oförargliga saker vi höll på med, men det är klart att det
hade väl kanske ändå inte tålt öppenhet. Det var till för att uppdatera
varandra kring points of contacts, om förhållanden och personer.
Det var uttalat att om det hettade till så skulle man vara ganska säker
på hur linjerna gick med telefonnummer och fax och allt vad det he-
ter. Det var underförstått att det var framför allt i kris och krig som
det här skulle tillämpas, säger Frank Rosenius.

Den statliga säkerhetspolitiska utredningen från zooz skriver att
möten förekom »på avdelningschefsnivå ... men att operativa frågor
inte fick diskuteras«.7 Utredningen nämner inte att dessa avdelnings-
chefer var chefer i Operationsledningen. Inte heller tar utredningen
upp alla de möten mellan länderna som skedde på handläggarnivå i
operationsledningarna.

Det är onekligen svårt att tänka sig att operativa officerare och

49



I  50 deras chefer träffas utan att diskutera operativa frågor. Vad var det
annars för vits med att sända ut dem? Den officiella bilden stämmer
inte riktigt med vad flera officerare i Operationsledningen själva be-
rättar. Här fanns i själva verket en kontinuitet bakåt som fortsatte
även på 1970- och 1980-talen.

— Vi hade ju regeringens direktiv att se till att hålla goda kontakter.
Man lärde känna varandra så att man verkligen visste vad man talade
om och kunde känna tillit till varandra, säger viceamiralen Per Rud-
berg som var sektionschef för Försvarsstabens Operationsledning z
under åren 1970-1973.

— Redan som chef för Op z låg det på mitt bord — på det personliga
planet. Vi besökte varandra från försvarsstab till försvarsstab — unge-
fär två gånger per år.

Den begränsning som fanns från regeringens sida var enligt Rudberg
endast att »stabssamarbete i egentlig mening« inte fick förekomma.

— Vi fick diskutera strategi men inte operativ samverkan. Men att
dra en gräns mellan strategi och hur den genomförs när den går över
i operationer är inte lätt. Den gränsen är verkligen svår att dra. Och
något måste ju lämnas åt det personliga initiativet!

Både Sverige och NATO-grannarna var intresserade av varandras
förmåga. Även om konkreta planer inte utväxlades, så kretsade där-
för samtalen om vad den andre klarade av i ett krig.

— Norrmännen var oroliga för att Sveriges försvar inte var så starkt
som tidigare så att Norge inte längre hade ryggen fri. De hade allt
svårare att bli övertygade om att Sverige skulle hålla emot, i första
hand i Övre Norrland men också i Syd. Vi var intresserade av att få
inblick i hur NATO-planerna såg ut för norskt vidkommande, säger
Per Rudberg.

Generalmajor Evert Båge var överste när han efterträdde Rudberg
som chef för Operationsledning z åren 1973-1978.

— Väldigt mycket av kontakterna gick ut på att lära känna varandra,
att man visste var man hade varandra. Vi utbytte synpunkter på hur
vi uppfattade det aktuella läget och vad som kunde ske, minns Evert
Båge.

— Med norrmännen hade vi en hel del studier och krigsspel där vi
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gick igenom olika scenarier: vad som skulle hända och hur vi plane- I  5 I
rade. Det var hypotetiska skeden av olika krigsöppningar eller hän-
delser där våra förband kunde komma i kontakt med varandra.

Enligt Evert Båge var det samma slags krigsspel som användes på
Försvarshögskolan. Temat i dem var att Sverige vid ökad internatio-
nell spänning hotades av Sovjet vid Östersjöutloppen eller i Norrland.
Sverige måste i spelen välja mellan att kämpa ensamt mot Sovjet eller
samverka med NATO. I spelen framförs en rad konkreta önskemål
från NATO om tillträde till svenskt territorium och flygbaser. Från
svensk sida begärs hjälp av olika slag. Teman som också fanns i mö-
tena mellan de svenska, norska och danska officerarna när de möttes.

— Det handlade om olika händelseförlopp, hur vi skulle ställa oss
till olika lösningar och hur vi skulle få kontakt med varandra. Det
viktiga var att vi bytte information om hur vi skulle tackla proble-
men — om den dagen skulle komma, minns Evert Båge och ger ett
exempel:

— Norrmännen önskade utnyttja svenskt territorium för att för-
stärka vid Narvik genom att flytta förband från södra Norge till nor-
ra Norge genom Sverige.

Men till det var Båge kallsinnig. Inte för att det inte skulle behövas
i ett krig — utan för att det var mer planeringsarbete än man mäktade
med. Dessutom gick det utanför den informella karaktär som kon-
takterna skulle ha.

— Man ville inte ha det på pränt, att det skrevs ner. Det var inte
planer utan önskemål. Vi skulle vara överens om vilka leder man ville
utnyttja och förbereda den dag det behövdes. Men det krävde då ett
politiskt beslut, det här var mer sonderingar på den militära sidan.

Med Danmark var kontakterna inte lika djupa för Båges del. Det
var av geografiska och strategiska skäl, men också en fråga om olika
kynne. Vid ett besök i Danmark hade en lustigkurre i det danska
högkvarteret fäst lappar på svenskarnas väskor med texten »Join
NATO now!». Det var inte uppskattat.

— Danskarna var lite mer legära. Där var det vi som höll tillbaka,
minns Evert Båge.

På 1980-talet intensifierades kontakterna med danskarna. Redan



I  5 2 tidigare fanns förberedelser för en gemensam minering av Öresund.
Nu genomfördes till och med ett krigsspel med danskarna, enligt ge-
neralmajor Lars G Persson. Han var chef i  Operationsledningen
1984-1987. I ett enklare spel möttes danskar och svenskar med en
stor karta över Östersjön.

— »Om vi är i en skarp situation och vi båda har ubåtar ute i södra
Östersjön, hur ska vi då se till att vi inte skjuter på varandra eller kol-
liderar med varandra?« Vi spelade, »Hur kan man göra: Vad behöver
vi veta? Vad behöver ni veta? Använder vi samma referenssystem
geografiskt? Begriper vi vad den andre säger? « — och så vidare, minns
Persson.

Enligt den säkerhetspolitiska utredningen fanns viss samverkan
om ubåtar, men det gällde endast övningar och endast i fredstid.'

Men när officerarna träffades och hade sina små krigsspel var det
inte precis övningar i fred de sysslade med:

— Det här var för krig, i krig, slår Lars G Persson fast.
Inställningen hos danskar och norrmän var enligt Lars G Persson

att Sverige i krig »räknades in i gänget«, samtidigt som de respekte-
rade det politiska ställningstagandet att vara alliansfritt.

— Men de tyckte kanske inte att det var den klokaste politiken. För
oss var det ju svårt att både verkställa och inte verkställa förberedel-
ser för samverkan. Det var därför det var så mycket hysch-hysch runt
det här, säger Lars G Persson.

Även med Storbritannien hölls möten, men de skedde via det brit-
tiska försvarsdepartementet och var inte lika täta och djupa som med
NATO-grannarna. Det återspeglade att Storbritanniens ställning
som imperiemakt försvagats och att dess roll som dold skyddsmakt
för Sverige alltmer övertogs av USA.

— Med britterna var det inte så resultatinriktade studier som med
Norge och Danmark. Det fanns ingen särskild agenda, utan det var
mer att man skulle orientera varandra, säger Evert Båge.

I slutet av kalla kriget, 1989, återvände Frank Rosenius till Ope-
rationsledningen, nu som högste chef.

— Då fortsatte jag med de här kontakterna. Det var snäppet högre
på nästa nivå. Men det var samma typ av informationsutbyte. Då
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började jag ifrågasätta om det behövde vara så hemligt. I  januari I  5 3
1993 när jag slutade, då var det inga hemliga reseräkningar längre.
Utan vi åkte öppet, då hade man i alla fall avdramatiserat den biten.

»SÅDANT MAN INTE KUNDE SÄTTA PÅ PAPPER«
BASTUSAMTAL

De högsta tjänstemännen i de svenska utrikes- och försvarsdeparte-
menten deltog regelbundet i informella samtal med sina motparter i
Norge och Finland. Även ländernas högsta officerare var närvarande.

Från 1977 deltog på svensk sida kabinettssekreteraren i UD Leif
Leifland, Försvarsdepartementets statssekreterare och överbefäl-
havaren Stig Synnergren eller försvarsstabschefen Lennart Ljung, se-
nare ÖB. Dessutom brukade cheferna för UD:s politiska avdelning
och diplomater med specialkunskaper delta. Från Norge och Finland
var det motsvarande uppställning av nyckelpersoner från diplomati
och försvar. Från svensk sida deltog ibland en ung statssekreterare
från Ekonomidepartementet, Carl Bildt.

— Vi hade en grupp med Norge med Johan Jr rgen Hoist. Där var
jag med någon gång. Där var väl även Treholt med vid något till-
fälle, om jag inte missminner mig. Samtalen var viktiga för att knyta
personliga band. Samtalsgruppen med finnarna var ännu mer bety-
delsefull i det sammanhanget. För det var i bastun med svenskarna
som finnarna talade om vad som hade hänt i bastun med ryssarna.
Så var det ju, säger Carl Bildt. (Johan Jorgen Hoist var statssekrete-
rare i försvarsdepartementet och blev senare försvars- och utrikes-
minister, han avled 1994. Treholt är den norske statssekreteraren
Arne Treholt, gripen 1984 som sovjetisk spion. Han dömdes 1985
till tjugo års fängelse, bland annat för politiskt spionage. Han benå-
dades 1992..)

Mötena hölls två gånger per år med varje land och växelvis i var-
andras huvudstäder. Men det skedde inte på utrikes- eller försvars-
departementen där besökarna hade kunnat väcka uppmärksamhet.
Istället genomfördes samtalen mer diskret. I Stockholm var på 1970-
talet finske ambassadören Jorma Vanamo värd för de finsk-svenska



154 mötena i sitt residens på Västra Trädgårdsgatan 13. I Helsingfors
stod den svenske ambassadören Sten Sundfeldt värd medan finländ-
arna var gäster.

Deltagarna träffades till samtal på eftermiddagen, fortsatta dis-
kussioner i bastun och sedan vid middagen. »Med middag och bastu
spände diskussionen över åtta timmar.« Så står det i ett efterlämnat
dokument från mötet i Stockholm i augusti 1978. Även om överens-
kommelsen med grannarna var att det skulle vara informellt utan
papper, så skrev man i vart fall på svensk sida i efterhand ner kortfat-
tade referat av vad som hade sagts vid mötena.'

Ambassadör Leif Leifland var kabinettssekreterare 1976-1982
och initiativtagare till dessa tillställningar, som av de invigda kallades
för samtalsgrupper, diskussionsmöten eller bastusamtal:

— Vi var isolerade. Vi deltog inte i NATO-samarbetet och var ju
inte alltid välkomna. Samtalen täckte ett väsenligt och länge känt
behov av öppna och förtroendeingivande samtal via kanaler som vi
tidigare inte haft, säger Leif Leifland.

Ministrarna var informerade om mötena, men deltog aldrig.
— Tanken var att vi skulle hålla ministrarna utanför. Dels kunde

man tala öppnare, dels hade det ju kunnat bli en rätt besvärlig situa-
tion om det läckt ut. »Här sitter den svenske utrikesministern och
talar med en NATO-minister om gemensam strategi! « Den risken
ville vi inte utsätta dem för, berättar Leif Leifland.

Ett av syftena från svensk sida var att via Finland få en bättre bild
av vad som skedde i Sovjet, och från Norge att få reda på tankegång-
arna i USA och NATO.

— Det var ett sätt att se till att det i Stockholm fanns en kärna av
högt uppsatta tjänstemän och militärer som var väl insatta i det gäl-
lande amerikanska och ryska tänkandet. Vi hade kontakter på hög
nivå med våra kolleger för att möjliggöra ett informellt men också
öppet utbyte av information, säger Leif Leifland.

Ambassadör Sven Hirdman deltog från den politiska avdelningen
i UD i samtalen, och sedan som statssekreterare i Försvarsdeparte-
mentet 1979-1982..

— Vi talade om känsligare saker — men inte om krigsplanering.
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Utan man talade Ryssland och Polen och byggde upp förtroliga kon- I  5 5
takter och en förtroendefull respekt för varandra. Det hjälpte till att
bygga upp de personliga kontakterna.

När jag först frågade UD:s arkivchef Berndt Fredriksson och hans
medarbetare hade de aldrig hört talas om dessa samtal och än mindre
trodde de att det kunde finnas några efterlämnade papper. Men efter
energiskt letande i UD och Riksarkivet fann de dokument från de
finsk-svenska mötena 1977-1979, hemligstämplade och märkta med
»Strängt förtroligt«. Mötena hölls vanligen i augusti i Stockholm och
i februari—mars i Helsingfors. I den första promemorian från 1977
skriver Hirdman: »Denna uppteckning är summarisk eftersom det
inte var meningen att anteckningar skulle föras under det förutsätt-
ningslösa middagssamtalet. « Hirdman var flitig, tre möten har avsatt
ett trettiotal sidor. Även om mötena var informella så framgår att de
var noggrant förberedda från svenskt håll.

Stolpar inför ett möte i augusti 1978 visar vad man från svensk
sida särskilt ville ta upp angående det säkerhetspolitiska läget i Nor-
den. Det var den sovjetiska politiken, det ökade amerikanska intres-
set för Nordflanken, stärkande av NATO-försvaret i Nordnorge, de
norsk-sovjetiska relationerna inklusive gränskränkningar, Sveriges
förbindelser med Sovjet och president Kekkonens tal.

Dessutom fungerade mötena som »åskledare« — på finländsk sida
retade man ofta upp sig på svenska uttalanden eller artiklar. Det
kunde gälla att Sveriges ÖB sagt att sovjetiska trupper kunde anfalla
genom Finland mot Sverige eller svenska massmediers syn att fin-
ländska politiker föll undan för Sovjet.

Kärnvapenrustningarna oroade alla: Sovjets med de sovjetiska
SS-zo-robotarna och de kärnvapenbärande Golf-ubåtarna i Öster-
sjön och USA:s med sina kryssningsrobotar som kunde ha flygbanor
över Sverige och Finland.

Den kärnvapenfria zonen var en aktuell fråga på både 1970- och
1980-talen. Frågan var hur de finska utspelen om en nordisk kärn-
vapenfri zon skulle förstås. Det var förslag som drevs officiellt av Fin-
land för att öka manöverutrymmet mot Sovjet — men finländarna
hade inte minsta tanke på att göra verklighet av zonen. Leifland minns



I  5 6 a t t  signalerna från Finland hade »en välgörande avkylande effekt på
de värsta svärmarna kring zon-tanken i den borgerliga regeringen«.

Från Norge deltog bland annat statssekreteraren i försvarsdepar-
tementet Johan Jorgen Hoist (senare statssekreterare i norska UD
samt försvars- och utrikesminister). Han var på 1970-talet samtidigt
en av de drivande i en informell, bilateral studiegrupp i vilken Norge
och USA ingick. Gruppens arbete innebar att USA och senare NATO
fick ett ökat intresse för Skandinavien, NATO:s nordflank.'°

— Hoist var ju i väldigt nära kontakt med amerikanerna. Den in-
formation av värde som vi fick gällde norra flanken, försvaret av
Norska havet, uppbyggnaden av det norska försvaret i norr, hur de
såg på Murmansk och så vidare, säger Leif Leifland.

Uppteckningarna speglar den oro som fanns då över de sovjetiska
rustningarna i norr och NATO:s svar på dem. Finske generalmajoren
Aimo Pajunen påpekade i augusti 1977 att »NATO inte torde kunna
försvara Nordnorge«." Finlands ambassadör i Washington Jaakko
Iloniemi berättade i augusti 1978 om ett ökat intresse och en ökad
oro i USA för NATO:s nordflank: »En särskild arbetsgrupp har bil-
dats i State Department med företrädare för CIA och Pentagon. Den
återspeglar den marinstrategiska utvecklingen men är samtidigt en
krisgrupp. «

Med finländska företrädare diskuterade man utvecklingen i Sovjet
och i det oroliga Polen. Med historiens facit framstår diskussionerna
som mycket initierade. Finske diplomaten Max Jakobson varnade i
mars 1979 för att Sovjet drev en alltmer militariserad politik — vid
jultid samma år kom invasionen i AfghanistanY

— Samtalen skedde under ytan — och mycket konfidentiellt. Vi ville
ju undvika att ge ryssarna möjlighet att säga att vi höll på med för-
handlingar mot Sovjet. Vi var ju mycket, mycket försiktiga i det här
avseendet på den tiden, minns Max Jakobson.

Mötena och samtalen fortsatte även efter den socialdemokratiska
valsegern 1982. enligt samma mönster, berättar Jan Eliasson som var
chef för UD:s politiska avdelning åren 1983-1987.

— I Helsingfors möttes vi på residenset och hade en stenhård, bra
diskussion. Totalt rakt och öppet. Vi och finländarna hade med oss
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5 8 l i te spännande personer som Krister Wahlbäck och Max Jakobson.
Vi pratade ett par timmar mellan fyra och sex på eftermiddagen.
Sedan gick vi in i bastun. Det kallades ju bastusamtal. Efter bastun
var det gott öl, och så svettades man lite i stora tjocka frottehand-
dukar. Alltid på residenset — inga tråkiga kontor — det var mycket
angenämt. Sedan var det middag då man fortsatte diskussionerna —
ännu bättre på kvällen. Du kan ju tänka dig vad det betyder för vän-
skapsbanden, säger Jan Eliasson.

Jaakko Iloniemi deltog även han i samtalsgrupperna på 1980- och
1990-talen:

— Där talades ju mycket mer öppet än i andra mer officiösa sam-
manhang. Från vår sida informerade vi svenskarna om våra bedöm-
ningar och tankegångar. Vi sökte också genom att dela med oss av
information och bedömningar skapa förståelse för våra utrikespoli-
tiska förehavanden. Samtalen gjorde att vi bättre förstod hur Sverige
agerade och utifrån vilken lägesbedömning det skedde.

— Där sades sådant som inte sätts på papper. Dels var det känsliga
saker, men också subjektiva bedömningar som om de satts på papper
skulle binda en.

Men tack vare den flitige Sven Hirdman hamnade alltså ändå en
del av vad Iloniemi och andra sade på papper.

Pär Stenbäck var finländsk utrikesminister åren 1982-1983 men
deltog i diskussionsgrupper både före och efter det. Från finländsk
sida fanns en tanke att i grupperna ha företrädare »i reserv«. Om
Finland hotades skulle de ha goda kontakter västerut.

— Det ansågs i Finland att det är viktigt att hålla Sverige varmt så
att säga, att hålla Sverige informerat om tänkesätten, säger Pär Sten-
bäck. Han deltog i Finlands diskussionsgrupp med Norge, enligt
samma procedur som med svenskarna:

— Man kunde tala öppet utan informella protokoll och utan någon
som helst rapporteringsskyldighet åt något håll. Genom att resonera
om känsliga saker var vi bättre förberedda på överraskningar i ut-
rikes- och säkerhetspolitiken, säger Pär Stenbäck. Han påpekar att
inga politiska beslut fattades på grund av mötena i grupperna, men
tillägger:
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— Man hade en känsla av att det påverkade nog ändå politiskt I 5 9
i respektive land eftersom där fanns personer som satt i exekutiv
ställning.

»DET VAR VÄLDIGT MÅLINRIKTAT«
BEFÄLHAVARE ÖVER GRÄNSEN

Om Sverige skulle hamna i krig skulle striderna ledas av de sex re-
gionala militärbefälhavarna, MB. Men flera av dem insåg att de inte
skulle klara av uppgiften utan nära kontakter med grannländernas
befälhavare — tvärs över lands- och alliansgränser.

Säkerhetspolitiska utredningen beskriver dessa möten som »artig-
hetsbesök med social samvaro. I programmet ingick också ofta vis-
ningar och studiebesök liksom diskussioner om erfarenheter av orga-
nisation, utrustning och soldatutbildning. Operativa frågor fick inte
diskuteras.<<" Så långt den officiella historieskrivningen. Det är en sak
vad som fick diskuteras — en annan vad som faktiskt skedde. I själva
verket diskuterades just operativa frågor.

Det skedde redan på 1950- och 1960-talen. Chefen för Västkustens
marinkommando hade exempelvis 1961 som uppgift att förbereda
eventuell samverkan med NATO-länderna."Generalmajor Clas Skog-
lund var 1972-1974 militärbefälhavare i Milo Väst som sträckte sig
från Halland till Norge. Han påpekar för mig att han inte hade be-
fogenhet att diskutera operativt samarbete. Men man informerade
varandra informellt ändå:

— Vi såg ju på varandras övningar. Formaliteterna upprätthölls.
Men vad som hände bakom kulisserna var en annan sak. Det är klart
att vi talade om att händer det värsta så är det Sveriges förbannade
plikt att vi ska försvara er, skydda er. Och det var förberett.

Innan Bengt Gustafsson blev överbefälhavare var han befälha-
vare i Boden 1984-1986 där han ledde Övre Norrlands militär-
område, Milo ÖN. Det började söder om Umeå och sträckte sig till
Treriksröset. Gustafsson hade redan tidigt börjat fundera under fält-
övningarna:

— I en given situation så måste vi ju samarbeta med Finland, men
också med NATO-länder. Redan som ung officer hade jag börjat



160  tänka i operativa termer. Det var väl egentligen när jag blev militär-
befälhavare som det riktigt ställdes på sin spets. För då hade man
plötsligt en uppgift där detta kunde bli aktuellt.

När han tillträdde som militärbefälhavare i ÖN åkte han med sin
hustru Inger upp genom Finland. Det var inte bara en privat resa utan
också en rekognosceringstur för att se på det finska försvaret mot
Sovjetunionen. På vägen till Boden hälsade han på sin kollega i norr,
den finske generalen i Lappland, Erkki Lahtikainen. Men vad Gustafs-
son inte visste var att han under omvägen till Boden hade finländska
Säpo i hälarna.

— Några år efteråt sade den finske kommendören där uppe: »Vet
du om att skyddspolisen var efter dig hela tiden?« Men jag gjorde ju
inget olagligt, minns Bengt Gustafsson.

Han förbätttade underrättelsesamarbetet med Finland. Gustafs-
son lyckades också få till stånd möten mellan honom själv, Lahtikai-
nen och den norske överstkommanderende i Nordnorge, Ulf Berg.
De tre befälhavarna möttes, bland annat i Pältsas-stugan nära Treriks-
röset, en svensk stuga som också i krig var bas för jägarförband.

— Vi hade fruarna med och möttes för att lära känna varandra och
förstå hur de andra tänkte. Det är klart att vi diskuterade militära
ting, men inte något konkret samarbete. Men det var naturligtvis
underförstått. De andra insåg samma sak. Vi bekantade oss med var-
andra, men någon konkret planering gjorde vi inte, säger Bengt
Gustafsson.

Trions möte skedde efter godkännande av ÖB Lennart Ljung res-
pektive Huvudstaben i Helsingfors. I själva verket hade diskreta mö-
ten mellan norska och finska generaler skett redan tidigare. General
Jaakko Valtanen var i början på 1960-talet adjutant till Finlands för-
svarschef Sakari Simelius och minns följande:

— Vi hade en övning i Lappland. Vi bytte till civila registrerings-
nummer på Simelius tjänstebil, drog på oss civila blusar och körde
över på norska sidan. Vi träffade chefen för Nordnorges försvar. Det
diskuterades ju inga märkvärdiga säkerhetspolitiska frågor, men det
var ändå en kontakt.

Traditionen fortsatte, över tjugo år senare åkte Erkki Lahtikainen
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fortfarande civilklädd med civila skyltar till Norge. Och tillsammans 1 6 1
med sin svenske kollega rekognoscerade han terrängen.

— Med Bengt Gustafsson var jag i hela Lappland och hela Norrbot-
ten, minns han.

Även den norske generalen Fredrik Bull-Hansen som var kom-
mendör för markstyrkorna i Nordnorge åren 1979-1981 berättar
om gemensamma rekognosceringar.

— I terrängen tittade vi på de saker som vi bedömde var av gemen-
samt intresse. Svenskarna orienterade oss öppet om svensk försvars-
kapacitet och möjligheter i Lappland och nordområdena. På finskt
territorium var det lite mera känsligt än på svenskt av olika orsaker.
Finnarna hade en lite svårare situation än Sverige i sin definition av
neutralitet.

Tonne Huitfeldt som var överstkommanderende i  Nordnorge
1978-1981 minns att han utnyttjade varje tillfälle att hålla kontakt:

— Det var en reservofficerstävling som ägde rum i Boden vid den
tidpunkten. Och det gav mig en legitim anledning att resa till Boden.
Tävlingen ägde rum i ett land per år. Och den användes alltid som en
förevändning att komma samman, det gällde i Finland och det gällde
i Sverige.

Åke Sagren var milobefälhavare i Boden åren 1987-1990 och
ärvde Bengt Gustafssons kontakter. Han bedrev inte samverkan med
grannarna i formell mening, däremot förekom det ett intensivt infor-
mellt utbyte med Finland. Efter bastubad så åkte kartorna fram.

— Det var väldigt målinriktat och handlade om hur vi hade tänkt
genomföra en försvarsoperation mot ett angrepp österifrån. Finnarna
redogjorde för sitt och vi redogjorde för vårt, säger Åke Sagren. Även
om det inte skedde en gemensam planering så hade det enligt Sagren
gått att samverka, om neutraliteten bröt samman och det blev krig:

— Mina stabschefer, sektionschefer, underrättelseofficerare och för-
svarsområdesbefälhavare hade kontakt med sina motsvarigheter i
Finland. Det hade varit en mycket snabb sak att knyta upp ett direkt
gemensamt samarbete. Det handlade om ett dygn eller två.

När den finske generalen i Lappland skulle lämna sin post bjöds
Åke Sagren in att träffa hans efterträdare. Det skedde i det fria, vid en



162  e ld  på en finsk sjöstrand där de tre generalerna slog läger för natten.
Som militärbefälhavare hade Sagral också täta kontakter med Norge.
Han besökte på norsk sida den sjätte divisionen och Brigad Nord,
som med 5 000 man var Norges stående armsförband. Han fick se
befästningar i norska Lyngenlinjen, kustartilleri och flygbaser i Nord-
norge. Ett gemensamt bekymmer var risken att sovjetiska förband
skulle gå över svenskt område mot Norge.

— Det var samma sak där: vi orienterade dem om hur det svenska
försvaret såg ut. Och norrmännen redogjorde för vad de hade.

Åke Sagr&I var så ofta i Nordnorge att han blev väl bekant med
officerarna. Han kände dem så väl att när Sagral senare som arms-
chef kom dit igen så reagerade hans norske värd Arne Sollie, general-
inspektör för hxren.

— En gång när vi var uppe hos Brigad Nord på deras övningar sade
Arne Sollie att han tyckte det var lite genant att officerarna på Brigad
Nord kände den svenske armschefen bättre än den norske general-
inspektören för ',wren!

Även mellan ländernas försvarschefer blev kontakterna fler ju
längre kalla kriget pågick. Fram till 1986 hade mötena hållits med
varje försvarschef, en i taget, bilateralt. Det ändrade Bengt Gustafs-
son på.

— När jag tillträdde som ÖB försökte jag ordna att vi skulle träffas
alla fyra. Det knepiga var inte Norge och Danmark, det gick ju alltid
bra. Utan det var Finland, men det ordnade sig. Det första mötet var
på vår gård nere i Hammenhög. Då var våra fruar med. Vi herrar, så
att säga, hade ömsesidiga orienteringar med varandra om vart för-
svaret var på väg och hur vi skulle främja nordiskt samarbete. Under
tiden hade fruarna ett dagsprogram och var ute och tittade på natur
och kultur. Så hade vi trevligt också naturligtvis, med middagar,
minns Bengt Gustafsson.

— Jag orienterade alltid de andra om planeringen ungefär samtidigt
som Försvarsdepartementet visste om det — innan det kommit i mass-
medierna. När vi skulle göra förändringar talade vi om det för var-
andra i god tid: »Nu måste jag föreslå det här av ekonomiska skäl,
jag tänker göra så här.«



»Ett eller annat med Sverige« Topphemliga resor

Att Norges försvarschef Vigleik Eide visste så mycket om Sveriges 1 6 3
försvar när jag intervjuade honom 1989 var därför alltså ingen
slump.

»ETT ÖMSESIDIGT SAMFÖRSTÅND«
FINLÄNDSK DISKRETION

I en bok om Sveriges dolda NATO-förbindelser är det omöjligt att
förbigå de dolda kontakterna österut med Finland under kalla kriget.
Samarbetet med NATO-länderna hölls hemligt i Sverige, men för vår
östra granne var NATO-kontakter både extremt känsliga och dess-
utom riskabla. Därför blev politiska och militära kontakter med Sve-
rige desto viktigare. De byggde på personliga band och utbytet sked-
de informellt i privatbostäder eller i avlägsna fjällstugor.

— Man kan lite grand säga att våra kontakter västerut gick genom
Sverige. Vi hade naturligtvis direkta kontakter också med västliga
länder, men vi ansåg alltid att för Finland var det viktigaste utlandet
Sverige. När man kommer till positionen som försvarschef så sker
första utlandsresan till Sverige. Under det kalla kriget skedde den
andra till Sovjetunionen, säger amiral Jan Klenberg. Han var finsk
försvarschef 199o-1994 och dessförinnan chef för Huvudstaben
1983-199o.

Klenbergs beskrivning fångar Finlands situation och den balans-
gång landet tvingades till. Man var liksom Sverige ett västland — men
under kalla kriget var Finland också strategiskt förbundet med Sovjet
genom VSB-pakten. Detta finsk-sovjetiska fördrag »Om vänskap,
samarbete och ömsesidigt bistånd» undertecknades den 6 april 1948.

Det var ett fattigt och krigshärjat Finland som tvingades ingå VSB-
pakten. Ryska revolutionen hade gett Finland självständighet 1917,
följt av inbördeskriget, även kallat frihetskriget, mellan de röda och
vita 1918. När Sovjet hösten 1939 krävde tillträde till finskt territo-
rium vägrade den unga republikens regering att ge vika. Stalins svar
blev ett massivt militärt överfall. Sovjettrupperna hade order att inta
hela Finland och inte stanna förrän de nådde svenska gränsen. Men
finländarna förbluffade en hel värld genom att hålla stånd mot en



I  64 mångfaldig övermakt i vinterkriget 1939-194o. Efter Tysklands an-
grepp på Sovjet följde fortsättningskriget i öster 1941-1944 samt
Lapplandskriget i norr 1944-1945 där de tidigare tyska vapenbrö-
derna drevs ut. Med vapenstilleståndet 1944 anlände till Helsingfors
en av Sovjet dominerad kontrollkommission på över tusen personer.
Den verkade till 1947 då Parisfreden förbjöd Finland att inneha
ubåtar, armål begränsades liksom flygvapnet som endast tilläts upp-
gå till sextio plan.

När VSB-avtalet undertecknades i april 1948 hade kalla kriget
nått frysgrader och Finland hade inte mycket annat val än att skriva
på. Stalins initiativ kom direkt efter den kommunistiska Pragkuppen
i februari och i  Helsingfors var kuppryktena så intensiva att den
kommunistkontrollerade statspolisen avväpnades och militära för-
band gick i ställning. Sovjet gick dock med på finländska ändrings-
förslag i pakten. Den hårda kärnan i fördraget var att Finland för-
band sig att avvärja varje angrepp mot Sovjet genom Finland från
Tyskland eller annan stat i förbund med Tyskland. Den finländska
ledningen bedömde att landet inte hade några realistiska möjligheter
att stå neutralt i ett nytt krig. Finland skulle tvingas välja Sovjetunio-
nens sida.

Svenska regeringen anpassade sig raskt till Sovjetimperiets expan-
sion i syd och öster. Utrikesminister Östen Undén sade i mars 1949
att en kupp i Helsingfors likt den i Prag inte skulle ändra svensk neu-
tralitetspolitik: »Det vet vi ju ändå att Finland hör till den ryska in-
tressesfären.«" Det var ett brutalt konstaterande och kan ses som en
öppen svensk förtroendeskapande signal till Sovjet. Men Sverige
sände också andra signaler — om Moskva gick för hårt fram mot Fin-
land skulle det påverka svensk opinion och svensk utrikespolitik."
Gentemot Washington valde Undén att sända diskreta förtroende-
skapande signaler om att den svenska politiken inte var huggen i sten
utan att »en omprövning av alliansfriheten var sannolik vid en sovje-
tisk ockupation av Finland «.17

Finlands president J K Paasikivi och efterträdaren Urho Kekko-
nens linje var att det viktigaste för Finland, bestämt av dess geografi
och historia, var att upprätthålla goda relationer med Ryssland. VSB-
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avtalet förnyades 1955, 1970 och 1983 och var i kraft till Sovjets 1 6 5
upplösning 1991-1992.

För Finland, som ju var Sveriges östra rikshalva i 56o år, förblev
banden till broderlandet viktiga. Till Sverige sände utrikesministeriet
i Helsingfors sina toppkrafter. Max Jakobson var 1972-1974 ambas-
sadör i Stockholm. Långt innan uppgifter om Sveriges hemliga sam-
arbete med NATO-länderna kommit fram, skrev han 1979: »Svensk-
arna vet att de kan få hjälp från väst om de angrips från öst: för detta
behövs inget VSB-avtal.«18

— Jag hade ingen konkret information om det, men hade uppfatt-
ningen att så måste det vara, säger Max Jakobson och förklarar:

— Det var en paradox mellan Finland och Sverige. Finland hade ett
avtal med Sovjetunionen och i alla officiella tal sade man att det var
ett viktigt avtal och så vidare. Men avtalet var helt tomt — det fanns
inget samarbete mellan Finland och Ryssland på det militära områ-
det. I Sverige hade man avtal med västmakterna men det nämndes
inte någonstans. I själva verket skedde ett samarbete hela tiden bak-
om kulisserna. Det var motsatsen som hände här.

Pär Stenbäck från Svenska Folkpartiet var finländsk utrikesminis-
ter åren 1981-1983. Han säger att man i Finland aldrig talade om
hjälp från väst.

— Vi spekulerade inte heller om det, sådant blev för farligt ur vår
synpunkt. Där var vi väldigt försiktiga. Mycket kunde ryssarna tåla
— men på militärsidan skulle det vara oförlåtligt ur deras synpunkt
om man börjat förbereda så som Sverige gjorde.

Samtidigt stod det enligt Stenbäck klart att försvaret var inriktat
på att möta ett sovjetiskt anfall:

— Men om man ens skulle ha redovisat detta öppet från försvarets
sida skulle Kekkonen naturligtvis blivit förbannad.

Generallöjtnant Ermei Kanninen hade som chef för generalstaben
1974-1978 och Huvudstaben 1978-19 8 2 en central position. Han
ger en likartad bild.

— Naturligtvis visste Kekkonen att vi var redo och hade planer mot
Sovjetunionen. Men alla politiker måste tänka på att vii VSB-pakten
lovat att det är enbart mot västmakterna som vi måste vara redo att



66 försvara Finland. Så det var bättre att politikerna inte frågade oss om
saken!

Att politikerna visste, men inte »ville veta«, är ett arbetssätt som
också fanns i Sverige då det gällde landets NATO-förbindelser, vilket
jag går närmare in på i kapitel 14.

Minister Jaakko Iloniemi har varit ambassadör och finländsk för-
svarsutredare. För att förstå Finlands säkerhetspolitik måste man
skilja på vad som sades på den politiska scenen och vad som skedde
utanför den, i verkligheten.

— Militären lyckades alltid göra vad de ansåg vara nödvändigt
utan politisk inblandning. Varken försvarsministrar, statsministrar
eller presidenten ville blanda sig i. Och utlänningarna här förstod
sådana saker och ting. De kunde räkna ut vad det betyder att vi har
allmän värnplikt och ett försvarssystem som kan mobilisera 500000
man. Det finns ju bara en möjlig utmanare. Så hur mycket man än
talade om vänskap visste ju varje förståndig människa vad det i verk-
ligheten var frågan om. Det visste ju självfallet ryssarna också, säger
Jaakko Iloniemi. Medan dubbelspel i Sverige är ett fult ord så är det
i Finland närmast ett annat uttryck för statskonst:

— Det var ett dubbelspel. Man sade ett och gjorde annat. Praktiken
hade väldigt lite att göra med den liturgiska sidan av politiken. Men
det skulle politiskt blivit mycket besvärligt om Ryssland verkligen
velat tränga fram över Finlands territorium, säger Jaakko Iloniemi.

En finländsk försvarstjänsteman i aktiv tjänst konstaterar:
— Det fanns helt klart sovjetiska planer för attacker genom Fin-

land. Vi hade inte några illusioner om det på någondera sidan. De
skulle gå mot delar av Sverige och Finland. De hade helt klart förmå-
gan och skulle göra det om det var nödvändigt för dem)

Generallöjtnant Ermei Kanninen säger att han via kontakter med
tidigare Sovjetofficerare vet att den ryske armékårschefen i Viborg
arbetade med planer på att ockupera Finland.

— Militärt är det helt och hållet normalt. Militärerna måste pla-
nera så att de är färdiga om politikerna säger: Gör någonting!

På frågan om han trodde att Finland och Sverige skulle kunna vara
neutrala i ett storkrig, svarar Ermei Kanninen:
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— Det är naturligtvis möjligt — men inte sannolikt.
Jaakko Iloniemi har varit finländsk ambassadör i Washington och

anser att Sveriges dolda band till USA hade en återhållande effekt på
Sovjets agerande mot Finland. Och det har Finland en svensk att
tacka för: storspionen Stig Wennerström.

— Min teori är att Wennerström var mycket nyttig för oss. Han
måste ha informerat sina huvudmän om de svenska kontakterna med
amerikanerna. Därför förstod ryssarna att om de utövade mera tryck
på Finland så skulle den amerikanska samverkan med svenskarna bli
mycket viktigare, säger Jaakko Iloniemi.

De svenska banden till USA var som mest ansträngda när Max
Jakobson var finländsk ambassadör i Stockholm 1972-1974. Det var
under »frostens år« mellan Sverige och USA sedan statsminister Olof
Palme likställt den amerikanska krigföringen i Vietnam med nazister-
nas förintelseläger.

— Skillnaden mellan finsk och svensk politik var den att Finland
försökte ha goda relationer med både Amerika och Ryssland, medan
Sverige ordnade det så att de hade lika dåliga relationer med båda,
säger Max Jakobson. Själv hade han ett gott förhållande till Olof
Palme som inbjöd honom att ringa och komma upp närhelst han
ville.

— Palme var en mycket, mycket ovanlig person. När vi satt såhär
på soffan i hans kansli så var han oerhört saklig, intressant och rea-
listisk. Vi hade mycket goda samtal, jag tyckte faktiskt mycket om
det. Varje gång så var jag mycket nöjd med att han var mycket öppen,
mycket saklig. Men det var naturligtvis en helt annan Palme som steg
upp på podiet och talade till en publik, säger Max Jakobson.

Han har följt den debatt som förts i Sverige om att vii en storkon-
flikt tidigt kunde ha övergett neutraliteten för att få hjälp från väst.
Hur Sverige skulle agera är omöjligt att säga säkert, men Max Jakob-
son tror att Olof Palme i en storkonflikt i Europa »skulle ha varit på
rätta sidan», alltså västmakternas.

En av de finska VSB-förhandlarna i Moskva 1948 var riksdagens tal-
man, centerpartisten Urho Kekkonen. Han valdes till president 1956,
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168 delvis med stöd av kommunisterna enligt direktiv från Moskva.
Kekkonens motståndare befarade att Finland nu skulle bli ett »Kek-
koslovakien«. Kekkonen hade via KGB-män goda kontakter med
Kreml och tog stor hänsyn österut. Presidenten ansvarade enligt
grundlagen för utrikes- och försvarspolitiken och var överbefälha-
vare. Kekkonen agerade egensinnigt både i relationerna till Moskva
och vid regeringsbildningar (än idag diskuteras exempelvis om not-
krisen 1961 med Sovjet i själva verket iscensatts av Kekkonen för att
stärka hans position). Det fanns även en utbredd självcensur i fin-
ländska medier som dröjde kvar till slutet av 1970-talet (bland annat
om vinterkrigets orsaker).2° Under 1970-talet fick sådan eftergifts-
politik mot Sovjet ett särskilt namn med dålig klang i väst: finlandi-
sering. Men i själva verket frigjorde sig Finland i små, små steg ur det
sovjetiska greppet och försökte få Kreml att erkänna landets neutrala
status (vilket skedde först under Michail Gorbatjovs styre). Kekko-
nen var obestridligen skicklig och ökade efterhand Finlands rörelse-
frihet gentemot Moskva. Han innehade presidentskapet i tjugofem år
till 1981 då åldersdemens gjorde det omöjligt för honom att upprätt-
hålla posten.

Urho Kekkonen talade bra svenska och hade goda relationer till
både Tage Erlander och Marcus Wallenberg. Relationerna präglades
av ömsesidig respekt.21 Hur nära banden mellan Kekkonen och Wal-
lenbergsfären var framkom under en märklig episod mitt under not-
krisen mellan Sovjet och Finland, som tidigare inte varit känd.

Notkrisen utbröt hösten 1961, då Sovjet med hänvisning till Väst-
tysklands ökande roll inom NATO (bland annat bildandet av NATO:s
Kommando för Östersjöutloppen BALTAP) begärde konsultationer
med Finland enligt VSB-fördraget. Det utlöste internationell upp-
ståndelse och oro inte minst i den svenska regeringen och försvars-
ledningen. Kekkonen, som av allt att döma visste om den sovjetiska
framstöten vilken gynnade hans presidentvalskampanj, befann sig på
Hawaii på badsemester efter sitt statsbesök i USA.22

När Kekkonen återvände från Amerika med flyg via mellanland-
ning på Bromma så fanns en svensk med honom på planet. Det var
bankdirektören Karl-Arvid Norlin som fungerade som Wallenberg-
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arnas underrättelsechef. Dåvarande generalstabsöversten Clas Skog- I  69
lund minns hur försvarsstabschefen Carl Eric Almgren gav order till
den högt betrodde översten Åke Mangård att åka ut till Bromma.

— Almgren skickade ut Mangård: »Häkta Norlin. För honom till
Försvarsstaben! Jag skall jäklar anamma höra honom innan Wallen-
bergarna!« Och så skedde också. Då lärde jag mig att bankerna och
affärsvärlden har en väl så framstående underrättelsetjänst som mili-
tären har. Det var fantastiskt, minns Cla6 Skoglund.

President Kekkonen själv höll sig också väl underrättad. På 1950-
talet träffade han en ung svensk företrädare för Svenska landsbyg-
dens ungdomsförbund. Det var Thorbjörn Fälldin:

— Jag hade blivit uttagen till att åka över till de finska centerstäm-
morna. Söndagen där var ju en enorm folkfest. De hade dukat upp
mat på långbord där man kunde ta för sig. Vi svenska ungdomar höll
ju ihop. Och så kommer det en reslig karl fram: »Det är ni som är
från Sverige«, sade han. Man hade ju sett Kekkonen på bild i svenska
tidningar och han talade nog med oss i tio minuter. Frågvis!

Allteftersom Fälldin avancerade i politiken mötte han Kekkonen
flera gånger. Men besöken hos presidenten var aldrig överenskomna
i förväg och alltid informella. Varje gång Fälldin anlände till Finland
måste Kekkonen ha vetat om det, för Fälldin fick bud från högsta
ort:

— När jag hade landat kom det besked: »Nu vill presidenten tala
med dig.« Och det var inte frågan om art någon människa skulle vara
med för att göra några uppteckningar, inte. Nejdå! Och han var oer-
hört kunnig om Sverige, minns Thorbjörn Fälldin om sina möten på
tumanhand med republiken Finlands president.

Det var inte endast centerpartisterna Kekkonen och Fälldin som möt-
tes. De socialdemokratiska partisekreterarna i Norden hade ett tätt
samarbete. Det fanns från 1969 en särskild säkerhetspolitisk kon-
taktkommitte med företrädare för de norska, danska, svenska och
finska partierna. Uppteckningar från dessa informella möten som
sparats i  danska Arbejderbevxgelsens arkiv visar att en frekvent
finländsk deltagare var Paavo Lipponen (senare statsminister 1995—



I  70 2003). Dessutom samarbetade partierna över pakt- och alliansgrän-
ser för att möta kommunistisk sovjetstyrd infiltration i de nordiska
länderna, och där låg Finland i främsta frontlinjen.

— Finland hade ju ett kommunistiskt parti som förordade ett
mycket nära samarbete med Sovjetunionen. Så där åkte vi över då
och då och fick informationer och vi förmedlade för vår del vad vi
kommit fram till i våra kontakter. Så det var ett nära samarbete mel-
Ian oss socialdemokrater, säger Sten Andersson som var partisekrete-
rare 1962-198z.

Även det svenska försvaret höll genom T-kontoret och efterfölja-
ren IB koll på kommunister i Finland som misstänktes komma till
Sverige för att som arbetare infiltrera viktiga försvarsindustrier.
President Kekkonen efterträddes som president av Mauno Koivisto
1981-1994. Koivisto hade varit statsminister åren 1968-1970 och
1979-198 z.

— Jag kom mycket bra överens med Fälldin. Vi hade lätt att disku-
tera. Jag hade nog möjlighet att diskutera med Erlander och med
Palme. Men det var alltid mera spänning mellan oss än mellan mig
och Fälldin.

Koivisto var socialdemokrat och hade en arbetarbakgrund. Men
av de samtida svenska statsministrarna var det inte partivännerna
Erlander och Palme han fick bäst kontakt med, utan med center-
partisten och fårbonden Fälldin. Varför?

— Erlander var avsevärt äldre än jag. Och Palme var yngre än jag.
Det var en grundläggande skillnad mellan våra länders utrikespolitik
i den betydelsen att det var något som kallades demonstrationspolitik.
Det hade Sverige råd med — men vi hade inte råd med det. Det fanns
inte så mycket gemensam grund. Vi kunde nog acceptera de flesta
av den svenska regeringens ställningstaganden i den internationella
politiken men vi var avsevärt försiktigare. Vi hade genomgått en helt
annan historia, svarar Koivisto och hänvisar till Parisfreden och VSB-
avtalet med Sovjet och tillägger med ett leende:

— Vi ville nog gärna glömma bort det där biståndet!
Julen 1979 lämnade Sovjet militärt bistånd till sin södra granne

Afghanistan genom att invadera landet. Det internationella klimatet
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sjönk till nya köldgrader och det andra kalla kriget inleddes. Sovjets I 7  I
stora rustningar på Kolahalvön hade redan dessförinnan lett till att
USA ägnat Europas nordflank och särskilt Nordkalotten allt större
intresse. Amerikansk krigsmateriel skulle förhandslagras i  Norge.
Till det kom de nya amerikanska kryssningsrobotarna. Om de avfy-
rades från ubåtar utanför norska kusten gick kortaste vägen mot mål
i Sovjet över Sverige och Finland." Det talades i Washington om att
ett tredje världskrig inte kunde vinnas — men väl förloras på Nord-
flanken. I Sverige hade Finland under 1950- och 1960-talen setts som
»den bräckliga barriären« mot Sovjet.24

Finland hade under 1970-talet förstärkt sitt försvar och flyttat upp
förband till Sodankylä och Rovaniemi i Lappland?' Men nu framför-
des i både Norge och Sverige farhågor för att Sovjet snabbt skulle
tränga fram genom norra Finland där skogsbilvägar och flygfält
byggts ut. Tidigare hade de dåliga kommunikationerna i norra Fin-
land räknats som en strategisk tillgång för Sverige. Detta eftersom
det gjorde det svårare för Sovjet att basera förband där och/eller
rycka vidare mot Sverige. Utbyggda radarsystem, flygfält och vägar
försämrade Finlands värde som militär buffertstat för både Sverige
och Norge." Detta ihop med den amerikanska upprustningen påver-
kade det nordiska samtalsklimatet negativt i slutet av 1970-talet och
början av 1980-talet. Ambassadör Sven Hirdman som var statssekre-
tare i svenska Försvarsdepartementet, minns:

— Vi hörde väldigt många negativa finska reaktioner på den här
amerikanska förhandslagringen i Norge och en ökad NATO-aktivi-
tet där. Ett slag under Kekkonen var det utomordentligt dåliga rela-
tioner mellan Finland och Norge. De var inte på talefot. Finland hade
fått många påstötningar från sovjetisk sida att Norge ändrade den
nordiska balansen. De tyckte det var otrevligt och det fanns en rätt
stor misstro. Finländarna tyckte att norrmännen borde ha samrått
och hållit dem lite bättre informerade om vad de tänkte göra. Medan
flera norrmän, inte minst inom norska generalitetet, ansåg att finnarna
verkligen var finlandiserade. Vid några tillfällen fick Leif (Leifland,
kabinettssekreterare i UD) och jag vara något slags mellanhänder
mellan finnar och norrmän, säger Sven Hirdman.



I72. O c k s å  Thorbjörn Fälldin medlade så att Norges statsminister
Odvar Nordli kunde träffa president Kekkonen och rensa luften.

Hotbilderna oroade även statsminister Koivisto som varit front-
soldat under andra världskriget och alltför väl visste vad krig inne-
bär. Våren 198o drog han sig till minnes hur han vid en privat bilresa
vid Sodankylä på 1960-talet gjorde en upptäckt:

— Plötsligt fanns det ett sådant där väldigt stort flygfält. Man hade
breddat landsvägen så att man i nödfall kunde landa där. Men jag
blev skräckslagen att vi har ett fält där som alla slags flygplan kunde
använda.

Även sovjetiska?
— Jo! Jag hade sådana där tankegångar.
Detta och kapprustningen fick Koivisto att ta ett initiativ. Han

ringde till sin svenske kollega Thorbjörn Fälldin, som minns det ovan-
liga samtalet:

— Koivisto säger: »Jag skulle vara oerhört intresserad av att träffa
dig och din försvarsminister. Men jag vill att det ska ske så att ingen
får veta det. Finns det något ställe dit vi skulle kunna komma utan att
bli upptäckta? Och det skall inte nämnas ett ord till någon om det
här! «

Samtalen kom att hållas i svenska fjällen zo—zi augusti 198o, men
utan försvarsministrarna. Mötet har skildrats av ambassadör Fredrik
Vahlquist 2.007, men inte vad som konkret låg bakom.27 Statsminister
Koivisto tog med sig sin politiske sekreterare Paavo Lipponen och de
flög först till Nordfinland. Med Lipponen vid ratten korsade de med
bil svenska gränsen vid Pello där de möttes av ÖB Lennart Ljung, i
civila kläder, minns Koivisto. I en liten skogsglänta stod en helikopter
som tog dem på en flygtur och landade vid Pältsas-stugan nära Tre-
riksröset. Den ser ut som en turiststuga men är en anläggning byggd
för att i krig vara bas för jägarsoldater. I en annan helikopter kom
Thorbjörn Fälldin och Sveriges förre ÖB Stig Synnergren dit. Enligt
Lennart Ljungs dagbok var Synnergren med för att gästerna ville ha
»en viss kontakt åt det socialdemokratiska hållet i Sverige«.

I två dagar ägnade sig sällskapet åt fiske och samvaro, men fram-
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för allt talade de säkerhetspolitik, ibland över kartor över Nord- I 7  3
kalotten. »Det är i huvudsak Koivisto som är utfrågare ... uppenbar-
ligen ute för att lära sig så mycket som möjligt om säkerhetspolitik«,
skrev Ljung i sin dagbok. Svenskarna å sin sida ville veta »om det
finska försvaret verkligen kommer att träda i funktion i en krissitua-
tion. Vi har provocerat honom (Koivisto) lite grand för att få ett
direkt uttalande i den här frågan men det har han undvikit.«"

Att Koivisto värjde sig för att ge klara besked förklarar han så
här:

— Vi ville inte bli dragna ner i en till stor del sovjetfientlig diskus-
sion. Man antog att Sovjetunionen hade några aggressiva mål gent-
emot Finland, men vi kunde inte se dem. Vi ville inte vara med och
spela en mindre roll i något fult, smutsigt spel!

Koivisto ville, som han säger, inte »vara med och bygga upp hot-
bilder mot vilka vi inte skulle ha några läkemedel«.

Det skulle bli fler möten för ÖB Lennart Ljung med den högsta
finländska ledningen. Veckan efter samtalen med statsminister Koi-
visto i Pältsas mötte Ljung president Kekkonen på tumanhand i Hel-
singfors, då diskuterades återigen den amerikanska förhandslagringen
i Norge och den pågående Polenkrisen. När Koivisto blivit repub-
likens president och överbefälhavare bjöd han 1984 in Ljung till
sommarresidenset Gullranda för fortsatta diskussioner. Det var ett
ovanligt besök. Förutom Ljung minns Koivisto att han endast tog
emot en annan utländsk general på Gullranda: Sovjets marskalk
Serge] Achromejev som skänkte honom en pistol (Achromejev begick
självmord efter den misslyckade kuppen mot Gorbatjov 1991).

Vid helikopterturen i Lappland 198o studerade Koivisto terräng-
en. Som erfaren soldat såg han att det vore lättare att försvara Lapp-
land mot ett sovjetiskt angrepp på svenskt område än på det finska.

— Jag hade tankar att det uppenbarligen skulle vara klokare om vi
skulle vara starkare i Väst-Lappland, inte Öst-Lappland. Då kunde
man kanske förena krafterna med svenskarna, säger Koivisto.

Militärt samarbete mellan finsk och svensk militär hade tidigare ge-
nomförts under vitt skilda förtecken. Svenska officerare och meniga



174 hade varit frivilliga i Svenska brigaden på den vita sidan under inbör-
deskriget (en av de stupade i slaget om Tammerfors 1918 var Olof
Palme, farbror till S-ledaren och statsministern med samma namn)."
Under vinterkriget ville svenska regeringen inte intervenera med
trupp, men ändå blev Finlands sak vår, som det hette. Sverige förkla-
rade sig inte neutralt utan var »icke krigförande« vilket möjliggjorde
militär hjälp. 8 000 svenskar och 700 norrmän stred som frivilliga i
Lappland. Där sattes också en svensk flygdivision med både jakt- och
bombplan in mot Sovjet. Genom svensken Ragnar Thorens avance-
rade fotospaning kunde Finland stänga in Röda flottan i Finska viken
(Ragnar Thoren blev sedan militärattache i Helsingfors och chef för
Försvarets forskningsanstalt, FOA). När marskalk Gustaf Manner-
heim i mars 194o tackade den svenska frivilligkåren stod tre svenska
officerare i främsta ledet: Richard Åkerman, Viking Tamm och Carl
August Ehrensvärd — samtliga blev inflytelserika generaler i  den
svenska militärledningen." Ehrensvärd var även den som låg bakom
och som på svensk sida övervakade Operation Stella Polaris i septem-
ber 1944 då den finländska signalspaningens materiel (700 lådor)
och personal (75o personer) fördes över till Sverige."

Några av dessa signalspanare stannade i Sverige och fortsatte ar-
betet mot Sovjet inom FRA (chef där var Torgil Thoren, bror till
Ragnar). Värdet av dessa och andra personliga band mellan Sverige
och Finland kan nog inte överskattas.

Även i fortsättningskriget var svenska frivilliga med i hårda stri-
der. Genom att Finland då var vapenbroder med Nazityskland mot
Sovjet kom den finska avvärjningssegern 1944 att förbigås med tyst-
nad i Sverige. Först efter kalla krigets slut erkände den svenske stats-
ministern Bildt 1992. att den finska avvärjningssegern 1944 »troligen
var en nödvändig förutsättning för vår egen säkerhetspolitiska linje
under efterkrigstiden«." Om ryska armen avancerat till Torne älv
skulle Sveriges situation varit en annan, eller med statsminister Pers-
sons ord zooz: »Jag har uttryckt min ödmjukhet och tacksamhet in-
för den finska insatsen. Det förtjänar att upprepas ... att Finland vid
det tillfället avvärjde vad som kunde ha blivit en ödesdiger sovjetisk
expansion västerut.« 33
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Också Mauno Koivistos tanke från 198o på att ta upp ett gemen- 1 7 5
samt svensk-finskt försvar mot Sovjet väster om Torne älv hade varit
aktuell tidigare. Under notkrisen 1961 gjordes i hemlighet förbere-
delser för just detta, vilket tidigare inte varit känt. Tanken var att re-
tirerande finska förband skulle tas om hand och sättas in i strid.
Generallöjtnant Åke Sagren var kompanichef i Kiruna och sändes
mot finska gränsen under krisen.

— Jag var löjtnant. Det var några kaptener och löjtnanter som var
utsända till platser längs hela gränsen. Jag var själv i trakten av Juno-
suando för att undersöka var man i så fall skulle kunna gruppera en
bataljon eller motsvarande styrka. Det var fråga om att inkvartera
finnarna och ge dem underhåll och reorganisera dem. De var alltså
beredda att fortsätta på svenskt område, säger Åke Sagren.

Som framgått i detta kapitel så höll de finländska, svenska och
norska befälhavarna i norr nära kontakt med varandra — tvärs över
allians- och paktgränser. Och som jag ska återkomma till längre fram
så går det att skönja en informell arbetsfördelning i krig på Nord-
kalotten mellan de tre länderna.

Att Koivisto och Fälldin 1980 höll sina hemliga samtal i Pältsas-
stugan var heller ingen tillfällighet. I själva verket finns ett mönster av
hemliga finsk-svenska resor och möten i norr, ofta med övernattning
just i Pältsas-stugan.

Åke Sagren tjänstgjorde 1974-1975 som sekreterare i den svenska
försvarsutredningen. I Helsingfors var samtidigt officerarna Gustav
Hägglund och Jan Klenberg sekreterare i den andra parlamentariska
kommitten. Trion bestämde sig för att göra en egen resa i norr.

— Vi överenskom då att träffas i Kemi — sedan åkte vi och tittade
på svenska försvarsanstalter i Norrbotten. Jag berättade hur vi hade
tänkt genomföra striden. Och sedan berättade de för sin del det hela.
Det var lite lustigt, för då visste man inte vilken framtid de gick till
mötes, säger Åke Sagren. Hans besökare kom ju bägge att bli för-
svarschefer.

1978 var Finlands dåvarande försvarschef Lauri Sutela och för-
svarsstabschefen Ermei Kanninen också de på ett sekret besök i
Norrbotten. Värdar den gången var Sveriges ÖB Stig Synnergren,



176 försvarsstabschefen Lennart Ljung samt landshövdingen Ragnar
Lassinantti (denne var f.d. polis med säkerhetsuppdrag, utomordent-
ligt goda politiska kontakter i Finland och livslång vän till den tidi-
gare underrättelseofficeren Synnergren som han samarbetade med).34

— Vi tog genast när vi kom fram till Pajala helikopter och be-
sökte alla fortifikationer i Kalixlinjen. Sedan var vi i Pältsas några
dagar tillsammans med våra fruar för att fiska också. Det var en
ganska hemlig resa. Civila kläder naturligtvis, hela tiden, minns
Ermei Kanninen.

När Lauri Sutela 1983 efter tio år som försvarschef avgick gjorde
han en avskedsvisit hos ÖB Lennart Ljung. Denne, vars dagbok inte
innehåller många överord, gjorde ett undantag för Sutela: »Hans
kontakter med oss har varit utomordentligt varma, förstående och
informativa och vi i Sverige har haft en stor vän i den finska militär-
ledningen under hans ledarskap. «35

Jaakko Valtanen som efterträdde Sutela och var finsk försvarschef
1983-1990 påpekar att det officiella utbytet gav goda inblickar i
svenskt militärt tänkande.

— Vi har ju haft utbildningsutbyte. På varje kurs på svenska Krigs-
högskolan har det varit en finsk officer. Och så har vi haft två för-
svarsattacheer i Stockholm, en försvarsattache och en andreman. Vi
har varit mycket väl informerade om aktuella svenska försvarspoli-
tiska och försvarstekniska tankar — och vissa planer också. Och vice
versa, säger Jaakko Valtanen.

Dessutom fanns en mångfald av nordiska och andra sammanslut-
ningar där man fick tillfällen att träffas, från möten om militärpsyko-
logi till motortävlingar.

På politisk nivå fanns det också ett officiellt forum som tjänade som
täckmantel för informella samtal mellan Finland och NATO-gran-
narna i  Norden. Det var de nordiska försvarsministermötena. De
hölls två gånger per år, ofta på avsides platser. Syftet var att diskutera
ländernas fredsbevarande FN-insatser och första dagen inleddes all-
tid med lunch och diskussion om FN.
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— Man gick igenom »högmässogudstjänsten« första dagen. Den I 7 7
hade samma innehåll varje gång med olika kontingenter: man redo-
gjorde för vad som hade varit och vad som planerades, säger Eric
Krönmark, svensk försvarsminister 1976-1978 och 1979-1981.

Därefter följde i  regel en presskonferens som lockade ett fåtal
journalister.

— Då fick vi naturligtvis alltid frågan om vi diskuterat något annat.
Och det hade vi ju då inte gjort. Så vi kunde med ärligt ansikte säga:
vi har överhuvudtaget inte diskuterat något annat. Och därmed var
de två neutrala ländernas integritet tillvaratagen! berättar Anders
Sjaastad, Norges försvarsminister 1981-1986.

Därpå följde middag med alla tjänstemän och ministrar. Dagen
därpå var det studiebesök på någon försvarsanläggning, lunch och
hemresa från närmsta flygplats. Men kärnan i mötena var något
annat.

— Dag två åt försvarsministrarna frukost gemensamt. Då var inga
andra närvarande. Vad som sades där avslöjade de aldrig, minns
svenske översten Carl Jacob Ask, chef för armsstabens FN-avdel-
ning, som deltog i dussintalet möten.

— Vid frukosten hade vi tillfälle att diskutera det som verkligen
intresserade oss, säger Anders Sjaastad, och hans landsman Thorvald
Stoltenberg fyller

— Det var på frukostarna som man pratade politik. Men ämbets-
männen som följde med på mötena tyckte att de var meningslösa, för
de trodde med rätta att det bara gällde FN-samarbetet. Det var få
som anade hur nära samarbetet i Norden var.

Från svensk sida var man ändå lite försiktig, enligt Eric Krön-
mark:

— Jag på min tid misstrodde aldrig någon finsk försvarsminister
på något vis. Men man visste ju här att det fanns husryssar överallt
i Finland. Så man var lite återhållsam. Sedan var det ju faktiskt så
att om vi var lite känsliga för NATO-samarbetet så var ju finnarna
allergiska, helt enkelt, säger Eric Krönmark.

Ändå var det en finländsk försvarsminister som var nära att röja
mötenas karaktär. Men kalla kriget hade tagit slut när Elisabeth Rehn



I  7 8 talade om för pressen att hon »i morse hade besök av flera försvars-
ministrar vid (sin) sängkant«.36

När finlåndska officerare åkte utomlands på officiella besök räkna-
des det noga så att besöksutbytet gav ett neutralt intryck öst—väst.
Men det fanns en skillnad. Samtliga höga finländska officerare jag
talat med säger att de aldrig diskuterade sitt försvar med Sovjet eller
Warszawapaktsländer.

— Den stora skillnaden i kontakten med Sovjetunionen eller rys-
sarna var att vi aldrig kunde diskutera på samma sätt. Det var tabu,
säger Jaakko Valtanen.

Däremot fungerade de officiella besöken från Sverige som inkörs-
port till vidare, informella, kontakter.

— De officiella besöken spelade stor roll, för då lärde man känna
varandra. Man badade bastu och gick på promenader, bara två och
två. Mina kontakter där var Kanninen — vi kom alltid bra överens —
och Jaakko Valtanen, säger Bengt Schuback, svensk försvarsstabs-
chef 1978-1982..

Ermei Kanninen säger om det inofficiella resandet:
— Det var närmast till Sverige — hela tiden. Jag träffade Gunnar

Eklund som var chef för Försvarsstaben. Han kom varje sommar till
Finland med familjen och vi var tillsammans i Ålands skärgård. Jag,
eller någon annan, reste då och då till Stockolm, det är omöjligt att
räkna ut exakt hur många gånger det skedde.

Gunnar Eklund var svensk försvarsstabschef 1972.-1976 och chef
för Östra militärområdet till 1982.. Både Jaakko Valtanen och Jan
Klenberg hade även goda kontakter med Eklunds tre efterträdare i
Försvarsstaben: Lennart Ljung, Bengt Schuback och Bror Stefenson.

— Med Finland var det mycket mer sekreta kontakter än med
Danmark och Norge. De måste ju vara väldigt varsamma. Därför
var det lättare för dem att komma till oss. Och ju bättre man kände
dem, ju mer fick man veta. Du fick aldrig någon falsk information,
men du visste inte hur mycket du fick reda på, säger Bengt Schu-
back.
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De inofficiella besöken skedde i civila kläder och det utväxlades inga 1 7 9
operativa planer på papper. Men informationsutbytet var ändå gott:

— De stora linjerna berättade man för varandra: Vilka är de verk-
liga möjligheterna att försvara landet? I  allmänhet förstod man
ganska bra möjligheterna på bägge sidor, säger Ermei Kanninen.

— De informella samtalen var inte utbyte av hemligheter utan ut-
byte av diskussioner på västsidan i riktning Sovjet, säger Jan Klen-
berg som förutom Sverige nämner Norge, Storbritannien och Frank-
rike som viktiga samtalspartners.

Ibland blev det snabba besök om något viktigt hände. 1978 var
den ryske försvarsministern Dmitri Ustinov på officiellt besök i
Finland. Han krävde att Finland skulle lägga om försvarspolitiken
med gemensamma övningar och närmare militärt samarbete på flera
plan.

— Man höll det mycket hemligt. Det var en mycket liten krets som
visste om det här ryska trycket, säger Max Jakobson.

Men enligt Ermei Kanninen, som följde Ustinov under hela besöket,
fanns det en person som snabbt fick veta: Sveriges ÖB Stig Synner-
gren.

— Stig ringde mig och undrade om han kunde komma hit. Han tog
flyg till Helsingfors. Jag berättade vad som hade hänt, det var någon
dag efteråt. Det var ofta Stig ringde, berättar Ermei Kanninen. Jag
återkommer till Ustinovs besök i kapitel 7 om sovjetiska angrepps-
planer mot Norden.

Precis som Sverige hade Finland nytta av sina informella kontakter
vid incidenter och kriser. Det gällde oftast flygkränkningar av varand-
ras territorier. Ett telefonsamtal till motparten klarade ut saken — utan
att ländernas utrikesdepartement behövde kopplas in.

— Jag har själv kränkt Finland uppe i norr. Det var väldigt viktigt
att ha de där kontakterna så man inte drog igång något i onödan. Det
var bara att be om ursäkt, minns generalmajor Bert Stenfeldt som var
sektorchef för luftbevakningen i Övre Norrland.

Mellan Sverige och NATO-länderna Norge och Danmark fanns
fasta förbindelser för luftbevakningen. I  krig kunde de utnyttjas



i 8 o  även för stridsledning, men officiellt motiverades de av flygsäker-
hetsskäl. Vad som varit mindre känt är att det också fanns en fast
uppkoppling från Finland ti l l  Sverige, enligt generalmajor Evert
Båge som var chef för Flygstaben 1980-1984.

— Vi hade en flygsäkerhetslinje till Helsingfors. Jag var där på be-
sök och bad dem pröva förbindelsen. Den fungerade.

Från finsk sida uppskattades inte att det stora svenska flygvapnet
övade markanfall nära finskt territorium. Vid en sovjetisk offensiv
genom Lappland var broarna vid Rovaniemi och Sodankylä priori-
terade svenska bombmål. Svenska flygvapnets attackplan brukade
flyga an mot Torne älv eller någon av Norrlandsälvarna.

— Om Sovjet anföll oss över landgränsen var ju Finland i det läget
fientligt territorium. Det var ockuperat av ryssarna och vi hade full
rätt att bekämpa förbindelsevägarna där. Men jag har ett klart minne
av att det kom propåer från Finland att vi varit och övat lite för nära
och provocerande. De var hyperkänsliga, och det kan man ju i och
för sig förstå, säger Eric Krönmark.

Ett exempel på det var när statssekreterare Aimo Pajunen i finska
försvarsministeriet 1984 ringde Försvarsdepartementet i Stockholm
och klagade över att svenska plan kränkt landgränsen i norr och varit
åtta kilometer in över finskt område. Svenska radarfilmer visade att
de svenska planen varit på rätt sida — däremot hade finska Draken-
plan nuddat svenskt luftrum. För att undvika »en större diplomatisk
historia« sände ÖB Ljung en flygofficer till Helsingfors med de svens-
ka radarbilderna och det hela blåste över.37

I december 1985 flög en sovjetisk robot vilse och störtade i Enare
träsk i  Nordfinland. Då ringde Norges försvarschef Fredrik Bull-
Hansen och varskodde sin finske kollega.

— Fredrik Bull-Hansen ringde mig följande morgon. Men han ytt-
rade sig så försiktigt att jag inte riktigt förstod vad han menade. Han
frågade nämligen om vi hade gjort några ovanliga observationer. Då
kände jag ännu inte till att vår radarstation i Rovaniemi hade gjort
det, säger Jaakko Valtanen.

Enligt Bull-Hansen kom generalerna överens om ett gemensamt



»Ett eller annat med Sverige« Topphemliga resor

agerande för att lugna ner situationen, både i hemländerna och gent- 1 8 1
emot Sovjet.

— Det första var att ögonblickligen slå fast att detta var en olycks-
händelse. Det andra var att ta det alldeles lugnt några dygn så att
Ryssland inte fick anledning att tillverka några märkliga historier,
utan kunde säga som det var: en olycka. De hade ju skjutit över finskt
territorium och var inte upptäckta på samma sätt av finnarna som av
norsk underrättelsetjänst. Vi blev eniga om vad detta var och hur det
borde hanteras, säger Fredrik Bull-Hansen.

Även Sverige informerades av norrmännen vid den här och andra
incidenter, vilket var rutin.

— Vi hade så pass förtroendefulla relationer att jag kommer ihåg
att Bengt Gustafsson ringde mig några gånger och jag ringde till ho-
nom och frågade, säger Jaakko Valtanen.

Även chefen för södra Finlands militärlän besökte varje år det svens-
ka militärområdet mitt emot — Milo O. Ett gemensamt problem och
samtalsämne var Åland och inloppet till Bottenhavet. Sverige hade
haft svensk trupp på Åland i slutet av inbördeskriget 1918 tills de
kördes iväg av tyska trupper. Enligt Ålandkonventionen från 192.1
tillhör Åland Finland men ska vara demilitariserat. 1938-1939 ar-
betade den svenska regeringen fram Ålandsplanen med ett svensk-
finskt försvar av Åland, men den torpederades av ett sovjetiskt nej
i april ,939.38 Med vinterkriget drogs Finland och Åland in i kriget.
I Ålands hav lades svenska och finska mineringar ut mot sovjetiska
ubåtar.

Under kalla kriget fortsatte vattnen kring Åland att vara ett stra-
tegiskt problem som kunde kräva gemensamma insatser. Jaakko
Valtanen förklarar:

— Vi hade ett gemensamt intresse att stänga farleden till Botten-
viken. Det är klart att vi hade planerat att minera våra vatten och
farleder som ledde till Åland och till Bottenviken. Och vi hoppades
att Sverige skulle göra det också.

En annan hög finsk officer uppger: »Vi minerade till en viss latitud
och så utgick vi från att svenskarna fortsatte på andra sidan.» Där



8 2 den finska minlinjen vid Märket slutade, började den svenska. Jaakko
Valtanen förklarar:

— Det fanns gemensamma intressen men inte gemensamma planer.
Jag tror att man i Sverige tänkte »hoppas att Finland sköter sitt om-
råde«. Och vi tänkte »hoppas att Sverige gör detsamma «. Och vi var
nästan säkra på det, det kunde inte vara annorlunda.

Enligt ÖB Bengt Gustafsson diskuterades i det svenska försvaret
även mineringar i finska vatten?'

— Man kan ju tänka sig att försvarsattachéerna i Stockholm disku-
terade mycket öppet om saken och båda rapporterade till sina chefer.
Så att det fanns ett ömsesidigt — så att säga — samförstånd, säger
Jaakko Valtanen. Detta är en parallell till den svenska minspärren i
Öresund med NATO-grannen Danmark, som skildras längre fram.
Finland hade som princip att hela landet skulle försvaras — även det
demilitariserade Åland.

— Åland är en del av det suveräna Finland och det är försvarets
plikt att ta hänsyn till Ålands säkerhet och försvar. Vi hade alltid
planer för att bemanna Åland under en kristid. Och vi övade också
det i krigsövningar. Inte så att man transporterade förband till Åland,
för det hade inte gått. Men man hade transportövningar från Hangö
till Raumo, det är ungefär samma avstånd, och tvärtom. Jag minns
på 6o-talet en stor övning där fienden steg iland i södra Finland. Jag
var chef för kustjägarbataljonen på den tiden och ledde övningen.
Och alla visste att det var en skenövning för Ålands försvar, berättar
Jaakko Valtanen.

— För marinområdet och skärgården hade vi en brigad färdig och
ganska starkt artilleri som vi tänkte sända till Åland, säger Ermei
Kanninen. Han understryker att det var ett finländskt intresse att
även Sverige och den svenska militärledningen planerade för land-
stigning på Åland:

— Om Sovjetunionen hade lyckats överraska oss och tagit Helsing-
fors, då skulle det ha varit väldigt viktigt för oss alla att Sverige hade
försökt ta hand om Åland. Militärerna gör alltid planer — men det är
politikerna som fattar beslut.

I Sverige hade Östra militärområdet följande order från överbefäl-



»Ett eller annat med Sverige« Topphemliga resor

havaren enligt den krisplanläggning som fastställdes 1973:
» Hindrar eller försvårar angriparens förflyttningar sjöledes genom

Ålands hav och Södra Kvarken samt angriparens utnyttjande av
Ålands och Åbo skärgårdar.«4°Även Nedre Norrlands militärområde
hade till uppgift att »försvåra angriparens sjötrafik inom tilldelat
havsområde, särskilt trupp- och materieltransporter från Ålands och
Åbolands skärgårdar«.4' Inom Milostab Ost i Strängnäs planerades
därför en svensk intervention på Åland vilket Kanninen studerade på
ort och ställe:

— Jag har aldrig berättat det. Men det presenterades för mig hur
många brigader eller bataljoner ni hade varit färdiga att sända över
till Åland.

Att sådana svenska planer fanns bekräftas också av viceamiral Per
Rudberg.

Sverige kunde också bistå Finland med flygplan. Parisfreden före-
skrev att Finland endast fick ha 6o stridsflygplan. På 1970- och 1980-
talen innebar det 36 jaktplan av typ Draken från Sverige samt 24
MiG-21 från Sovjet. Dock hade Finland betydligt fler piloter, trots att
det är en dyr utbildning. Samtidigt fanns i Sverige ett stort antal Dra-
kenplan som stod i hangarer med kvarvarande flygtid, eftersom in-
troduktionen av Viggen innebar att antalet divisioner i flygvapnet
minskade. Överskottet på piloter på ena sidan Bottenviken och av
plan på den andra var ingen slump.

— Vi tänkte att i en krissituation kunde vi köpa flera Drakenplan.
I en sådan står Sverige fortfarande som ett neutralt land och vi har så
pass täta och goda förhållanden att vi kan få hjälp på det sättet. Jag
har aldrig hört att det funnits några papper på det. Men nog kommer
jag ihåg att jag diskuterade detta med Bengt Gustafsson och kanske
också med Lennart Ljung. Därför utbildade vi också fler piloter än
vad vi hade användning för, bekräftar Jaakko Valtanen.

Ett annat diskret samarbete av betydligt känsligare slag gäller kryss-
ningsrobotar. Från början hade endast USA sådana. Både Sverige och
Finland utsattes för sovjetiska framstötar om att vi måste rusta upp
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I  84 vår t  luftförsvar mot robotarna. Men framför allt på finsk sida var
man rädd för att Sovjet skulle flytta fram sitt luftförsvar.

— Den oron fanns. Man ansåg det som en möjlighet att ryssarna
skulle insistera på att koppla vårt luftförsvar ihop med deras eget
system. Så att de skulle få tidigare förvarningar. Vi hade ju under 7o-
talet byggt upp ett ganska effektivt nätverk av radarstationer som
hade lång räckvidd. Därför skulle det ha varit tekniskt möjligt för oss
att väsentligt tidigare upptäcka en sådan attack än vad som var möj-
ligt för Sovjet, säger Jaakko Iloniemi.

Likt Sverige deklarerade Finland karskt att det skulle skjuta ner
kryssningsrobotar. I Sverige fanns det dock tvivel på det kloka i att
skjuta ner robotar med atombomber över eget territorium. Finlands
dåvarande president och överbefälhavare Mauno Koivisto ställer en
fråga med samma innebörd:

— Om det slutade med kärnladdningar, skulle det vara i finskt in-
tresse att låta gå bara, eller avvärja och låta det detonera här och
falla ner på Finland?

En finsk nyckelperson har för mig uppgett an han var mellanhand
mellan Finland och NATO:s stormakter. Finland fick information
om de amerikanska kryssningsrobotarna. Inte bara tekniska data —
utan även deras färdvägar som gick över nordligaste, mellersta och
sydligaste Norge och Sverige, över Östersjön och in över den baltiska
kusten." Uppgifterna bekräftas av Jaakko Valtanen.

— Jo. Det låg ju även i NATO:s och USA:s intressen att Finland kan
försvara sig och stå utanför. Man märkte flera gånger att man i USA
litade mer på Finlands militärledning än på vår politiska ledning.

Valtanens företrädare på posten som försvarschef åren 1974-1983
var Lauri Sutela. Han hade president Kekkonens förtroende och var
den som grundlade underrättelsesamarbetet med USA. 1956 fick
överstelöjtnant Sutela specialuppgiften att bygga upp Huvudstabens
underrättelseavdelning som legat i spillror efter kriget. Den fick det
obskyra namnet Huvudstabens statistikbyrå. Som underrättelsechef
besökte Sutela på 1960-talet amerikanska CIA i Langley förklädd till
belgisk forskare. En finsk källa uppger att Finland också hade ett
»mycket bra» signalspaningssamarbete med USA och Storbritannien.
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Gamla förbindelser upprätthölls och »mycket information bytte hän- I  8 5
der». Personkontakter var viktiga. Ermei Kanninen som varit försvars-
attache i Paris då NATO-högkvarteret låg där behöll sina franska
kontakter. En gång i veckan träffade han en fransk överste i civila klä-
der. Finland behövde också ha kontaktvägar till västtyska Bundes-
nachrichtendienst, vilket ordnades av dåvarande översten Kanninen:

— Det var mycket viktigt för oss att ha en kontaktmöjlighet. Om
det skulle hänt något speciellt i Finland så hade jag en adress i Köpen-
hamn till vilken jag alltid kunde ringa eller sända ett brev. Sedan
kunde man fortsätta att organisera de viktiga vardagliga kontakterna.
Nu hade jag en adress och de sände några människor.

Förenta staterna såg Finland som en »buffert mot invasion av den
skandinaviska halvön från Sovjet».43 I  ett policydokument från
Nationella säkerhetsrådet 1954 sägs: »Så länge Finland är neutralt
ger det ett viktigt bidrag till försvaret av Nordeuropa genom att
förvägra Sovjet värdefulla positioner för avancerat luftförsvar, för-
varningsinstallationer och ytterligare flottbaser för operationer i
Östersjön. » 44

Trots VSB-pakten räknade man i Washington med att Finland
skulle försöka bli neutralt och gå emot sovjetiska krav. 196o poäng-
terade USA-presidentens säkerhetsråd att Finland var det enda land i
det tidigare ryska imperiet som förblivit en demokrati och inte fallit
offer för sovjetisk imperialism. En sovjetisk dominans av Finland
skulle vara ett svårt bakslag för den fria världen och försvaga länder
i Sovjetblocket gentemot Moskva. Därför var det både »psykologiskt
och militärt viktigt för den fria världen« att Finland förblev fritt 45
Om Sovjet försökte införliva Finland militärt eller politiskt bedöm-
des detta påverka övriga Norden:

»Det skulle troligen orsaka att Norge och Danmark omprövade sin
politik när det gällde kärnvapen på sina territorier och trycka in Sve-
rige i ett närmare samarbete med väst och möjligen med NATO.«46

Att Finland förväntades »göra allt de kan« för att stå emot Sovjet
och kämpa för sitt oberoende och sin neutralitet, slog Nationella sä-
kerhetsrådet fast. »En sovjetisk attack mot Finland skulle förmod-



8 6 ligen möta väpnat motstånd och sovjetiska ockupationsstyrkor kan
till och med utsättas för en intensiv gerillakrigföring.«47 Om en »all-
varlig kris skulle hota Finlands självständighet« skulle USA vara be-
rett att agera och »vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för
att öka Finlands vilja, styrka och förmåga att vidmakthålla sin själv-
ständighet«.48

Detta skrevs i en situation då det finska försvaret var relativt svagt.
Under 1970- och 1980-talen hade Finland en omorganiserad och be-
tydligt bättre försvarsmakt. I  motsats till motsvarande USA-doku-
ment för Sverige från 1960 så sägs inget om militär hjälp till Finland.
Men det betyder inte att sådana planer saknats. USA blev med åren
än mer positivt inställt till Finland.

— Finland hade respektingivande förberedelser för ett krig. Om de
angreps skulle finnarna slåss för sin överlevnad. Finland var, i mot-
sats till Sverige, mer beroende av NATO:s välvilja. Detta medan Sve-
rige hoppades att om något hände i Finland så skulle NATO komma
dit innan problemen nådde Sverige, säger en tjänsteman i USA:s ut-
rikesdepartement syrligt.

Bilden i Sverige har varit att vårt land hade en starkare, informell
säkerhetsgaranti än vad Finland hade. Men det kan ha varit tvärtom.
Beslutsamheten hos finska officiella företrädare att försvara landet
gjorde djupt intryck i Washington. Detta samtidigt som Sverige — med
sin kritik av USA:s krig i Vietnam, Reaganårens upprustning och
Centralamerikapolitik — uppfattades i  Washington som en »bad
boy», enligt en tjänsteman i State Department:

— Vi ansåg att Finland var mer de facto-medlem av NATO än Sve-
rige. I en storkonflikt skulle Finland fått hjälp före Sverige."

Klart är att USA tidigt skulle ha sänt Special Forces, specialför-
band, till Finland. Flera finska officerare som slagits mot Sovjet under
vinter- och fortsättningskriget emigrerade till USA. Det gällde exem-
pelvis Lauri Törni som ledde förband i djärva dödsföraktande räder
bakom de sovjetiska linjerna — en av hans soldater var Mauno Koi-
visto. Under namnet Larry Thorne stupade han i Vietnam 1965.

Jaakko Valtanen följde på 1960-talet med Finlands försvarschef
Sakari Simelius till USA där de besökte Fort Bragg där Gröna bask-
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rarna utbildades. De träffade en finsk kapten Karinen som flytt till I  8 7
USA och nu var major.

— Han berättade mycket öppet att han var kompanichef och om
Sovjet hade ockuperat Finland så var hans kompani berett att försöka
bygga motstånd bakom fiendens linjer, säger Jaakko Valtanen som
säger att man också hörde detta av andra finska officerare i ameri-
kansk tjänst:

— Det fick vi veta i privata diskussioner. Men hos oss fanns inga
planer som byggde på sådan hjälp.

Även Ermei Kanninen träffade, när han tjänstgjorde i Paris, på
finländare i NATO-högkvarteret i Fontainebleau.

— Naturligtvis talade man inte om detaljer. De arbetade för Ame-
rika och var redo att göra något för att hjälpa Finland på det sätt som
amerikanerna ville. Vi hörde att det var några tusen man. Men vad
skulle man verkligen göra? Om ryssarna ockuperar en del av Finland
eller hela Finland skulle det naturligtvis varit intressant för dem att
strida tillsammans med finska trupper, säger Ermei Kanninen.

Special Forces skulle ha satts in tidigt i det område som låg under
NATO:s Nordkommando, enligt Kjeld Hillingso som varit chef för
NATO:s Östersjökommando, BALTAP. I  Nordkommandot ingick
även Finland. En finsk försvarstjänsteman har samma uppfattning:

— Jag förväntade mig att de skulle vara här tidigt när Sovjet satt
igång attacker västerut. De där finländarna skulle varit mer än lyckliga
att komma hit med amerikanerna och sparka skiten ur ryssarnals°

Under president Koivistos presidenttid närmade sig Finland diskret
NATO-alliansen. 1981-1984 placerade utrikesministeriet en diplo-
mat i Bryssel. Han skulle på heltid vara »NATO-watcher«. Svenska
ambassaden hade vid den här tiden ingen som på detta sätt ägnade
sig helt åt alliansen. Endast Sveriges ambassadör i Belgien kunde
emellanåt träffa NATO-kolleger, men aldrig genom att besöka
NATO-högkvarteret, utan endast i andra miljöer. Först i slutet av
1980-talet fick även andremannen på svenska ambassaden ta kon-
takter med NATO. För den finske diplomaten Rene Nyberg var det
annorlunda.



— Det var spännande. Min uppgift var att försöka täcka och förstå
hur NATO fungerar. Jag kunde inte umgås med NATO-sekretariatet
för de visste inte vad de skulle göra med mig. Där hade jag ingen
access. Så jag gick upp på de nationella delegationerna och bjöd män-
niskor på fina luncher. Det var en gradering: om det var en general så
åkte vi till en krog med två Michelinstjärnor. Om det var lägre tjänste-
grad så var vi bara på enstjärnig, berättar Rene Nyberg.

Men det var inte helt problemfritt att ta kontakt med de olika
ländernas NATO-representationer.

— Det var två delegationer som var mer än öppna och villiga att
briefa: tyskarna och amerikanerna. Och så var det två delegationer
som hade oerhört svårt att umgås med en finsk diplomat, och det var
danskar och norrmän.

Förklaringen var att de inte visste hur de skulle hantera finländaren
och var rädda att få smäll på fingrarna. Snart började norrmän och
danskar klaga hos den amerikanska delegationen på NATO-hög-
kvarteret: » The Finn knows too much.« Eller var det mer frågan om
att någon som inte hade NATO:s klubbslips fått in en fot i dörren till
det slutna sällskapet? Hur som helst etablerades ett mönster som gäl-
ler ännu på zoio-talet: Finland har närmat sig NATO både snabbare
och djupare än Sverige.



5 I »Den första fronten« Underrättelsealliansen

A T T   NÅGONTING mystiskt pågick kunde var och en som hade
ögonen med sig upptäcka. Som frekvent resenär på in-
rikesflyget under 1970-talet såg jag ibland ett udda passa-

gerarflygplan. Det kunde stå parkerat i skymundan i Ronneby. Det
var en Caravelle som på håll kunde tas för ett SAS-plan, den gamla
märkningen nödtorftigt övermålad. Men några siffror och ett flyg-
vapenmärke visade att det var ett av Sveriges två »spionplan<,.

De många svenskar som hade fritidsbåtar kunde på framskjutna
platser i kustbandet se höga, smala byggnader som såg ut som siloer.
De fanns från Kåseberga i Skåne och längs ostkusten upp till Norrtälje-
trakten. Men inuti lagrades inget spannmål, utan här doldes parabol-
antenner, monterade i flera våningar. Antennerna inne i dessa siloer
var rörliga och kunde riktas mot intressanta mål och fånga upp
radio- och radarsignaler på och bottom Östersjön.

Byggnaderna tillhörde en av Sveriges hemligaste myndigheter:
Försvarets radioanstalt, FRA. Dessa siloer var den svenska signal-
spaningens fasta stationer. Än idag spanar FRA:s personal i Skåne
och på Gotland. De uppfångade signalerna analyseras och samlas
i ett signalbibliotek. Med dess hjälp går det att blixtsnabbt se vilka
flygplan eller fartyg som är i farten.

Lite längre in från kusten finns det öppna fält fyllda med antenner.
Dessa antennfält finns på spridda platser från Skåne till Hortlax
i Norrbotten (där låg den numera nedlagda stationen med FRA-
namnet Nordbo). Genom antennerna fångas samtal och annan radio-
kommunikation i etern upp.

Slutligen hade, och har, FRA mängder med pejlstationer för att
pejla var en viss sändare finns belägen. Sveriges utsträckta land är
idealiskt för pejling eftersom det bildar en avlång bas. Från denna bas
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190 går det med krysspejling från olika pejlstationer att exakt bestämma
var i öster en sändare ligger.

Genom vårt geografiska läge som Östersjöns största strandstat
övervakade Sverige en stor del av Sovjetimperiets frontlinje mot väst
— och vad som skedde långt bakom den. På inget område har Sveriges
kontakter med västsidan varit så intima som när det gäller spaning
mot och underrättelseinhämtning från Sovjetblocket. Det är också
den del av den dolda säkerhetspolitiken som omges med allra flest
hemligstämplar — än idag.

— Underrättelsesidan var den första fronten, den var viktig. Den
pågick i fredstid och med en gång när läget började skärpas, säger
Bror Stefenson.

Som största land i Skandinavien hade Sverige en nyckelposition.
USA:s nationella säkerhetsråd slog redan 1948 fast: »De skandina-
viska länderna är strategiskt viktiga både för Förenta staterna och
Sovjetunionen. De ligger under den stora flygrutten mellan Nord-
amerika och det strategiska hjärtlandet i västra Ryssland, ligger halv-
vägs på flygrutten mellan London och Moskva, och kan kontrollera
utloppen från Östersjön och Barents hav.«1

Även om strategi, taktik och vapensystem mellan supermakts-
blocken utvecklades och förändrades så förblev Skandinavien hela
tiden en viktig underrättelseplattform för västländerna.

Viktigast i det svenska underrättelseutbytet var NATO-länderna
Norge, Danmark, Västtyskland, Storbritannien och redan tidigt USA.

Den norske professorn Olav Riste sade 1999 på en konferens om
kalla kriget att Norges viktigaste bidrag till NATO och västvärlden
var den militära underrättelsetjänstens spaning mot Sovjet.2

— Det gällde i ännu högre grad Sverige, anförtrodde mig Michael
Herman, veteran i den brittiska underrättelsetjänsten där han ver-
kade i trettiofem år (1952-1987). Men mer hade han inte tillåtelse att
säga om Sverige.

Nu, drygt tio år senare, ska jag göra ett försök att tränga bakom
de slöjor av sekretess som omger denna del av den svenska säkerhets-
politiken. Även här fanns en rad byråkratiska, tekniska och person-
liga nätverk och beroenden. Dessa bildade ett slags informell allians.
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Forskaren Mikael Alenius som studerat de svenska underrättelse- 1 9 1
tjänsternas västsamarbete på 1950- och 1960-talen fann att Sverige
var en del i vad han kallar en västlig underrättelseregim. »Trots neu-
tralitetens retorik kom Sverige i det praktiska informella samarbetet
att anpassa sig efter västsidan. Genom att undvika formellt samarbete
kunde kännedom om samarbetets verkliga omfattning begränsas. «3

Hur var det då på 1970- och 1980-talen? Sveriges samarbete med
väst intensifierades under trycket av den ökade internationella spän-
ningen i slutet av 1970-talet och första halvan av 198o-talet.'

Basen för utbytet var att Sverige redan under andra världskriget
byggt upp, och under kalla kriget byggde ut, en egen omfattande
militär underrättelseinhämtning.

Därutöver fick det svenska försvaret in underrättelser från utlan-
det genom två kanaler:

Den första var vad som idag heter Kontoret för särskild inhämt-
ning (KSI) och som numera ingår i Militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten, MUST.

Den andra och ännu viktigare vägen att samla in, byta bort och få
underrättelser var — och är — Försvarets radioanstalt (FRA).

»DET BLEV EN ARBETSFÖRDELNING« TREKANTEN

Varje dag får och fick Försvarsmakten hemliga uppgifter från olika
NATO-länder. Det var bland annat order of battle, alltså uppställ-
ningar av Warszawapaktens förband. Det gällde östsidans mark-,
sjö- och luftstridskrafter.

Enligt säkerhetspolitiska utredningen som undersökte åren 1969-
1989 ska Sveriges militära underrättelsetjänst endast ha haft ett bi-
lateralt utbyte, alltså med ett land i sänder. Men det stämmer inte.
Sverige hade ett trilateralt samarbete med sina två närmaste NATO-
grannar, ett samarbete som kallades Trekanten.s

Grunden för Trekanten ihop med Danmark och Norge lades re-
dan under andra världskriget. När Norge och Danmark ockuperades
194o hette Sveriges hemliga militära underrättelsetjänst C-byrån. En
viktig uppgift för C-byrån var att förhöra flyende danskar och norr-



I  9z män. Allteftersom kriget fortgick underlättade C-byrån alltmer mot-
ståndsrörelsernas arbete, och fick på köpet viktig information om
utvecklingen i de ockuperade grannländerna. En av dem som hade
C-byråns uppdrag att verka vid norska gränsen var Thede Palm, dok-
tor i religionshistoria. Trots denna originella bakgrund blev han 1946
chef för C-byråns efterföljare, T-kontoret, och skulle förbli dess chef
ända till 1964. Det ansvarade för inhämtning av underrättelser i ut-
landet och var en självständig del av Försvarsstabens sektion II.'

Under kriget träffade Palm den norske underrättelsemannen Vil-
helm Evang. De blev vänner och samtidigt med Palm blev Evang chef
för den norska militära underrättelsetjänsten. Också Evang skulle
sitta länge, till 1965.

När det sovjetiska hotet tilltog 1948 bedömde Thede Palm att ett
tätare och djupare samarbete var nödvändigt. På hans initiativ bör-
jade de svenska, norska och danska militära underrättelseorganisa-
tionerna samverka för att kartlägga det sovjetiska hotet. Starten blev
ett möte i Göteborg i juni 1948 och arrangemanget döptes av de in-
vigda till »Trekanten«.7

Idag är ingen av pionjärerna i livet, men 2005 intervjuade jag Peter
Ilsoe som arbetade i den danska underrättelsetjänsten ända till 1985.
Han var en äldre gentleman, kristallklar i huvudet och bodde på ett
hem för motståndskämpar, Bernadottegården i Roskilde. 194o hade
Danmarks militära underrättelsetjänst flytt till Sverige. Själv flydde
Peter Ilsoe undan Gestapo över Öresund 1944. Flyktrutterna över
Öresund organiserades då av danska motståndsrörelsen i nära sam-
arbete med nyckelpersoner i svensk säkerhetspolis och militär under-
rättelsetjänst. Med regeringens tysta medverkan — statssekreterare
Tage Erlander och socialminister Gustav Möller — transporterades
också 1944-1945 stora mängder vapen över Öresund till motstånds-
rörelsen.' Peter Ewe flög senare från Bromma till England för utbild-
ning i special operations för brittiska SOE, Special Operations Ex-
ecutive. Efter befrielsen 1945 tog han en pol.kand.-examen och an-
ställdes 1950 i den danska militära underrättelsetjänsten. De sista
åren till 1982 var han dess ställföreträdande civile chef.

— Under den tid jag var i tjänst var jag troligen med på alla de Tre-
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kantsmöten som ägde rum. Huvudtemat var gemensamma hot, ge- 1 9 3
mensamma problem och vad som följde av det. Det blev en arbetsför-
delning: »om du nu koncentrerar dig på det där så koncentrerar vi
oss på det här«, förklarade Peter Ilsoe.

Trekantens arbetsfördelning var att Norge koncentrerade sig på
Ishavet och Nordflottan och nordvästra Sovjet, som Norge sedan
fredsslutet fått en landgräns till. Redan månaden efter Atlantpaktens
bildande, i  maj 1949, godkände Storbritanniens försvarsminister
Lord Alexander att Norge inledde »ett icke-förpliktande samarbete»
med Sverige. Det innebar att Sverige fick ta del av västlig underrät-
telseinformation om Sovjet som rörde Skandinavien Storbritannien
såg Skandinavien som en enhet.'

Danmark hade fokus på södra Östersjön, Polen och Östtyskland.
På Sveriges lott föll området däremellan: Sovjet »bakom» Finland,
Leningrad, de baltiska staterna och större delen av Östersjön. Direkta
och krypterade förbindelser mellan de tre tjänsterna etablerades
tidigt, likaså mellan Malmö och Köpenhamn för den viktiga kontrol-
len av Öresund.1°

En viktig uppgift för svenskarna, där också danskarna bidrog, var
den så kallade tonnageräkningen. Den gick ut på att ständigt kon-
trollera östsidans trafik av fartyg och pråmar. Om trafiken ändrades
eller fartyg drogs samman kunde man få en tidig förvarning om of-
fensiva förberedelser. En annan del av verksamheten var studierna av
östländernas ekonomi och därmed rustningskapacitet, en verksam-
het som bedrevs inom Öst Ekonomiska Byrån (på 1980-talet ombil-
dat till en stiftelse finansierad av staten och näringslivet). Även här
samarbetade man i Trekanten.

— Trekantssamarbetet var ett förtroendefullt samarbete, inte minst
på det personliga planet. Det var möjligt därför att vi hade ömse-
sidigt förtroende för våra värderingar, minns Peter Ilsoe — ett förtro-
ende som gällde även Thede Palms flerfaldiga efterträdare.

Trekanten innebar också att man från de två nordiska NATO-
ländernas sida inte opererade på svenskt territorium. Sverige bedrev
officiellt neutralitetspolitik vilket innebar att vi i krig kunde tvingas
avvisa kränkningar från NATO. Men om något annat NATO-land



194 t i l l  äventyrs ville att danskarna skulle bedriva underrättelsetjänst
mot Sverige så avvisades det av dem, enligt Peter Uwe.

— Om vi behövde några informationer så utgick vi från att vi
kunde få dem från svenskarna när vi behövde dem. Så förtroende-
fullt var det.

Motsvarande inställning hade Thede Palm som inte ville »spione-
ra på NATO«. Det behövdes inte heller eftersom han kunde fråga
Evang om han ville veta något."

Trots Sveriges deklarerade neutralitetspolitik skulle verksamheten
ihop med NATO-grannarna fortsätta i krig, enligt Thede Palm: »Det
var ju då som vi kom till det verkliga behovet.« T-kontorets krigs-
organisation bestod av 150—zoo personer.12 Vid ett hotande skym-
ningsläge skulle de tre underrättelsetjänsterna förbättra sin samver-
kan genom att sända personal till varandra, en planering som gällde
hela kalla kriget ut." Peter Ilsoe säger:

— Vi utgick ifrån och tog för givet att svenskarna i lika hög grad
som vi betraktade ryssarna som en fientligt sinnad nation. Från
svensk sida intresserade man sig ju starkt för vad ryssarna företog
sig. Det visade ju DC-3- och Catalina-affärerna 195z. Vi var vänner
med en gemensam motståndare. Men vi glömde ju aldrig att Sverige
var neutralt.

Men trodde ni att Sverige skulle vara neutralt även i ett krig?
— Det kan jag inte erinra mig, svarar Peter Moe.
T-kontoret ägnade sig åt agentverksamhet (human intelligence),

ibland med tragisk utgång. Många av de agenter av baltisk härkomst
som med båt sattes i land vid stränderna till det Sovjetockuperade
Baltikum åren 1946-1957 dödades direkt eller togs till fånga. 1957
protesterade Sovjet diplomatiskt, men Sverige blånekade. Med Palms
egna ord skrev han tillsammans med UD (diplomaten Sverker Åström
och utrikesminister Östen Unän) ihop »en lämplig lögnaktig hi-
storia «."

Bättre gick det med sjökaptener i handelsflottan och resenärer som
T-kontoret utrustat med kameror. T-kontoret lyckades på så vis med
bedriften att fotografera en nybyggd sovjetisk kryssare i Svarta havet
som varken britter eller amerikaner hade känt til l." Den svenska
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underrättelsetjänstens term för utsända kunskapare i  främmande 1 9  5
land var »resenär«. Som resenärer i östblocket åkte både underrät-
telsetjänstens egen personal och officerare som på så sätt kunde dryga
ut semesterkassan.

Redan under Palms tid etablerades ett samarbete med en rad ut-
ländska underrättelsetjänster, bland annat med västtyska Bundes-
nachrichtendienst (BND) och Storbritanniens Military Intelligence
(MI 6) samt i  mindre utsträckning med Frankrike. Västtyskland
gränsade ju då till östblocket genom Östtyskland. Det gjorde även
Storbritannien och USA på sitt sätt. De hade ju som segrarmakter
egna sektorer i Västtyskland och i Västberlin. Genom sin sektor
i norra Västtyskland var Storbritannien även en Östersjömakt. Vad
gällde USA samarbetade både Palm och Evang med CIA — men bäg-
ge försökte samtidigt bromsa att amerikanerna bedrev egna opera-
tioner på svenskt och norskt område. Finlandskontakterna sköttes
extra försiktigt och diskret med tanke på Sovjet, men var omfat-
tande.

1964 tvingades Thede Palm av regeringen att avgå. Birger Elmer
blev chef för hela verksamheten där utrikes och inrikes underrättelse-
tjänst slogs samman till IB. Förkortningen IB uttolkades som Inhämt-
ning Birger, mer formellt omnämndes namnet Särskilda byrån eller
Särskilda verksamheten, medan de anställda själva kallade IB för
Firman)'

Även med Norge löpte samarbetet väl. Men i början av 1970-talet
uppstod en kris med IB under ledning av Birger Elmer. Denne hade
åren 1958-1964 lett arbetet på Grupp B, en grupp inom Försvars-
stabens inrikesavdelning som var skiljd från övrig verksamhet. Grupp
B spårade upp och registrerade kommunister. Dels var kontrollen ett
krav från USA för att exportera avancerad militär teknik till Sverige.
Dels sammanföll kontrollen av kommunister och säkerhetsrisker
med det statsbärande socialdemokratiska partiets och Landsorgani-
sationen, LO:s, intressen. Socialdemokraterna misstrodde Säpo med-
an Grupp B kombinerade de resurser som fanns i Försvarsstaben med
vad partiet och dess tusentals arbetsplatsombud på arbetsplatserna
tog reda på. Både Socialdemokraterna och försvaret hade intresse av



196  a t t  förhindra kommunistisk infiltration. Flera unga socialdemokrater
gjorde sin värnplikt vid Grupp B som från 1965 hette IB/o3 (Elmer
själv hade som chef beteckningen IB/oo).'7 Säkerhetstjänstkommis-
sionen kom zooz fram till att initiativet till Grupp B togs från försva-
rets sida men också att Socialdemokraterna sanktionerade samarbe-
tet. Kommunikationen var dubbelriktad, partiet fick också rapporter
från IB."

IB/o3 ägnade sig också åt de socialistiska folkpartierna i NATO-
länderna Danmark och Norge." Det var förmodligen denna verk-
samhet på norsk mark som orsakade en kris mellan IB och Norge.
När den inträffade i början av 1970-talet var generalmajoren Reidar
Torp chef för den norska militära underrättelsestaben.

— Jag ärvde samarbetet med svenskarna och ändrade inte på det.
Jag kommer ihåg att jag träffade Birger Elmer i ett väldigt flott hus
vid vattnet — som om han vore miljonär. Birger Elmer var underrät-
telseman ut i fingerspetsarna. Han var mycket kunnig, charmerande
och väldigt trevlig — tills vi hade vår lilla sammanstöt, berättar Reidar
Torp.

Det som Torp kallar sammanstöt var att Forsvarets etterrettnings-
tjeneste hade upptäckt att Elmer också hade en annan samarbetspart-
ner i Norge: Ronald Bye, förre sekreteraren i norska Landsorganisa-
tionen, sedermera partisekreterare hos de norska Socialdemokraterna
(1969-1975).

— Vi upptäckte att Elmer hade talat med Ronald Bye bakom vår
rygg. Vi tyckte inte om att svenskarna höll på och samlade informa-
tion i Norge utan att informera oss, säger Reidar Torp.

Ronald Bye träffade Elmer tre gånger per år vilket ledde till »en for-
midabel kollision» med den norska militära underrättelsetjänsten?

— Det var en informell kontakt — jag hade ju varit sekreterare i LO
och var partisekreterare. Vi talade om politiska frågor och om över-
vakningsverksamheten av kommunisterna. Det var en verkligt bra
kontakt. IB var ju mycket välinformerat om vad som skedde i Fin-
land, minns Ronald Bye.

Han anser att det fanns ett inslag av avundsjuka i underrättelse-
tjänsten, »de tyckte att Birger Elmer skulle hålla sig till dem och inte
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kontakta politiker«. Bye säger att IB inte bedrev verksamhet i Norge. 1 9 7
Detta motsägs emellertid av Säkerhetstjänstkommissionen som upp-
ger att Birger Elmer, sedan IB avslöjats 1973, »fortsatte att bedriva
viss underrättelseinhämtning i Finland och Norge« (min kursive-
ring).2' Bye säger också att han fortsatte träffa Elmer.

Även Peter Ilsee kände till konflikten och antydde att IB gått över
gränsen:

— Det var en självklar förutsättning att man inte opererade på var-
andras område. Samarbetet mellan sådana tjänster förutsätter att
man inte opererar mot varandra. Görs det så bortfaller samarbetet.

Sammanstötningen innebar att Norge frös samarbetet i ett par år.
Det fanns också en annan händelse som kan ha väckt irritation.

IB-agenten Gunnar Ekberg som arbetade för IB:s operationsledning
(IB/o4) berättar i sin bok om tiden som IB-agent att han 1971 var i
Oslo på uppdrag. På väg tillbaka till Sverige fotograferade han två
personer ur norska säkerhetstjänsten som skuggat honom. Dessa
tvingade Ekberg att ta ut filmen ur kameran, men Ekberg lurade dem
och gav dem en blank rulle. Birger Elmer visade sedan bilderna för
norrmännen som inte uppskattade tilltaget.22

En pikant omständighet är att det fanns en historisk motsvarighet,
fast åt andra hållet. I januari 1945 hade Reidar Torps egen far Oscar
Torp, som var försvarsminister i den norska exilregeringen, rest till
Sverige. Syftet var att informera den svenska regeringen om en norsk
operation på svensk mark. Norska motståndsrörelsen tillsammans
med amerikanska OSS (CIA:s föregångare Office of Strategic Services)
och delar av C-byrån var i full färd med att lägga upp trettiotalet
vapendepåer och operationsbaser intill gränsen t i l l  Norge. Den
svenska regeringen godkände det hela i efterhand.23

Åter till IB som röjdes 1973. Verksamheten måste organiseras om.
Den döptes till Gemensamma byrån för underrättelser (GBU) och
fick som ny chef översten av första graden Gösta Lundström, vilket
ledde till bättre relationer med grannländerna. År 1982 var det namn-
byte igen, till Sektionen för särskild inhämtning (SSI), vilket ändrades
1989 till den nuvarande: Kontoret för särskild inhämtning (KSI).24
Bengt Wallroth som var chef under 1982.-1984 fann ännu tio år se-



19 8 nare att Trekantsmötena »visade sig vara en ganska känslig fråga för
norrmännen«. Men samarbetet fortsatte.25

»EN GEMENSAM VÄCKARKLOCKA«
FRA:S SIGNALSPANING

För alla som minns rabaldret runt FRA-lagen zoo8 är det svårt att
föreställa sig den extremt hårda sekretess som omgett FRA under
kalla kriget. Med FRA-lagen stod det i vart fall klart för allmänheten
att Sverige bedrev något som kallas signalspaning. Det finns en röd
tråd från kalla krigets dagar till nu. FRA:s signalspaning i etern under
kalla kriget var riktad mot öster — och att den förekom var hemligt.
Men att debatten om massavlyssning på z000-talet blev så hätsk
berodde på att både regeringen och FRA teg om att spaningen i
kablarna främst var riktad österut. Det tyngsta skälet för att börja
tappa av trafiken i nedgrävda kablar var att komma åt trafik till och
från Ryssland. Nästan all rysk tele- och Internettrafik till övriga värl-
den måste nämligen passera i kablar genom Sverige. Trafiken är en
guldgruva för FRA — och för dess samarbetspartner. Men det var
knappast något regeringen och FRA kunde — och än mindre ville —
säga öppet. Men en person med insyn i  verksamheten berättade:
»Vårt geografiska läge gör att runt 8o procent av Rysslands kontak-
ter med stora delar av världen passerar i kablar via Sverige. Detta är
kärnan i det hela.«26

Att FRA-debatten blev så svårgenomtränglig beror på att en tidi-
gare helt sluten verksamhet plötsligt drogs fram i ljuset — men endast
en liten bit av den. Signalspaning, kryptering och dekryptering är
nämligen något av det hemligaste som stater ägnar sig åt.

Genom en ständigt pågående spaning bygger FRA upp en bild av
motståndarens fredliga verksamhet — det som brukar kallas normal-
bilden. Syftet är att snabbt kunna avslöja höjd spänning eller militära
förberedelser. Det kan upptäckas när något avviker från normalbil-
den — som ökad trafik mellan olika länder, staber, förband eller en-
skilda enheter. Så kunde FRA till exempel under Polenkrisen 1980-
1981 följa sovjetiska förband ner till minsta enhet. Eller för att ta ett
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färskare exempel: Kaukasus under det andra Tjetjenienkriget 1998— 1 9 9
1999. Då följde FRA inte bara ryska förband utan också tjetjenska
krigare och deras ledare. De fruktansvärda förhållandena i ett ryskt
»filtreringsläger« avslöjades och informationen påverkade asylbe-
dömningar för tjetjenska flyktingar. Även övriga EU-länder fick ta del
av dessa fakta.27

Ett senare exempel är turerna inför det som utvecklades till Geor-
gienkriget zoo8. Uppgifter från FRA om rysk flygaktivitet blev ett
tungt argument som utrikesminister Carl Bildt kunde använda i
möten med ryska motparter."

Den svenska signalspaningen och dekrypteringen fick sitt upp-
sving under andra världskriget. Från april 194o gick den tyska
trafiken mellan Berlin och det ockuperade Norge över svenska tele-
graflinjer. På två veckor lyckades den svenske matematikern Arne
Beurling knäcka tyskarnas chiffrerade telegram, skrivna på deras
Geheimschreiber som de hade trott var omöjlig att forcera. 1942 bil-
dades Försvarsväsendets radioanstalt och när kriget var slut hade
man plockat ut 296000 tyska meddelanden ur trafiken.

När Sovjet 1944 slöt vapenstillestånd med Finland fördes den
finska signalspaningens personal och utrustning över till Sverige i
Operation Stella Polaris. De flesta återvände men några anställdes av
Försvarsväsendets radioanstalt som intensifierade spaningen mot
östblocket. Genom en fräck »kupp« i Lillehammer i maj 1945 kom
Sverige över material som tyskarna hade använt i spaningen mot
Sovjet. Spaningen från fasta stationer i Sverige mot östblocket bygg-
des ut.29

Det ökade sovjetiska förtrycket oroade regeringen Erlander. Stats-
ministern besökte själv radioanstalten den 23 januari 1947:

Där har man uppfångat en serie chiffertelegram om de
polska valen. Valmetoderna avslöjades på ett fruktansvärt
sätt. »Undersök så att de inte döljer oppositionens vallista
i ärmen.» Detta är alltså de fria val som även vår press
duperats att tro på. Nog märkte man på föredragaren
Andersson på radioanstalten hur kritiskt för att inte säja



2.00 f i e n t l i g t  inställd han var mot Sovjet. Efter dagens kalldusch
från Polen säger man inte emot.3°

Inget av de nordiska länderna hade stående styrkor utan värnplikts-
försvar som det tog tid att mobilisera — därför måste länderna få
förvarning. Sverige behövde underrättelser om Sovjets flyg, fartyg
och armsförband, kapacitet i hamnar, på flygfält och förändringar i
krigsmakten. FRA hjälpte också de danska och norska militära un-
derrättelsetjänsterna att bygga ut sin signalspaning. FRA hade snart
500 anställda och var en av de största signalspaningsorganisationerna
i Västeuropa.

Samtidigt omgavs FRA av sträng sekretess. Bestämmelserna och
lojaliteten gör att det finns få skildringar av arbetet inne på FRA. Ett
undantag är advokaten Magnus Ullman som 1966 var värnpliktig
vid FRA:s huvudanläggning på Lovön i Stockholm. Han skriver i sin
självbiografiska bok En stockholmspojke berättar:

Byggnaderna var gråtunga, master, maskeringsnät m m
hängde tungt över hela anläggningen, eller anstalten som
den hette, och den hade stark militär prägel. Många
arbetade under jord, i gruvan, som de sade. Man fick inte
besöka andra på deras rum, vare sig civila eller militära.
Själv fick jag befattningen som trafikbearbetare. På nytt fick
vi skriva på sekretessbestämmelser med betydande straff-
påföljd om man bröt mot denna tysmadsplikt.3'

Ullman fick utbildning i ryska och telegrafi och skildrar vidare i sin
bok vad han kallar »en av mina första chocker i livet«:

Som lojal och trogen samhällsmedborgare och med en blind
tro på neutralitetspolitiken, fick jag med egna ögon se hur
Sverige hade ett intimt samarbete på underrättelseområdet
med Västmakterna. Jag är inte säker på om detta var känt
på högre ort, utan underrättelseutbytet skedde på »middle-
managementnivå«. Jag frågade lite försiktigt mina chefer
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om det här vid en kaffepaus och de förklarade att det är
bättre att vi sköter det här på vår nivå, det ska inte komma
för långt upp i organisationen. Det var ett givande och
tagande och det gav naturligtvis dessa personer en position
... Att det var ett frekvent utbyte av underrättelsetjänster
med de övriga nordiska länderna kanske idag inte är att
förvåna, men då var det faktiskt det eftersom Norge och
Danmark tillhörde NATO och man kunde utan någon
större fantasi förstå att dessa uppgifter vidarebefordrades.32

Ullman förvånades också över att diplomattrafiken till och från am-
bassader avlyssnades.

Att ambassadernas radio- och telextrafik avlyssnades kom fram
under IB-affären 1973 genom journalisten Peter Bratt, som också
gjort värnplikt på FRA. Bratt skrev att FRA:s kryptotekniker knäckt
de kodsystem som användes av Japan, Tjeckoslovakien, Kina, Iran,
Turkiet, Zaire och Brasilien. Uppgifterna bidrog till att Bratt och
medhjälparna Jan Guillou och Håkan Isacsson dömdes till ett års
fängelse för spioneri."

FRA var och är den svenska underrättelsetjänst som slukar mest
pengar. Av de rot miljoner kronor som Försvarsdepartementet 1975
satsade på underrättelsetjänsten gick 8o miljoner kronor till FRA
(medan Försvarsstabens underrättelsetjänst, attach&r, IB, arme-,
flyg-, marin- och milostaberna fick dela på 18 miljoner kronor). År
2011 beräknas FRA, som har cirka 70o anställda, kosta 733 miljoner
kronor. En stor del av arbetet ägnas åt att knäcka krypterade signaler
— därför fick FRA zoo8 en av världens starkaste superdatorer. Eller
som det sägs i FRA:s numera gulmålade byggnader: »Att vara duktig
på att dekryptera kan i den här världen jämföras med att vara en
kärnvapenmakt. «34 Förklaringen är att i  byteshandeln med andra
länder går det bara att byta på jämbördig fot. Den som endast kan
leverera enkla signaler — råmaterial — får endast råmaterial tillbaka.
Men den som däremot kan erbjuda bearbetat material — den får
också något lika intressant i utbyte. Det är därför det är så viktigt att
vara bra, och helst bäst.

201



2.02. D e t  var främst Sverige och sedan USA som hjälpte till att bygga
upp dansk och norsk signalspaning efter andra världskriget. Däremot
var Sveriges samarbetspartner i början Storbritannien genom dess
signalspaningsmyndighet Government Communications Headquar-
ters, GCHQ. Men 1955 förefaller det ha blivit en arbetsfördelning
mellan Storbritannien och USA.

Brittiska GCHQ blev huvudpartner för FRA:s kommunikations-
spaning (KOS). Det är radiosignaler från telefoni, telegrafi och data-
överföringar. Genom att pejla in sändare och forcera krypton kan en
militär motståndares organisation, stridsledning, taktik och bered-
skap kartläggas — liksom numera terrorism.

USA blev i kraft av sin tekniska överlägsenhet huvudpartner för
FRA:s tekniska signalspaning (TES). Den är inriktad på att fånga upp
signaler från radar-, navigerings- och vapensystem. Det är dessa elek-
troniska fingeravtryck som bland annat gör det möjligt att se exakt
vilka fartyg eller flygplan som sänder signalerna. FRA:s amerikanska
partner är National Security Agency, NSA (som länge var så hemligt
att dess anställda uttolkade förkortningen No Such Agency). Sveriges
samarbete med NSA var så känsligt att Sverige inte ens fick nämnas i
interna och hemliga amerikanska beslutsdokument. Istället tilldela-
des vårt land täcknamnet Sardines.

Men dessutom har FRA ett bilateralt, institutionaliserat samar-
bete med sina motsvarigheter, partners, i en rad NATO-länder. Det är
ett samarbete som i praktiken blir ett slags informell underrättelse-
allians med NATO-länderna." Även på FRA:s område fanns ett tre-
kantssamarbete där FRA-chefen mötte sina motparter i  Danmark
och Norge."

I Sverige var FRA en självständig myndighet, medan signalspa-
ningen i Danmark och Norge låg inom den militära underrättelse-
tjänsten som särskilda tekniska tjänster.

— Vi hade ett väldigt gott samarbete mellan de tekniska tjänsterna.
Svenskarna låg långt före oss, säger Reidar Torp.

Svensk signalspaning från flygplan inleddes 1946 i samarbete mel-
lan Radioanstalten och FOA, grundad 1945. När östsidan byggde
upp allt effektivare luftförsvarssystem blev dessa nya mål för spa-
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ningen. Att sända ett västligt flygplan längs med, eller rentav över, 2 .03
gränsen kunde trigga det sovjetiska luftförsvarets radar- och sam-
bandsnät när MiG-plan sändes upp mot inkräktaren. Den tekniska
signalspaningen fångade upp sovjetiska radarsignaler som registrera-
des och analyserades. Kommunikationsspaningen fångade upp sovje-
tisk radiotrafik som kunde dekrypteras. Signalspaningsflygningarna
gav en fingervisning om hur avancerat ryssarnas luftförsvar var — och
hur och var det skulle gå att tränga igenom om det skulle bli krig.

Att signalspaning var farligt blev uppenbart den 8 april 195o. Då
sköt ett sovjetiskt jaktplan ner ett amerikanskt signalspaningsplan,
ett Privateer, med tio mans besättning på internationellt vatten utan-
för Lettland. FRA hade avlyssnat ryssarnas radiotrafik under ned-
skjutningen och kunde ge den till USA. USA:s president Truman be-
ordrade då att i Östersjön fick endast beväpnade bombplan som hade
elektroniska motmedel ombord användas för spaningsflygningar.

Men Sverige fortsatte trots det intensiv signalspaning mot Sovjet
med DC-3-plan. Som nämnts tidigare sköt Sovjet den 13 juni 1952
ner en DC-3:a med åtta mans besättning i internationellt luftrum.
Planet, som var obeväpnat, skulle enligt byråchefen Olof Kempe vid
FRA »draga på sig den ryska luftspaningsradarn, så att vår besätt-
ning skulle få tillfälle att göra sina mätningar «.37 En del av DC-3:ans
utrustning kom från USA via Storbritannien och i gengäld hade Sve-
rige lämnat över resultat och analyser till Storbritannien.

Planet spanade på en större sovjetisk flottövning men Sverige
sände ut en vilseledande kommuniké om att planet gjort en »navi-
geringsflygning i samband med utbildning i radiotelegrafitjänst«.

Inte ens den saknade besättningens oroliga anhöriga fick reda på
sanningen när de i september 1952. träffade försvarsminister Torsten
Nilsson:

— Han verkade ärlig och sade att han aldrig hört talas om FRA.
Men han ljög oss rakt upp i ansiktet. Hela dagen innan hade han
varit på FRA och fått veta allt, mindes Karin Jonsson-Lisshagen,
hustru till Einar Jonsson, gruppchef för de fyra övriga FRA-anställda
ombord.38

Att bedriva signalspaning ansågs av den svenska regeringen vara



2.04 skamligt — trots att det är fullt tillåtet i internationellt luftrum. Att
DC-3:an signalspanade medgavs inte förrän 1974 av Tage Erlander,
då pensionär. Erlanders tystnad försvaras av hans mångårige medar-
betare Ingvar Carlsson:

— Man var inte öppen om sådana saker. Det var rimligt att hålla
det hemligt.

Det kan inte heller uteslutas att det fanns ytterligare flygplan i
området när DC-3:an sköts ner. Det kan ha varit ett svenskt spa-
ningsplan eller ett USA-plan som agerat närgånget mot Sovjet samti-
digt som DC-3:an flög sin rutt."

Trots åtskilliga försök hittades inte planet förrän 2003 genom en
privat insats. Det låg nästan exakt där Försvarsstaben i ett hemligt
dokument redan 1952 prickat in det: öster om Gotska Sandön. Pla-
net finns nu på Flygvapenmuseum i Linköping, men av besättningen
har endast kvarlevor av Einar Jonsson och tre flygvapenanställda
ombord hittats. Några spår av FRA:s fyra signalspanare som av allt
att döma hoppade i fallskärm — Bengt Book, Erik Carlsson, Börge
Nilsson och Ivar Svensson — har aldrig återfunnits. Först 2004, efter
femtiotvå år, hedrades de stupade med postuma medaljer. Det har
genom åren spekulerats i varför Sovjet sköt ner ett obeväpnat plan
från det alliansfria Sverige över internationellt vatten. En rysk diplo-
mat som är väl insatt i ärendet har förklarat för mig:

— Sverige sågs som ett västland och DC-3:an som ett västplan.
Därför sköts det ner.4°

Den ryska förklaringen är entydig och brutal — svår att ta till sig
för många svenskar.

I DC-3-affären hålls ännu dokument hemliga av hänsyn till främ-
mande makt. Sveriges signalspaningssamarbete var så intensivt att
tidigare underrättelsetjänstemän i USA och Europa kallade Sverige
för »NATO:s hemliga medlem«.4'

Flygningarna fortsatte och de bedrevs 1974-1978 med två om-
byggda Caravelle som flögs av flygvapnet för FRA. Idag är de ersatta
av två specialbyggda Gulfstream IV, militärt ljusgrå och tydligt märk-
ta med Swedish Air Force.

Den säkerhetspolitiska utredningen konstaterade 2002 att »sig-
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svaret med god förvarning«.42 Men mer fick medborgarna inte veta.
Vad var det då som var så imponerande?

Ofta gav signalspaningen en förvarning om att något var på väg
att hända på andra sidan Östersjön. När flygplan lyfte i Sovjetunio-
nen så fångades de sedan upp av den svenska militära luftbevakning-
en. Svenska radarsystem kunde se långt i öster.

— Vi hade radarstationer som såg femtio mil. Så vi hade ju en
radarbild som var makalös. Man såg när ryssarna åkte fram och till-
baka på sina övningar, ständigt. Det var en väldig trafik på Östersjön:
fransmän, engelsmän, amerikaner, tyskar, britter, säger Lars Olsson
som var radarjaktledare.

Flygplanen gav radarekon som visade sig som prickar på radar-
skärmarna i de svenska luftbevakningscentralerna. Planen kunde föl-
jas på radarskärmarna. Men vad som inte har varit lika känt är att
Sverige dessutom kunde avläsa vilket förband som flög. Ja, till och
med vilka piloter som flög planen.

Det var möjligt genom att FRA efter år av spaning byggt upp
»fingeravtryck« av förband och enskilda enheter — flyg och fartyg.
FRA:s signalspaning var kopplad till den militära, ständigt pågående,
övervakningen av svenskt luftrum.

— Luftbevakningen hade samband med signalspaningen som kunde
identifiera vilket förband som flög. Inom några timmar kunde de
också räkna upp identiteten på enskilda flygplan. De kunde även
identifiera många av förarna. Inte med namn, men med de nummer
de hade, berättar Swen Persson, flygvapenöverste av första graden
och som i åtta år arbetade med underrättelsetjänst på Försvarssta-
ben.

FRA övervakade i första hand vad som skedde på Östersjön och
inne i Sovjet i Leningrads militärdistrikt och det baltiska militär-
distriktet.

— Inget NATO-land hade tillnärmelsevis samma tillgång till det
området. Det baltiska militärområdet betraktades som ett strategiskt
uppladdningsområde med uppgift att förstärka Sovjets styrkor i
Centraleuropa, norrut och nordväst, fortsätter Swen Persson.



2.06 M e n  enligt den danske brigadgeneralen Michael Clemmesen som
varit chef för Baltic Defense College var förbanden i Sovjets baltiska
militärdistrikt troligen avsedda att sättas in mot Sverige.43

— FRA:s spaning och pejlstationer var särskilt inriktade på det
strategiska transportflyget som var baserat från Baltikum och ner
mot Ukraina. Transportflyget övade med de sovjetiska luftlandsätt-
ningsförbanden, säger Swen Persson.

Speciellt den 76:e sovjetiska luftlandsättningsdivisionen i Pskov
intill dåvarande Sovjetrepubliken Estland följdes noga. På kartor i
västliga huvudstäder ritades det från Pskov många tänkbara röda
anfallspilar, »det var alla rädda för«, enligt Persson. Förbandet sattes
också in i januari 1991 mot den baltiska frigörelsen, vid kuppen mot
Gorbatjov 1991 samt även senare.

När FRA:s spaning i januari 1991 visade att Sovjet var redo att slå
till mot den baltiska frihetskampen såg den svenska regeringen till att
sprida kunskapen om det för att varna balterna. Sverige beviljade
snabbt visum för baltiska politiker så att de skulle kunna verka i exil
från Sverige."

Ett annat mål för den svenska spaningen var den sovjetiska Öster-
sjömarinen och speciellt dess flyg (1989 bestod det av 2.70 flygplan
och helikoptrar). Tyskland, Danmark och Storbritannien räknade
med att de skulle sättas in i en attack för att tränga igenom Östersjö-
utloppen.4s

— Så vi hade alltid något intressant att komma med, minns Swen
Persson.

I underrättelseutbytet med andra länder var detta hårdvaluta. Stig
Synnergren liknade det hela vid en fruktaffär: »Det som FRA fick in
hade de rätt att byta med. Äpplen mot päron.«46

När Socialdemokraterna efter fyrtiofyra års styre efterträddes av
den borgerliga regeringen 1976 informerade de knappt om Sveriges
hemliga västsamarbete. Försvarsminister Eric Krönmarks statssekre-
terare Sven Hirdman fann att »FRA hade ett väldigt stort program«.
Hirdman korsförhörde, enligt egna ord, den dåvarande FRA-chefen
om signalspaningen. Hirdman fann att de socialdemokratiska för-
svarsministrarna Torsten Nilsson (på posten 1951-1957) och Sven
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utlandet.

— Sedan hade det aldrig varit uppe i regeringen, det bara löpte på,
minns Hirdman som fann att utbytet var både bra och nödvändigt:

— Det var viktigt att vi fick information från USA och England om
vad som sker i vårt närområde. Information som de har, som inte vi
har, men behöver. Och då måste vi ge någonting i utbyte och kom-
plettera bilden.

Ingvar Carlsson som var statsminister åren 1986-1991 säger:
— Vi visste om att viss utbytesverksamhet med annan säkerhets-

tjänst förekom. Vi kunde ju inte sitta och godkänna varje särskilt fall.
Utan det ankom då på FRA-chefens goda omdöme att begripa att det
fanns absoluta gränser för detta. Det är känsligt med Israel, arab-
staterna och så vidare.

I »fruktaffärerna« med utlandet fanns bland de »päron« som Sve-
rige fick i utbyte resultat från de amerikanska spaningsplanen. USA
flög regelbundet med signalspaningsplan i Östersjön som flög in vid
Köpenhamn och längs Östersjöns syd- och ostkuster. Dessa fyrmoto-
riga Boeing RC-135 låg i nord-sydlig bana mellan Finska viken och
Kaliningrad. Planen som ofta flög i samma banor kallades i svenska
försvaret för »spårvagnen«. Även andra länder ägnade sig åt denna
trafik med sina olika spaningsplan: Västtyskland (Atlantic), Storbri-
tannien (Nimrod) och ibland Frankrike (DC-8).

Dessutom satte amerikanerna 1977-1988 in vad som kallades
Baltic Express med världens snabbaste flygplan SR-7i Blackbird.
Planen gick i trefaldig ljudhastighet och gjorde på 21 soo meters höjd
en runda där de på vägen ut passerade i internationellt luftrum mel-
lan Gotland och Öland.

För det svenska flygets incidentberedskap blev det en sport att
»hissa upp« Viggen så långt det gick och öva simulerade robotanfall
mot SR-7i som passerade högt ovanför. Men att Viggenpiloterna
lyckades berodde nog också på att man från svensk sida visste när
planen skulle komma.

USA:s ambassad i Stockholm lämnade anmälningar om de ameri-
kanska flygningarna till Försvarsmakten, uppger flygofficerare. Även



208 Storbritannien anmälde sina flygningar. I den svenska luftbevakning-
ens stridsledningscentraler fanns de utländska spaningsflygningarna
samlade på så kallade A- och B-listor. Flygningarna var föranmälda
upp till två veckor i förväg. Bo Johnsson Theutenberg som var reserv-
officer minns:

— Alla de här flygningarna föranmäldes hos oss. Både »spårvag-
nen« och när de flög extraordinära rutter. Vi hade föranmälningarna
i pärmar. Vi kunde ställa klockan efter de här planen när de dök upp
vid brytpunkt si eller så, säger Theutenberg som från mitten av
1960-talet tjänstgjorde i Milo Ö som täckte Östersjön och Sovjet-
unionen.

Vid denna tid förekom det enligt Theutenberg till och med att
svenska jaktplan skyddade »spårvagnen«. Detta genom att flyga i så
kallad spärrbana fram och tillbaka över Östersjön. Att så skett be-
strids av andra officerare i flygstridsledningen, men de har då tjänst-
gjort senare. Enligt Roy Fröjdh, som var divisionschef i flygvapnet
fram till 1966, förekom det att svenskt jaktflyg var »ett moraliskt
stöd« för amerikanerna mot sovjetiskt flyg:

— Jag har varit ute med J z9:an (Flygande tunnan) och flera gånger
med Lansen. Vi gick mellan den sovjetiska jakten och spårvagnen.
Men det var ju inte officiellt. Antingen hade vi högsta beredskap på
marken eller också var vii luften när amerikanerna var på utsidan av
Gotland. Då gick vi upp och visade oss, och sovjeterna brydde sig då
inte om spårvagnen.47

Lars Olsson som var major i flygvapnet och jaktstridsledare säger
att en rote (två jaktplan) stod redo att skydda när svenska signal-
spaningsplan flög. Jakten gick ibland också upp för att göra en rutin-
identifiering och markera svensk närvaro när amerikanska plan flög.

— Men ibland kunde det hända att det dök upp en ryss mitt i allti-
hopa. Man kan ju spekulera i efterhand: om rysk jakt gett sig på en
amerikansk signalspanare — vad hade man gjort då? Om de tillgrep
våld på något sätt på internationellt vatten mot en NATO-kärra så
skulle vi ingripa på något vis, säger Lars Olsson.

Det styrks också av Bo Johnsson Theutenberg som 1986-1987
hade majors grad och var folkrättslig rådgivare hos överbefälhava-
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ren. Samtidigt tjänstgjorde han på UD och var dess folkrättssakkun- 2 0 9
nige åren 1976-1987. Det var en smått schizofren tillvaro med skilda
världar och kulturer, säger han:

— Vi välkomnade att NATO flög över Östersjön eftersom Sovjet
försökte göra det till ett stängt hav. Våra flygplan och flygstridsledning
byggde ju på materiel och spetsteknik från USA och Storbritannien.
NATO var våra vänner. Det var den atmosfär som rådde på den ope-
rativa nivån. Men vi hade stränga order från det militära att inte tala
om detta på UD, med dess neutralistiska ledning, berättar Bo Johns-
son Theutenberg.

Föranmälningarna till Sverige låg också i USA:s intresse — vid en
sådan incident kunde ett FRA med höjd beredskap dokumentera
händelsen, vilket skedde exempelvis 195o, när det amerikanska Pio-
neerplanet sköts ner.

Sverige har även haft konkret nytta av USA:s flygningar. Det be-
kräftas av Eric Krönmark: »Vi fick ju del av deras flyglinje.« Det var
ett underrättelseutbyte som bägge länderna tjänade på: »Det var öm-
sesidigt. «

Carl Bildt som tillträdde som statsminister 1991 säger om FRA:s
spaning österut:

— De områden som var av betydelse för ett omedelbart angrepp
mot Sverige hade vi själva relativt god koll på. Det är klart att vi fick
saker i utbyte. Huruvida vi gav mer än vi fick vet jag inte. Vi hade ett
geografiskt läge så att vi av naturliga skäl kunde ge mycket inom en
begränsad del. Det fanns en sektor som vi kunde täcka bättre, som
ingen annan kunde täcka.

Det fanns också ett annat skäl till att samarbetet med USA blomst-
rade. Efter den amerikanske försvarsministern Caspar Weinbergers
besök i Sverige 1981 byggdes ett särskilt signalspaningsfartyg, HMS
Orion. När det togs i drift 1985 kom dess inre avancerade spanings-
utrustning från USA — kraftigt subventionerad.

— Vi behövde utrustning för att kunna samla in information, och
för att få denna utrustning gav vi ifrån oss lite äpplen, bekräftar Sven
Hirdman.

Enligt försvarsminister Anders Thunborg gick dock samarbetet



2 I  0 ännu längre. När Sverige fick utrustningen till Orion billigt så var en
förutsättning för detta att amerikanerna fick spaningsresultaten. En-
ligt Thunborg ställdes inga direkta krav från amerikansk sida på vad
Orion skulle spana på — men man hade »en del önskemål«.48

Danmark hade en likartad situation, mindes Peter Ilsoe:
— Vi var mycket bestämda om att det var nationellt material som

vi bestämde över. Men uttydningen av mycket av detta krävde ame-
rikansk expertis, så det var naturligt att leverera det.

Från sovjetisk sida fanns en irritation över Orions uppvaktning.
Fartyget kunde genom att ligga i förlängningen av sovjetiska radio-
länkstråk fånga upp signalerna ute till havs. Sovjet reagerade hand-
gripligt den 29 oktober 1985 då Orion följde utprovningen av en ny
sovjettillverkad indisk ubåt av Kilo-klass i svensk ekonomisk zon ös-
ter om Gotland. En sovjetisk minsvepare försökte hindra uppvakt-
ningen och kolliderade med Orion. Två svenska jaktplan baserade
på Gotland lyfte, och ytattackfartyg löpte ut från Hårsfjärden redo
för strid med en radarsignalering som avsiktligt röjde att de var på
väg, men kallades tillbaka. Orion fick endast mindre skador och fort-
satte sitt rutinuppdrag.49

En händelse som Sovjet säkerligen såg som en avsiktligt provoka-
tiv svensk kränkning var när en J 3 5 Draken med österrikiska natio-
nalitetsbeteckningar dundrade in i sovjetiskt luftrum. Den dagen, 22
april 1987, råkade jag själv vara i Högkvarteret för att som journalist
ha ett bakgrundssamtal inne hos en av cheferna i Operationsledningen.
Plötsligt slås dörren upp av en officer med det dramatiska beskedet:

— Vi har haft en 3 5:a över Liepaja!
Vad som hade hänt var att Saab skulle provflyga en J 3 5 OE, ett av

de Drakenplan som skulle levereras til l Österrike. Flygledningen
sköttes av Saab och provet gick ut på att kontrollera hur långt bort
planet kunde ta emot en viss signal som sändes från marken.

— Planet hade inga egna navigeringsmöjligheter utan skulle över-
vakas av Saab. Det var molnigt och jag flög österut ovan molnen på
io 000 meters höjd i Mach o,9 och signalen gick fram hela tiden,
minns provflygaren Veikko Sunell.

Han flög alltså i 1 000 kilometer i timmen. Men Saabs flygledare
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hade också en annan provflygning att hålla ögonen på. Flygledaren 2 I  I
missade därför att meddela när Sunell passerade flygkontrollgränsen
som går mitt i Östersjön. Och än värre: när Drakenplanet passerade
den absoluta stoppgränsen 3o kilometer utanför den sovjetiska kus-
ten hördes heller inget från markkontrollen.

Men flygvapnets luftbevakning, som hade upptäckt att planet gick
som ett spjut rakt in i över Sovjet, slog larm. Veikko Sunell låg nu
hela 6o kilometer inne i sovjetiskt landterritorium i en svensk Dra-
ken, till på köpet med Österrikes nationalitetsbeteckningar. Ordern
kom: VÄND!

Det gjorde Sunell men fick strax därpå höra att sovjetiskt jaktflyg
redan hade gått upp.

— Jag fick information om att jakten hade startat, men jag trodde
att jag låg ute över internationellt vatten. Och vi brukade ju flyga
runt varandra, så jag vände tillbaka!

Samtidigt som Sunell alltså flög ännu en sväng inne i sovjetiskt
luftrum såg svenska luftbevakningen hur två MiG-z9 närmade sig.
De var Sovjets modernaste jaktplan, utrustad med dubbla motorer
och långräckviddiga robotar. Nu kom nästa order: STICK!

— Jag slog på efterbrännkammaren. Den här Draken var ju nyre-
noverad och gick som bara den, i Mach z. Och så sjönk jag ner bland
molnen, men bara till 8 000 meter, för jag visste att deras luftvärns-
robotar hade räckvidd upp till 7000 meter. Från Saab fick jag reda på
hur långt bakom mig MiG-z9:orna låg, som närmast 3o kilometer.
MiG-29:orna jagade efter mig men vände någonstans vid mittlinjen
över Östersjön. När jag skulle landa hade jag så ont om bränsle att
jag glidflög sista biten, minns Veikko Sunell.

Incidenten blev känd redan 1987 — men då fick svenska medier
veta att planet vänt direkt och Sovjets luftförsvar aldrig hunnit ifatt.
Så var det alltså inte. Med detta kunde historien varit slut. Men det
finns en fortsättning som visar hur nära man var en katastrof, eller i
vart fall en allvarlig diplomatisk kris. En rysk flyggeneral besökte en
flygdag på F 16 i Uppsala i början av z000-talet. Han berättade då
att det fanns en svensk provflygare som var skyldig honom en öl. Han
hette Veikko Sunell. De två träffades nästa dag:



2. 1 2. —  Flyggeneralen visste att det var jag som flugit 35:an. Själv hade
han flugit en av de två MiG-29:orna som förföljt mig. Deras radar
hade låst på mitt plan och de hade bett om att få skjuttillstånd för
sina robotar. Men de hann inte få klartecken att skjuta innan jag pas-
serade ut och var utanför deras territorialvattengräns, berättar Veikko
Sunell.

Det märkliga var att Orion just då låg utanför Baltikum och kunde
samla in och registrera den sovjetiska signaltrafiken. Att Orion var
till sjöss under det oavsiktliga intrånget i sovjetiskt luftrum var en ren
tillfällighet, även om ryssarna nog aldrig blev övertygade om detta.

Eftersom Sverige fortsatte att spana på Ryssland efter Sovjetunio-
nens upplösning — medan andra länder drog ner på spaningen — är
svenska spaningsresultat och analyser fortfarande hårdvaluta i un-
derrättelseutbytet. Regeringen beslutade våren zoio att bygga ett
nytt, modernare, fartyg som ska ersätta Orion.

Klart är att FRA haft ett mycket intimt samarbete med NATO-
länderna. Förutom med våra närmaste grannar har FRA samarbetat
med USA och Storbritannien, och även med Västtyskland, Holland
och Frankrike." När handläggare vid den svenska Försvarsstaben
begärde djupare analyser av FRA kunde det ibland dröja. Den förkla-
ring som då gavs löd: »Vi har andra kunder också.«

Vad som hittills heller inte varit särskilt känt är att den svenska
signalspaningens signaler hela tiden, i realtid, gick vidare till FRA:s
samarbetspartners. Det var kommunikationsspaningen — alltså efter
radiosignaler — som på detta sätt kombinerades med vad andra län-
der uppfattade från sina signalspaningsstationer som kunde ligga
närmare en radiosändare. FRA:s markstationer var alltid igång,
tjugofyra timmar om dygnet. Det gällde redan på 1950-talet då
direkta linjer till utlandet började upprättas, senare blev det möjligt
att med hög kapacitet överföra datas'

På så sätt fick Sverige och övriga samarbetsländer förvarning.
— Det gick i  realtid. Signalspaningen skulle vara en gemensam

väckarklocka, bekräftar Bror Stefenson.
Att FRA:s data i realtid gick västerut bekräftas även av förre för-

svarsministern Eric Krönmark och statssekreteraren Sven Hirdman.
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Över Östersjön var det ett ständigt spel där Sverige och andra 2 1 3
länder testade varandras kapacitet. Vid möten i luften över Östersjön
kunde svenskt jaktflyg flyga provocerande nära andra länders plan.
Västtyskland var ett av de länder som reagerade negativt medan
USA-piloter kunde vinka till de svenska, eller hålla upp ett nummer
av Playboy och göra obscena gester. Men gentemot Sovjet var stäm-
ningen frostigare. Sovjetiska plan kunde göra anflygningar mot
svenska flygbaser för att väja undan i sista stund vid gränsen. Svenska
jaktpiloter flög å sin sida mycket nära sovjetiska formationer. En
svensk jaktpilot berättar:

— Jag flög så nära att jag kunde höra deras motorer ovanför mig.
Ryssarna vågade inte titta på oss utan stirrade rakt fram. När vi se-
dan landat kunde vår divisionschef få samtal från FRA som spelat in
trafiken. Då fick vi höra hur de ryska piloterna ropade på sin ledning
och gång på gång frågade vad de skulle ta sig till med svenskarna.52

Vad FRA fångade upp gick vidare västerut och hade mycket högt
underrättelsevärde för NATO-länderna:

— Dessa data var information som bokstavligen var värd blod i ett
krig. De visade ju till exempel vilka jaktförband fienden hade i luften
och vilka radarstationer som var igång eller utslagna. Det var av stort
värde för dem som i olika NATO-länder planlade operationer mot
Sovjetblocket, säger forskningsledare Robert Dalsjö vid Totalförsva-
rets forskningsinstitut, FOI.53

Citatet visar hur FRA:s samarbete med sina partners direkt gynnat
och kunde påverka NATO-ländernas operativa verksamhet i krig.
Enligt förre ÖB Bengt Gustafsson kan denna överföring av spanings-
data i realtid ha varit en orsak till en del av de sovjetiska ubåtskränk-
ningarna mot Sverige:

— Motivet kan ha varit att utföra sabotagehandlingar mot FRA
och flygvapnet som rapporterade i realtid till NATO, så att de hade
blivit utslagna.

Förre statsministern Carl Bildt säger:
— Det är inte alls osannlikt. Gotland var ju en mycket viktig under-

rättelseplattform.
Bildt understryker också FRA:s betydelse för hela det svenska för-



2. 1 4 svarets struktur och kostnader. Flyget och marinen hade i stort sett
alltid några förband igång, medan armen måste mobiliseras.

— FRA var alldeles avgörande för att vi skulle kunna ha det för-
svar vi hade. Vårt mobiliseringsförsvar förutsatte betydande tid för
att komma på plats. Hade vi inte haft FRA så hade vi tvingats att
på ett helt annat sätt ha ett stående försvar till oändliga kostnader.
Vi kunde hålla ett mobiliseringsförsvar under hela kalla kriget med
i grunden en mycket låg beredskap därför att vi hade den säkerhet
som låg i  att vi genom underrättelsetjänsten generellt hade en
mycket god kunskap om den militära nivån på andra sidan. Hade
vi sett förändringar så hade vi kunnat vidta åtgärder, påpekar Carl
Bildt.

Men vad skulle ha hänt om det hade blivit krig? Det förekom ti-
digt diskussioner i FRA om utbyte av personal med utlandet i ett
skärpt läge.54 Men Sveriges signalspaningssamarbete med NATO-
länderna är något som de offentliga utredningarna om kalla kriget
inte fördjupat sig i. Signalspaningsutbyte med en omvärld i krig med-
an Sverige stod neutralt torde nämligen vara svårt att förena med
neutralitetsregler enligt folkrätten. Neutralitetsrätten är en del av
folkrätten och reglerar staters rättigheter och skyldigheter genom
1907 års Haagkonvention, som stipulerar följande:

En stat som vill undvika att bli indragen i en konflikt kan
förklara sig neutral och stå utanför konflikten. Den neutrala
staten måste vara opartisk gentemot de krigförande. Den
neutrale ska hindra att någon krigförande drar nytta av
neutralt territorium och neutral egendom. Därför får inte
heller radarstationer eller andra typer av anläggningar
användas som rapporterar till krigförande part."

Hur troligt är det att Sverige skulle klippa av eller släcka ner utbytet
med andra västländer vid krigsfara eller krig? Det är ju just då som
Sverige har som allra störst nytta av NATO-ländernas spaning. Och
hur skulle västländerna reagera om Sverige bröt sig ur den informella
alliansen och slutade sända data när de bäst behövde dem?



»Hide-and-seek«
SPANINGS- OCH ATTACKANFALL

Svenska flygvapnet hade redan i slutet av andra världskriget genom-
fört djärva spaningsuppdrag mot norra Tyskland. Målet för de ka-
merabeväpnade planen var basen Penemiinde där de fruktade tyska
V-raketerna provades ut.

Med krigsslutet 1945 blev läget ett annat. Järnridån blev en bister
realitet, främst för miljoner östeurop&r, men också för västs under-
rättelsetjänster. Sovjetimperiets stängda gränser och effektiva säker-
hetsorgan gjorde traditionellt spioneri med utsända agenter eller vär-
vade spioner allt svårare och farligare.

Raketbaser kunde omgärdas av staket och vakter, men det gick inte
att bygga tak över dem. Snabba spaningsplan från väst kunde ta bilder
innan Sovjet hann reagera och få upp sina jaktplan. När Penemiinde-
basen hamnade under sovjetisk kontroll gjordes nya försök att se
vad som pågick. Från Storbritannien och USA fick Sverige avancerad
kamerautrustning i utbyte mot att vi lämnade över spaningsresultat.

1948-195o sändes svenska Spitfireplan på fotouppdrag över den
sovjetiska zonen i Tyskland, baltiska kusten och Kolahalvön. Planen
modifierades så att en sprängmekanism på filmpatronerna skulle för-
störa utrustningen om planet skulle skjutas ner eller tvingas ner.

De svenska kränkningarna upphörde först sedan sovjetiska MiG
15-plan den 25 september 1949 öppnat eld över nordvästra Sovjet
mot den svenske piloten Ingemar Wängström. Officiellt har Sverige
aldrig kränkt Sovjet — det har sagts att fotospaning skett i internatio-
nellt luftrum. I boken Bortom horisonten finns en karta som visar
hur Wängström 1948-1950 fotograferat mål längs hela den Sovjet-
kontrollerade Östersjökusten — också långt inne över Rigabukten.56
En av Wängströms kolleger på 1950-talet var överstelöjtnant Len-
nart Rittby som jag söker upp:

— Vi var väl lika långt inne, han och jag, säger Lennart Rittby.
»Se men inte synas« är flygspaningens motto. Rittby beskriver upp-

drag i gryningen över östblocket där han flög endast fem meter över
vattenytan och tio meter över land.

2.15



2.16 —  Vi flög an på lägsta höjd. Sedan drog vi på fullgas och steg. Om
vi skulle fotografera Klaipeda, Kaliningrad eller Riigen så steg vi högt
upp, svängde och fotograferade och sedan gick vi ner. Det tog tjugo-
fem sekunder att stiga upp, fotografering under en halv minut och så
ner: en och en halv minut. På den tiden hann de ryska MiG-planen
inte ut över kusten.

— Ryssarna hade bara två—tre mils räckvidd på sin radar till en
början och det tog oss två—tre minuter att gå in. De hade ingen radar-
täckning på lägsta höjd. De kunde inte ta oss om vi gick in på fem
meters höjd, vi var omöjliga att se. Det var hide-and-seek (kurra-
gömma). Det var spännande, väldigt spännande.

Rittby, som varit ställföreträdande flygchef vid fyra spaningsdivi-
sioner, berättar också att FRA:s signalspaningsflygningar var syn-
kroniserade med fotospaningsuppdragen.

— Jag kommer ihåg när vi flög mot nordryska kusten från Kalmar
och hade en FRA-kärra i luften som spanade. Den hörde när de ryska
planen startade. Då visste vi att vi hade två minuter på oss. Då var det
besked att vi skulle vända. Men MiG-planen hann faktiskt aldrig upp
oss.

Det var väl ändå riskfyllt att gå in över främmande kust?
— Fick man en order så fick man. Man väljer ju inte det där själv.

Om du får en order att göra någonting och är officer så är det bara
att lyda. Man kan inte säga nej! Vägrade gjorde man inte — då hade
man inte fått uppdraget, svarar Lennart Rittby.57

Även under 1970- och 198o-talen följdes svenska spaningsplan på
avstånd av FRA:s spaningsplan, Tp 85 Caravelle. När flygvapnets
spaningsflyg gick långt ut över hav och på låg höjd, hamnade de ut-
anför den svenska stridsledningens radar- och radioräckvidd. FRA:s
Caravelle kunde då fungera som transiteringsflygplan samtidigt som
de spanade efter motståndarens signaler.

Under 1970- och 980-talen hade Sverige 14-timmars beredskap
med spaningsplan. Det var både 35:or (Draken) och 37:or (Viggen).
Beredskapen höjdes vid manövrer eller materielprov, och höjningarna
styrdes ofta av FRA.58

Avsiktliga kränkningar av andra länders luftrum skedde veterligt
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inte, även om jaktstridsledare som Lars Olsson inte alltid visste var Z 1 7
spaningsflygarna höll hus:

— Spaningskärror på taktisk spaning hade vi väl inte någon större
koll på. Speciellt inte när de tillhörde Attackeskadern E 1. Den var
liksom ett eget flygvapen i flygvapnet som åkte runt under radartäck-
ningen — med både attack- och spaningsplan. De kunde på ganska låg
höjd åka fram till territorialgränsen, vända upp buken och ta foton
på Liepaja och vad baserna hette — utan att göra kränkningar, säger
Lars Olsson.

Att Attackeskadern agerade självständigt upplevde en annan jakt-
stridsledare på sitt pass framför radarskärmen kring 1980.

— Vi hade ju order att inte provocera ryssarna genom att gå öster
om en linje i Östersjön. Då kommer plötsligt fyra divisioner från
Attackeskadern och flyger ut på lägsta höjd söder om Norrköping.
Det är trettiotalet plan, både attack och spaning, från F 15 (Söder-
hamn), F 7 (Såtenäs) och F 6 (Karlsborg). Vi visste inte vad de skulle
göra. De flyger rätt mot baltiska kusten, stiger och svänger ner förbi
Dagö, Ösel och ner till Kaliningrad Oblast. Ryssarna blev totalt över-
rumplade! Vad händer? De trodde de var under attack och tände upp
varenda radar och luftvärnssystem!"

På de svenska planen fanns kapslar som registrerade signalerna
från de sovjetiska försvarssystemen. Låtsasanfall av den här typen
förekom flera gånger. De syftade till att kartlägga det sovjetiska luft-
försvaret och förse flygvapnet med motmedel mot de sovjetiska sy-
stemen. Men naturligtvis var de signaler som samlats in av största
intresse också för NATO:s stormakter. Exempelvis hade brittiska
Bomber Command sina inflygningsrutter mot Sovjet över samma
kust som Attackeskadern svepte ner över. De sovjetiska luftförsvars-
systemen byggdes hela tiden ut och svenska signalspaningsresultat
och spaningsfoton var värdefulla.

Den brittiske officeren John Reeve som var divisionschef i den
brittiska atombombsstyrkan V -Force har beskrivit hur kartbilden
förändrades över åren:

»Sovjetiska försvarslinjer syntes på våra kartor i rött, och när jag
kom med i V-Force på 1960-talet var försvaret en stabil röd linje,



218 men den var ändå ganska tunn. När jag sista gången såg kartorna på
1980-talet var det som om någon hade blött näsblod över Östtysk-
lands och de baltiska staternas kustlinjer« (min översättning)."

Viggen hade två spaningsversioner, för havsövervakning med ra-
dar och för fotospaning med sex kameror i nosen. Från USA kom i
början av 1980-talet en kamera (CA zoo) som gjorde det möjligt att
från hög höjd fotografera främmande kustområden. Fyra SH 37 Vig-
gen byggdes om för den avancerade amerikanska utrustningen (ka-
merans brännvidd var 1610 mm). En svensk specialitet var annars
att närgånget fotografera sovjetiska flyg och fartyg. Vid ett tillfälle på
1970-talet flög plan från F 11 i Nyköping »nästan bokstavligen av
hatten på den ryska Östersjöflottans chef« .61 Historierna om sådana
överflygningar är många. Vid ett annat tillfälle trasade jetstrålen från
ett svenskt lågtflygande plan sönder Östersjöflottans flagga på ett
sovjetiskt örlogsfartyg.

Warszawapakten uppskattade inte uppvaktningarna. När bilder-
na från en överflygning av ett sovjetiskt fartyg granskades upptäcktes
att en lätt luftvärnsrobot skjutits mot det svenska planet." På 1980-
talet sände Sovjet allt oftare upp jaktflyg mot svenskarna." 1985 för-
följde en sovjetisk jaktpilot i en Su-i 5 Flagon mycket närgånget en
Spaningsviggen. Viggenföraren gjorde en intränad undanmanöver på
så låg höjd att den sovjetiske piloten som följde efter svensken inte
hann väja för vattenytan utan slog i med sitt plan och omkom. Lik-
nande händelser inträffade även tidigare:

— Vi drog ner några ryssar i vattnet på 1960-talet, men det har man
inte fått nämna en gång. Vi hade som undanmanöver: när de hop-
pade på oss så drog man en klockren halvroll och lurade dem. Så gick
de i vattnet, berättar Roy Fröjdh som var divisionschef i flygvapnet
fram till 1966.

Men fotospaningen krävde också svenska dödsoffer. 1996 döds-
kraschade en svensk spaningspilot i vattnet vid passage på låg höjd
över en rysk kryssare.

Över Östersjön gavs rika tillfällen att mötas i luften. Enbart 1988
hade svenska flygvapnet över 73o möten i luften med utländskt mili-
tärt flyg, så kallade optiska kontakter. 4zz av dem kom från NATO-
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länder, mestadels koncentrerade till södra Östersjön. 310 kom från 2 1 9
Warszawapakten, i huvudsak i ett stråk som sträckte sig från Born-
holm och öster om Gotland till Åland.

Svenska jaktpiloter hade även enkla handkameror i flygplanen
vilka gav värdefulla bilder. Fotona avslöjade nya fartyg och flygplan
— eller nya antenner och vapensystem på fartyg och flyg. Dessa foton
var bytesvara i handeln med andra länder. Till exempel var flygvapnet
först med att fotografera det sovjetiska planet Backfire 1978 och en
bild publicerades senare öppet.

Men det fanns också en rad detaljbilder från olika vinklar. Dessa
bytte Sverige med olika länder. Utbytet var bilateralt, men alla intres-
serade underrättelsetjänster kunde var och en för sig byta till sig
bilderna.

— Det visar hur svårt det var att hålla det bilateralt. Det var ju känt
i ett stort antal länder väster om järnridån att Sverige hade informa-
tion om planet och hade lämnat den, säger Swen Persson som då var
chef för bearbetningen av flygunderrättelser.

»RAKT IN I  PENTAGONS HJÄRTA«
MILITÄRTEKNISKA KONTAKTER

Sveriges läge i underrättelsetjänsternas frontlinje mot öst hade inte
enbart geografiska orsaker. Genom att trehundra försvarsforskare
hade arbetat på en svensk atombomb på 1950- och 1960-talen hade
vi en unik teknisk kompetens i landet. Vi låg även i den tekniska front-
linjen.

Försvarets forskningsanstalt, FOA, låg långt framme. För att kon-
struera en svensk atombomb utvecklades en röntgenblixt som gjorde
det möjligt att se hur material deformerades. Ett annat område var
analyssystem där man i komplicerade datorprogram kunde se hur
flygplan eller stridsvagnar påverkades när de blev träffade. Just ver-
kan hos de egna vapen och skydd mot andras var centralt. Och med
ständigt pågående krig runt om i världen utanför Europa, som Viet-
namkriget, kom det nya erfarenheter från krigsskådeplatserna. Där
testades ju nya vapen på riktigt — liksom skyddet mot dem.



2.2.0 —  Vi hade mycket goda kontaktytor med utlandet. Vi hade gott
renommé och ett gott samarbete med amerikanerna, minns Hugo
Wiechel som arbetade vid FOA till 1986. Med USA var det ett öppet
utbyte där man redovisade hur långt man kommit på ömse håll och
även visade experiment.

— De var alltid väldigt tillmötesgående, det var förtroendefullt. Jag
tror att de andra europeiska nationerna var lite grand efter oss och
det gjorde att vi märktes.

Såg amerikanerna oss som allierade?
— Ja. Visst!
En del av de kontakter som FOA hade var ytterst känsliga med

tanke på svensk neutralitetspolitik. Det gällde till exempel utrustning
för att i luftförsvaret skilja västliga plan från östliga. Men endast ett
fåtal var invigda. ÖB Stig Synnergren, som satt i styrelsen för FOA
från 1963, sade om forskarnas kontakter: »Gud vare tack och lov så
talade de inte om allt de gjorde.«64

Sverige var också ett av de få länder i världen som klarade att ut-
veckla och konstruera avancerade militära stridsflygplan. Även indu-
strier som Ericsson (radarsystem, telefoni, radio) och Bofors (kano-
ner, robotar, stridsdelar) och Kockums (ubåtar) bidrog till att vi i
flera fall även låg i den teknisk-vetenskapliga frontlinjen.

Men USA var det ledande landet och det var Sverige som hade
mest nytta av utbytet. Det är något av en neutralitetspolitikens para-
dox att för att upprätthålla ett starkt försvar blev vi starkt knutna till
den ena sidan, väst.

Försvarets materielverk, FMV, hade ett omfattande utbyte främst
med USA. Det gällde också armen, flygvapnet och marinen. Totalt
fanns ett ingående samarbete på trettiotalet områden och genom så
kallade annexavtal kunde hemlig information bytas direkt på låg
nivå mellan berörda personer."

Sverige fick också i flera fall köpa avancerade amerikanska system
före USA:s allierade i NATO. Harald Westling, som var vice ordfö-
rande i FMV:s styrelse, minns: »FMV hade direktkontakter rakt in i
Pentagons hjärta vad gällde krigsmateriel, kontakter vi var ytterligt
angelägna om att vårda.«66
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FMV hade också egna underrättelseavdelningar. Det gäller ju inte 2 2 I
bara att samla in, utan även att förstå och analysera underrättelserna.
Analyser är hårdvaluta i utbytet av »äpplen mot päron«.

— Man måste göra något själv. Har man ingen egen analys, då blir
man inte respekterad, säger Jerk Fehling som var chef för underrät-
telseavdelningen för flygmateriel på Försvarets materielverk fram till
1997.

— De länder som hade en hög teknisk nivå i sina flygsystem hade vi
löpande kontakt med. Det gällde både på materiel- och underrättelse-
sidan. De allra flesta av mina tjänsteresor för FMV återfinns inte i
FMV:s reselogg.

»DET VAR ETT STORT NÄTVERK« FÖRSVARSSTABEN

Det andra navet (förutom FRA) i  Sveriges militära underrättelse-
utbyte med omvärlden var Försvarsstaben med dess Sektion z. I Sek-
tion z ingick Försvarsstabens underrättelseavdelning (Fst/Und),
säkerhetsavdelningen och attachéavdelningen samt IB:s efterföljare
SSI (Sektionen för särskild inhämtning).

Fst/Und hade egna kontaktvägar med omvärlden men Sektion z
försökte också samordna utbytet med andra länder. Inom Försvars-
makten hade flyg-, marin- och armsstaberna sina egna underrättelse-
avdelningar. Dessa samarbetade med sina utländska motsvarigheter
(exempelvis var US Air Forces underrättelsetjänst i Wiesbaden och
US Army i Heidelberg flygstabens respektive armsstabens amerikan-
ska kontakter). Även här förekom ett intensivt utbyte med omvärlden:
Norge, Danmark, Finland, Västtyskland, Storbritannien och USA för
att nämna de viktigaste.

1981 organiserades verksamheten om när armsstabens, flygstabens
och marinstabens underrättelseavdelningar flyttades ti l l  Lidingö-
vägen 24 i Stockholm. Där inlemmades de i Sektion z:s efterföljare
Operationssektion 5 (Op 5), idag Militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten, MUST.

— Vi hade ett starkt försvar, men också marginaldoktrinen som
sade att inget isolerat militärt hot fanns mot Sverige. Därför var det



2.2.2 viktigt för oss att klara ut hur hotbilden verkligen såg ut och vad det
fanns för hotbeskrivningar på olika håll i västvärlden. Det ledde ju
till en hel del kontakter och besök, minns Swen Persson. Åren 1986-
1988 var han ställföreträdande chef för Försvarsstabens underrät-
telseavdelning.

Resorna och flygplatserna blev många, eller som Swen Persson
uttrycker det: »Jag är inte nykterist men jag har inte behövt handla
sprit på Systembolaget sedan 1976 när jag började i Försvarsstaben.«
Utlandsresorna skedde diskret. Biljetter köptes av officerarna på skif-
tande resebyråer och betalades med kontanter ur en hemlig budget.
Det var inte alltid den kortaste resvägen som valdes och hotellen
växlade.

— Vi skulle inte gå att identifiera som militärer. Vi fick inte tala om
för våra familjer var vi var utan fick lämna ett kuvert hemma med ett
telefonnummer de kunde ringa till. Numret gick till någon på För-
svarsstaben som hade kunskap om var Swen Persson var. Mobiltele-
foner fanns ju inte på den tiden. Det var lite av slokhatt och filttofflor
över det hela, minns Swen Persson.

Det fanns också en gentlemen's agreement att inte röja kontak-
terna.

— En gång utomlands var jag på väg in i en affär. Ut ur den kommer
en man som jag någon vecka tidigare träffat i ett helt annat land och
som svarade för landets underrättelseverksamhet. Vi visade inte med
en min att vi kände varann.

Om de var på resande fot och stötte på svenska kolleger gällde det
att ha en cover-story, till exempel att man skulle diskutera utbild-
ningsfrågor. Men det fungerade inte alltid, då blev det en order istäl-
let: »Du har inte sett mig här! «

När andra länders underrättelseofficerare kom till Stockholm
gick de inte till Högkvarteret utan till lokaler som hyrdes av bulva-
ner eller under pseudonymer. Det var samma frekvens av möten som
vi sett att officerarna i Operationsledningen hade. Man möttes alltså
minst två gånger per år med varje land. Men det fanns en skillnad —
samtalen och utbytet gällde alltid tredje part — aldrig Sverige.

— Vi talade aldrig om våra egna resurser, vi frågade aldrig motpar-
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ten om deras resurser, det var alltid tredje part. Det gällde deras re- 2.2.3
surser men också specifika aktiviteter som vi upplevt — att utröna
deras taktik, säger Swen Persson.

Den viktigaste tredje parten var Sovjetunionen—Warszawapakten.
— Det visar också hur förberedda vi egentligen var mentalt på att

utöka samarbetet och kanske till och med gå in i koalition med väst-
världen om det hände någonting, säger Swen Persson. Enligt honom
fanns det ett politiskt godkännande av utbytet.

— Det har aldrig varit förbjudet att ta emot information. Hela den
verksamhet vi talar om här var ju sanktionerad av regeringen. Det
fanns ju till och med en underrättelsenämnd som granskade detta,
och det kom ju aldrig någon anmärkning. Jag har aldrig under mina
åtta år varit med om någon propå som innebar att jag blev inkallad
till högre chef och fick förklara vad jag höll på med, säger Swen
Persson.

På underrättelsesektionen hade man också uppkopplingar till om-
världen. Swen Persson hade själv kontakt med den danska flygstrids-
ledningen vid en händelse — som då gick i det nät som officiellt hade
skapats för flygsäkerhet.

Det är tidigare känt att det från 1960-talet fanns en särskild larm-
förbindelse från de amerikanska flygstyrkornas Europahögkvarter i
Wiesbaden till Försvarsstaben på Östermalmsgatan i Stockholm.

Svenska officerare och tekniker reste för övrigt ofta till Wiesba-
den. På 1960-talet studerade Försvarsstabens underrättelseavdelning
där hur de kunde använda datorer. »Man hade ett bra samarbete på
underrättelseområdet. Det var ett nödvändigt nyckelhål för att vi
skulle kunna hålla oss uppdaterade.«67 Exakt vad utbytet med Wies-
baden i övrigt gick ut på är oklart, men som IB-chefen Birger Elm&
uttryckte saken:

— De drack väl inte bara dry martini, utan de gjorde väl något an-
nat också.68

Som souschef i Försvarsstaben sändes även dåvarande konter-
amiralen Bengt Schuback till Wiesbaden 1977.

— Jag blev ditskickad vid mitt tillträde. Jag var nere en hel dag och
bodde hos den flyggeneral som var högste befälhavare eller stabschef



22.4 f ö r  ledningscentralen. Det var för att jag skulle vara medveten om var
den där förbindelsen mynnade ut, säger Bengt Schuback.69

Men det var inte den enda larmlinjen. Det fanns minst två till som
hittills har varit okända.

Sverige var i själva verket uppkopplat till bägge stormakterna i
NATO. Det fanns en »liknande förbindelse även med Storbritan-
nien«, enligt Anders Thunborg som var statssekreterare i Försvars-
departementet på 1970-talet och försvarsminister på 198o-talet."

Den andra okända förbindelsen gick till underrättelseavdelningens
flygdetalj på Östermalmsgatan 87. När Swen Persson tjänstgjorde
där som chef i slutet av 1970-talet hade han en röd telefon på sitt
bord. Det var en larmtelefon som testades ibland. Persson hade inte
själv numret, men det hade utländska organisationer.

— Jag hade instruktion att genast svara, men inte med mitt namn.
När det ringde på den var det något som var väldigt viktigt. Men jag
fick aldrig något sådant larmsamtal under mina år.

Telefonen fanns kvar till 1981 när sektionen flyttade till Militär-
stabsbyggnaden på Lidingövägen 24.

Ofta »tvättades« information som Sverige lämnade för att ur-
sprunget inte skulle gå att spåra.

— Jag har sett ett antal av de analyser som jag själv har gjort. Men
det var på ett annat språk i ett annat land — och jag hade inte skickat
dit dem, minns Swen Persson.

Mest värdefullt i  underrättelsesamarbetet var de analyser man
gjorde, som var baserade på data från försvarets egen spaning eller
FRA:s.

Där kunde man också ge broderlig hjälp till varandra.
Från dansk sida var man vid ett tillfälle förbryllad över att sovje-

tiska bombplan, Tu-16 Badger, flög ut ur Finska viken och gjorde
simulerade attacker med sjömålsrobotar vid den baltiska kusten.
Swen Persson som analyserade flygsystem vred och vände på infor-
mationen. Han kom fram till att Sovjet övade i ett annat område än
det de skulle använda i krig. I själva verket gick övningen ut på att
från östtyskt luftrum vid Rögen skjuta sina sjömålsrobotar mot
Esbjerg. I krig var det just till Esbjerg som brittiska Royal Marines
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skulle komma för att undsätta Danmark. I utbyte kunde Sverige få 2 2 5
något annat från danskarna, till exempel information om baser i
Polen eller Östtyskland.

— Det var ett stort nätverk, minns Swen Persson.

»EN VÄLDIG NYTTA« SKOLADE I  STORBRITANNIEN

I nätverken spelade personliga kontakter en stor roll. Många svenska
underrättelseofficerare fick sin utbildning i NATO-länder. Ettårskur-
ser gavs vid ett brittiskt Intelligence Center i Ashford i södra Eng-
land. En av de svenska eleverna var Bengt Wallroth som blev chef
för Sektionen för särskild inhämtning och generaldirektör för FRA
(1989-1994). Wallroth gick ut 1968, och året därpå examinerades
Per Blomquist och en svensk kollega ihop med sjutton nationers
officerare.

— Så fort man skulle -ha någon betydande befattning inom under-
rättelsetjänsten så skickades man till Ashford. Vi var tvungna att
skola våra chefer, och det fanns inget institut i Sverige för underrät-
telseutbildning. Engelsmännen var bäst när det gällde att lära ut un-
derrättelsetjänst. De var väldigt duktiga, framför allt när det gällde
bearbetning av underrättelser, minns Per Blomquist, överste av första
graden.

— Engelsmännen är mycket skickliga underrättelsemänniskor. Och
Chief Instructor var med i alla samtal och var jädra uppmärksam på
vilka som var tongivande. Så det pågick ju en underrättelsetjänst där
också.

— På Ashford pågick dessutom ett utbyte av tankar hela tiden. Det
hade man en väldig nytta av, det är inget snack om det. Det tanke-
utbytet skedde inte bara med engelsmännen utan också med de andra
ländernas officerare. Vi visste ju vilka vi behövde luta oss emot — och
det var naturligtvis mot NATO.

Per Blomquist tjänstgjorde senare som chef för K 4 i Arvidsjaur —
kavalleriet utbildade jägarsoldater för underrättelseuppgifter. Blom-
quist hade olika tjänster i Milo Väst där han hade kontakter med
både norrmän och danskar, han pensionerades 1989.



— Det är klart man fick kontakter, jag har fortfarande kvar de kon-
takterna, de utvecklades till vänskapsband och man åkte och hälsade
på varandra."

De svenska försvarsattachéerna i  utlandet tillhörde också För-
svarsstabens underrättelseavdelning och byggde upp sina egna kon-
taktnät. I ett brev 1982. till en attaché underströk chefen för FstlUnd,
som då döpts om till Op 5, vikten av diskretion:

»Våra utländska kontakter är alltid ett känsligt område och vi
riskerar ständigt att bli anklagade för otillbörligt samarbete med
västländer. Det är därför viktigt att vetskapen om detta samarbete
hålls i en så liten krets som möjligt.«72

Men i Washington var de inte alltid lika finkänsliga utan såg mer
praktiskt på utbytet med Sverige." Kommendör Christer Hägg var
Sveriges marinattaché i USA åren 1989-1991.

— I Washington fanns det etthundraåttio marinattach&r. Så ameri-
kanerna hade delat in oss i grupper. Jag tillhörde The Blue Group
som bestod av attachéer från NATO-länder. Den enda i den gruppen
som inte var från ett NATO-land var jag.



6 I »Nu är vi nog i krig« U 137
-  Uppvaknandet

TELEFONSAMTALET kom på förmiddagen den 28 oktober 1981 2 2 7
klockan 09.54 enligt noteringen i krigsdagboken. Den ring-
signalen ledde till ett uppvaknande inte bara för Försvars-

makten utan för hela svenska folket. Under tio dygn som skakade
Sverige kastades vi in i en politisk och militär kraftmätning med su-
permakten Sovjetunionen. Efterhand har det kommit fram fler och
fler uppgifter som visar att läget var långt mer kritiskt än vad svenska
folket fick reda på under själva dramat.

På svensk sida började det med telefonsamtalet till marinens sjö-
bevakningscentral vid Örlogsbas Syd i Karlskrona.

— Jo, jag heter Svensson, jag bor på Sturkö, jag skulle tala om att det
står en ubåt på grund vid Hästholmen. Vi tror att den är utländsk.

Det verkade otroligt. Det var den första reaktionen vid örlogs-
basen på samtalet från fiskaren Ingvar Svensson. Kunde det vara en
svensk ubåt? Nej, de var i hamn. Först larmades en räddningsheli-
kopter på F 17 i Kallinge utanför Ronneby. Sedan sändes vedettbåten
Smyge, ett av flottans minsta fartyg, ut. En timme senare var Smyge
på väg in mot Gåsefjärden. Där såg de två officerarna ombord, Karl
Andersson och Lars Hellstedt, en svart ubåtssilhuett. Den liknade
en Whiskey, vilket var NATO:s beteckning på denna sovjetbyggda
ubåtsklass från 1950-talet. En vindil fick ubåtens flagga att fladdra ut
och skingrade deras sista tvivel: vit-blå med röd stjärna samt ham-
mare och skära. Sovjetunionens örlogsflagga. Långt inne på svenskt
vatten. Dessutom mitt i ett militärt skyddsområde. Förbjudet för ut-
länningar.

Klockan I I .  1 2 meddelade Smyge via radion: »Rapporten bekräf-
tad. SU-Whiskey på grund vid Torumskär.« Ändå var besättningen
på Smyge inte helt säker på att sjöbevakningscentralen tog meddelan-



228  de t  på allvar. Men helikoptern som nådde fram samtidigt rapporte-
rade detsamma till basen.

Kvällsposten i Malmö hann före den militära rapporteringskedjan
när de ringde till marinstaben i Stockholm och begärde en kommen-
tar till ubåten.

— Driver du med mig? frågade Sven Carlsson, chefen för Marinsta-
bens informationsavdelning. När Carlsson därefter rusade ner till
Försvarsstabens informationschef Jan-Åke Berg och berättade var
dennes första reaktion: »Är du nykter?« Sedan de två fått ubåten
bekräftad stormade de in till landets överbefälhavare.'

Arm4eneralen Lennart Ljung hade varit överbefälhavare i tre år, se-
dan 1978. Han hade som många andra lovande yngre officerare i det
svenska försvaret utbildats i USA. På kvällen denna dag dikterade
han för sin dagbok i en bandspelare på nattduksbordet:

»En dramatisk dag ... Omkring kl 11.3o kom ett iltelegram från
Örlogsbas Syd med innehåll att en rysk Whiskey-ubåt stod på grund
i Karlskrona skärgård. Naturligtvis ett ganska sensationellt med-
delande. «2

Ljung kollade vilka åtgärder som hade satts igång och ringde
kabinettssekreteraren Leif Leifland i UD. Leifland hade dörr direkt in
till utrikesminister Ola Ullsten som satt med några medarbetare och
diskuterade läget i Polen:

— Leif knackade på dörren, kom in och talade om det. Vi blev all-
deles tysta allihop en lång stund. Men inom loppet av en halvtimme
hade Leif samlat omkring sig gruppen som blev kriskommitt&1,
minns Ola Ullsten.

Ljung ringde även statsminister Fälldin och informerade om ubå-
ten. Fälldin minns: »Det lät ju fullkomligt osannolikt. Hade jag inte
känt igen ÖB så väl på rösten hade jag trott att det var ett skämt.«

Via radions luncheko fick svenska folket klockan i2.40 veta att en
sovjetisk ubåt stod på grund i Blekinge. Samtidigt kallade Leifland till
sig Sovjets ambassadör Michail Jakovlev. Det skulle bli det första av
tretton allvarliga möten med Jakovlev de närmaste tio dagarna.

Försvarsminister Torsten Gustafsson (C) och chefstjänstemännen
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på hans departement var denna dag i Norge. »Ett ganska uppseende- 2 2 . 9
väckande tomrum alltså, något som icke borde accepteras«, skrev
Ljung irriterat. De nordiska försvarsministrarna spisade lunch i go-
dan ro i Oslo rådhus när Torsten Gustafsson kallades till telefonen.
När han kom tillbaka berättade han den allvarliga nyheten. Lunchens
värd, norske försvarsministern Anders Sjaastad, minns:

— Då sade vi till Torsten: Nu åker du väl tillbaka med en gång? Nej,
sade han, han ville inte dramatisera situationen, så han skickade sin
statssekreterare istället. Jag måste tillstå att jag tyckte det var märk-
ligt att han inte själv åkte hem ögonblickligen.

Trots att Sverige var på väg in i en militär kraftmätning med super-
maktsgrannen Sovjet fortsatte Sveriges försvarsminister att diskute-
ra rutinmässiga nordiska FN-frågor med sina kolleger. Morgonen
därpå besökte försvarsminister Gustafsson till värdarnas stigande
förvåning norska försvarets hundskola där han förevigades av ett
svenskt teveteam. Ljung noterade avmätt att Försvarsdepartementet
»kom att spela en mycket liten roll i  samband med den fortsatta
ubåtsincidenten « .3

Medan försvarsministern lunchade i  Oslo improviserade ÖB
Ljung enligt sin dagbok de första timmarna »en form av stridsled-
ning« på Försvarsstaben. Det behövdes. På förmiddagen hade flyg-
vapnets incidentberedskap nåtts av ryktet om ubåten. Den leddes
denna dag från bergrummet i luftförsvarscentralen Wz, kallad Sva-
lan, i Mölndal. Men det tutade upptaget när jaktledaren under tjugo
minuter sökte komma fram till vakthavande befäl på Försvarssta-
ben. Bekräftelse fick incidentberedskapen varken från Högkvarteret,
Milo Syd eller FRA — utan genom Sveriges Radio och lunchekot.'

Under tiden hade kommendörkapten Karl Andersson klättrat om-
bord på den ryska ubåten. Kapten Anatolij Gusjtjin hade på tyska
förklarat att ubåten hette U 137. Karl Andersson visste att ryska
Whiskey-ubåtar inte hade nummer på too och blev misstänksam.
Detta var den första av en lång rad oriktiga uppgifter som besätt-
ningen lämnade (ubåtens riktiga nummer var S 363, kom det fram
efter Sovjetunionens upplösning). Ryssarna förklarade att all deras
navigationsutrustning var »kaputt». Och nu skulle de på eftermid-



2 3 0  dagen dras loss av sovjetiska bärgningsfartyg som var på väg. An-
dersson gjorde klart att så kunde det inte gå till: »Hit får inga fartyg
komma och det finns inte tillstånd för sovjetiska fartyg att ens pas-
sera gränsen.« Men ryssarna hade andra planer.

ÖB Ljung hade första dagen täta möten med statsministern och på
kvällen även med Sveriges statschef, kung Carl XVI Gustaf. »Fälldin
är också införstådd med de kraftiga militära åtgärder som vi har
vidtagit men liksom många andra frågande kring orsakerna till att
ubåten kunde komma in på svenskt territorium och vistats där under
drygt i  z timmar utan att upptäckas från militärens sida. Den första
rapporten kom ju faktiskt från en fiskare i området«, noterade Ljung
självkritiskt.

I själva verket hade en främmande ubåt registrerats redan före
grundstötningen. Den 19-2.8 oktober 1981 pågick hemliga slutprov
med en ny svensk ubåtsjaktstorped (Torped 42.) som släpptes från
helikopter mot en svensk målubåt, Neptun. Under proven upptäckte
en av de två helikoptrarna som deltog i torpedproven ett hydrofoneko
från en främmande ubåt. Ekot fanns i utkanten av provområdet.
Men provkommandot gjorde inget åt inkräktaren utan återvände till
basens

Under 1970-talets avspänning hade Försvarsmakten nämligen
alltmer blivit en »åtta t i l l  fem, måndag ti l l  fredag«-myndighet.
Svenskt försvar hade fått sänkta anslag, organisationen skars ner
och kvalitén skiftade. I Milo Syd, det militärområde där U 137 gick
på grund, gick personalen på milostaben i Kristianstad inte ens i uni-
form på fredagarna. 1972. års försvarsbeslut innebar att svensk ubåts-
jakt från uthålliga fartyg avvecklades och uppgiften att skydda im-
port- och exportsjöfart skulle lösas »med andra medel än militära«.
Vilka det var sades det inget om.

— När jag blev marinchef 1978 var det ett dödsbo jag fick ta över
— personellt och materiellt. Det var verkligen att börja från scratch,
minns viceamiral Per Rudberg.

När nyheten om ubåten i Blekinge spreds den 2.8 oktober 1981
hade F 13 i Norrköping incidentberedskap med två spaningsplan. De
gick upp och upptäckte att enheter ur Sovjetmarinen gick i en kolonn



Tecknar-Anders nyårshålsning i Svenska
Dagbladet i december 1981 fångar året när
U 137 gick på grund. Sovjetledaren Leonid
Bresjnev står i ubåtstornet och Moder Svea
bemästrar krisen med hjälp av utrikesminister
Ola Ullsten, statsminister Thorbjörn Fälldin
med sin långbänk och försvarsminister
Torsten Gustafsson. Utanför regeringen

Fålldin finns oppositionsledaren Olof Palme
och moderatledaren Gösta Bohman som luft-
landsätter sin efterträdare Ulf Adelsohn. På
fördåck även norska hpyreledaren Kåre Willoch
och hans rival Gro Harlem Brundtland, S.
I ABBA-burken Stickan Anderson och t h
idrottstjärnorna Ingemar Stenmark och Björn
Borg. Teckning: Anders Andersö.



23 2 i  västlig riktning mot Sverige. Divisionschefen Jan Andersson flög det
ena planet, en Viggen för fotospaning:

Det ledande fartyget var en modern jagare av typ Krivak.
Jag började fotografera men när jag passerade jagaren var
det inte som det brukade vara med personal på däck som
vinkade och tittade. Jag drabbades av en obehaglig känsla
när jag såg att alla luckor var stängda och att ingen
människa syntes till på däck. Jag konstaterade att det inte
var så hälsosamt att vara så nära som jag var. Jag uppfat-
tade det som att jagaren var beredd för något allvarligare
än jag sett vid tidigare möten.6

Den sovjetiske ambassadören begärde samma kväll att fyra sovjetiska
fartyg skulle få gå in och hämta hem ubåten.

— Det fanns ju bara ett svar: njet. Det var ju nog illa att den där
besättningen och det där fartyget fanns på ett svenskt militärt skydds-
område. Att vi skulle släppa in ytterligare folk, det faller ju på sin
egen orimlighet, minns statsminister Thorbjörn Fälldin.

Den svenska regeringen fruktade en fritagning av ubåten på skä-
ret. Statsministern gav order till ÖB att »instruktionen gäller, håll
rent med de resurser ni har«. Instruktionen innebar att en serie åtgär-
der från varningsskott till verkanseld fick sättas in enligt IKFN (för-
kortning för »Instruktion för krigsmakten vid hävdandet av rikets
oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främ-
mande makter varunder Sverige är neutralt« ).

Vid r -tiden på kvällen stävade den sovjetiska bärgningsstyrkan
på nio fartyg mot svenska territorialvattengränsen under ledning av
den sovjetiske viceamiralen Aleksej Kalinin. Två robotbeväpnade
jagare gick i täten. På svensk sida fanns då i stort sett bara en svensk
torpedbåt och två Viggenplan från F 17 redo — men de hade inga va-
pen mot fartygsmål, endast jaktrobotar för luftförsvar.

På Tjurkö fanns visserligen ett fast batteri med kanoner från
kustartilleriet, men dess eldledning var nedplockad sedan några må-
nader. Rolf Linden som var operativ chef vid kustartilleriet hade
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denna kväll inga andra order än IKFN att hålla sig till.
-  Vi var totalt underlägsna mot den sovjetiska styrkans luftvärn

och robotar. Den här styrkan kunde ha gått in, hämtat sin ubåt och
räddat sina sjömän i nöd, berättar Rolf Linden.

-  Det var Blekinge kustartilleriförsvar, våra killar och i någon mån
jag som fick hejd på styrkan första kvällen. Ryssarna hade uppfatt-
ningen att Tjurköbatteriet inte hade någon eldledning, så det var
bara att åka in och hämta den egna ubåten. Men vi hade med nöd och
näppe vid t -tiden fått dit en rörlig, och då ultramodern, eldledning,
minns Rolf Linden.

Eldledningen arbetade med teve, laser och radar. Just denna hade
också en funktion med hoppande frekvens (för att försvåra störning)
som endast fick användas i krig. Men ute till havs stävade den sovje-
tiska styrkan mot gränsen. Eldledningspersonalen följde det största
fartyget och rapporterade till operationsrummet där Linden fanns.
»Tusen meter kvar till gränsen -  tre minuter.» I operationsrummet
hade nu all annan verksamhet avstannat, spänningen steg så perso-
nalens gröna fältskjortor blev våta på ryggen av svett. »700 meter -
två minuter.» Då fattade major Linden sitt beslut:

-  Jag tänkte att nu är vi nog i krig. Så i en skriftlig order beordrade
jag eldledningen att gå över i hoppfrekvens. Sovjetstyrkan hade 400
meter kvar. Men då hände det saker: inom 3o-6o sekunder, så stan-
nade styrkan precis vid territorialvattengränsen. Efteråt fick vi reda
på att ryssarna sände en signal med innebörden »det här stämmer
inte, vad gör vi nu?», säger Rolf Linden. Han anser att övergången
till krigsfunktionen fungerade som en varningssignal om att Sverige
menade allvar, vilket räddade många människoliv.

-  Att sedan batteriet inte kunde skjuta då på kvällen, det kunde
inte ryssarna veta. Det tog hela natten, men på morgonen klockan
o6.00 så kunde vi skjuta, och ett dygn senare gjorde vi korrektions-
skjutningar, säger Rolf Linden.

Senare den andra dagen på grundet, 29 oktober, gjorde ryssarna
en fräck framstöt för att få tillbaka ubåten. Vid middagstid låg den
svenska ubåten Neptun i övervattensläge utanför Blekinge på svenskt
vatten. Då såg Neptuns besättning hur en sovjetisk militär bogserbåt
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23 4 k o m  forsande från öster. Bogserbåten struntade i Neptuns signaler
att stoppa och manövrerade förbi ubåten. Neptuns fartygschef Björn
Hamilton inledde en kapplöpning närmare öarna och lyckades där-
med hindra bogseraren att gå in i Gåsefjärden och dra loss ubåten.
Händelsen blev känd först tjugo år senare.'

Men det hade lett till en eldstrid eftersom fallskärmsjägare som
leddes av överstelöjtnant Torbjörn Elming grupperades på Torumskär
alldeles intill ubåten. Ordern från ÖB Lennart Ljung löd: »Var be-
redd borda ubåten.«

— Våld sökte vi ju undvika. Det första som skulle ske var att de i
högtalare uppmanades att lämna ubåten utan motstånd. Punkt slut.
Men om de inte gjorde det så skulle vi plocka upp dem och ta dem till
förhör, berättar Torbjörn Elming.

Någon order att borda och gripa ubåtsbesättningen kom aldrig.
Det interneringsläger som ställts i ordning i gamla kaserner vid Gräs-
vik (komplett med sängkläder för sextio internerade och skrivmaski-
ner för förhörsledarna) användes inte. Regeringen väntade istället ut
Sovjet.8

Enligt ubåtens politiske officer Vasilij Besedin hade besättningen
också sina order vid en stormning: »Vi skulle med en explosion för-
inta fartyget tillsammans med hela besättningen! «9 Han hade förbe-
rett sprängningen av ubåten och han skulle själv ha gett ordern. Men
det trodde inte Elming på.

— Besedin satt nästan alltid i ubåtstornet. Vi hade honom under
uppsikt. Hans rörelser var ganska långsamma. Vi hade honom på
78,5 meters avstånd i kikarsikte hela tiden. Jag hade gett order till en
prickskytt, »Lage«, att om Besedin skulle vidta några åtgärder skulle
»Lage« knäppa honom. Besedin var nära döden och skulle inte över-
levt länge nog att ge några order om sprängning, ansåg Torbjörn
Elming.'°

Men vad Elming inte visste var att ubåten också hade kärnvapen i
torpedtuberna. Även om endast de konventionella torpederna sprängts
så fanns stor risk att kärnladdningarna skadats. Radioaktiva ämnen
skulle då spritts över ett stort område med katastrofala följder.

Den sovjetiska bärgningsflottan växte den 29 oktober till fjorton
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fartyg som ankrade utanför territorialgränsen. Dolda ombord fanns
flera hundra marininfanterisoldater. De var redo för att med våld
frita ubåten klockan o3.0o den 3o oktober. Uppgifterna kommer
från en lettisk officer i amiralen Kalinins stab på den modifierade
Kashin-jagaren 446. Men endast en halvtimme före fritagningen av-
blåstes aktionen klockan oz.3o. Motiveringen som gavs av amiral
Kalinin var att de svenska militära resurserna snabbt vuxit till. Även
svenskt attack-, jakt- och spaningsflyg hade visat upp sig liksom
patrull-, torped- och ubåtar." Att Sovjet verkligen hade varit berett
att gå till våldsam aktion signalerades också på förmiddagen den 3o
oktober av sovjetiska försvarsdepartementet till Sveriges ambassad i
Moskva: »Allt kunde inträffa.«" Senare samma dag blev det mer
försonliga tongångar, nu från den sovjetiska marinstabschefen som
vagt beklagade det inträffade."

Regeringen hade den 29 oktober gett ÖB Lennart Ljung order
att hålla kvar ubåten och genomföra förhör med besättningen. Men
det tog flera dagar att komma överens med Sovjet. Moskva var upp-
rört över att deras kapten på väg från utfrågningen hade tvingats
löpa gatlopp mellan svenska soldater och pressfotografer. Sveriges
ambassadör Carl De Geer i Moskva fick en utskällning av vice ut-
rikesminister Igor Zemskov, flankerad av höga sovjetiska officerare.
Fälldin minns:

— Han hade varit för djävligt barsk och hätsk i tonen och Sverige
skulle dyrt få betala för det sätt som man uppträdde efter denna
olyckshändelse, eller vad han nu kallade det.

Uppfattade ni det som ett hot?
— Ja, det var inte utan att man kände: Vad blir det av det här?
Beslutsamheten hos Fälldin sattes på prov under ubåtskrisens

andra vecka.
— Vi hade gruppsammanträde i riksdagen och en vaktmästare kom

in, det var telefon till mig. Jag gick ut och då visste ÖB att berätta:
»Vi har sett två fartyg lösgöra sig ifrån den sovjetiska armadan där
ute. De har kurs på Karlskrona och det är ett nytt läge. Jag har vis-
serligen fått mina instruktioner, men vad säger du om det här?« Nu
var det bråttom. Det var ju ingen tid att rådgöra med någon annan.



236 Då sade jag: »Håll gränsen!« »Det är bra«, sade ÖB, »det är det jag
behövde veta! «

Attackviggar stod nu redo i Ronneby med tunga sjömålsrobotar
och väntade på anfallsorder, liksom flottans fartyg. Fälldin återvände
in till partivännerna, men sade ingenting om sitt samtal med ÖB.
Medan partimötet malde på visste statsministern inte om Sverige nu
var i krig med Sovjetunionen. Men det visade sig vara falskt alarm:
det var två västtyska handelsfartyg som hade passerat genom den
sovjetiska klungan och först tagits för ryska.

Det hotfulla sovjetiska muskelspelet stärkte snarast de svenska
politikernas beslutsamhet. Trots att Socialdemokraterna drev en hård
oppositionspolitik gav Fälldin order till ÖB om att partiledarna Ulf
Adelsohn (M) och Olof Palme (5) skulle få samma information som
Fälldin själv. I denna inre kärna hölls Fälldin, Palme, Adelsohn och
Ullsten fullt informerade. Även om detta var helt informellt påmin-
ner mönstret om krigsårens samlingsregering.

— Mitt i all denna spänning var det skönt att erfara att ingen för-
sökte hitta på någon partipolitisk linje. Utan här gällde det att hitta
något som var bra för riket, minns Fälldin.

Men VPK:s ledare Lars Werner hölls utanför. I utrikesnämnden
satt ju endast de fyra demokratiska partierna.

— Werner ringde mig och sade: »Vad i helvete, jag har hört att du
kallar till dig både Palme och Adelsohn med jämna mellanrum, vad
fan är det när du aldrig kallar mig?« Jag svarade: det beror helt enkelt
på att vi avhandlar sådana saker som ska gå genom utrikesnämnden,
berättar Thorbjörn Fälldin och med det nöjde sig Werner.

Ni litade inte på VPK?
— Nej, svarar Thorbjörn Fälldin kort.
Ubåten drogs loss från grundet och förtöjdes vid en boj, men fick

inte lämna svenskt vatten. Samtalen mellan Sverige och Sovjet drog
ut på tiden. En vecka in i dramat kom en sovjetisk maktdemonstra-
tion: två fregatter och två korvetter beväpnade med robotar som
kunde slå ut de svenska fartygen väntade utanför territorialvatten-
gränsen.

FRA:s avlyssningsstation snappade upp en order till ubåten den 3
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november: »Rapportera genast de synliga svenska fartygens identitet
och positioner. « Svenskarna misstänkte en sovjetisk fritagning/utbryt-
ning och stod beredda att gå i strid. Förberedelserna med förbands-
platser i stridsområdet och sjuktransporter av sårade gicks igenom
med de civila myndigheterna. Farhågorna var berättigade, framgår
av Besedins bok som kom tjugoåtta år senare.

På en given signal skulle ubåten vara beredd att bryta sig ut med
hjälp av sina torpeder. Högste chefen på S 363, vilket inte var kapten
Gusjtjin, utan kommendören Josef Avrukjevitj, började öva för ut-
brytning. Men en svensk officer gjorde klart för Avrukjevitj att om
ubåten försökte dyka skulle den mötas av svensk kanoneld. Vatten-
djupet tillät inte dykning med hela ubåten och vägen ut ur Gåsefjär-
den spärrades på ytan av isbrytaren Tule och på botten av två min-
linjer färdiga att sprängas. »Återigen hade vi hamnat i en situation
där allt såg lugnt ut på ytan men där alla svenskar höll fingret på av-
tryckaren«, minns Besedin i sin bok Inifrån U 137.14

»RÄDDA ATT DET SKULLE BLI PANIK«
KÄRNVAPEN PÅ U 1 3 7

Ubåten på grundet var en världsnyhet. Men det var också något man
på sina håll i Sverige drog på munnen åt och skämtade om den första
veckan. För svenska folket blev därför upplösningen på dramat när-
mast chockartad.

Jag var själv med under statsminister Thorbjörn Fälldins presskonfe-
rens den 5 november i riksdagshusets stora partilokal. Stämningen
den dagen var lätt uppsluppen. Alla förväntade sig att statsministern
helt kort skulle förkunna att ubåtsdramat snart var över. Nästa dag
skulle ubåten tillåtas lämna Sverige och återförenas med den sovje-
tiska Östersjöflottan.

Statsminister Fälldin på podiet underströk med sin djupaste bas-
röst att det skett en allvarlig kränkning av Sveriges suveränitet. Sedan
kom det:
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2.3 8 V a d  som är ännu allvarligare, och vad jag nu för första
gången ger offentlighet åt, är att enligt de undersökningar
som vi företagit är den sovjetiska ubåten med stor sannolik-
het bestyckad med kärnladdningar ... Detta gör att det här
i själva verket rör sig om den mest uppseendeväckande
kränkningen mot Sverige sedan andra världskriget."

Det blev knäpptyst och alla drog efter andan — man kunde bokstavli-
gen ha hört en knappnål falla. Närmast bedövade satt vi där i någon
sekund. Kärnvapen! Atombomber på svenskt område!

Fälldin hade vunnit valet 1976 på sitt kärnkraftsmotstånd och av-
gått som statsminister 1979 på kärnkraftsfrågan. Han, som jagats av
massmedierna, minns hur journalisterna denna dag satt där »som
den snällaste söndagsskoleklass«. Sedan reste sig någon längst bak så
stolsitsen fälldes upp med en smäll och alla ryckte till. Snabbast ut ur
lokalen var de ryska statliga journalisterna på raden bakom mig —
denna stund ville de inte möta sina svenska kolleger.

Dagen därpå kunde ubåten bogseras ut och överlämnas till Sovjet.
Vid en demonstration på Sergels torg med 6000 deltagare samman-
fattade oppositionsledaren Olof Palme nationens känslor:

»Det gick en isande vind över landet igår!«
Misstankarna om kärnvapen ombord hade väckts tidigt hos För-

svarets forskningsanstalt, FOA. Redan samma dag som ubåten upp-
täcktes ringde chefen för FOA:s institution för fysik och kärnvapen,
Anders Fröman, till forskaren Lars-Erik De Geer och kallade till möte
utan att säga vad det gällde.

— Vår »hemlighetschef« (säkerhetschefen) Bengt Odin som var
med på mötet sade att han tyckte sig minnas att han läst någonstans
att också de gamla Whiskey-ubåtarna ibland bar kärnvapen. Det var
svårt att tro på, men vi bestämde ändå att det vore lämpligt att FOA
fanns närvarande i Karlskrona om rykten skulle uppstå, säger Lars-
Erik De Geer.

Han lånade ett instrument som Statens strålskyddsinstitut just
köpt in och åkte nästa morgon tillsammans med sin sektionschef
Lars Beckman med reguljärflyg till Karlskrona och örlogsbasen. Där
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lämnades de åt sitt öde hela dagen och fördrev tiden med att mäta
upp den normala strålningen, instrument tickade mo-zoo gånger
per sekund på basen. Senare på kvällen uppmättes bakgrundsstrål-
ningen ute på vattnet till knappt I°  tickningar per sekund. Vatten är
ett mycket bra strålskydd.

FOA hade dagen innan informerat Försvarsdepartementets politiska
ledning där statssekreterare Sven Hirdman var den som fick höra om
misstanken:

-  Nils Gylän på departementet plus en FOA-kompis till honom
kom upp till mig. De sade: »Jo, det slog oss här att den där ryska
ubåten kanske har något annat ombord. Vi tänkte ro ut en natt med
lite avancerade apparater.« Jag sade: »Ja, gör det.« Jag frågade inte
statsråden. Det var bättre att vi fick fram fakta -  och så redovisar vi
fakta. Annars blir det skrämselpropaganda.

En första mätning av radioaktiviteten gjordes i mörkret den 29
oktober av Lars-Erik De Geer och några medhjälpare i en liten båt
med utombordare. Klädda i regnställ, och med mätaren i De Geers
hand gömd innanför rocken, närmade de sig fören på ubåten. De
Geer tog tag i fören och båten gled längs ubåtens babordssida förbi
torpedtuberna. Instrumentet började plötsligt ticka upp ti l l  8-9
gånger snabbare, det vill säga 8o-90 gånger per sekund. Lars-Erik
ropade siffrorna till Lars Beckman som förde protokoll.

I samma ögonblick kom sex sju sovjetiska matroser rusande, skrek
och viftade med sina kalasjnikov. Först tjugofem år senare fick De
Geer reda på att Vasilij Besedin, som var ansvarig för ubåtens vakt-
styrka, osäkrade sin pistol, siktade på De Geer och kramade avtrycka-
ren halvvägs. Men Besedin hejdade sig i sista ögonblicket: »Mitt skott
kan bli en signal som utlöser eldgivning från stranden och därmed
kanske inleder en stormning av ubåten«, tänkte han.16

-  Hade jag då vetat att jag var så nära att bli skjuten och att vi
skulle hitta kärnvapen hade jag väl varit så nervös att jag tappat gre-
jerna, säger Lars-Erik De Geer.

Istället var forskarna så koncentrerade på sin uppgift att de bara
körde undan med sin båt och höll en överläggning en bit bort. En

239



2.40 mätning räckte inte: de måste göra minst en till för att vara säkra på
att mätningen gjorts rätt. I skydd av nattens mörker gjordes en ny
vända till ubåten. Samma resultat. Men De Geer tvivlade fortfarande
på att det fanns kärnvapen ombord och funderade på om självlysande
färg eller kanske isotopbatterier gett utslag på instrumentet.

Men nu ruvade han och de andra från FOA på något som kunde
vara en statshemlighet. I Stockholm informerades ÖB Ljung som be-
gärde att få träffa utrikesminister Ullsten. Denne och Leif Leifland
var »påtagligt oroade över utsikten att det antingen kunde vara tal
om en kärnvapenutrustning eller att det kunde bli rykten om att så
skulle vara fallet. Båda alternativen skulle kunna leda till mycket all-
varliga konsekvenser.«17

Lars-Erik De Geer och hans kolleger blev plötsligt viktiga nyckel-
personer. Ny utrustning hämtades med poliseskort från Lund och
affärsflyg från Stockholm, det sista en smått dramatisk transport
eftersom flytande kväve som skulle kyla mätinstrumentet började
läcka ut som en dimma inne planet som saknade tryckkabin. De Geer,
Beckman och Ragnar Hellborg — en forskare vid Institutionen för
fysik vid Lunds universitet — flögs med Vertolhelikopter ut i skärgår-
den där de klev ur och möttes av en ring av jägarsoldater som skyd-
dade dem med skjutklara vapen. Forskarna hade instruerats och fått
en täckförklaring vid nyfikna frågor från den militära personalen:
de transporterade infraröd utrustning, som kan användas för att se i
mörker.

Mätningarna fortsatte den 3t oktober och skedde från en tullkrys-
sare som förtöjts längs ubåtens babordssida, nära stäven. Den skrym-
mande laboratorieutrustningen var dold under däck i den trånga
tullkryssaren, vars elsystem knappt klarade att hålla mätutrustningen
igång. Dålig luft och sjögång gjorde att Lars-Erik De Geer blev sjö-
sjuk och måste upp för att se horisonten och äta en knäckebrödsbit.
Men kommandobryggan på tullkryssaren var i ögonhöjd med ubåts-
tornet där ryssarna stod. De Geer fick låna en polisuniform som för-
klädnad. Han tvivlade fortfarande, men nu gav mätningarna ett en-
tydigt besked: uran-238, ett vanligt material i kärnladdningar, fanns
i torpedtuberna.
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— Jag trodde att jag skulle få leva med denna hemlighet i hela mitt
liv, säger Lars-Erik De Geer.

Och under några dagar var detta också Sveriges bäst bevarade
hemlighet.

— Det dröjde ju ganska länge innan vi släppte ut det. Vi var ju
rädda för att det skulle bli panik i Blekinge, minns Ola Ullsten.

Beskedet om kärnvapen som Thorbjörn Fälldin gav på presskon-
ferensen skulle komma att ifrågasättas av skeptiker. Men det berodde
på att Lars-Erik De Geer, som visste mest om saken, kallades till re-
geringen först när texten till statsministerns dramatiska besked redan
var skriven. Fälldins uttalande byggde på upptäckten av uran-2.38 —
men det är inget vattentätt bevis för kärnvapen. De Geer insåg direkt
att detta skulle väcka kritik i omvärlden och begärde att få tala i en-
rum med Fälldin och Ullsten. Det fick han, men då var det för sent att
ändra på något — pressuppbådet (där jag var en i mängden) väntade
redan.

Och skeptikerna undrade — inte kunde väl ryssarna ha kärnvapen
på en så gammal skorv? På FOA hölls mätresultaten hemliga, som så
mycket annat under kalla kriget. Men nu kan Lars-Erik De Geer
berätta att det fanns fler mätresultat, som aldrig redovisades 1981.
Instrumenten och registreringarna visade också på neutroner.

— Tillsammans med den klara uran-2.38-signaturen kan neutro-
nerna bara ha en enda rimlig källa: vapenplutonium med några pro-
cent av den neutronstrålande isotopen Pu-z4o, säger Lars-Erik De
Geer.

FOA:s då hemliga beräkning var att ubåten hade en till två kärn-
laddningar på babords sida med en sprängkraft på 5-10 kiloton.
Det kan jämföras med bomben över Hiroshima som var på 15 kilo-
ton. Efter kalla krigets slut har De Geer fått bekräftat, bland annat
genom ett vanligt telefonsamtal till Vasilij Besedin i  Baltijsk, att
två kärnvapenladdade torpeder funnits i de två tuberna på babords
sida.

Men att beskedet om kärnvapnen på U 137 ifrågasattes 1981 sä-
ger egentligen mer om svensk oskuldsfullhet och okunskap än om
sovjetisk kärnvapendoktrin. I Sverige hade vi inte några egna kärnva-
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242. pen men riksdagen hade i maj 1981 efterlyst en kärnvapenfri zon i
Norden. Sovjet visade välvilja och uppmuntrade fredsrörelserna.
U 137:s kärnvapen skärpte debatten. Motståndarna ansåg att ubåts-
affären visade att en zon var meningslös, medan anhängarna ansåg
den än mer angelägen." Men vad inget av lägren anade var i vilken
skala Sovjet hanterade kärnvapen i fred och hade tänkt sätta in dem
i krig. Okunskapen gällde också våra grannländer i NATO.

Redan 1957 sköts det första skottet med en kärnvapentorped från
en ubåt av Whiskey-klass. Tre provsprängningar med kärnvapen-
torpeder gjordes på 1950-talet av Sovjet och en bild från en av dem
visar verkningarna: en kraftig vattenkaskad med ett stort hotande
svampmoln ovanför."

Kärnladdningar ombord på Sovjetubåtarna var rutin. Enligt Be-
sedin på U 137 hade torpederna ombord nya stridsspetsar: »Det
var speciella kärnladdningar som skulle sättas in mot förutbestämda
mål.«20 Östtyska dokument visar att 1977 fick sovjetiska Östersjö-
flottan i en övning sig tilldelad hela 157 kärnvapen. Kärnvapentor-
peder och andra kärnvapen skulle sättas in omedelbart vid ett krigs-
utbrott. Hundra atomvapen skulle avfyras mot NATO:s sjöstyrkor
och mindepåer i Öresund och Stora och Lilla Bält samt mot deras
högkvarter BALTAP i danska Karup. Därefter skulle tio kärnvapen
sättas in vid landstigningen på Själland och 42 kärnvapen sättas in
i Västerhavet och på Jylland.21

» S Y D S V E R I G E  E T T  D E L M Å L «  VA R F Ö R  G Å S E F J Ä R D E N ?

För svenska folket blev U 137:s grundstötning på svenskt territorium
en stor överraskning. Men för ett fåtal officerare, diplomater och
försvarspolitiker var det inte lika oväntat.

Kränkningen ingick i en större hotbild. I själva verket pågick i
Sveriges närområde sedan 1970-talets början en allt intensivare
kraftmätning. Ubåtskränkningar — dock inte uppe på land — förekom
årligen.

Gåsefjärden var heller inte vilken vik som helst. Där fanns förtöj-
ningsplatser för den svenska flottans ytattackfartyg. Där skulle de i
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krig kunna ligga framskjutet för att snabbt gå ut och slå till mot en
fiende. Fjärden skyddades av två linjer med minor, en inre och en
yttre. Ubåtens felmanöver inne i den trånga fjärden gjorde att den
grundstötte mitt emellan dem.

Varför gick då U 137 på grund vid Torumskär i Blekinge skärgård
den 2.7 oktober 1981? Vasilij Besedin skriver att ubåten hade ett
hemligt specialuppdrag — men han nämner aldrig vad detta var och
verkar heller inte ha varit invigd i det.22 Specialuppdraget förklarar
också varför högsta befälet ombord inte var kapten Gusjtjin utan
stabschefen vid ubåtsbrigaden kommendör Josef Avrukjevitj som
hade »stor erfarenhet av att genomföra ubåtsuppdrag«." Enligt ännu
obekräftade uppgifter var Avrukjevitj officer i den sovjetiska militära
underrättelseorganisationen GRU.

Troligen hade ubåten ett uppdrag inne i Gåsefjärden som var dess
mål. Besedin antyder det: »Ubåten girade åt styrbord och gjorde en
exakt sväng som man bara borde kunna göra om man kände till hur
farleden var markerad på svenska sjökort.«24

Att ubåten hade ett hemligt uppdrag styrks också av att FRA den
2.4 oktober snappade upp tre meddelanden mellan ubåten och hem-
landet med ett kodord till ett orderkuvert.25 Sådana orderkuvert fanns
på de sovjetiska ubåtarna med order för en rad olika beredskaps- och
krigssituationer. När en ubåt fick meddelande med ett visst kodord
tog chefen fram det kuvert som var märkt med kodordet, öppnade
kuvertet och följde den order som låg förberedd i kuvertet. Uppdra-
get kan ha varit att hämta eller lämna någon eller något. Eller helt
enkelt att undersöka fjärden. Tidigare samma höst hade kustartille-
riet övat att lägga ut och ta upp en minering just här kanske en
kontroll av om ny utrustning installerats.

In i själva Gåsefjärden finns det en militär led, utmärkt med vita
ensmärken, en dryg halvmeter höga. Kanske var det just militärleden
som vilseledde U 137:s besättning den sista biten så att ubåten kom
fel och hamnade på grundet. Ett sådant misstag inträffade nämligen
på senhösten före U 137:s intrång. Majoren Rolf Linden var ute och
fritidsseglade med sin Ohlson 2.9:a och seglade in i Gåsefjärden med
hjälp av ensmärkena.
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144  —  Men det är något som inte stämmer. När jag kontrollerar mili-
tärleden en gång till så ser jag att ensmärket vid Torumskär är över-
vuxet av björnbärsrevor. Längre bort finns en annan vit fläck som jag
först trodde var det bakre ensmärket. Jag lägger ut den felaktiga lin-
jen i sjökortet: den bär rakt över grynnan vid Torumskär — den gryn-
na där U 137 senare går på grund.

Linden tyckte felet med det övervuxna märket var så allvarligt att
han anmälde det till örlogsbasen där anmälan är noterad i en logg-
bok. Visserligen var det mörkt när U 137 gick in men med ljusför-
stärkare, nattkikare eller strålkastare kunde de se ensmärkena. Har
Rolf Linden rätt så var det ytterst på grund av ett björnbärssnår som
den ryska björnen i form av U 137 fastnade i Sverige och utlöste
1980-talets svenska ubåtskris.

Oavsett exakt vilket uppdrag U 137 hade i Gåsefjärden, så ingick
ubåten i en större offensiv flottstrategi. Spelplanen där var inte södra
Östersjön utan sträckte sig mot Östersjöutloppen, Kattegatt, Skage-
rack, Norska havet och Barents hav. Det gällde kapplöpningen mel-
Ian USA och Sovjet om herraväldet över Atlanten i ett storkrig. Där
gällde det att ta kontroll över de livsviktiga transportvägarna från
USA till Europa.

Sverige, Norge och Finland hade på grund av den stora sovjetiska
upprustningen vid Kolahalvön på 1970-talet fått ett sämre läge.
194o- och 195o-talens rädsla för en total sovjetisk inringning fick nu
en renässans. Vid mitten av 1970-talet hade Sovjet rustat upp sina
marina styrkor och nått överlägsenhet över NATO i både Östersjön
och Norska havet.

I Östersjön fanns också sedan 1976 sex sovjetiska Golf-ubåtar
med medeldistanskärnvapen. I Östersjön var dessa ubåtar svårare att
spåra för NATO — ubåtarna misstänktes ha som mål att slå ut västs
ledningssystem. Men sådana ubåtar måste också skyddas av Sovjet
från angrepp och ubåtarna oroade både Finland och Sverige.26

I början av 1980-talet ökade spänningen mellan supermakterna.
Som vi har sett höjde svenska flottan — samordnat med NATO — sin
beredskap under Polenkrisen i december 1980. Två månader före
grundstötningen, i augusti 1981, hade Sovjet genomfört sin största
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övning i området någonsin, Zapad 81 (Väst 81), med över i 6o far-
tyg i Östersjön.27

Oron ökade för att balansen i det nordiska området mellan öst
och väst rubbats. Socialdemokraten Odvar Nordli var statsminister i
Norge från 1976 till februari 1981:

— Vi var bekymrade för utbyggnaden på Kolahalvön och av
Sovjetflottan. Det medförde att Norge och därmed Skandinavien
befann sig innanför en järnring av den sovjetiska flottan. Gränserna
för det vi såg som deras operationsområde blev flyttade från mel-
lersta Norge ända ner till Scapa Flow (den brittiska marinbasen i
Skottland). Så vi låg innanför en järnring — och utanför, där låg de
amerikanska atomubåtarna. Det var en ganska delikat situation, för
att uttrycka det på det sättet.

Var det något du talade med Fälldin och dina nordiska kolleger om?
— Naturligtvis gjorde vi det. Inte bara med Fälldin utan också med

Mauno Koivisto i Finland och Anker Jorgensen i Danmark.
Samma bild som statsminister Nordli hade den svenske marin-

chefen Per Rudberg.
— Sverige låg bakom frontlinjen genom att Norska havet i stor ut-

sträckning behärskades av Sovjetunionen. Det hade en och annan
politiker klart för sig, bekräftar Per Rudberg.

Han nämner de socialdemokratiska försvarsministrarna Sven An-
dersson och Anders Thunborg. Eric Krönmark var försvarsminister
1976-1978 och från 1979-1981:

— Som jag upplevde det höll balansen på att tippa över till Sovjets
förmån — de rustade sig ju senare också till döds. Jag såg Sydsverige
som det mest hotade området. Det intressantaste för ryssarna att
komma i besittning av var Östersjöutloppen. De ville givetvis ut till
västkusten och ta Sydnorge. Jag uppfattade inte Sydsverige som det
primära målet, utan det var sannolikt Sydnorge. Vi var ett värdefullt
delmål på marschvägen upp dit. Skåne är det mest svårförsvarade
område vi har, det går inte att komma ifrån.

Vad Eric Krönmark trodde då stämmer bra med de övningsplaner
som senare återfunnits i polska arkiv, vilket jag återkommer till i nästa
kapitel.
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2 4 6  T h o r b j ö r n  Fälldin tror att ubåtarna var här för att utnyttja den
svenska kusten. Han står fast vid att U 137 inte navigerade fel.

— Nej, nej, nej, svarar Thorbjöm Fälldin och småskrattar åt frågan.
Både Ubåtsskyddskommissionen 1983 och Ubåtskommissionen

1995 (som på plats studerade förhållandena och gick in i fjärden med
båt) kom fram till att U 137 avsiktligt trängde in i Gåsefjärden. Rolf
Ek&is som ledde Ubåtsutredningen sökte däremot belägg för att
U 137 gjort en grov felnavigering." I sin rapport från år zocII antydde
han att ubåten kunde ha navigerat fel. Ryssarna uppgavs ha sökt efter
ubåten med flyg och fartyg vid Bornholm i hela sex timmar. Det be-
skrevs av utredningen som »en genuin sökoperation«.29 Men när jag
begärde och till slut fick fram de hemliga svenska radarbilderna fanns
det inga sovjetiska flygplan där utredningen angett. Ekeus påstådda
sökoperation upplöstes i intet.3°

Undertexten i den historien är: det fick inte vara ett avsiktligt in-
trång. Kanske för att ett sådant intrång skulle rubba självbilden av
svensk neutralitetspolitik?

Ubåtsutredningen från zoo, hade titeln Perspektiv på ubåtsfrågan,
men ett perspektiv saknades. Nämligen vad som skett i Östersjön
före kalla kriget och hur det neutrala Sverige och Östersjöns bägge
stormakter Tyskland och Ryssland/Sovjetunionen då hade agerat i
och kring svenska vatten.

Inför första världskriget utgick Ryssland från att Sverige skulle gå
i krig på tysk sida för att återta Finland. Vid krigsutbrottet 1914
lämnade den ryska Östersjöflottan sin bas i Helsingfors. Under led-
ning av Nikolaj von Essen stävade den i riktning mot Gotland för att
hota svenska flottan med förstörelse om den inte gick med på att
stanna i Karlskrona resten av kriget. Marinstaben i S:t Petersburg gav
dock kontraorder när Östersjöflottan hunnit halvvägs. 1915 opere-
rade brittiska och ryska ubåtar från Åland mot tysk malmtrafik på
svenskt territorium medan tyska ubåtar opererade längs Sveriges
väst- och sydkust.3'

Sverige minerade efter tyska påtryckningar i södra Öresund 1916
vilket hindrade trafik från andra stater. Ryssland och Storbritannien
protesterade utan resultat."
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Under 1930-talet patrullerade sovjetiska ubåtar kring flottbaserna

i Stockholms och Blekinges skärgårdar och de viktigaste lederna i
Bottenviken, Ålands hav, mellan Gotland och fastlandet samt i in-
seglingarna till industriområden, exempelvis Norrköping.

Under andra världskriget föll Sverige 194o till föga för tyska på-
tryckningar och minerade i södra Öresund samt tillät Tyskland att
lägga en ubåtsspärr i norra Öresund som kompletterades på svensk
sida. Vid Tysklands angrepp på Sovjetunionen den 2.2 juni 1941 hade
sovjetiska ubåtar åtta olika patrulleringsområden i Östersjön. Fyra
av dessa låg i västra delen av Östersjön och samtliga gick ända in
till svenskt landterritorium. De täckte nästan hela svenska Östersjö-
kusten från Simrishamn till Gävle. I patrulleringsområdena ingick
Blekinge skärgård, Kalmarsund, havet väster och öster om Gotland,
inseglingarna till Norrköping, Oxelösund, Nynäshamn och Stock-
holms skärgård, Ålands hav samt Södra Kvarken.

Det är väl känt att Sverige 1941 tillät transport av den tyska Eng-
elbrechtdivisionen från Norge till Finland för fälttåget mot Sovjet,
ett klart avsteg från neutraliteten. Mindre känt är vad som skedde
till havs. Inom en vecka efter det tyska angreppet mot Sovjet 1941
lade Sverige ut en minering öster om Öland. Den förlängde en tysk
minering som spärrade hela Östersjön. Tyska örlogsfartyg kunde gå
i Kalmarsund men när de gick nära kusten skulle de inte ha krigs-
marinens flagga utan föra handelsflagg och soldaterna skulle vara
under däck så att det skulle »se bättre ut«. I den svenska flottans
konvojer skyddades också tyska trupp- och materieltransporter, vil-
ket irriterade de allierade.

Under 1942 lyckades flera sovjetiska ubåtar forcera de finsk-tyska
ubåtsspärrarna i Finska viken. Trots att Sverige och Sovjet inte var i
krig rasade ett regelrätt sjöfartskrig i svenska vatten. Sovjet utsatte
systematiskt Sverige för neutralitetskränkningar och fem handelsfar-
tyg under blågul flagg torpederades och sänktes av ubåtar: Luleå,
C.F. Liljevalchs, Ada Gorthon, Margareta och Bengt Sture.33 Den 2.4
november 1944 inträffade Hansa-katastrofen då passagerarfartyget
Hansa på väg från Nynäshamn till Visby torpederades av den sovje-
tiska ubåten L 21. Åttiofyra personer omkom, endast två överlevde.
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Den 29 december 1944 torpederades ångaren Venersborg i Hanö-
bukten med tjugo döda och endast en överlevande som följd.34

Det finns alltså en tradition av ubåtskrigföring från sovjetisk sida
i Östersjön mot Sverige. Ubåtskommissionen slog 1995 fast att tio
säkra kränkningar av svenskt territorium skett under åren 1981-
1992. Av dessa tio kränkningar ligger åtta inom samma patrulle-
ringsområden som de sovjetiska ubåtarna hade vid Hitlertysklands
angrepp på Sovjet den 22. juni 1941. Kränkningarna är U 137 vid
Gåsefjärden 1981, miniubåtar i Hårsfjärden 1982, en ubåtspassage
vid Mälsten 1982, miniubåt som gjort hål i nät i Hårsfjärden 1986,
bottenspår från miniubåt vid Klintehamn 1986 och i Kappelshamns-
viken 1987 samt miniubåtar i Hävringebukten 1988 och 1992. Av de
två övriga kränkningarna inträffade en vid Norrlandskusten i mitten
av 1980-talet och en i Göteborgs skärgård 1988.3'

Omvärlden visade alltså ett dokumenterat intresse för svenskt un-
dervattensterritorium i både krig och fred. Och det fanns en makt i
vår närhet som hade historiska skäl att vara särskilt skeptisk till vårt
agerande i ett framtida krig: Sovjet.



7 I Fienden: Sovjet—Warszawapakten

SOMMAREN 1975 var jag sommarvikarie på Sydsvenskans huvud-
redaktion i Malmö. En dag brann det i skogen ute vid Kullens
fyr, ett populärt utflyktsmål. Fyren står som en vaktpost högt

över inseglingen till ett av världens mest trafikerade farvatten, Öre-
sund. I tidningen blev det en kort artikel om att branden släckts men
med tillägget att skogen vid radarstationen hade bränts av.

Dagen därpå ringde min arbetstelefon. I andra änden av tråden
var det en upprörd polismästare. Artikeln om branden var visserligen
korrekt. Men jag hade skrivit att det brunnit vid radarstationen.

— Ja?
— Men den är ju hemlig!
Jag häpnade. Hemlig för vem? Jag hade lokalkännedom och visste

att antennen som roterade över trädtopparna syntes på långt håll.
Radaranläggningen var inte hemligare än att jag själv sett fiskefartyg
från öst nedanför den. Dessa fartyg från Warszawapaktsländerna
skyllde på maskinproblem och kastade ibland ankar nedanför den
bergkulle där radarantennen stack upp. Fiskefartyg användes ofta
för underrättelseuppgifter och jag hade tänkt att den där ankrings-
platsen knappast var en slump.

Polismästaren var välmenande — men också ganska så naiv.
Något av polismästarens naivitet låg det också över den statliga

säkerhetspolitiska utredningen från 2002 när den skrev om Warszawa-
paktens planer mot Sverige. Några dokument »har inte återfunnits
som tyder på utvecklade angreppsplaner riktade mot Sverige. Utred-
ningen har inte heller för egen del funnit något som tyder på att Sve-
rige skulle angripas av Warszawapakten.«1

Att hemliga planer inte återfunnits är ju inte samma sak som att de
inte existerat i verkliga livet. Några planer måste ju ändå ha funnits.
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250 F ö r  hur ska vi annars förklara att svenske löjtnant Braunstein
upptäckte att han i ett eventuellt krig skulle ha hamnat i strid med en
sovjetisk major öster om Överkalix? Eller att det i det forna Warszawa-
paktslandet Polens arkiv finns en övningskarta som visar en land-
stigning i Skåne där de skulle angripa Malmö och kustförsvaret i
ryggen?

»DÅ TÖMDE VI DEN SISTA VODKAN«
I SAMMA FRONTLINJE

Det var när den stora kartboken kom fram efter middagen som både
ryssen och svensken gjorde upptäckten. Om det i början på 1970-
talet hade blivit krig så hade den sovjetiske majoren och den svenske
löjtnanten Christian Braunstein mötts på slagfältet. Deras enheter
hade bägge order att gå in i norra Finland. Det sovjetiska förbandets
uppgift var att bekämpa det svenska gränsförsvaret. Det skulle ske
längs den väg där Braunsteins jägarsoldater låg och väntade.

Trots att snart tjugo år gått sedan Sovjetunionens upplösning är
dess planer för ett krig mot Skandinavien fortfarande topphemliga i
Moskva. Nästan ingenting har läckt ut. Men en lycklig tillfällighet
gör att den här historien kan berättas — tack vare slaget vid Poltava
mellan Karl XII och tsar Peter år 1709.

För det var till Poltava, i nuvarande Ukraina, som Christian Braun-
stein reste år 2002. Braunstein lämnade försvaret som överstelöjt-
nant och arbetar vid Statens försvarshistoriska museer som 1:e för-
svarsantikvarie. Han åkte till Poltava på en tjänsteresa för att se den
gamla slagplatsen.

Under besöket fick han god kontakt med den ukrainske officer
han bodde hos. En kväll bjöds det på middag. Till middagen kom
ännu en gäst — ukrainarens far som också var officer och hade pen-
sionerats som överste i Sovjetarmen. De två gästerna började tala om
sina officersminnen. Översten hade som major tjänstgjort i Mur-
mansk vid en bataljon med raketartilleri.

— Hans bataljon skulle i ett krigsfall rycka fram över Finland och
Sverige. Deras mål var att inta Narvik. Jag talade om att jag ledde
jägare som skulle gå in i Finland, berättar Christian Braunstein.
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Åren 1966-1972. var Braunstein löjtnant i kavalleriet med sin 2 . 5 1
krigsuppgift i norra Finland. Han skulle leda en svensk beriden jägar-
skvadron på 189 man fyra mil in på finskt territorium. Där skulle
jägarna ligga dolda i den låglänta platta terrängen, full med myrar.
Uppgiften var i första hand att spana mot en sovjetisk framryckning.

— Efter middagen kom kartorna fram. Och då visade det sig att
min bas och hans batteri bara skulle ligga en halvmil från varandra.

Den vägsträcka som Braunsteins skvadron skulle grupperas längs
med var vägen från Rovaniemi mot svenska gränsen och Övertorneå.
En framryckning mot Narvik i det området innebar också en fram-
stöt som gick norr om det svenska försvarets Kalixlinje.

Det sovjetiska raketartilleriet var på 1970-talet betydligt tyngre
och kraftfullare än andra världskrigets Stalinorglar (på ryska Kat-
jusja, namnet Stalinorglar fick de av tyskarna efter raketsalvornas
tjutande ljud). De stora fordonen hade varit lockande mål för jägar-
soldaterna. Svenskarnas andra uppgift var nämligen att störa en
framryckning genom att spränga vägarna och göra eldöverfall på de
sovjetiska förbanden.

Jägarsoldaternas uppgift var svår — om Sovjet hade luftherravälde
kunde det vara lätt att upptäcka svenskarna och angripa dem. Men
nu satt de bägge officerarna i Poltava med pekfingret på samma fläck
på kartan och insåg vilket helvete de hade undsluppit.

— Då tömde vi den sista vodkan och sade att det var då för väl att
det aldrig blev krig.

» A N G R E P P G E N O M  S V E R I G E «  S O V J E T H O T  1 9 8 0

Sovjet hotade 1980 med att anfalla NATO-landet Norge genom Sve-
rige. Attacken skulle ske genom Nedre Norrlands militärområde som
med Jämtland gränsade mot Norge. Hotet framfördes direkt till ÖB
Lennart Ljung av den sovjetiske ambassadören Michail Jakovlev un-
der en mottagning på deras ambassad i Stockholm. Tillbaka på sitt
arbetsrum i »Grå huset« på Östermalmsgatan 87 dikterade ÖB ner
vad som sagts i ett brev till regeringen och underrättelsetjänsten. Ge-
nom det då hemligstämplade brevet som bevarats i Krigsarkivet får



252. v i  en inblick i det sovjetiska tänkandet och agerandet mot Sverige i
oktober 1980.

Ambassadören hade tagit Lennart Ljung åt sidan och haft ett längre
samtal i enrum. Jakovlev inledde artigt. Sovjet »betraktade ett relativt
starkt svenskt försvar som en viktig del i  det säkerhetspolitiska
mönstret i Norden och som bidragande till freden«. Den »verkliga
och stora oroskällan« var att Norge skulle förhandslagra materiel för
amerikanska marinkåren. »Det var obegripligt att Norge på något
sätt skulle kunna känna sig hotat från den fredsälskande Sovjetunio-
nens sida «, förklarade ambassadör Jakovlev.

Ljung invände att USA:s lager planerades i Trondelag (vid Trond-
heim) i mellersta Norge och inte i Nordnorge nära Sovjet. Placeringen
var enligt Ljung en »klar signal« om att NATO inte hade »några som
helst offensiva avsikter«.

Då kom Jakovlev till kärnpunkten. Lagringen kunde tvinga Moskva
att agera militärt. Den innebar »ökade risker för att Sovjet genom
Sverige kunde behöva rikta militära angrepp emot Trondelagsområ-
det «, sade Jakovlev.

Ljung invände att ett sådant angrepp inte stämde med vad ambas-
sadören sagt i början om Sovjets fredliga avsikter. Mötet avslutades
med lite artighetsfraser — men budskapet var tydligt nog.

Enligt neutralitetsrätten ska krigande stater respektera neutralt
område. Men här signalerade Sovjetmakten att de skulle strunta i
svensk neutralitet i ett krig. Att genomföra flyganfall genom Nedre
Norrlands militärområde mot lagren i Norge vore en grov och om-
fattande kränkning av svensk neutralitet. Lagren som var insprängda
i berget kunde inte slås ut i en handvändning, det krävde omfattande
angrepp. Men som neutral stat var Sverige skyldigt att i krig ingripa
mot kränkningar. Om flygvapnet inte ingrep mot anfallen skulle det
vara ett allvarligt avsteg från neutraliteten. En sådan passivitet skulle
å andra sidan troligen inte tolereras av NATO som i så fall kunde
förväntas ta upp striden så långt österut som möjligt, det vill säga
över eller genom Sverige. Under alla förhållanden skulle Sverige bli
en krigsskådeplats i ett storkrig.2

Var det sovjetiska hotet allvar eller bluff? Vad är uppfattningen
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hos den andra supermakten USA? Sovjetexperten Helmut Sonnen- 2 5 3
feldt arbetar vid tankesmedjan Brookings i Washington. Han tjänst-
gjorde på 1970-talet på höga poster i USA:s nationella säkerhetsråd
och utrikesdepartementet och besökte ofta Sverige. Om Sovjet skulle
angripa Norge betydde det att de redan hade bestämt sig att gå i krig
med NATO. Då var ett angrepp genom Sverige en naturlig följd av
det större kriget, enligt Sonnenfeldt.

— Det skulle inte förvåna mig om det fanns sådana planer. Om
Sovjet bestämde sig för att kasta in Sverige och Finland i elden så var
det från deras ståndpunkt logiskt. Jag tror inte att ryssarna hade re-
spekterat svensk eller finsk neutralitet. De skulle inte nödvändigtvis
ockupera allt, men göra överflygningar, marschera igenom med trup-
per eller göra något med sina flottstyrkor. De skulle inte ha haft sär-
skilt stora betänkligheter inför det, anser Helmut Sonnenfeldt. Han
bedömer att svensk neutralitet snarast varit till besvär för Sovjet i ett
större krig:

— I ett pågående krig måste Sovjet betrakta er som en de facto del
av NATO, oavsett den legala innebörden. De såg ju underrättelse-
samarbetet och det ensidiga samarbetet med NATO-länder och med
USA. När väl ett krig startat hade ryssarna haft mycket lite att vinna
på att hålla Sverige neutralt.

Ambassadör Jakovlevs samtal med ÖB Ljung och Sonnenfeldts tolk-
ning reser ett antal frågor: Var Sovjet ett hot? Hur såg Sovjets och
Warszawapaktens krigsplanering mot Sverige ut i så fall?

Att Sovjet utgjorde ett hot mot Sverige är oomtvistat. I den säker-
hetspolitiska utredningen från zooz omfattar avsnittet »Hotet från
öst« hela nittio sidor. »För Sverige utgjorde Sovjetunionen den enda
makt som realistiskt kunde utgöra ett militärt hot. Förutom att Sovjet-
unionen utgjorde ett potentiellt militärt hot så var dess samhälls-
system, och inte minst dess uttalade strävan att sprida kommunismen
i viss mån ett politiskt hot mot Sverige. «3 Till detta kom många hundra
års motsättningar mellan Ryssland och Sverige—Norden i Östersjön
med ständiga krig och konflikter, enligt utredningen. Den beskrev
också den sovjetiska strategin för ett krig i Europa. Det var



254  e n  snabb och överraskande offensiv med operationer djupt
in i motståndarens område. När den första anfallsvågen
klingat av, skulle den ersättas av en massiv, uppföljande
anfallsvåg, möjligen också en tredje. I I98o-talsplaneringen
ingick ett ökat utnyttjande av luftburen trupp, försök att
skaffa initialt luftherravälde och metoder för överraskande
anfall.4

Dessutom konstaterades att Warszawapaktens defensiva karaktär »i
väsentliga delar var skenbar«. Ett Sovjetdokument från 1984 visade
att paktens planering »byggde på en angreppsorganisation och att en
försvarsoperation endast förberetts som andra alternativ«.'

Vilka planer fanns då mot Sverige? Här kom ambassadör Ek&is
med en överraskande och nedtonad slutsats: »Utredningen har inte
för egen del funnit något som tyder på att Sverige skulle angripas av
Warszawapakten.«6 Det blev också det budskap som bet sig fast i
minnet. Men det fanns en brasklapp: »Detta utesluter givetvis inte att
svenskt territorium eller territorialvatten skulle kunna beröras av luft-
operationer eller marina operationer från Warszawapaktens sida,
beroende på utvecklingen av centralkonflikten. Inte heller utesluter
det att Sovjetunionen skulle haft en egen militär planering mot Sve-
rige.«7 Frågorna blev hängande i luften: Fanns det — eller fanns det
inte — angreppsplaner mot vårt land?

»ÖSTERSJÖN ÄR EN SIMBASSÄNG«
KUSTINVASION AV SKÅNE 1954

Sovjetunionen hade delat in hela världen inklusive Europa i olika
krigsskådeplatser, Teatr Voenny Dejstvij (TVD). Västeuropa upp
till Danmark tillhörde den västliga krigsskådeplatsen TVD Väst.
I anfall och försvar västerut på Centralfronten i TVD Väst svarade
Sovjet för huvudstyrkan. Anfallet på högra flanken längs Östersjö-
kusten skulle ledas av Östtyskland och Polen, den så kallade Kust-
fronten.

I och kring Östersjön övade Warszawapaktens länder ständigt.
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Övningsplaner och övningsscenarier från Östtyskland och Polen är
därför en viktig informationskälla.

Polska och östtyska planer tyder på att gränsen mellan TVD Väst
och TVD Nordväst kunde ändras. Det var alltså ingen fast indelning
utan innebar att södra Sverige i vissa fall kunde räknas till TVD Väst,
i andra fall till TVD Nordväst. Sannolikt berodde denna flyttbara
gränslinje på vilken strategisk riktning operationerna skulle ha.' TVD
Nordväst bestod av hela, eller huvuddelen av, Sverige tillsammans
med Finland, huvuddelen av Norge och havsområdena utanför. TVD
Nordväst var en rent sovjetisk affär.

Dokument från Polen och det forna Östtyskland visar att Sverige
i början av kalla kriget sågs som allierat med väst. Sverige betrakta-
des till och med som hotfullt aggressivt.

I ett flertal polska övningsplaner från 1950 ingår Sverige i en fientlig
koalition med NATO. Från baser i Danmark och södra Sverige försö-
ker NATO-förband och svenska styrkor invadera Polen. Polackerna
nedkämpar dock den fientliga landstigningen för att sedan övergå i en
stor offensiv västerut där de danska öarna invaderas.'

I Sverige skulle Nordsverige, Stockholm och södra Sverige eröv-
ras, enligt en polsk plan från 1955. Detta stämmer med den brittiska
militärledningens beräkningar av ett sovjetiskt angrepp redan 1951.

En karta och operationsorder ur polska arkiv från 1954 visar föl-
jande scenario: Polackerna anfaller Danmark — medan den sovjetiska
Östersjöflottan gör en kustinvasion mot Skåne. (Kartan finns avbildad
på insidan av främre pärmen.) Den polsk-sovjetiska landstigningen
sker mellan Abbekås och Ystad samt runt Skillinge. De polsk-sovje-
tiska styrkorna avancerar sedan i olika riktningar. Det svenska kust-
försvaret angrips i ryggen på Falsterbonäset, i Malmö samt Åhus. Den
inledande frontlinjen skär av Skåne från Bjärred vid Öresundskusten
till Åhus vid Hanöbukten. Även Trelleborg och Landskrona attackeras
— medan en pil i kartans övre kant går från Själland mot vad som före-
faller vara nästa anfallsmål: Helsingborg. Vad som sedan skulle ske
framgår inte, planerna täckte i regel endast de första dygnen.10

Det sydligaste svenska invasionsförsvaret med den så kallade Per
Albin-linjens betongbunkrar från andra världskriget längs Skånes
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2 5 6  kuster, var kartlagt. Det visar handlingar från polska flottans arkiv
från 1959 med ritningar där bunkrar från Barsebäckshamn till Sim-
rishamn prickats in."

I ett östtyskt scenario från 1958 överraskas Warszawapakten av
en västlig styrka som halvannan dag efter krigsutbrottet löper ut från
Karlskrona men nedkämpas. Det var inte helt verklighetsfrämmande,
det fanns ju en hemlig svensk planering för att ta emot västtyska far-
tyg på ostkusten. Jag återkommer till detta i kapitel 10 om Sveriges
ubåtsoperationer mot Sovjet.

1959 varnade den östtyske försvarsministern Willy Stoph DDR-
ledaren Walter Ulbricht för etableringen av NATO-kommandot
BALTAP för Östersjöutloppen. Det var inte endast ett sätt att kuva
Danmark utan västtyska militarister skulle vid första lägliga tillfälle
underkuva Sverige. De skulle få hjälp av svenska generaler och po-
litiker som ville ansluta Sverige till NATO. Den östtyska misstron
var inte helt ogrundad. Numera vet vi ju att NATO-ministrarna i
maj 1957 slog fast: »Skandinavien bör försvaras som en helhet så
framskjutet som möjligt.« NATO hade också 1958 förberett sig för
att i krig ha Sverige som »medkrigförande«, vilket jag visat i tidigare
kapitel.

197z ledde den sovjetiske marinchefen amiral Sergej Gorsjkov
Warszawapaktsmanövern Baltika -71. Krigsutbrottet föregås i scena-
riot av ett västtyskt flottbesök i Stockholm varifrån tre västtyska ja-
gare löper ut.'2

På en fråga om de sovjetiska rustningarna i Östersjön sade Sergej
Gorsjkov: »Östersjön är bara en simbassäng.« Detta togs i väst som
tecken på att Sovjet bakom talet om Östersjön som »Fredens hav«
avsåg att skapa ett »Mare Sovjeticum« eller ett stängt hav. Sådana
strävanden motverkades med flottbesök och manövrer med fartyg
från USA, Storbritannien och Frankrike som markerade att Öster-
sjön var internationellt vatten. De västliga besöken var i sin tur ett
svar på östsidans allt större kapacitet under 1970-talet."

I takt med att Warszawapakten rustades upp under 1970-talet
sågs de nordiska länderna inte längre som hot mot paktländerna
själva — däremot var Norden fortfarande deras anfallsmål.



Längs den svenska sydkusten byggdes under
andra världskriget 1000 betongbunkrar, den så
kallade Per Albin-linjen. Dessa värn hölls i stånd
till långt in på 1980-talet. Men redan 1955-1957
kartlades de av polsk militär. På deras karta är
varje värn markerat med en fyrkant. Källa: Anti-
invasionsanläggningar i SydSverige, Polska
flottans arkiv. DIIS.



2 5 8 D e t  framgår tydligt av Warszawapaktsövningen Val 77. Där pla-
neras en invasion av hela Danmark och Sydnorge som ska vara av-
klarad inom tio till tolv dagar. Syftet är att ta kontroll över Sunds-
regionen och etablera herraväldet i Skagerack och Nordsjön samt
angripa hangarfartygsstyrkor från USA. I Val 77 finns ingen insats
mot Sverige — tvärtom har man undvikit landstigning i bukterna sö-
der om Köpenhamn.

— Planerna gick ut på att inte landstiga i Faxebukten och Kogebuk-
ten av fruktan för att kränka svenskt luftrum. Men vi vet inte om det
hade varit möjligt. Det fanns ju en viss hänsynslöshet från Warszawa-
paktens sida. De skulle på grund av krigets villkor tvingats att mycket
snabbt vara hänsynslösa gentemot svensk neutralitet, anser Kjeld
Hillingso som studerat planerna — han har tidigare varit chef för
NATO:s Kommando för Östersjöutloppen.

Men i premisserna för övningen Val 77 heter det att västsidan ut-
övar tryck på Sverige och Finland. Det tyder på att det finns en osä-
kerhet om Sverige skulle vara neutralt i kriget. En spekulation är att
manöverutrymmet närmast Sverige i Val 77 reserverats för att ge
handlingsutrymme för sovjetiska förband.

Hur Sovjet 1980 uppfattade hotet från NATO visar en karta över
USA:s nya maritima strategi. Amerikanskt och brittiskt bombflyg
skulle ta vägen över Sverige. Från Nordsjön och Norska havet skulle
dessutom lågsniffande kryssningsrobotar slå ut mål i Sovjetunionens
hjärtland. TVD Nordväst var ett nyckelområde för försvaret av
Sovjets hjärtland. Sverige och svenskt luftrum var angreppsväg för
NATO. Att många av NATO:s flygrutter i krig planerades över Sve-
rige har fyra norska generaler bekräftat i intervjuer för denna bok.

Att Sverige sågs som fientligt framgår av en rapport till sovjetiska
underrättelseorganet KGB i Litauen. 1982-1983 sändes en KGB-
major till Göteborg för att övervaka när underhållsfartyget Rybats-
kaja Slava från Klaipeda skulle repareras på Götaverken. »I staden
genomfördes varje lördag antisovjetiska demonstrationer till stöd för
kraven från polska 'Solidaritet', de afghanska kontrarevolutionärer-
na och sionisterna.« Majoren tvingades ägna ständig uppmärksam-
het »åt en grupp människor på varvet och i staden som behärskar
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ryska och ägnar sig åt fientlig verksamhet«. Fyra misstänkta svenskar
rapporterades till kontraspionaget för att utreda om de »möjligen
tillhör fiendens specialtjänster«."

Som framgått räknade Sverige och Danmark östländernas fartyg
när de passerade Öresund och Bälten. Warszawapakten genomförde
motsvarande räkning av västfartyg från sina bevakningsfartyg — inom
svenska försvaret kallades de »vakthundar«. Dessa bevakningsfartyg
låg söder om Skåne, norr om Rfigen och vid Femer Bält mellan Dan-
mark och Östtyskland. Ibland låg det även en vakthund väster om
Sverige i  Kattegatt. Östsidan drog en gräns vid Falsterbo-Mon-
Gedser-Travemände. Antalet västliga militära fartyg öster om linjen
summerades. Siffrorna steg från mitten av 1970-talet vilket sågs som
mått på höjd militär spänning. Antalet västfartyg ökade från 1059
år 1974 till toppnoteringen 32.73 år 1985 då det amerikanska slag-
skeppet Iowa med eskortfartyg seglade in i Östersjön. Även observe-
rade västliga militärflygplan blev fler (en fördubbling från 56o plan
år 1974 till '115 plan år 1987). Var Sverige hörde hemma framgår
indirekt av en östtysk militär underrättelserapport från 1983, skriven
på en av Warszawapaktens »vakthundar«. I  en sammanställning
över »Gegneriage« (alltså motståndarens läge) från 3-4 januari 1983
noterades att även svenska marinen varit ute med en robotbåt av
Spica-klass. Östtyskarna följde noga svenska marinens fartyg bland
fiendens och noterade vilken utrustning fartygen hade ombord.'s

När en svensk försvarskommitté åkte till öst för första gången på
1980-talet fick ledamöterna en aha-upplevelse i Östtyskland. Mode-
raten Carl Bildt var en av ledamöterna i kommitten:

— Vi var på en skola för den östtyska marinen i Stralsund. Vi gick
igenom en korridor i en källare och där stod det utbildningsplan-
scher. På dem hade de delat upp flottstridskrafter i  Östersjön i
vänner och fiender. Och det kan jag tala om: där fanns det ingen
neutral kategori. Vi ingick i »Gegner«, det var tveklöst det de under-
visade på sådana där skolplanscher som man hade förr i världen.
De hade glömt att vända på planscherna — det var inte meningen att
vi skulle gå just den vägen. Detta innebar inte automatiskt att de
tänkte anfalla Sverige i varje krigsfall, säger Carl Bildt som lanserar
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2 6 0  s in  egen teori om den sovjetiska synen på Sverige:
— På gott och ont hade Moskva genom både Stig Wennerström och

Stig Bergling en betydande insyn. Min tes var att den sovjetiska in-
ställningen var mycket starkt präglad av andra världskriget, förståe-
ligt nog. Alla planerar för gårdagens krig. Jag ser deras ubåtsopera-
tioner på 40-talet och logiken i hur detta utvecklades, som grunden
till ubåtskränkningarna. Deras lärdom från andra världskriget var
att sätter man Sverige under tryck, så viker sig Sverige.

— Att pressa Sverige till eftergifter var förmodligen huvudalterna-
tivet — och tilltvinga sig tillträde till vissa delar. Några strategiska
huvudmål fanns knappast i Sverige. Utan det strategiska huvudmålet
var Nordatlanten. Då var den norska västkusten och dess flygbaser
avgörande. Hur viktiga Östersjöutloppen var kan man diskutera.
Men från ett sovjetiskt luftförsvarsperspektiv var sydöstra Östersjön
den kortaste anflygningsvägen för att nå Moskva, påpekar Carl
Bildt.

Att Sveriges och NATO:s sjöstyrkor skulle uppträda tillsammans i
Östersjön mot Sovjet var i vart fall något ryssarna misstänkte. Den
sovjetiske amiralen Vladimir Tjernavin, som var marinchef på198o-
talet, har sagt att Sovjet analyserade »att Sverige skulle bryta neutra-
liteten. Sverige hade en flotta som inte ensam kunde stå emot den
sovjetiska, men i föreningen med NATO blev situationen en annan.«
Om vi sätter oss i Tjernavins sits och gör en sovjetisk kalkyl där
svenska sjöstridskrafter förenades med danska och västtyska innebar
det en helt annan styrkebalans i Östersjön. Sverige hade få stora
krigsfartyg, men desto fler snabba, mindre fartyg som kunde bli ett
rejält hot. Räknat på 1987 års numerär fanns det en viss balans mel-
lan NATO och Warszawapakten, men om Sverige kom in på NATO:s
sida blev det i flera fall ett underläge för östsidan. Antalet fientliga
ubåtar ökade från z8 till 42. om de svenska deltog på NATO-sidan.
Antalet patrull- och ytattackfartyg skulle stiga från 89 till 1 zz. Västs
kapacitet att röja minor skulle nästan fördubblas från 70 till 135
fartyg. Antalet landstigningsbåtar skulle öka från 5o till 197 om de
svenska kustjägarnas många mindre båtar räknades in»

Lars Ulfving som åren 1978-1998 verkade inom underrättelse-
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tjänsten anser att Sovjet tog för givet att vi inte var neutrala. Den 2 6 1
sovjetiska synen var att man var antingen för eller emot dem. När jag
frågar vad han har för stöd för det får jag en intressant pusselbit:

— Svenska spaningsfotografier från 1980-talet av sovjetiska ör-
logsfartyg visade att på deras kommandobryggor hade de tre friser.
De visade främmande flaggor, flygplans- och fartygssilhuetter. Bland
fientliga fartyg och flygplan fanns NATO-länderna Västtyskland,
Danmark, Norge, USA, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna —
och Sverige, säger Lars Ulfving som tidvis arbetade som bildanaly-
tiker och själv sett bilderna.

»VI HADE BRÄNT OCH FÖRSTÖRT ALLT DE HADE«
WARSZAWAPAKTENS BLIXTKRIG

När Warszawapakten upplöstes 1990 avkrävdes officerarna en hem-
lig skriftlig försäkran att inte röja vad de visste. Men tack vare Tysk-
lands återförening, polackernas och balternas återvunna frihet samt
vittnesmål från officerare vet vi idag ganska mycket — men långtifrån
allt. Mängder av övningsplaner från Östtyskland visar att »anfall var
bästa försvar«. När spänningen steg skulle Warszawapakten slå till
först.

— Naturligtvis. Vad annars? Skulle vi vänta på att de skulle slå till
mot oss? säger generalöversten Matvej Burlakov, den siste sovjetiske
generalen i Östtyskland. 1990 förde han där befäl över 546 zoo man.

— Höjdpunkten på kalla kriget var i början av 1980-talet. Allt som
behövdes var att ge signalen och det hade brakat löst. Allt var klart
för strid. Granaterna låg i stridsvagnarna. Det var bara att ladda och
skjuta. Vi hade bränt och förstört allt de (NATO) hade. Jag menar
militära mål, inte städer.'7

Två sovjetiska erfarenheter från andra världskriget styrde paktens
planering. Den ena var att aldrig låta sig överraskas, som vid det
tyska angreppet 1941. Den andra var att kriget skulle föras på andra
länders territorier. Det viktiga var därför att slå till först — innan
NATO hade fått försvaret på fötter och var klart för strid.

Det medförde att det östtyska fotfolket, soldaterna i Nationale



262 Volksarmee (NVA), fick frysa i nedslitna, kalla kaserner. Detta sam-
tidigt som deras stridsfordon stod redo i varmgarage. Medan ut-
rustning i NATO och Sverige ofta kördes hårt och länge och först
därefter sattes i mobiliseringsförråd, var det tvärtom i Östtyskland.
När västtyskarna 1990 klev in i förråden upptäckte de att kilo-
meterräknarna på fordonen stod på låga siffror. Splitter nya hade
terrängbilar och stridsfordon körts direkt från fabrikerna till de
östtyska förråden. Där stod de tankade och fullastade med ammu-
nition för blixtkriget. Inte undra på att den östtyska ekonomin
knäcktes.

Förbanden tränades för ett offensivt försvarskrig som inte slutade
förrän pakten inom trettio dagar nått Engelska kanalen och Pyren6
erna. Det neutrala Österrike skulle öst enkelt inta och marschera
igenom på vägen.

Offensiven mot väster och ockupationen av Västeuropa var noga
förberedd. Nära västtyska gränsen fanns lastramper förberedda för
att ständigt fylla på fälttåget i väster. Ammunition för femtio dygns
strider och drivmedel för trettio dygn låg redo i depåer.

Östtyskarna drev förberedelserna till fulländning. I östtyska förråd
hittades efter återföreningen nya gatuskyltar för Belgien och sedlar
med ockupationsvaluta. Särskilda medaljer och ordnar för tapperhet
hade präglats. När den första enheten ur NVA nådde Pyrenéerna skul-
le DDR:s försvarschef utses till marskalk — axelklaffar i guld prydda
med röda rubiner låg redo. Partichefen Erich Honecker och Stasi-
ministern Erich Mielke skulle även de koras till marskalkar."

Warszawapakten kalkylerade med oerhörda offer i människoliv
under denna offensiv. I övningen Sojus 83 beräknades förlusterna i
de inledande stridshandlingarna enbart i norra Tyskland och Dan-
mark till i00000 soldater och en miljon civila (300000 döda och
700000 skadade)."

Den danske forskaren Thomas Wegener Friis har kartlagt den öst-
tyska underrättelsetjänstens rapporter om Danmark. De präglas av
en paranoid bild av väst och NATO parat med marxist-leninistisk
ideologi. Till och med när östtyskarna kom över hemliga NATO-
dokument som visade att alliansen endast förberedde sitt försvar skulle
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analytikerna »genomskåda motståndarens aggressiva karaktär«. I de 2 6 3
östtyska övningarna inskärptes ständigt vikten av oförsonligt hat
mot alla »imperialistiska aggressorer och deras legosoldater«.20

Hela Östtyskland var ett härläger. Vid tyska återföreningen 1990
stod hela 170000 östtyskar under vapen — plus 380000 sovjetiska
soldater. Östtyskarna hade extremt hög stridsberedskap. Huvudde-
len av NVA hade två timmars marschberedskap. Spaningsförbanden
som skulle gå i täten hade ännu kortare marschberedskap — endast
fyrtiofem minuter!21

Den västtyske generallöjtnanten Werner von Scheven var en av
dem som tog över befälet över NVA vid det tyska enandet 199o. Han
berättar för mig att de östtyska officerarna hade indoktrinerats att
tro att de hatade imperialisterna skulle anfalla på en helg. De höga
kraven på beredskap tvingade de östtyska officerarna att leva stora
delar av sitt liv i kasernerna.

— Det som var allra mest demoraliserande för officerarna i NVA
var när de upptäckte att vi västtyska officerare hade bott hemma hos
våra familjer hela tiden.

Att NATO skulle anfalla på en helg var ett utslag av spegeltänkande
— det var snarare vad Warszawapakten tänkt sig när de skulle inta
Västeuropa, inklusive Frankrike och Italien. Med generalöversten
Matvej Burlakovs ord:

Det hade varit lätt. Vi hade ett hav av stridsvagnar i den
västra gruppen av styrkor. Tre stridsvagnsarm&r. Och vad
hade (väst)tyskarna? Deras arbetsvecka slutade på fredagen
och därefter skulle de inte få tag i någon minister eller
soldat. De hade bara vakter. När de insåg vad som höll på
att hända skulle vi ha bränt deras stridsvagnar och plundrat
deras vapenförråd. Det var ingen tvekan om det.22

En annan skillnad var att NATO:s planer arbetades fram i politiska
och militära kommitt&r där alla medlemsländer deltog och fattade
beslut i enhällighet. I Warszawapakten var det tvärtom. Inte ens Öst-
tysklands siste försvarschef Theodor Hoffman visste hur den övergri-



264  pande operationsplanen för hans krigsskådeplats såg ut. När Hoff-
man skulle utarbeta den östtyska krigsplanläggningen på ryska och
tyska låstes han in och fick sina måltider i en lucka i väggen. Han fick
endast uppgifter om sina egna förband, geografiska gränser samt vilka
förband som skulle verka intill de östtyska. Planerna för hela krigs-
skådeplatsen var endast kända i generalstaben, Stavkan, i Moskva.
Det var Sovjetunionen som förde kriget — inte Warszawapakten.23

Wojciech Jaruzelski som var polsk överbefälhavare, försvarsmi-
nister, premiärminister och president har vittnat om detsamma. Polen
hade inte tillgång till sovjetiska planer mot Sverige och Norden.
Sovjet som enda kärnvapenland i pakten hade en särställning: »Det
fanns en stor tendens till slutenhet hos de sovjetiska ledarna. Vi kände
inte till mycket om deras globala tänkande. Vi visste inte hur deras
tänkande skulle genomföras i ett globalt krig ... (De) planerade vissa
ting själva och bevarade i egna kassaskåp.«24

»MASSIVT STRATEGISKT ÖVERFALL«
SOVJETISKA ANGREPPSPLANER MOT NORDEN

Vittnesmål från sovjetiska officerare efter kalla krigets slut visar att
Sovjet planerade att upprätta en försvarszon som sträckte sig långt
väster om Norden. Från sovjetisk sida gällde det att skydda de sår-
bara basområdena runt Murmansk och hindra väst att slå mot dem.
Det skedde genom att skyddszonen utvidgades till norra Skandina-
vien. Därmed fick Sovjet också framskjutna baser mot Storbritannien
och kunde sänka amerikanska hangarfartyg och andra styrkor från
USA som skulle förstärka NATO i krig."

Sovjets försvarszon har en slående likhet med den ryska säkerhets-
zon som skandinaverna och NATO fruktade redan 1949-1950.
Skillnaden är att 197o- och 198o-talens zoner sträckte sig till Grön-
land och Island, ner mot Skottland och ända till Nederländerna. Det
krävde en stor sovjetisk operation där Norra marinen och Öster-
s j ö m a r i n e n  förenades väster om Skandinavien. 1984 överraskades
NATO av en stor sovjetisk flottövning och vid en övning 1985 pa-
trullerade sovjetiska ubåtar söder om Irland."
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Operationerna till havs skulle ske samordnat med offensiver till 2 6 5
lands. I norra Skandinavien var det enligt den ryske försvarsanalyti-
kern och professorn Vitaly Tsygichko ett alternativ att inta norra
Norge norrifrån med luftlandsättnings- och amfibieförband ur Nord-
flottan. De skulle sätta sig på viktiga ställen längs kusten.27

Men det fanns framför allt planer på större operationer med mark-
förband genom Finland och Sverige, enligt ryske generalmajoren
Vladimir Dvorkin.

Huvudoptionen var ett massivt strategiskt överfall som genomför-
des gemensamt av sovjetiska land-, flott- och flygstridskrafter som i
mycket påminde om det tyska angreppet på Norge den 9 april 1940.
Ett strategiskt överfall med dessa dimensioner inbegrep intagande av
de danska sunden i en massiv landsättningsattack mot de danska
öarna och kränkningar med markförband av svenskt och finländskt
territorium. Under lång tid hölls tio divisioner öronmärkta för denna
option.2g

Med Finland hade Sovjet VSB-pakten från 1948. Hela Finland
skulle intas och Sovjet skulle sedan anfalla vidare västerut. Dessa
militära planer förklarar varför Sovjet utövade påtryckningar på Fin-
land att inleda militärmanövrer med Sovjet under åren 1974-1980.
Den sovjetiske försvarsministern marskalk Ustinov kom 1978 till
Finland för att meddela att »man måste byta försvarspolitik i Fin-
land«, enligt generallöjtnant Ermei Kanninen, som då var chef för
generalstaben:

— Redan i bilen ifrån flygfältet började Ustinov tala om detta. Se-
dan kom han till huvudstaben och sade: »Vi måste göra mera, vad
tycker ni om att arrangera gemensamma manövrer och bättre per-
sonliga kontakter mellan våra officerare.«

Ustinov bjöds på ett tvåtimmars finskt bastubad men fortsatte
oförtröttligt på samma tema.

— Jag svarade att vår politik var neutralitetspolitik. Om det blev
några förändringar mellan Sovjetunionen och Finland — då blev det
nog också förändringar i NATO:s och Sveriges politik, minns Kan-
ninen. I klartext: om Sovjet agerade militärt mot Finland skulle den
nordiska balansen rubbas och Sverige närma sig NATO.



z 6 6  M e n  Ustinov upprepade sina propåer hela vägen upp till president
Urho Kekkonen som slog dövörat till vid kaffet med orden: »Vi be-
höver inte tala om sådana saker. Det är bättre att tala om fiske. « När
Ermei Kanninen besökte Moskva 1982. gjorde Ustinov ett sista för-
sök att ta upp frågan.

Den finländske veterandiplomaten Max Jakobson talar om en
»militarisering« av den sovjetiska utrikespolitiken under den här
tiden. Det förklarar också ambassadör Jakovlevs hot till Lennart
Ljung 1980.

Vladimir Cheremnikh var stabschef i Leningrads militärdistrikt
1982-1986. Enligt honom var det en självklarhet att de skulle rycka
fram i nordväst. Finland och delar av Sverige och Norge skulle eröv-
ras. Hur det skulle gå till har han redogjort för i detalj. Det var ett
anfall på bred front: Sovjetiska trupper från Leningrad skulle avan-
cera mot nordväst och erövra Helsingfors samt Vasa vid Bottenhavet.
Förband från Petrozavodsk skulle inta Uleåborg vid Bottenviken.
I Nordsverige var Boden målet för styrkor från Kandalaksja vid Vita-
havskusten — Boden var då Sveriges största armsgarnison. Norge
skulle intas och ockuperas ner till Bodo — här låg norska flygets hu-
vudbas och det nordligaste av NATO:s högkvarter i krig. Att erövra
Nordnorge var en uppgift för förband från Murmanskområdet." Det
stämmer bra med vad Christian Braunstein fick höra i Poltava: den
sovjetiske majoren från Murmansk skulle ju anfalla genom Sverige
och ta Narvik.

En omfattande ockupation av Sverige skulle enligt Cheremnikh
inte ske — däremot skulle svenska flygbaser bombas om USA tänkte
använda dem.3°

Enligt vad den tidigare Sovjetöversten Valter Auselius Plavins upp-
gett övades på 1970-talet överskeppning av förband till Sverige från
Bottenviken och söderöver förbi Stockholm. 1968 ska en övning
inom Östersjömarinen ha inneburit landstigningar i södra Sverige.3'

Även Sydsverige skulle dras in i kriget genom slaget om Östersjö-
utloppen. Warszawapakten skulle bryta sig ut ur Östersjön och
Östersjöflottan ansluta sig till Nordflottan i Skagerack och Nord-
sjön. Denna operation skulle ske samtidigt med offensiven på Cen-
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tralfronten och på Nordkalotten. Det krävde att Danmark och Syd- 2 6 7
norge intogs.

— När jag talat med sovjetiska militärer efteråt om anfallsriktning-
ar är det ju ingen som förnekar att de skulle gått fram mot Sunden.
Även om de ville undvika det kunde även Sydsverige beröras, säger
Sven Hirdman, ambassadör i Moskva åren 1994-2004.

Oavsett om Sverige angripits eller ej skulle erövringarna av Nord-
norge och Danmark ha lett till att vi helt inringats av Sovjetblocket.
Sverige skulle då falla som en mogen frukt. Men fallet kunde skyndas
på genom sabotage och angrepp av specialstyrkor. Sådana spelade en
viktig roll i Warszawapaktens krigföring. Under 980-talet fruktade
det svenska försvaret att spetsnaz-soldater skulle likvidera nyckel-
personer.

En lång rad händelser med fartyg och TIR-märkta lastbilar från
öst som dök upp vid svenska militärövningar tydde på en omfattande
underrättelseinhämtning över hela landet. Nyckelpersoner fick besök
av så kallade tavelförsäljare, studenter från öst som sålde tavlor och
annat.

Generallöjtnant Åke Sagren var 1986 departementsråd i Försvars-
departementet när det ringde på dörrklockan hemma. Det var en ut-
länning med knackig svenska som sålde kokosbollar för att finansiera
sina studier på en annan ort. Sagren som råkade känna till orten
ifråga ställde lite oskyldiga frågor och kom fram till att försäljarens
historia inte höll. Sagren tackade nej till kokosbollarna och skuggade
därpå försäljaren för att se om han också gick till grannarna.

— Nej, han knallade målmedvetet iväg mellan gränderna, satte sig
i en bil och åkte därifrån. Det tyckte jag var lite otrevligt, minns Åke
Sagren. En liknande känsla hade överstelöjtnanten i kustartilleriet
Rolf Linden:

— Man pratar numera lite raljant om tavelförsäljare. Men jag har
varit med om det under ett antal år med en frekvens som är så osan-
nolik att det blev otäckt. Det var inte så att de gick från hus till hus.
Utan de som fick besök var personer som var intressanta ur säker-
hetssynpunkt: militärer och ledande statlig och civil personal.

I Åkersberga var han ordförande i en bostadsrättsförening med



268 sjuttiotvå medlemmar. Men av dem var det bara Linän som erbjöds
köpa tavlor, och när han hade flyttat tillbaka till Blekinge upprepades
mönstret.

Försvarsminister Eric Krönmark fick även han påhälsning av tavel-
försäljare på sin gård i Vimmerbytrakten.

— Vi hade för oss att de i Polen hade två bataljoner som var utbil-
dade i svenska och hade svenska uniformer. De kartlade alla fältflygare
så det fanns sannolikt planer att plocka bort vissa människor. Slår de
ut tillräckligt många nyckelpersoner destabiliserar de landets försvar,
då hjälper det inte att våra kanoner fungerar. Plockade de bort mig så
hade de i alla fall vållat några timmars kaos, säger Eric Krönmark.

Sven Hirdman som var Krönmarks statssekreterare säger att be-
läggen för att det pågick en kartläggning var många. Men han tror att
den översta sovjetiska politiska ledningen ville behandla Sverige väl i
ett krig, eftersom det låg i deras eget intresse:

— Men det hindrar inte att längre ner i organisationen så bedriver
KGB, GRU (Sovjets militära underrättelsetjänst), marinen och diver-
se andra styrkor sina egna operativa förberedelser för den händelse
att ...

Att tavelförsäljarna från östblocket syftade till att kartlägga och
likvidera motståndarna fick en pensionerad dansk general bekräftat
då han i Polen mötte några generalstabsofficerare. Det uppger förre
danske utrikesministern Uffe Ellemann-Jensen:

— En av dem säger: »God dag general, hur mår din fru, bor du kvar
och har ni fortfarande den där hunden? « Polacken förklarade att han
ingick i den division som skulle vara första anfallsvågen. De hade
regelbundet uppdaterade föreställningar med ljusbilder av alla nyckel-
personer i försvaret av Själland. Vi hade många besök av det slaget:
studenter som sålde konstverk här.

Även det svenska flygvapnets piloter kartlades genom att stude-
rande från öst, främst Polen, ringde på hemma och ville sälja tavlor.
Den flottilj som var mest utsatt var F 4 på Frösön där 6o procent av
piloterna hade fått påringning vid dörren åren 1980-1984 — om Sov-
jet överraskande önskade slå ut de amerikanska lagren vid Trondheim
var det just Jämtlands flygflottilj som först måste röjas ur vägen."
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Varför just svenska piloter? Anders Thunborg har sagt att det 2 . 6 9
svenska flygvapnet skulle »förstärka väst- och NATO-sidans flyg i
händelse av krig«." Intressant nog beställde det amerikanska flyg-
vapnet i slutet av 1980-talet studier av Sovjets militära planering mot
Norden. Enligt en rapport från det ansedda forskningsinstitutet Rand
ingick även ubåtskränkningarna i denna. Slutsatsen blev att Ryssland
alltid tvivlat på svensk neutralitet och att Sverige en bit in i ett krig
skulle hamna på NATO:s sida.

— De riskerar då att få det svenska flygvapnet, det tredje största i
Europa, flåsande i nacken. Och NATO-styrkor som tillåts flyga ge-
nom svenskt luftrum mot centrala mål i Sovjet. Kanske till och med
NATO-styrkor som opererar från svenska baser mot de utsatta sov-
jetiska flankerna i Östersjön och på Nordkap, konstaterade Gordon
McCormick på Rand 1988 — uppenbarligen väl informerad. Vi ska
återkomma till amerikanskt flyg på svenska baser i kapitlet om USA:s
hjälp till Sverige.

Rapportens slutsats 1988 var att ubåtskränkningarna ingick i en
större plan för att slå ut det svenska försvaret innan det var mobili-
serat. 1996 gjorde Utrikesdepartementet en hemlig utredning om
ubåtskränkningarna, den så kallade Lundin-rapporten. Den kom
fram till att med de svenska militära förberedelserna västerut hade
NATO:s stormakter alla skäl att lita på Sverige. Medan det från
Kremls horisont fanns desto starkare motiv att kontrollera, låsa fast
eller tillintetgöra svenska styrkor genom dolda operationer. Inte
minst för att hindra att svenskt territorium kunde användas av
NATO.

Militära kartor över Sverige framställdes i  Leningrads militär-
distrikt så sent som under president Gorbatjov, 1987. I en kartserie
ingår Stockholms skärgård, Narvik och Tromso. Några anfallspilar
visar inte kartorna, men de anger två stränder som »område lämpligt
för trupplandsättning«. De är valda så att Sovjet kunde slå till bakom
det svenska kustförsvarets installationer. Den ena låg i Åkersberga på
västra sidan av Furusundsleden och den andra vid Saxarfjärden på
norra Värmdö. I bägge vattnen inträffade ett flertal ubåtsincidenter."

Ubåtsskyddskommissionen kom 1983 fram till att kränkningarna



2 7 0  va r  krigsförberedelser. Vad det kunde innebära visas av att Östtysk-
land hade en styrka med grodmän som genomförde viktiga uppgifter
i övningarna. Deras uppdrag var att »förbereda och underlätta en
invasion genom att lokalisera och undanröja mineringar och andra
landstigningshinder, utföra överraskande angrepp mot radaranlägg-
ningar, andra knutpunkter i landstigningsförsvaret, ledningscentra,
informationscentraler etc, särskilt under timmarna före en landstig-
ning samt beträffande spaning« .35 Enligt den förre sovjetiske översten
Plavins skulle »vakthundarna« söder om Skåne ha varit baser för
sovjetiska Östersjömarinens dykare mot danska och svenska hamnar
i Öresund.38

Som framgår längre fram, nästlade en polack in sig i en grupp
svenska officerare som skulle lägga ut minspärren i södra Öresund
och var ute på repövning. Det ligger nära till hands att även radaran-
läggningen vid Kullens fyr som övervakade Sundets norra utfart till
Kattegatt var ett av målen. Polens förre president general Wojciech
Jaruzelski har medgett: »Sunden intresserade oss, liksom Kattegatt.
Det skedde rekognosceringsturer.« 37

»ETT ROBOTREGN« KÄRNVAPEN MOT SVERIGE?

Så några ord om planerna för ett kärnvapenkrig. En avgörande skill-
nad mellan Warszawapakten och NATO var användandet av kärn-
vapen. NATO blev mer skeptiskt till kärnvapen och såg från 1969
kärnvapnen som en sista utväg om alliansen drevs på defensiven. In-
sats av kärnvapen beslutades inom NATO av en särskild kommando-
kedja som ytterst slutade hos USA:s president. En rad kriterier skulle
vara uppfyllda innan kärnvapen fick sättas in — bland annat skulle
fienden trängt in minst hundra kilometer på NATO:s territorium.
Insatserna var graderade.38

I Sovjet sågs taktiska kärnvapen som artillerigranater, raketer, minor
och torpeder länge endast som kraftfullare och mer effektiva vapen.

— Främmande flygbaser skulle anfallas med kärnvapen i första vå-
gen. I armen var taktiken: »Där är en stad, den ska vi inta. Sätt in
kärnvapen! Kör fram! « berättar en estnisk regeringsföreträdare.
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Det styrks också av krigsplanering från Tjeckoslovakien 1964 där 2 . 7 1
Lyon i Frankrike skulle intas inom nio dagar. Tjeckerna skulle vara
»redo att starta framryckning mot Nurnberg, Stuttgart och Munchen
med delar av styrkorna omedelbart efter kärnvapenattacken«." I en
ungersk stabsövning från 1965 sattes kärnvapen in även mot neu-
trala Österrike. Tre österrikiska armsbrigader samt städerna Wien,
Klagenfurt och Linz var lämpliga kärnvapenmål.4°

Under paktens övningar på 1960-talet förutsattes det bli ett ome-
delbart kärnvapenkrig. Det var de många kärnvapeninsatserna som
gjorde den snabba offensiven möjlig.

I Skandinavien skulle strategiska kärnvapen först slå ut en rad
flygplatser och militära anläggningar i  Danmark och Norge som
kunde ta emot förstärkningar från Storbritannien och USA. På 1960-
talet skulle även städer som Aalborg, Köpenhamn och Helsingor
(fyra kilometer från Helsingborg) atombombas.

Kärnvapnen var överdimensionerade (för att slå ut det danska
Langelandsfortet skulle man släppa en bomb på 75 kiloton när en
bomb med 1 kilotons sprängkraft hade räckt) och deras tryckvågor,
värmeutveckling och radioaktiva strålning skulle ha drabbat civil-
befolkningen hårt.

I Warszawapaktsövningen Wal -74 förutses ett likartat atomslag
och Sovjets Östersjöflotta disponerade i t o  kärnvapen. 1977 hade
tilldelningen ökat till 157 kärnvapen — inklusive torpeder som skulle
användas i Östersjön. Det förklarar varför det fanns kärnvapen på
U 137 i Blekinge fyra år senare. Beredskapen att sätta in kärnvapen
var nämligen hög. I övningsplanen från 1977 skulle hundra av Öster-
sjöflottans kärnvapen användas omedelbart efter krigsutbrott mot
NATO:s kommando BALTAP i Karup, fartyg på havet, baser och
förråd i land.

I Kustfrontens framryckning på det danska landterritoriet skulle
på första dagen sättas in minimalt 2.7 och maximalt 52. taktiska kärn-
vapen, enligt en plan från 1974. På andra dagen var det 16 till 32.
kärnvapen.4' Insatserna gjordes timmarna före landstigning eller luft-
landsättning och skedde utan hänsyn till civila eller egna förluster.
Höga egna förluster sågs inte som ett hinder, den sovjetiska taktiken



2.72. va r  att sända in nya förband som ersättning. Östtyskarna räknade
med att kärnvapeninsatser skulle leda till förluster på hela 3 5-40
procent av manskapet."

Även om Sverige inte drogs in i atomkriget skulle vi drabbas av
enorma mängder dödligt radioaktivt nedfall. Men med vad vi nu vet
om planerna verkar det osannolikt att det inte också fanns planer för
kärnvapen mot Sverige. I nuvarande Estland, Lettland och Litauen
fanns hela 33 kärnvapenbaser — många hade robotar med räckvidd
mot Norden. I Peter Handbergs reportagebok Undergångens skug-
gor berättar Dmitrij, en pensionerad sovjetisk överste i Lettland, om
planer på att inta eller förstöra svenska flygbaser.

Kanske hade man tänkt ta över en del av de svenska fälten,
men troligare är att de i ett initialt skede blivit angripna
med sådana medeldistansraketer som fanns överallt i
Baltikum. Vatseras — jaha Västerås — Uppsala, Tullinge,
Norrköping, Arlanda, jag tror hela Mellansverige hade
hamnat i ett robotregn, kanske också andra delar."

Det hade inneburit ett nukleärt och radioaktivt inferno i Sveriges
tätast bebyggda områden.

Under 1970-talet fanns också planer på att rycka in i Västeuropa
med konventionella vapen men använda de sovjetiska SS-zo-rake-
terna som skydd. Detta kärnvapenparaply över Warszawapaktens
trupper skulle då avskräcka NATO från att sätta in kärnvapen.

Men i och med att det internationella klimatet hårdnade på 1980-
talet skulle de sovjetiska kärnvapnen avskräcka från angrepp och
straffa en angripare hårt. Sovjet fruktade alltmer en förödande ame-
rikansk »first strike« som det gällde att förekomma. I juni 198z simu-
lerade den sovjetiska militären en övning där de skulle vinna »ett
sjutimmars kärnvapenkrig« genom ett stort slag mot Västeuropa och
USA. Bägge sidor misstänkte den andra för de värsta avsikter och
förberedde sig för krig."

Officiellt skulle Sovjet inte vara först med att använda kärnvapen.
Men enligt generalöversten Burlakov hade militärerna en annan upp-
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fattning: »De (politikerna) sade en sak men militären tänkte något
annat. Vi är de som är ansvariga för krigen.« (Min översättning.)45

Den stora risken i början av 1980-talet var att om NATO höjde sin
beredskap skulle Warszawapakten kunna slå till först. Nedrustnings-
experten och den tidigare ryske ambassadören i Stockholm (1991-
1997) Oleg Grinevskij säger:

Officiellt sade Sovjetunionen alltid att de inte skulle bli den
första att använda kärnvapen. Men i verkligheten var det
annorlunda. Vid manövrer, som till exempel Zapad 83
(Väst 83), hade de krigsspel där de slog till preventivt mot
NATO-länderna om de fick autentisk information om att
dessa förberedde en kärnvapenattack. Vad det var för
autentisk information specificerades aldrig någonsin. Ickn
om ett första slag fanns kvar till 1987. (Min översättning.)46

Senare samma år, i november 1983, genomförde NATO övningen
Able Archer för att pröva sitt kommandosystem för kärnvapen.
I hemlighet stod då i Östtyskland och i Baltikum sovjetiskt flyg med
kärnvapen i högsta beredskap. Vid flera andra tillfällen under kalla
kriget fick sovjetiska officerare signaler om att väst inlett ett kärn-
vapenanfall och skulle då enligt sina stående order ha inlett veder-
gällningen. Tack och lov använde de sitt omdöme istället för att
trycka på knappen. I början av 1980-talet började även sovjetiska
militärer tvivla på att det gick att överleva ett kärnvapenkrig i
Eu ropa .47

Men Warszawapaktens kärnvapenplanering gällde ända fram till
1987. Det var katastrofen i kärnkraftverket Tjernobyl 1986 som fick
den nya Sovjetledningen att tvivla på att ett kärnvapenkrig gick att
vinna. Först då började Warszawapakten tillämpa en defensiv för-
svarsplanering.

2.73



274 »NEUTRALITETSPOLITIK -  DET HAR VI ALDRIG TROTT PÅ«
SOVJETISKA SIGNALER

Strax efter Sovjetunionens sammanbrott var det 1992 vaktavlösning
på posten som Sveriges marinattaché i  Moskva. Ny attaché blev
kommendörkapten Magnus Haglund som i tre år skulle tjänstgöra i
Ryssland. Ett av hans första möten var med viceamiralen Igor Kasa-
tonov, chef för ryska marinstaben. Det var en kraftfull karl, son till
en känd amiral i Sovjetflottan.

Samtalet flöt på som förväntat ända tills Haglund nämnde Sveriges
neutralitetspolitik. Då fick den ryske amiralen ett roat ansiktsuttryck
och utbrast:

— Ni talar om neutralitetspolitik — men det har vi aldrig trott på!
Haglund häpnade.
— Det kom som en blixt från klar himmel för mig. Jag hade ju ald-

rig tänkt på det viset. Som yrkesman hade jag hållit på med att köra
fartyg, utbilda besättningar och utnyttja materielen. Jag hade ju trott
att det var som vi fick lära oss.

Det var de ständiga svenska deklarationerna om en »fast och kon-
sekvent« neutralitetspolitik som Haglund trott på. Omvärlden fick ju
inte rubbas i sin tilltro till att Sverige skulle vara neutralt i krig. Några
»tvivel om fastheten« eller »farhågor« om avvikelser från neutralite-
ten i krig fick inte uppstå.

Därför kom amiral Kasatonovs kärnfulla reaktion desto mer över-
raskande för honom."

Men i själva verket var den fullt logisk från rysk horisont. Sovjet-
unionen hade under hela kalla kriget känt till svenskarnas dolda
band med väst. De litade inte på svensk neutralitet i krig — något som
de också signalerade — både internt och gentemot Sverige.

Redan 1946 rapporterade Sovjets Stockholmsambassad till Moskva
att britter och amerikaner sökte en »solid militär kontakt med Sve-
rige, syftande till att förvandla Sverige till ett operativt basområde ...
för flyget«.49 Efter Atlantpaktens bildande 1949 hade Sveriges Wash-
ingtonambassadör Erik Boheman sagt att Sverige skulle få mycket
svårt att hålla sig utanför krig om de övriga skandinaviska länderna
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utsattes för aggression, och tillagt: »Även om Sverige inte är medlem
av Atlantpakten, deltar hon på sitt sätt ändå i denna pakt.« Det togs
i Moskva som intäkt för hur det verkligen låg till."

Moskvaradions svenska sändningar förtydligade därefter 195o
hur Stalins Sovjetimperium såg på Sverige: »Ur den flottiga kortleken
dyker gång på gång det falska esset neutraliteten (upp) ... Erlanders
namnteckning under pakten behövs inte åt USA-bossen. De föredrar
Sveriges formella skenbara neutralitet, denna prövade metod av hö-
gersocialisterna att bedra massorna.<<SI

Sovjetiska sändebud uppträdde bryskt och pressade svenskarna
på besked, var neutraliteten inte bara ett kamouflage? Flera gånger
var svenska ministrar förvånansvärt öppenhjärtiga och signalerade
att en svensk neutralitet inte skulle tas för given i ett storkrig. I vart
fall var det bilden som Sovjets Stockholmsambassad gav till Moskva.

Svenske försvarsministern Allan Vougt lämnade i mars 1951 i hem-
lighet (med statsminister Erlanders godkännande) ut svenska för-
svarsplaner mot ryssarna till britterna. Två månader senare utsattes
han närmast för korsförhör av Sovjets Stockholmsambassadör Kon-
stantin Rodionov, före detta amiral. Enligt Rodionov medgav Vougt
till slut samarbete med NATO-länderna Danmark och Norge: »I hän-
delse av anfall mot Sverige skall landet omedelbart etablera militärt
samarbete med Danmark och Norge.«52 När försvarsministern pres-
sades framgick att han ytterst väntade sig militär hjälp från USA.

Ett annat exempel är efterspelet till statsminister Tage Erlanders
besök i Washington i april 1952. Han fick där frågan av pressen hur
Sverige skulle agera om amerikanska plan i krig gjorde överflygningar
genom svenskt luftrum. Erlanders svar var att man skulle försvara sig
till den grad att man öppnade eld. Men när ambassadör Rodionov
kort därefter träffade kommunikationsminister Sven Andersson (se-
nare försvars- och utrikesminister) gjorde denne klart att ryssarna
inte skulle ta neutralitetsvärnet för givet:

— Att man öppnar eld mot flygplan innebär inte att man faktiskt
skjuter ner dem, särskilt som flygplanen framförs på avsevärd höjd.

Det lät som en repris av slutet på andra världskriget då Sverige
släppte igenom allierade armador av bombplan mot Nazityskland.
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2.76 De t  amerikanska och brittiska strategiska bombflyget planerade att
flyga genom svenskt luftrum mot Sovjet, det kände ryssarna väl till.
Om inte annat genom deras svenske spion, flygöversten Stig Wen-
nerström, som värvades kring 1949 och greps först 1963. Wenner-
ström kunde inifrån följa svensk materielanskaffning i USA, svensk
signalspaning mot Sovjet och underrättelseutbyte med britterna och
med USA-flygets underrättelsetjänst i Wiesbaden.

Sovjet och östblocket var slutna samhällen där befolkningen ma-
tades med propaganda. 1954 skedde det första sovjetiska flottbesöket
i Sverige och Per Rudberg var en av de officerare som tog hand om
gästerna.

— De trodde att de kommit till ett NATO-land och att bilarna som
åkte runt i Stockholm var lån från Amerika för att visa upp att Sve-
rige var rikt.

Den sovjetiska misstänksamheten var delvis befogad. Sveriges
agerande ledde till en skarp sovjetisk protest i baltaffären i mars
1957. Svenska T-kontoret hade, delvis ihop med britterna, sänt in
agenter med radiosändare och vapen i Baltikum. Men verksamheten
var infiltrerad av KGB och alla dödades eller greps (däribland Edvard
Hallisk som dömdes till trettio års fångläger i Sibirien och långt se-
nare skulle kräva ersättning av svenska staten). T-kontorets chef
Thede Palm hjälpte UD:s Sverker Åström och Östen Undén att skriva
ihop »en lämplig lögnaktig historia «." Sverige avvisade blankt den
ryska protesten som full av »orimliga påståenden«. Regimen i Moskva
som själv ljög när det passade fick därmed ett kvitto på att det även i
Sverige kunde vara en avgrund mellan ord och handling.

Den Sovjetledda invasionen i Tjeckoslovakien 1968 ledde till att
Sverige i två år frös det militära besöksutbytet med Sovjet.

1968 drabbades Sveriges hemliga samarbete med väst av en stor
motgång. Brittiska underrättelsetjänsten MI  6:s förbindelseman i
Stockholm avslöjades som KGB-agent för Sovjet. Det var ett dråpslag
— därigenom fick ryssarna uppgifter om T-kontorets band till MI 6
och CIA, den hemliga motståndsrörelsen vid sovjetisk ockupation,
planerna på regeringens och kungahusets exil i England och reserv-
högkvarteret däns4
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Klart är att Sovjet uppskattade den alliansfria utrikespolitik som
Sverige bedrev i fredstid. Sovjetiska utrikesdepartementet ansåg en-
ligt dokument från 1970 att Sveriges neutralitetspolitik spelade en
positiv roll för fred och stabilitet »i nuvarande läge« — alltså i fred. På
1980-talet gjorde Sverige nedrustningsutspel, bland annat om en
kärnvapenfri korridor — förslag som också Sovjet och Östtyskland
drev och som skulle ha missgynnat NATO. Örjan Berner, som senare
skulle bli Sveriges ambassadör i Moskva, skrev redan 1985:

I själva verket har det varit så att Stockholms utrikespoli-
tiska linje på för Moskva viktiga områden, det vill säga
rustningsfrågor i Norden och Europa, sällan löpt så
parallellt mot de sovjetiska ståndpunkterna som under
1980-talet. Försvarspolitiken har å andra sidan aldrig mött
sovjetiskt gillande, mest därför att de militära anslagen
ansetts vara för stora."

Den tidigare ryske premiärministern Jevgenij Primakov har förklarat
hur Moskva värdesatte »möjligheten av neutrala stater i Europa, det
skulle ju göra NATO svagare.<<56

Lika klart som att utrikespolitiken i fred uppskattades, lika klart
är att Sovjet aldrig litade på att Sverige i ett krig skulle vara neutralt.
Bo Petersson som i boken Med Moskvas ögon gått igenom sovjetiska
UD-dokument från 1950- och 1960-talen skriver att Moskva aldrig
betraktade Sverige som neutralt. Men det var bättre med ett Sverige
som hade dolda band med NATO än ett Sverige som var fullfjädrad
NATO-medlem. Moskva utnyttjade tacksamt de restriktioner som
det officiella Sverige ålade sig självt.

Det fanns alltså en tradition av misstro mot hur Sverige skulle
agera militärt i krig. En sovjetisk tes var att små staters satsning på för-
svar endast ökade deras beroende av »de imperialistiska makterna«
och inte tjänade någonting till.

1971 besökte försvarsminister Sven Andersson Sovjet. Han fram-
höll under den officiella middagen med eftertryck svensk beslutsam-
het att förbli neutralt i händelse av krig. Sveriges Moskvaambassadör

2.77



2.7 8 Gunnar Jarring fick svar direkt vid bordet av armsgeneralen Aleksej
Aleksejevitj Jepisjev, chef för Sovjetarme'ns och flottans politiska
ledning:

Jag kan försäkra er att om det blir krig så är er neutralitet,
som er försvarsminister nyss talat om, inget värd. Ingen
kommer att respektera de neutrala och de kommer inte att
kunna upprätthålla sin neutralitet. Vardera sidan kommer
att hänsynslöst flytta fram sina positioner. ... Vi vill inte
krig, men om det blir krig så blir det fruktansvärt - också
för de neutrala.s7

Jarring som var ambassadör i Moskva åren 19- A 4-1973 sade till
Neutra I itetspolitikkommissionen att Sovj et uppfattade »våra neutrali-
tetspolitiska deklarationer endast som retoriska ornament, spel för
galleriet utan egentlig betydelse«." Kommissionen skrev att Sovjet
»misstänkte eller till och med var övertygad om att det förekom sam-
arbete med västmakterna även på det operativa området«.59

Åren 1972-1977 var Sverker Åström kabinettssekreterare. Han
vittnar när jag talar med honom om att sovjetiska officerare hade »en
allmän ideologisk misstänksamhet mot en kapitalistisk stat«.

-  Mellan skål och vägg förlöjligade de neutraliteten, säger Sver-
ker Åström. Mot den bakgrunden blev Sovjets ubåtskränkningar i
svenska vatten helt naturliga. Det var alldeles uppenbart att en vik-
tig del av den sovjetiska krigsplanläggningen var att förbereda sig
för att man på något sätt skulle komma i krig med Sverige. Det var
rena plikten för den sovjetiska generalstaben att utarbeta planer för
det. Där ingick ubåtskränkningarna som ett led i denna planlägg-
ning. Det är självklart. Det hade varit bristande pliktuppfyllelse
från den ryska militären att inte göra någonting, framhåller Sverker
Åström.

Under 1970-talet förstärktes den svenska neutralitetsretoriken
samtidigt som USA:s strategiska intresse för Nordflanken började
öka.

När den borgerliga regeringen tillträdde 1976 sade den moderate
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försvarsministern Eric Krönmark att Sovjet på Kolahalvön byggt upp
världens största militära koncentration. Då kom Sovjets ambassadör
Jakovlev upp till honom och agerade som sin företrädare Rodionov
på 1950-talet.

— Jakovlev var förbannad. Vad menade jag? Hade Sverige ändrat
sin politik? Hade jag en fientlig inställning till rådsrepubliken? Han
var för djävlig. Han var verkligen lite skräckinjagande och hade med
sig en svart liten anteckningsbok som han läste ur, berättar Eric Krön-
mark.

— Det var bara att hålla emot. Jag talade om att det var frågan om
fakta. Och huruvida detta var något hot så var det inte i mina händer,
det var en sovjetisk fråga. Det var oförskämt helt enkelt. Det var ett
sätt att försöka skrämmas. Då är det lätt att vika undan och komma
med undanglidande förklaringar. Jag kommer ihåg att jag hade ett
djävla animerat utbyte.

Det var samme Jakovlev som 198o framförde till ÖB Lennart
Ljung att Sovjet kunde anfalla Norge genom Sverige. Samma år ifråga-
satte den sovjetiska nyhetsbyrån APN om Sverige skulle skjuta ner
amerikanska kryssningsrobotar som korsade svenskt luftrum på väg
mot Sovjet. Svenska försäkringar om att skjuta ner dem »är inte nå-
gon garanti för Sovjetunionens säkerhet«. Därefter kom ett regelrätt
hot om kärnvapenanfall. Det sovjetiska luftförsvaret kunde tvingas
ingripa och det kunde bli »en kärnvapenexplosion över vederbörande
lands territorium. Följderna behövs nog inte ordas om.«6°

Efter den omfattande ubåtsjakten i  Hårsfjärden 198z pekade
Ubåtsskyddskommissionen under ledning av Sven Andersson 1983
överraskande ut Sovjet som den kränkande makten, och skrev att
krigsförberedelser pågick i svenska vatten.

Kränkningarna under vattnet pågick från 1981 till 1992. (enligt
1995 års ubåtskommission). Svenska förhoppningar om att nästa
Sovjetledare skulle stoppa dem kom på skam. Intrången fortsatte un-
der fyra sovjetiska generalsekreterare (Brezjnev, Andropov, Tjernenko,
Gorbatjov) och upphörde troligen först under Rysslands president
Boris Jeltsin.

Samtidigt som Sovjet uppmuntrade Sverige att lägga fram olika
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2 8 0  nedrustningsförslag visade Kreml stormaktsarrogans när ubåts-
kränkningarna kom på tal.

Utrikesminister Ola Ullsten mötte i  FN Sovjets utrikesminister
Andrej Gromyko efter U 137:s intrång i Karlskrona skärgård. Sverige
hade avgivit en skarp diplomatisk protest. Gromyko sade till Ullsten:

— Om ni visste hur många örlogsfartyg och ubåtar jag har skulle ni
förstå hur svårt det är att hålla reda på alla!"

När regeringen Palme tillträtt 1982 försökte den via en back-
channel komma till tals med ryssarna via ledamöterna i  Palme-
kommissionen för nedrustning. Där ingick den sovjetiske generalen
Mikhail Milstein som hade ett förflutet i militära underrättelsetjänsten
GRU. Men FN-ambassadören Anders Ferm rapporterade besviket
till Palme: »Milstein har emellertid gjort klart, att man på sovjetisk
sida inte skulle vidgå några gränskränkningar ens om bevisen vore
otvetydiga. «62

Sverige stod värd för Europeiska säkerhetskonferensen i Stock-
holm 1984, året efter den andra svenska protesten mot Sovjet. Då
raljerade Andrej Gromyko i ett möte med statsminister Olof Palme
om att det nog var sjöodjur som marinen jagade. Sverige skulle sluta
tala om kränkande ubåtar och istället tala mer om en nordisk kärn-
vapenfri zon."

Pär Stenbäck var finsk utrikesminister åren 1982-1983. Som mi-
nister och finlandssvensk var han utsatt för återkommande sovjetiska
frågor om Sverige. »Är det inte så att Sverige är ett västland? Kan vi
lita på att Sverige är neutralt?« Det var ett ifrågasättande och kon-
trollerande hela tiden. Moskva hade en ambivalent politik:

— Där fanns en ideologisk linje, en militär linje och kanske också
en tredje linje som var realpolitisk. Och man visste aldrig riktigt vem
som drev vad, säger Pär Stenbäck.

Den sovjetiska signaturen »Kommissarov« kritiserade under 198o-
talet ofta Sverige i artiklar som blev tongivande. Artiklarna skrevs av
Jurij Derjabin, bland annat chef för den skandinaviska avdelningen
i sovjetiska utrikesdepartementet. Han påpekade för ambassadör
Ekkis säkerhetspolitiska utredning att neutraliteten alltid sågs »ge-
nom ett försvarspolitiskt spektrum«. Något förtroende för »en fast
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och konsekvent neutralitetspolitik» och en »orubblig neutraliteb< 2 . 8  I
fanns inte heller i sovjetiska utrikesdepartementet. Statsminister Olof
Palme slog 1984 fast att »vi måste vara aktsamma om förtroendet ute
i världen för vår föresats att icke ens under starkt yttre tryck lämna
neutralitetspolitiken«.64 Men något sådant förtroende fanns inte i
Moskva, enligt Derjabin:

»Vi ansåg att Sverige förde ett dubbelspel. Ibland skedde det bak-
om ryggen på regeringen. I fall av öppen konflikt kunde man inte veta
hur Sverige skulle komma att bete sig. «65

»GÅ ÖVER TILL NATO« SVENSKT SIGNALSPEL MOT SOVJET

Som vi har sett markerade försvarsminister Allan Vougt mot Sovjets
ambassadör att Sverige inte stod ensamt om vi angreps. Sven Anders-
son antydde att vår neutralitet i krig var västvänlig.

Deras agerande kan verka ologiskt med tanke på neutralitetspoli-
tiken. Men det passar in i ett större nordiskt mönster när det gäller
agerandet mot Sovjet.

Säkerhetspolitiska forskare som specialiserat sig på Norden an-
vänder ofta begreppen avskräckning och förtroendeskapande för att
förklara ländernas politik.

Å ena sidan försökte länderna i Norden att avskräcka Sovjet från
att angripa dem. För Sverige bestod avskräckningen i att neutrali-
tetspolitiken stöddes av ett relativt starkt försvar, den väpnade neu-
traliteten. Dessutom fanns för Sverige de dolda kontakterna västerut,
ytterst till USA, som en extra livlina om neutraliteten bröt samman.
Även om dessa dolda band inte var kända av svenska folket så var de
kända i Moskva — och hos Sovjets huvudmotståndare USA.

Norge och Danmark avskräckte genom att vara med i NATO.
Atlantfördragets artikel 5 sade att ett angrepp på ett NATO-land var
ett angrepp på alla. Det innebar att USA, som var den enda NATO-
makten med resurser att stå emot Sovjet militärt, skulle dras in om
Norge och Danmark angreps av Sovjet.

Å andra sidan drev de skandinaviska länderna en förtroendeska-
pande politik gentemot den stora och mäktiga grannen i öster. Sve-



z82. r ige stod utanför NATO och bedrev en aktiv utrikespolitik med
fredsinsatser i FN-regi och nedrustningsutspel.

Norge och Danmark sökte skapa förtroende och minska spän-
ningarna genom sin självpåtagna bas- och atompolitik. Begränsning-
arna var att inte öppna baser för andra NATO-länders trupper så
länge länderna inte angreps eller hotades. Norge införde dessutom
restriktioner för allierade övningar i Nordnorge så att de inte kom
för nära den sovjetiska gränsen.

Både Danmark och Norge sade också nej till kärnvapen på sitt
territorium i fred. Men även här fanns det dolda dimensioner. Efter
kalla kriget framkom att man i Norge inte bara hade byggt kärn-
vapenlager utan också övat norska styrkor i bruket av kärnvapen.
Danmark hade i tysthet 1957 tillåtit USA att lagra kärnvapen på
Grönland."

Finland, slutligen, förde också en likartad politik — men med andra
förtecken. VSB-avtalet skapade förtroende i Moskva. Men Finland
hade även argument som användes för att avskräcka Sovjet från att
pressa Finland. Argumentet var Sverige. Förändringar i Finland skulle
leda till en ändrad svensk politik. Det argumentet använde, som vi
såg tidigare, den finländske generallöjtnanten Kanninen mot den
sovjetiske försvarsministern Ustinov. Samma svar hade finländska
politiker till reds:

— Om vi hade dessa seriösa samtal med ryssarna, så sade vi alltid
åt dem: »Om ni gör det här och det här — förstår ni då inte att det
kommer att driva Sverige i armarna på NATO!», berättar Pär Sten-
bäck.

Balanspunkten mellan avskräckning och förtroendeskapande åt-
gärder låg inte konstant under kalla kriget. Den flyttades beroende på
hotbild, spänning, avspänning och inrikespolitiska faktorer i de skilda
nordiska länderna. I svensk politik var agerandet mot Sovjet emel-
lanåt en stridsfråga. Det kan räcka med att påminna om baltutläm-
ningen 1946, Raoul Wallenberg-ärendet, invasionen av Tjeckoslova-
kien 1968 samt nedrustningsutspel och ubåtsskyddet på 1980-talet.

Men åter till hur Sovjet såg på Sveriges dolda agerande ihop med
NATO-grannarna och Storbritannien samt USA. Förre försvars-
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ministern Anders Thunborg tillhör dem som ansåg att Sovjets kun- 2.83
skaper om västkontakterna höjde tröskeln för ett sovjetiskt anfall
mot Sverige och alltså verkade avskräckande: »Om Sverige skulle
råka ut för krig så skulle vi inte vara utan optioner. Vi skulle bli
mycket, mycket mera angripna om vi inte hade tänkt på den optionen
och att den kunde inträffa. « 67 Historikern Wilhelm Agrell har sagt att
Sverige tog »enorma risker Risken fanns att Sovjet i krig ville
snabbt neutralisera särskilt luftbevakningen och Försvarets radio-
anstalts avlyssningsstationer som matade information till deras hu-
vudmotståndare NATO—USA: »Den dolda politiken garanterade att
vii ett krig skulle bli indragna från timme ett«, enligt Agrell 69

Men detta håller inte förre försvarsministern Eric Krönmark
med om:

— Det ökade sannolikt säkerheten för Sverige. Hade ryssarna trott
att vi var fulltständigt neutrala kunde de rätt enkelt räkna ut hur
länge vi stod emot ett anfall. Det hade varit lättare för dem. Nu fick
de en okänd komponent. De visste inte när, hur och i vilken utsträck-
ning vi skulle få hjälp. Det bidrog till att skapa osäkerhet på rysk
sida. Så sannolikt bidrog det till att höja tröskeln för ett angrepp, det
ökade vår säkerhet.

Enligt Anders Thunborg använde Sverige till och med upprepade
gånger argumentet att vi kunde gå med i NATO:

»I de fall ryssarna utövade påtryckningar mot Sverige var alltid
vårt trumfkort att säga 'vad har ni att vinna på att vi går över till
NATO ?'.«"

Detta skedde alltså samtidigt som den officiella politiken var att
Sverige »inte ens under hårt yttre trycka skulle överge neutraliteten.
Det var förtroendeskapande signaler i högtidstalen — medan av-
skräckning med hot om svenskt NATO-inträde togs till vid samtal i
enrum.

Socialdemokraten Jan Nygren som var statssekreterare i Försvars-
departementet åren 1988-1991 säger att Sovjet visste var Sverige
hörde hemma — i västlägret:

— De var säkert fullt på det klara med vad Sverige gjorde — men de
uppskattade också att slippa stora stående styrkor i Norge eller på



svensk mark i fred. Norden var ju rätt behagligt för dem, jämfört
med Centraleuropa. Därför tror jag ryssarna fördrog och förstod.
Men de var ju också pragmatiker och hade inte några illusioner om
på vilken sida Sverige skulle hamna i ett krig.



8 I »Stor oro« Vännen USA

H O S T E N  1988 var jag politisk reporter på Ny Teknik och 2 8 5
på reportageresa i  USA. Ronald Reagan hade makten i
Washington, Michail Gorbatjov i Moskva och Ingvar Carls-

son i Sverige. Det kalla krigets vindar svepte ännu över Norden.
Gorbatjovs utspel om att dra tillbaka sovjetiska styrkor berörde inte
norra Europa. Det fanns en oro för en ökad militär maktkoncentra-
tion i norr.

Från USA rapporterade jag om kritik mot svensk försvarspolitik.
Forskningsinstitutet Rand i Kalifornien skrev som tidigare nämnts, att
Sverige släppte ut kränkande sovjetiska ubåtar. Det amerikanska för-
svarsdepartementet i Pentagon kritiserade planerade nedskärningar av
svenskt försvar.

— Det är synd och skam. Från att ha varit en producent av säkerhet
är Sverige nu på väg att bli en konsument istället, sade en tjänsteman
och lade till:

— Jag och andra här känner en stor oro inför de kommande för-
svarsbesluten i Sverige.

Resan gick bra och artiklarna väckte uppseende och reaktioner i
Sverige. Men de väckte även djupare frågor. Ett besök på svenska
Washingtonambassadens stora militärattacMavdelning visade att
samarbetet med USA var tätare än man kunnat ana. Attachéernas
arbete där var livsviktigt för att hålla igång leveranser som höll Gri-
penplanen i luften — dag för dag.

Rand hade fått sitt uppdrag från amerikanska flygvapnet — varför
var de intresserade av ubåtskränkningar i svenska vatten? Jag visste
från arbetet med artiklarna i en bok om tekniksmuggling och USA:s
exportkontroll att en supermakt har stora resurser att ta reda på för-
hållandena i Sverige. Men i Pentagon gällde oron inte endast antalet



2 8 6  flygdivisioner i Sverige. (Vi hade 1975 haft 39 divisioner. ÖB hade
1988 föreslagit en neddragning till 23 divisioner — idag har vi fyra.)
Utan i Pentagon resonerades det också i detalj om olika typer av
flygplan och uppdrag för Swedish Air Force i krig. När vi kom in på
ubåtsjakt hade de synpunkter inte bara på utrustning och numerär
utan också om erfarenhet och träningsnivå. Tjänstemän i Pentagon
verkade veta minst lika mycket om svenskt försvar som sina motsva-
righeter i Försvarsdepartementet på Jakobsgatan i Stockholm.

Det fanns en undertext av mycket nära relationer som förundrade
mig. Hur djupa var egentligen de dolda banden?

»PÅ KVARTERETS FRAM- OCH BAKSIDA«
SAMARBETET USA-SVERIGE

Till inget land har Sverige en så komplicerad och mångfacetterad
relation som till USA. Å ena sidan är vi del av den västliga världen.
Sverige har i stort samma värderingar, samhällsskick och ekonomiska
system som Amerika. Å andra sidan bedrev Sverige neutralitetspoli-
tik och skulle officiellt inte ha militärt samröre med något stormakts-
block. Men USA var ledande land inom NATO, som byggde upp ett
militärt försvar mot det hot som Sverige dagligen observerade på
andra sidan Östersjön: Sovjetimperiet. Under 197o- och 1980-talen
intog Sverige allt större politisk distans till USA. Men vad skedde i det
fördolda militära samarbetet och hur såg amerikanerna på Sverige?

Sett ifrån Washington är Sverige ett litet land som nästan aldrig
krävt presidenternas uppmärksamhet. Överst på dagordningen för
Förenta staterna ligger relationerna med världens viktigaste sex—sju
länder och de fyra—fem konflikter som alltid pågår på jordklotet.

Inför det växande hotet från Sovjetimperiet vädjade flera västlän-
der 1948 till USA om att samordna ett västligt försvar. Svaret kom
med NATO-fördraget som skrevs under ett drygt halvår senare, i
april 1949. USA var då kallsinnigt till ett Sverige som valt neutrali-
tetspolitik och stoppade militära leveranser hit.

Våra militärt svaga NATO-grannar Norge och Danmark visste
genom de skandinaviska försvarsförhandlingarna att de inte kunde
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klara sig mot Sovjet utan ett militärt starkt Sverige. I Storbritannien 2 . 8 7
fanns det samma pragmatiska syn på Sverige. Britterna blev under
några år en viktig förmedlande länk för att få USA att ändra inställ-
ning till Sverige.

En viktig orsak till det var att regeringarna i London efter kriget
leddes av Labourpartiet som hade täta band med sina socialdemo-
kratiska partivänner som styrde i Norge, Danmark och Sverige.

Britterna hjälpte till att bygga upp det svenska luftförsvaret med
radarstationer och jaktplan. När Koreakriget utbröt i juni 195o av-
bröts all brittisk export av krigsmateriel. Men premiärminister Cle-
ment Attlee ingrep och beslutade över en veckohelg att en stor leve-
rans av Vampireplan till Sverige skulle fortsätta som planerat. Det
var i britternas eget intresse. Blev det krig så skulle svenskt jaktflyg i
krig fungera som en skyddande skärm mot sovjetiska bombplan på
väg mot de brittiska öarna.'

I skuggan av Koreakriget pågick också ett handelskrig. Västlän-
derna beslöt att strypa handeln med strategiska varor till kommunist-
blocket. Sverige slöt genom kabinettssekreterare Dag Hammarskjöld
i hemlighet ett »gentlemen's agreement« om att Sverige skulle följa
den USA-ledda embargopolitiken. Den samordnades i det informella
organet COCOM i Paris. Under amerikansk ledning möttes NATO-
länderna och utfärdade listor på teknik och strategiska varor som
inte fick säljas till kommunistländerna.1

På amerikansk sida var man nöjd: »Den längsta avvikelsen från
neutraliteten så långt«, summerade USA:s Stockholmsambassad i
Washington den 28 december 1951.3 Detta slags informella överens-
kommelser skulle bli modus vivendi, ett arbetssätt som blev stilbil-
dande mellan USA och Sverige.'

I april 1952 besökte Sveriges statsminister Tage Erlander, på pos-
ten sedan 1946, för första gången USA. Bägge länderna kallade resan
»inofficiell«. USA:s nye Stockholmsambassadör Walton Butterworth
rapporterade till utrikesminister Dean Acheson om Erlander: »Jag är
säker på att han är villig att gå ganska långt för att samarbeta med
oss, särskilt om det kan göras utan offentlighet, för han önskar inte
gå tvärs emot den svenska allmänna opinionen som, måste det med-



28 8 ges, stöder den rådande svenska utrikespolitiken. «3
På amerikansk sida var administrationen noga med att skilja mel-

lan Erlanders diskreta realpolitik och den officiellt deklarerade utri-
kespolitik som drevs av utrikesminister Östen Unden. Denne satt på
posten i sjutton år (1945-1962) och »Undens hela gärning kom att
präglas av misstro mot yrkesmilitärernas hotbilder«, enligt partivän-
nen ambassadör Kaj Björk.6 Unden trivdes aldrig i USA och kritise-
rade den »råa kapitalismen« där. Erik Boheman som i tio år, mellan
1948 och 1958, var Sveriges ambassadör i Washington fick inte en
enda gång någon fråga av Unden om amerikansk politik eller ameri-
kanska förhållanden.' Utrikesministerns relation till Moskvaambas-
sadören åren 1947-1964, Rolf Sohlman, var desto bättre, vilket under-
blåste Lindens antiamerikanism.8

Kontrasten till statsminister Erlander var tydlig. Som statssekrete-
rare hade Erlander understött väpnad motståndskamp i Norge och
Danmark och som statsminister var han djupt engagerad i försvars-
politiken och resonemang att få hjälp från väst.9 Professor Olof Ruin
tecknar i sin Erlanderbiografi I välfärdsstatens tjänst bilden av stats-
ministern som »en klar antikommunist«10 med närhet till USA genom
släktband och politisk samhörighet. »Han hade som ung känt en beund-
ran för Roosevelts Amerika och för Amerikas insatser i andra världs-
kriget; han påverkades under sin statsministertid av amerikansk sam-
hällsvetenskaplig debatt och kände väl några ledande amerikaner.«"

Ett karaktäristiskt drag hos Erlander var också hans oro vilket
gjorde att han ägnade sig åt »worst case analysis« .121 dagboken skrev
Erlander i september 195o:

»Jag blir för varje dag alltmer övertygad om att Amerika gör
Europa den största tjänsten med att rusta upp sig själv till det yttersta
och låta oss rusta så gott vi kan med egna resurser i Europa. Det som
kan hålla ryssarna tillbaka måste ändå bli rädslan för Amerikas över-
lägsenhet. «13

USA sonderade 1952 hur långt Sverige kunde gå. En av Undens
medarbetare, byråchef Sverker Åström vid UD:s politiska avdelning,
lade enligt ambassadör Butterworths rapport ut texten:

»När det gäller hemliga strategiska relationer med väst, finns det



and had a r r ived  a t  t h e  conclusion t h a t  i t  should not
be made. I t  was f e l t  i n  t h e  Foreign O f f i o e  t h a t  such
a statement would have an unfortunate e f f e c t  i n t e r n a l l y
iiaemuch as i t  would g ive  r i s e  t o  a  l o t  o f  speculation
about Sweuen'e °new" pos i t ion  and because Western coun-
t r i es  might aeeume t h a t  Sweden's neu t ra l  a t t i t u d e  was
susceptible o f  change which i n  t u r n  would s e t  i n  motion
Western overtures and f e e l e r s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f
Sweden. Sweden,  A s t r t h  concluded, i s  content  w i th  i t s
present po l ioy  and - -  t o  be q u i t e  f r a n k  - -  does not
want t o  a t t r a c t  a  l o t  o f  diecueeion and not ice  about
i t s  po l ioy  nor  f ee le rs  from t h e  West. I n  shor t ,  i t
wants t o  a l t  t i g h t  and be l e f t  a lone.  A s  t o  covert
strategic re la t ionships  w i t h  the  Meet, c e r t a i n l y
there a r e  come and they can be developed t o  &certain
extent. B u t  t h e  extent  has i t s  l i m i t s .  F o r  a t  some
point t h e  covert  becomes t o o  genera l ly  known o r  a t
least  threatens t o  become known. S h o r t  o f  t h i s  po in t
covert cooperation must cease."

The foregoing paragraph discloses f a i r l y  w e l l ,  I  t h i n k ,
the p r e v a i l i n s t a t e  o f  mind, p r t i c u l a r l y  i f  one taken i n t o

Swedishaccount t h a t   p u b l i c  opinion hae been g r e a t l y  moved by
the recent two Soviet  spy cases. T h e r e  has been an immediate
response i n  a l l  walks o f  l i f e  ana, f o r  example, t h e  Social
Democrats have i n  reoent  t rade  union e lect ions  taken control
away from t h e  Communists o f  loca le  long dominated cy t h e
Communists.

Of course, Andy Bonhovde knows a l l  t h i s  and much
wore, t o o ,  b u t  I  thought you might f i n d  t h i s  a  succinct
summary and per t inent  t o  t h e  o ther  matters about which
I  have w r i t t e n  you during the  past  month o r  so.

As e v e r,

W. Wa l ton  B u t t e r w o r t h

Enclosure: 1

Inför statsminister Erlanders USA-besök
1952 förklarade Sverker Åström vid UD hur
det var med de dolda västförbindelserna. De
existerade och kunde utvecklas, men fick inte
bli alltför kända eller avslöjade. Den svenska

linjen att samarbetet skulle utvecklas så
långe det kunde hållas dolt gällde hela kalla
kriget ut. Källa: Telegram från ambassadör
Walton Butterworth till statssekreterare
Freeman Matthews 1 april 1952.



2 9 0  helt  visst sådana och de kan i viss mån utvecklas. Men de har sina
begränsningar. För vid någon punkt blir det fördolda alltför allmänt
känt eller hotar att bli känt. Strax före denna punkt måste det hem-
liga samarbetet upphöra«, sade Sverker Åström." Även denna formel
kom att gälla hela kalla kriget. Samarbetet blev till stora delar fördolt
för allmänheten.

Så snart Tage Erlander 1952 återvänt från USA åkte statsrådet
Dag Hammarskjöld till Washington med ett viktigt besked. Sverige
hade »till fullo« förstått att kraven i USA:s lag om ömsesidigt militärt
bistånd, Mutual Defense Assistance Act, skulle iakttas. Därmed öpp-
nades dörrarna för fördjupat militärtekniskt samarbete. I en rapport
i juni 1952. från amerikanska utrikesdepartementet sågs Sverige som
»extremt samarbetsvilligt«. Den 1 juli 1952 undertecknades avtalet
med USA. Försvarsstabschefen Richard Åkerman noterade i dagbo-
ken den 2 juli: »Vi har med spetsfundiga formuleringar gått med på
de villkor, som ställer oss i paritet med NATO-länderna. Detta får
absolut ej offentliggöras, ty då får Sovjet rätt att Erlander var där för
sådant.«15 Undertecknandet hemlighölls först på svensk begäran och
blev inte känt förrän 1954.16

USA började sälja militär utrustning och råmaterial till Sverige
samt inledde ett professionellt militärt utbyte med Sverige. Dessutom
skulle man »uppmuntra Norge, Danmark och Sverige att samarbeta
i en samordnad skandinavisk planering och strategi«.17Denna policy
var strängt hemlig och kan sammanfattas med orden »Keep them
strong — keep them friendly«."

Dwight D Eisenhower blev president 1953. En av administratio-
nens första åtgärder var att garantera att Sveriges flygvapen, som
med sina 1000 stridsflygplan var det fjärde största i världen, verk-
ligen kunde gå i krig. Under stor sekretess fick Sverige från US Air
Force flygbränsle och smörjoljor i en reserv beräknad att räcka för
flygvapnets krigföring under hela 90 dygn. I en rapport till Natio-
nella säkerhetsrådet underströks att denna krigsreserv var en nyckel-
åtgärd för att »uppmuntra Sverige att använda sitt flygvapen på det
mest fördelaktiga sättet i händelse av stridshandlingar i norra Europa «
(min översättning)."
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Inom försvarspolitiken och på underrättelseområdet ökade utby- 2 9 1
tet mellan länderna. Paul Dahlberg i Skövde, som var svensk löjtnant
på fallskärmsjägarskolan i Karlsborg, har skildrat för mig hur han
sändes till Airborne School vid Fort Benning i Georgia, USA, för ut-
bildning 1959.

— Överallt väckte det stort uppseende när jag i svensk uniform dök
upp på klubbar och mässar, och vänligheten var enorm."

Året därpå, 1960, lade USA:s president Eisenhower åter fast po-
licyn för Sverige. Då hade samarbetet med USA fördjupats jämfört
med 1952. Sverige var nu inte bara strategiskt viktigt för USA utan
också politiskt. Nu utfärdade Dwight D Eisenhower ett hemligt
direktiv att USA skulle hjälpa svenskarna militärt — till och med vid
en Sovjetattack enbart mot Sverige. Dokumentet blev offentligt först
,994.21

Sverige var under 1940- och 1950-talen försiktigt i sin utrikes-
politik och kritiserade sällan Amerika. Under 1960-talet inledde Sve-
rige en aktiv utrikespolitik med början i nedrustningsfrågor. Thomas
Pickering, en av USA:s högst dekorerade diplomater och biträdande
amerikansk utrikesminister under åren 1997-2000, minns:

— Jag var 1960 med vid öppnandet av nedrustningskonferensen
där Sverige var en av de ursprungliga medlemmarna. Alva Myrdal
representerade er. Det fanns en hel del ömsesidig respekt — men också
åsiktsskillnader, ibland mycket allvarliga.

Till skillnad från de svenska diplomaterna var de amerikanska
även informerade om den dolda sidan av Sveriges politik.

— Sverige betraktades på två plan. Det ena var den politiska nivån.
Det andra var det underrättelse- och militärsamarbete som pågick på
kvarterets baksida. Där fanns det både militära och underrättelse-
mässiga back-channels. Detta hjälpte till att främja uppfattningen att
vi hade ett gemensamt intresse, stödde gemensamma mål och hade
ett gemensamt åtagande, säger Thomas Pickering.



2 9 2
»KÄMPADE ORDENTLIGT«

ANTIKOMMUNISM FÖRENADE

Förutom militära och underrättelsemässiga intressen fanns en annan
gemensam faktor för USA och Sverige — antikommunismen. Det var
en del av västs kalla krig, men inget man talade öppet om i Sverige
när det begav sig.

Erlanders statsbärande socialdemokrati byggde »det starka sam-
hället» till 1976, i fyrtiofyra år. När president Eisenhower 196o lade
fast sin politik gentemot Skandinavien togs främst socialdemokratins
antikommunism upp — det var viktigare än ländernas utrikespolitik,
försvar och ekonomi.

Socialdemokraternas kontroll av fackföreningsrörelsen är
överväldigande ... och den dominerande stämningen är
starkt antikommunistisk. Skandinaviska fackförbund är
starka understödjare av Fria fackföreningsinternationalen
och samarbetar nära sinsemellan och med amerikanska
fackföreningar. De har ett betydande potentiellt värde för
Förenta staterna i striden mot kommunistiskt fackligt
inflytande i tredje länder, särskilt Island och Finland."

Den fackliga grenen av arbetarrörelsen leddes av Arne Geijer, LO:s
ordförande under hela sjutton år, 1956-1973. Han var också under
'957-1965 ordförande för den västliga Fria fackföreningsinternatio-
nalen, FFI (som bildades sedan kommunisterna tagit över Fackliga
världsfederationen). Redan under Metallstrejken 1945 hade Arne
Geijer tagit ett nappatag med kommunisterna. Han besökte USA
och fick vänner för livet i bland andra bröderna Walter och Victor
Reuther som bägge hade ledande fackliga roller.

— Geijer och bröderna Reuther kämpade ordentligt i FFI mot
kommunisterna. Geijer hade gott omdöme och var omtyckt här
och i USA, minns Erik Södersten som arbetade på amerikanska am-
bassaden i Stockholm. Södersten anställdes där redan 1952_ på in-
rådan av Socialdemokraternas partisekreterare Sven Aspling, för-
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svarsminister Torsten Nilsson, SSU-ordföranden Bertil Löfberg och
Arne Geijer, då Metallordförande. Både Tage Erlander och hans
nära medarbetare Olof Palme tyckte att »arrangemanget var myck-
et bra «, minns Södersten. Södersten hade varit byggnadsarbetare,
fackligt aktiv och var socialdemokrat. På ambassaden hade han t i-
teln biträdande arbetsmarknadsattache. Uppgiften var att infor-
mera och förmedla kontakter mellan svensk arbetarrörelse och USA.
Det skedde i möten ute i landet med lokala fackföreträdare, både
LO och TCO, samt arbetsgivare i ett sjuttiotal städer runt om i landet.

— Det gick lätt att få till, för många tyckte ju om USA, säger Erik
Södersten.

I Stockholm fanns Torsdagsklubben med möten på amerikanska
ambassaden. Deltagarna var i  huvudsak från socialdemokratiska
partiet och LO. Där visades informationsfilmer om USA och anord-
nades möten med framstående talare.

Torsdagsklubben har också utpekats som en kontaktväg för CIA.
Socialdemokraten Ingemar Engman sade till Neutralitetspolitikkom-
missionen:

—När jag anställdes en gång i tiden av Ingvar Carlsson 1962, bland
det första som hände var att jag skulle gå på ett sådant där möte med
Tordagsklubben. Där träffade vi inte bara labour-attaché's och lik-
nande utan det var också CIA:s folk som organiserade denna Tors-
dagsklubb.23

Det är inget som Erik Södersten vill kännas vid:
— Inte fanns det några djävla CIA-agenter i Torsdagsklubben, inte.
Men han utesluter inte heller att sådana kontakter förekom.
— Jo, det kan ju hända. Det är säkert en hel del svenskar som träf-

fat CIA-folk utan att jag vetat om det. Det var ju samverkan och
samarbete på alla sätt.

När Sverige 1958 skulle köpa avancerad luftförsvarsmateriel kom
en amerikansk kontrollkommission på besök. De inspekterade sä-
kerhetsskyddet i industrin och försvaret. En av dem som deltog i sam-
talen var Birger Elmer, senare IB-chef. Amerikanerna fick klart för sig
vilken viktig roll fackföreningarna hade i kampen mot kommunis-
terna och skrev i sin utvärdering:

293



294  S w e d i s h  officials said that in the industrial area the labor
unions bear the brunt of complaints on refusals of employ-
ment of security risks. It was stated that the labor union
leaders cooperate with the Government in this matter. The
Defense Ministry has told the labor leaders that Commu-
nists are not eligible for classified work, although this
disqualification is not made public.24

Statsminister Erlander besökte president John F Kennedy 1961. Poli-
tiskt stod socialdemokraterna nära Kennedyadministrationen, och
presidenten själv tog till och med emot S-riksdagsmän.

— Jag träffade president Kennedy ett år före hans död. Det var en
socialdemokratisk riksdagsgrupp och de träffade ju fackförenings-
rörelsen, folk på UD, alla möjliga grupper. Vi mötte Kennedy i Vita
husets Rose Garden, då tolkade jag det hela, berättar Erik Söder-
sten.

Kanske bidrog de rosiga relationerna till att demokraten Kennedy
gick längre i hemliga riktlinjer för politiken mot Sverige än vad repu-
blikanen Eisenhower hade gjort. Kennedy utfärdade en säkerhetsga-
ranti för Sverige, men dokumentet för Sverige blev känt först genom
utredningen Fred och säkerhet zooz. Det daterades i juni 1962., tio
månader efter bygget av Berlinmuren. Det skrevs när spänningen
mellan supermakterna ökade och förde världen till randen av kärn-
vapenkrig under Kubakrisen i oktober 1962.

En allvarlig störning i relationerna med USA inträffade i samband
med Wennerströmaffären 1963. Överste Stig Wennerström hade
åren 1952-1957 tjänstgjort i Washington. Han hade därmed haft full
insyn i det hemliga samarbetet med USA. Dessutom hade han gått
som barn i huset i Pentagon och umgåtts med amerikanska nyckel-
personer. Sedan han gripits fick därför amerikanska tjänstemän vara
med i en del av förhören av Wennerström (även britter deltog).

Från svensk sida var statsrådet Olof Palme den som förde dialogen
med USA. Palme lämnade även över uppgifter som skulle förbli hem-
liga i Sverige.

— Amerikanerna fick en bild av Olof Palme som en person som fick
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något gjort, säger forskaren Jerker Widen som skrivit avhandlingen
Väktare, ombud, kritikerY

Stormen reds ut och resultatet blev att de hemliga banden med
USA stärktes. »Den svenska försvarsmakten ansågs genomgående
under perioden lojal och antikommunistisk «, konstaterar Widen och
summerar: »Sverige fungerade i praktiken som NATO:s förtrupp och
militärstrategiska bastion i norra Europa — en västerlandets väktare i
norr på gränsen till öst. <<26

»STRUNTA I  SKITSNACKET!«
INTEGRATION OCH AVSKÄRMNING

Som vi såg tidigare fanns det en dubbelhet i Sveriges relation till
Sovjetblocket. Ett starkt försvar och de dolda banden till väst tjänade
till att avskräcka Sovjet från att angripa Sverige. Parallellt fanns den
förtroendeskapande utrikespolitiken som skulle minska spänningar
och främja fred.

Men på samma sätt fanns det också en dubbelhet i förhållandet
till USA och västmakterna. För att förstå agerandet talar nordiska
forskare även här om två olika handlingslinjer: integration och av-
skärmning.

Integrationen med väst och NATO-länderna skedde främst genom
de dolda delarna av försvars- och handelspolitiken. Det var med
Thomas Pickerings ord det som skedde på kvarterets baksida.

Samtidigt pågick på kvarterets framsida en avskärmning gentemot
väst. Den markerades genom att Sverige stod utanför NATO och
drev en alltmer aktiv neutralitetspolitik.

Även i övriga nordiska länder fanns denna spänning mellan olika
handlingslinjer. Norge och Danmark var som medlemmar integrerade
i NATO. Men som framgått hade de förbehåll mot främmande baser
och mot att ha kärnvapen i fredstid. Andra avskärmande delar av
politiken var att Norge hårt styrde vilken allierad verksamhet som
fick bedrivas på norskt territorium. Danmark avskärmade sig genom
den så kallade fotnotspolitiken på 1980-talet, där man reserverade
sig emot alliansens beslut om kärnvapen.27
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2.96 U n d e r  1960-talet och framåt avskärmade sig Sverige alltmer mot
väst genom en aktiv utrikespolitik. Sverige lade då fram nedrustnings-
förslag, engagerade sig för de avkoloniserade länderna i tredje världen
och sade nej till att gå med i EEC (senare EG, nuvarande EU). Kritik
av USA:s agerande i tredje världen fungerade också avskärmande.

— Förbindelserna med Sverige på den politiska nivån gick upp och
ner. Relationerna med presidenterna Johnson och Nixon under Viet-
namkriget var mycket ansträngda. Sedan var det relationerna med
Reaganadministrationen om Centralamerika. Ni hade särskilda iso-
lerade utrikespolitiska frågor som tenderade att skapa spänningar,
säger Thomas Pickering.

Men parallellt pågick samarbetet mellan militärer och underrät-
telsefolk i de bägge länderna.

— Jag var medveten om att det förekom saker och ting på kvarte-
rets baksida. Man måste ju se bägge sidorna för att se hur det hela
hänger samman, understryker Thomas Pickering.

Ett exempel på spänningen mellan integration och avskärmning var
Sveriges deltagande i västs teknikembargo mot Sovjetblocket och öv-
riga kommunistländer under 1980-talet. Utåt sades att Sverige drev en
»självständig handelspolitik« som inte diskriminerade någon. Men un-
der 1980-talet var det ytterst Washington som beslutade om export av
civila svenska varor som symaskiner, vägmaskiner, värmekameror och
steriliseringsapparater för sjukhus. Utan kretskort från USA kunde så-
dana industriprodukter inte tillverkas och exporteras. För det krävdes
tillstånd (licens), ofta från USA, under stora delar av kalla kriget. Brott
bestraffades genom att företag bötfälldes och svartlistades i USA.

Ändå förekom flera fall av tekniksmuggling organiserad av Sovjet
där avancerad teknik från USA smugglades genom Sverige till Sovjet-
blocket under åren 1983-1985. Mest känd är containeraffären 1983
då fyra containrar med datorer i strid med amerikanska exportregler
smugglades till Sovjet på svenskt lastfartyg. Containrarna beslagtogs
på amerikansk begäran av tullen i Helsingborgs hamn där de bevaka-
des av k-pistbeväpnad polis. Men enligt svensk lag var smugglingen
inte olaglig. USA tryckte på och krävde offentligen i Washington att
containrarna skulle stoppas och returneras. Regeringen Palme löste
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med juridisk fingerfärdighet problemet genom att först införa en för-
ordning som med retroaktiv verkan förbjöd transit av krigsmateriel
via apartheidlandet Sydafrika. Fartyget med containerlasten hade
nämligen lagt till i Kapstaden. I nästa steg klassade krigsmaterielin-
spektör Carl Algernon datorutrustningen som krigsmateriel, trots att
det egentligen var en civil fabrik för tillverkning av halvledare. Där-
efter beslagtogs »krigsmaterielen« och flögs till en militärbas i USA.
Huvudmannen bakom affären var en tysk tekniksmugglare, Richard
Muller, som arbetade för Sovjet. Muller hade en svensk medhjälpare,
affärsmannen Sven-Olof Håkansson, som slutligen åtalades och
dömdes till fyra års fängelse för skattebrott.28

USA stoppade exportlicenser till svenska storföretag, och behand-
lingen av exportansökningar från Sverige försenades medvetet i
Washington för att pressa fram en svensk exportkontrollag. Det var
ett hårt slag mot svensk exportindustri där exempelvis Ericsson fick
vänta i två år på tillstånd att leverera en växel till tjeckoslovakiska
nyhetsbyrån i Prag.

Huvudperson på politisk nivå i dessa förhandlingar var statssekre-
teraren i Utrikesdepartementet, Carl Johan Åberg, S. Han blånekade
1984-1985 till att USA önskat en svensk exportlag och utövat något
som helst tryck på Sverige under containeraffären: »Inte med ett ord,
inte med en stavelse har amerikanerna utövat några påtryckningar
på Sverige.«29 Men Åberg var också en hedersman och i en artikel
med rubriken »Vi gick i USA:s ledband« tog han 2003 avstånd från
den egna retoriken under 1980-talet:

»I riksdagen och i debatter kunde denna teknologipolitik beskri-
vas som ett resultat av våra egna åtgärder och den neutralitetspoli-
tiska dogmen kunde bestå. Däremot urholkades enligt min mening
trovärdigheten hos i varje fall insiktsfulla bedömare i både Washing-
ton och Moskva«, skrev Åberg som ställde frågan varför man nu
skulle gräva i detta och själv svarade:

»Jag tror likväl att den avslöjar något djupare hos svensk politik-
kultur — nämligen att vi har en viss fallenhet för att säga en sak, men
sedan göra en annan. Det gäller ingalunda enbart på neutralitets-
politikens område.«30
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29 8 S o m  ett resultat av påtryckningarna beslutade Olof Palme vid sitt
sista regeringssammanträde 1986 att införa en svensk exportlagstift-
ning enligt samma mönster som NATO-länderna i COCOM.

Stora delar av denna anpassning till USA:s krav skedde i det för-
dolda, här gällde »den offentliga tystnadens princip«.31Det gjorde att
mötena mellan svensk neutralitetspolitik och USA:s nationella intres-
sen kunde uppfattas som rätt brutala av de inblandade, vilket föl-
jande episod visar. En svensk delegation från UD och näringslivet
sändes till Washington för att få till stånd lättnader i exportkontrol-
len av Reaganadministrationen. Vid ett möte med USA:s handels-,
utrikes- och försvarsdepartement förklarade delegationens ledare,
Lars Stålberg från UD, inledningsvis hur viktig svensk neutralitets-
politik var för stabiliteten i Norden. Han avbröts bryskt av stats-
sekreterare Stephen Bryen från Pentagon:

— Skip the crap! (Strunta i  skitsnacket!) Ni har norra Europas
största flygvapen. Vad kan vi göra här idag för att hjälpa er?

Tydligare kan spänningen mellan integration (Sveriges intima tek-
niska och militära samarbete med USA) och avskärmning (den offici-
ella neutralitetspolitiken) knappast beskrivas. Den konflikten började
byggas upp redan efter de skandinaviska försvarsförhandlingarna
1949, fortsatte med Hjalmarsonaffären 1959 och nådde sin kulmen
under Vietnamkriget.

»Al l ied  officer« VIETNAMKRITIK OCH VAPENBRÖ DER

Efter Kubakrisen 196z inleddes en avspänningsperiod mellan USA
och Sovjet. Under 1960-talet försvann formuleringen om »hjälp ut-
ifrån«, det vill säga från USA, ur officiella svenska dokument.

Samtidigt svepte den så kallade vänstervågen genom hela Väst-
europa och bidrog till en radikalisering av ungdomen. När Vietnam-
kriget trappades upp vid mitten på 1960-talet blev stämningen i Sve-
rige alltmer anti-amerikansk. Vreden riktades mot både S-regeringen
och president Lyndon B Johnson som hade efterträtt den mördade
John F Kennedy. »Palme och Geijer, Lyndons lakejer!« skanderade
demonstranterna på gatorna.



»Stor oroa Vännen USA

Regeringen Erlander hade dittills varit försiktig med sin kritik av
USA:s krigföring. Tage Erlander kände Johnsons vicepresident Hu-
bert Humphrey och hade 1965 fått en säkerhetsbriefing av honom
som täckte både Europa och Vietnam.32

En vändpunkt i relationerna med USA blev dåvarande kommuni-
kationsminister Olof Palmes tal i Gävle 1965, där han sade att »det
är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med
våld och militära medel«." USA tolkade det som kritik av dem och
stöd till den vietnamesiska befrielserörelsen FNL. I Sverige blev de-
monstrationerna mot USA fler och större. De leddes av vänstern i De
förenade FNL-grupperna (DFFG). I januari 1968 bildades Svenska
kommitten för Vietnam med socialdemokraten Gunnar Myrdal som
ordförande. I februari organiserade kommitten en demonstration i
Stockholm där Olof Palme, nu utbildningsminister, gick i täten ihop
med det kommunistiska Nordvietnams Moskvaambassadör. Bilden
av de två, sida vid sida, i detta fackeltåg spreds som en löpeld i värl-
dens nyhetsmedier och publicerades i 367 tidningar i USA.

USA reagerade kraftigt, särskilt eftersom Palme hade sagt: »Skall
man tala om demokrati i Vietnam är det uppenbart att den i betydligt
högre grad representeras av FNL än av Förenta staterna och dess alli-
erade juntor.«34 Som en markering mot Sverige kallades den ameri-
kanske ambassadören William Heath hem för konsultationer under
fem veckor, en unik händelse under de knappt tvåhundra år som Sve-
rige och USA haft diplomatiska förbindelser."

Men i det fördolda stärktes istället samarbetet med USA. Det fram-
går av Hans Hederbergs bok Offret &  gärningsmannen. IB-chefen
Birger Elmer berättade för honom hur han 1968 hade kontaktats av
sin gamle vän Olof Palme:

»Efter demonstrationen och uppståndelsen i USA ringde Olof till
mig och uppmanade mig: Håll för fan Washington på gott humör! «36

Det ledde till att Sverige hjälpte USA med underrättelser, enligt
Elmer: »USA ville ha hjälp med vissa saker. Och vi gjorde vissa saker
... Vietnam var ju ett debacle för USA på alla tänkbara sätt — militärt,
diplomatiskt, underrättelsemässigt V i  var ju poppis i Vietnam och
kunde göra en del saker.«37
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3 oo Socialdemokraten Ingemar Engman arbetade under Birger Elm&
på IB och anställdes 1967 på Försvarsdepartementet där han fick
hand om anslagen till hemlig verksamhet. Han sade till Neutralitets-
politikkommissionen:

»Palme var ju en stor Amerikavän, på ett sätt, men det visste inte
amerikanerna och han var ju inte så noga med att berätta det alltid.
Det hände ju olyckor, den där demonstrationen med ambassadören
och en massa konstiga saker. Men i grunden så gick ju det här utbytet
med Förenta staterna runt precis som vanligt.«38

Samtidigt som demonstrationer mot USA:s Vietnamkrig pågick på
»kvarterets framsida« sände Sveriges underrättelsetjänst på »kvarte-
rets baksida « informationer om Nordvietnam till USA.

Hans Hederbergs förklaring till Palmes agerande är att han spe-
lade på många instrument samtidigt:

För honom fanns det ingen egentlig motsättning mellan
fackeltågets flammande brandtal mot USA och uppmaningen
till sin gamle vän. Å ena sidan kämpade han för befrielse och
fred i Vietnam, å andra sidan värnade han svenska intressen
som krävde nära relationer med USA, det land som hjälpte
oss med militär teknologi, exklusiva underrättelser och ett
för Norden skyddande paraply av kärnvapen."

Riksdagsvalet 1968 hölls tre veckor efter den Sovjetledda invasionen
i Tjeckoslovakien. Det blev ett segerval för socialdemokratin: det
näst bästa resultatet någonsin med 50,1 procent av rösterna. Vän-
sterpartiet kommunisterna backade till 3,o procent, partiets sämsta
resultat sedan 1932.

— Olof Palme sjanghajade den snabbt växande vänstervågen in i
socialdemokratin, istället för att bli frånsprungen av det här vänster-
skovet. Det var oerhört skickligt gjort, anser professor Wilhelm
Agrell. 4°

Men det fanns en socialdemokratisk partiarbetare som fick utstå
desto mer motvind: Erik Södersten på amerikanska ambassaden.

— Under de sexton år jag var på ambassaden var det ett utom-



»Stor oro« Vännen USA

ordentligt fint utbyte med USA, en god anda fram till 1968. Men se- 3  01
dan var det som förgjort. Om man kom till ett möte för att tala om
arbetsmarknad och sociala frågor i USA så var där alltid någon som
ropade: »Hur är det med Vietnam då?!«, berättar Erik Södersten.

Vindkantringen 1968 blev våldsam: ledande socialdemokrater
som Ingvar Carlsson vilka tidigare gästat den amerikanska ambas-
saden och Torsdagsklubben bildligt talat »gned in sig med olja och så
smet de ut«, berättar en annan av de socialdemokrater som var med.
Flera yngre S-politiker som Olof Palme, Ingvar Carlsson och Anita
Gradin hade fått stipendier för att studera i  USA. Nu upphörde
ambassadens stipendieförmedling. Officiella amerikanska gäster i
Sverige utsattes för äggkastning, ambassaden förvandlades till en be-
lägrad fästning och Erik Södersten slutade.

— I grund och botten tyckte ju Palme om Amerika — det var ju där
han blev socialist, säger Erik Södersten.

Olof Palme blev partiordförande och statsminister i september
1969. I USA krävde hamnarbetarna bojkott av svenska varor och
vägrade i oktober att lossa en båtlast Saab-bilar. Det blev LO-ord-
föranden Arne Geijer som fick dämpa känslorna, nu i sin egenskap av
ordförande i riksdagens utrikesutskott.

— Utrikesutskottet skulle göra en resa till Amerika och innan så
skedde tog Arne Geijer kontakt med utrikesminister Torsten Nilsson.
Han sade: »När du ändå är däröver så kan du väl försöka att snacka
förstånd med amerikanerna när det gäller militära exportlicenser,
och överhuvudtaget när det gäller den amerikanska inställningen
till Sverige och vår Vietnampolitik.« Det gjorde han också, vi hade
många samtal i New York och Washington, minns ambassadör Leif
Leifland, då sekreterare i utrikesutskottet.

— Geijer tyckte inte om Palmes utrikespolitik. Han stod helt på
försvarsminister Sven Anderssons och socialminister Sven Asplings
linje: »Vi måste ha amerikanernas förtroende och stöd. (<41

Det insåg även statsminister Olof Palme. I  USA hade Richard
Nixon blivit president 1969. I november 1969 slog han fast den så
kallade Nixondoktrinen. Enligt den lovade USA att »hålla en sköld»
över länder som hotades av en annan kärnvapenstat. Vid hotande



3 02 konventionella konflikter skulle USA ge ekonomiskt och militärt stöd
om det andra landet »tog på sig det primära ansvaret att bemanna sitt
försvar». 1970 besökte Olof Palme inofficiellt USA och informerades
inför resan av ÖB Stig Synnergren om att Sverige hade hela sjutton
avtal om militärt utbyte med USA.42 Palme sade då till Synnergren:
»Nu när jag bråkar med amerikanerna, se för Guds skull till att vi har
ett gott samarbete med amerikanerna på försvaret i alla fall.«43

Samma besked gav Palme till marinchefen Bengt Lundvall som
1970-1978 hade den topphemliga uppgiften att vid krigsfara lämna
landet och åka till Storbritannien eller USA.

— Palme hade ju sagt två—tre gånger att jag skulle hålla mina goda
kontakter med Amerika, säger Bengt Lundvall.

Lundvall som själv kallar sig för »inbiten högerman» tog ändå
Palme i försvar i USA. Det skedde när den amerikanske marinchefen
Elmo Zumwalt ifrågasatte Palmes agerande. Zumwalt hade själv fört
befäl i Vietnam.

— Vid ett av tillfällena när jag hade samtal med Zumwalt sade han:
»Vad är din uppfattning — man har satt press på mig i State Depart-
ment för att få svar på den här frågan: Har Palme graviterat mot
Sovjetunionen?» Då svarade jag: »Nej, men hälsa dina goda vänner i
State Department att man alltid ska skilja mellan landets inre politik
och vad som gäller i förhållandet med utländska makter om det är
allvar», minns Bengt Lundvall.

Julen 1972. utlöste Olof Palme det som kommit att kallas »fros-
tens år». Statsministern skrev vid sitt köksbord i Vällingby ett myck-
et kraftfullt uttalande mot USA:s bomboffensiv mot Nordvietnams
huvudstad Hanoi. Bombningarna var »en form av tortyr» eftersom
det inte fanns militära motiv för bombningar i denna skala, under-
strök Palme. Han fortsatte därefter med följande ord:

Det man nu gör det är att plåga människor. Plåga en nation
för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under
maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd, och av
de har vi många exempel i den moderna historien. Och de
är i allmänhet förbundna med ett namn.
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Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, 3  03
Treblinka.

Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit
hård över dem som burit ansvaret.

Nu fogas ett nytt namn till raden, Hanoi julen 1972»

President Nixon personligen hade redan tidigare retat upp sig på vad
han såg som ensidig svensk kritik av USA och stöd åt det kommunis-
tiska Nordvietnam. Nu använde Sverige hårdare ord om kriget än
kommunistländerna själva. Till det kom att Palme rörde vid andra
strängar: Nazitysklands förintelse av judarna. Nixons säkerhetsråd-
givare Henry Kissinger, som är jude, reagerade. Han träffade visser-
ligen Palme 1975, men 1979 skrev han ändå sarkastiskt: » The Swe-
dish government compared us with the Nazis (having of course been
neutral during the Second World War). 05

USA frös relationerna och ambassaderna i Washington och Stock-
holm tvingades stå utan sina ambassadörer till 1974. Det året blev
diplomaten James Lowenstein biträdande statssekreterare och Eu-
ropachef i amerikanska utrikesdepartementet.

— En sak som administrationen i det här landet inte kan stå ut med
om den är besatt av en fråga är att ett annat land kritiserar politiken.
Är kritiken välgrundad och artikulerad — och svenskarna artikulerade
så att det trängde in under huden — då går det här landet absolute
berserk, förklarar James Lowenstein.

En annan, yngre, diplomat i Washington var Jan Eliasson. Han
upplevde en folklig upprördhet mot Sverige.

— Jag kommer ihåg att jag var ute i landet och återvände från
Texas därför att jag mötte en så oerhört fientlig atmosfär. Det var
enormt känslomässigt, amerikanerna förlorade 40000 man i kriget
— var deras död motiverad eller inte? Det var verkligen inte lätt att
vara där de åren.

Jan Eliasson och hans chef Leif Leifland fick arbeta på trots svårig-
heterna. Den ende på ambassaden som hade normala relationer var



3 04 försvarsattachén Carl-Gustaf Ståhl. Han var attaché i Washington
1966-1971 med ett stort kontaktnät, inklusive utrikesminister
Henry Kissinger och USA:s högste militär Earle Wheeler.46

— Ståhl var en otroligt skicklig officer som hade en väldigt bra dia-
log med Pentagon om försvarsmateriel och annat viktigt. Han var
oerhört noggrann i sin rapportering. Då fick jag nästan varje dag en
inblick i de kontakter som var obrutna. Det var ju i bägges nationella
intresse. Inte minst personkontakter var viktiga, minns Eliasson.

Hur nära de militära banden och personkontakterna var visade sig
vintern 1971 när Ståhl fick ett telefonsamtal från den amerikanske
försvarsstabschefen George M Seignious: »Carl, I  wanna see you
right away!« Ståhl kastade sig i en bil och när han kom till Pentagon
utbrast amerikanen:

— What the hell are you doing! Don't you guys know we are in the
middle of a Cold War! You had better have a good explanation!

Ståhl visste inget om saken och ringde försvarsstabschefen Bo
Westin. Orsaken till det amerikanska utbrottet var den pågående
arbetsmarknadskonflikten i Sverige mellan staten och Saco/SR (Stats-
tjänstemännens riksförbund). En strejk bland tågledarna hade redan
tvingat militären att ställa in vintermanövrer i olika delar av Sverige.
Med regeringens godkännande hade Statens avtalsverk varslat 3 000
officerare om lockout den 3 mars. Bo Westin gav Ståhl ordern: »Ta
första bästa plan hem.« När Ståhl mötte försvarsminister Sven An-
dersson och utrikesminister Torsten Nilsson kunde han berätta att
den svenska officerslockouten skapat »uppror ända upp i Vita hu-
set«. Nilsson svarade: »Hälsa dina amerikanska kontakter att det
inte blir någon lockout av officerare och att detta inte kommer att
hända igen!« När Ståhl landade i Washington fick han omgående
träffa Seignious som blev nöjd 47

Händelsen kallas i Rolf Ekais utredning för »en episod« som på-
verkade de goda relationerna mellan länderna." En annan slutsats
som jag drar är att den också visar hur nära de militära banden var
och hur en avtalstvist i Sverige riskerade att få operativa konsekven-
ser som USA:s högsta militärledning och Vita huset uppmärksam-
made. När Kissinger 1971, mitt under Vietnamkriget, ville stoppa



Hotet: Sovjet invaderar under manövern
Zapad-81 (Väst-81). Vid denna övning 1981
gick hela 164 fartyg ut från Finska viken
och Rigabukten och stävade rakt mot
Gotland. Vid mittl injen styrde styrkan söder-
över och landsteg över öppen kust i Polen.
Foto: Kungliga örlogsmannasällskapet.

Hjälpen: USA kunde landa med flyg i Sverige
inom sex till åtta dagar och marinkåren
kunde ingripa i Norrland och Skåne. USS
Wasp togs i drift 1989, härii en fjord utanför
Trondheim 1995. Fartyget som har 1000
mans besättning transporterar 2000
marinkårssoldater samt helikoptrar och
attackflygplan. Foto: SACLANT.



Förvarsminister Sven Andersson
(S), här 1964 i ett Drakenplan,
var arkitekten bakom det dolda
västsamarbetet. När USA 1973-
1974 frös de diplomatiska
förbindelserna efter Olof Palmes
kritik av Vietnamkriget intensi-
fierade Andersson istället de
dolda kontakterna. Officeren
är Hans Neij, senare försvars-
attachä i USA under nästa kris:
Datasaabaffären. Foto: Svensk
Flyghistorisk Förening.

Caspar Weinberger, i Viggen-
planet, besökte som första
amerikansk försvarsminister
Sverige i oktober 1981. T v
generalmajor Richard Bowman,
en nyckelperson som sag till
att Datasaabkrisen kom att bli
en nystart för de dolda relatio-
nerna. Foto: Ingvar Karmhed/
SCANPIX.



Det svenska spanings-
flyget flög lagt, provokativt
och tog avslöjande bilder.
Här övervakas en sovjetisk
robotjagare under övningen
Zapad-81 av Spaningsvig-
gen som fanns i två versio-
ner. för foto- eller havs-
övervakning, SF/SH 37.
Foto: Krigsarkivet, Fst/ lnfo.

Försvarets radioanstalt,
FRA, lyssnade från fartyget
Orion på Sovjet med ut-
rustning från USA, som
fick del av resultaten.
T ex kunde Orion den 22
april 1987 följa hur ett
Drakenplan förföljdes inne
i sovjetiskt luftrum av två
MiG-29:or som begärde
til lstånd att öppna eld mot
planet. Foto: Kungliga
Örlogsmannasällskapet.

Sovjetisk ubåt fångad av
svenskt spaningsflyg i
Östersjön den 3 juli 1986,
fotot taget på extremt låg
höjd. Spaningsplanet
kommer så överraskande
att de flesta i ubåtstornet
har ansiktena vända ner
mot sjökortet som skymtar
till vänster, de har ånnu inte
sett planet. Foto: Fst/info.



Ertappade: Den svenske kommendörkapte-
nen Karl Andersson (i skärmmössa) har
klivit ombord på U 137.  Den sovjetiska
örlogsflaggan slokar medan matrosen
bakom signallampan har sin kalasjnikov
redo. Foto: Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Kärnvapen: U 137  på grundet med en
kustbevakningsbåt förtöjd vid fören. Under
däcket på den gömde sig Lars-Erik De Geer
och hans kolleger. Deras mätningar visade
att det fanns två kärnladdningar i torped-
tuberna på ubåtens babordssida.
Foto: Kungliga örlogsmannasällskapet.



Försäkringsdirektören Alvar Lindencrona
som ledde Stay behind från 1950-talets
början till 1978.

Middagsbilden är tagen 1971  på slottet
Schönbrunn i Österrike där Lindencrona
(i mitten halvt bortvänd) med dottern
Elisabeth (t h) hade förbundskansler Bruno
Kreisky som vård. Foto: Privat.

Trygg•Hansa•direktören Curt-Steffan
Giesecke tog över ledningen av motstånds-
rörelsen 1978.  Han löstes från uppdraget
på 1990-talet, men verksamheten fortsatte
med ytterligare tre ledare ända in på 2000-
talet. Foto: Scanpix.



Sverige hade ett  stormaktsflygvapen som
NATO räknade in som en .external air force..
Flygvapnet bestod 1969  av 37 divisioner
med 7 0 0  stridsflygplan, här en division J 35
Draken på F 13 Bråvalla utanför Norrköping,
Foto: Svensk Flyghistorisk Förening.

•Beredskap högs ta .  FRA:s spaning mot
öst ledde ofta till höjd beredskap. På bilden
från 1964  passar en värnpliktig på F 13 på
att äta en smörgås medan en J 35  Draken
med flygföraren i planet står redo att starta.
Foto: Svensk Flyghistorisk Förening.



ÖB:s klubba -  attackflyget i Första flygeska-
dern -  gjorde ibland massiva skenanfall
mot Sovjet för att kartlägga dess luftförsvar.
På bilden fyra Attackviggen Al  37 från F 6
i Karlsborg och F 15 i Söderhamn år 1976.
Foto: Svensk Flyghistorisk Förening.

Storbritanniens Bomber Command skulle
med s ina deltavingade Vulcan flyga ratt
genom svenskt luftrum för att nå s ina kärn-
vapenmål inne i Sovjet. Rutten gick in över
Göteborgsområdet och ut vid Öland och
Gotland på lägsta möjliga flyghöjd. Bilden
togs 1964 men planerna var desamma ända
in på 1980-talet. Foto: Svensk Flyghistorisk
Förening.



Den dolda Flygenhet 66 använde sig ofta av
civilregistrerade flygplan av typen Cessna
206. Det sexsitsiga planet kan landa på
primitiva banor. Vingarna sitter högt vilket
ger god sikt mot marken och gör planet
lämpligt för att fälla personer med fallskärm.
Foto: Svensk Flyghistorisk Förening.

Minering av Öresund skulle gå snabbt.
Bildäcket på den civila Öresundsfärjan
Carola är proppfullt med minor. Dessa gick
på räls och fälldes genom att rullas ut över
aktern på färjan som var ett s k hjälpminfar-
tyg. Foto: Kungliga Örlogsmannasållskapet.
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leveranser av reservdelar till de svenska Viggenplanen så förhindra- 3 0 5
des det av försvarsminister Mevin Laird. Sverige behandlades som en
»tyst« NATO-allierad" och det var viktigare att hålla det svenska
flygvapnet i luften och bevara den solida militära relationen än att
göra politiska markeringans°

Enligt Ståhl såg USA »Skandinavien som en helhet och det var
svårt att tänka sig att man i ambitionen att försvara Norge och Dan-
mark inte också räknade in scenarier där Sverige inbegreps«." Carl-
Gustaf Ståhl konstaterade dessutom att: »Sverige var en viktig del av
Natos norra flank ... om man tänkte bort Sverige skulle ett farligt
tomrum uppstå. «S2

Diplomaten James Lowenstein tecknar även han en bild av nära
dolda relationer under dessa år:

— All den retorik som pågick om Vietnamkriget — det hade ingen-
ting att göra med facts on the ground: allt samarbete på försvars- och
underrättelsesidan. Det låg naturligtvis i bägge ländernas intresse.

En av de som etablerade »fakta på marken« var Anders Thunborg
(S), då statssekreterare i Försvarsdepartementet (1969-1974).

— Eftersom regeringsledamöterna inte kunde åka var det jag som
hade grönt kort till Pentagon och Washington. Amerikanerna ville
också visa att här gällde det vi kommit överens om.

När Thunborg en gång frågade varför han togs emot på så hög
nivå i Pentagon blev svaret:

— Vi generaler, vi studerar kartorna!"
Kontrasten mellan retorik och handling gällde också Olof Palme

själv. I oktober 1973 försökte Palme övertala Islands statsminister att
behålla USA-basen i Keflavik. Detta enligt en promemoria från ut-
rikesminister Henry Kissinger:

»Palme talade med den isländske statsministern och underströk
hur viktigt det var för västs säkerhet att den bibehölls ... Denna för-
bön kom särskilt lägligt med tanke på våra pågående förhandlingar
med Island«, skrev Kissinger till president Nixon."

Att detta inte var ett infall av Palme eller en övertolkning av
Kissinger visar ett hittills okänt dokument från USA:s Stockholms-
ambassad som forskaren Jerker Widén gett mig. ÖB Stig Synnergren



3 0 6  hade begärt ett möte med USA:s Sverigeambassadör Robert Strauz-
Hu0 i juli 1974:

»Synnergren sade att den svenska regeringen nyligen sökt utöva
inflytande på Island för att främja fortsatt bibehållande av Förenta
staternas bas vid Keflavik. Han talade i starka ordalag om Sovjets
försök att påverka situationen på Island. «55 Budskapet var så viktigt att
det skickades till både USA:s utrikesminister och försvarsminister.

Sverige påverkade alltså aktivt det nordiska NATO-landet Island
att vara tillmötesgående mot USA och dess flygvapen. Samma B 5z:or
som Palme kritiserat när de bombade Hanoi skulle därmed fortsatt
kunna landa på Island. Där hade B 5 z:orna och deras besättningar
uppgiften att angripa Sovjet vid ett anfall på Skandinavien, och där-
med understödja Sverige.

Även försvarsminister Sven Andersson agerade för att förbättra de
hemliga relationerna med USA under Vietnamkriget. Detta enligt
generalmajoren Bengt Wallroth som då arbetade vid Försvarsstabens
säkerhetsavdelning (FstSäk). »Andersson hade varit mycket angelä-
gen om att Säk skulle ha ett gott samarbete med amerikanerna. Det
var nu sällsynt att ett statsråd inriktade verksamheten och Anders-
sons fall med amerikanerna var ett undantag. «56

1973 blev Sven Andersson, som varit försvarsminister i sexton år,
svensk utrikesminister. I Washington rapporterade Henry Kissinger
till Nixon: »Troligen ett försök av Palme att ge USA-relationerna en
ny och bättre grund. «57 Sven Andersson lämnade hösten 1974 också
i all hemlighet ut svenska underrättelser till USA om en hotande
nordvietnamesisk offensiv.

Även ett mer öppet samarbete uppmuntrades. En dag i maj 1973
ringde telefonen hos flygchefen på F 16 i Uppsala, överstelöjtnanten
Bert Stenfeldt.

— Samtalet kom som en blixt från klar himmel: »Du ska åka över
till USA om fjorton dagar.« Det var ett resultat av Palmes jultal. För-
svarsdepartementet hade kommit på den ljusa ickn att skicka folk
som kan vidmakthålla de goda förbindelserna, berättar Bert Sten-
feldt, numera pensionerad generalmajor.

Han sändes till Air Command and Staff College i USA och be-
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handlades där som allied officer. Eftersom Stenfeldt kom från ett 3 0 7
icke-NATO-land tog han direkt upp detta med skolledningen.

— De var helt oförstående — det var klart att jag var en allierad!
Under tio månaders studier i USA mötte Stenfeldt kolleger och

flyggeneraler som kom direkt från Vietnamkriget.
— Det byggdes en bro av väldigt bra kontakter som jag hade nytta

av senare. Det säger sig självt att om du jobbar och bor tillsammans
med dem — då blir det väldigt lätt att samarbeta. Man pratar samma
språk och man har samma värderingar. Jag för min del deltog i allting
från säkerhetspolitik och ekonomi till att vara med och planlägga
företag i Vietnam. Man lärde sig av deras taktik, minns Bert Sten-
feldt. Han blev senare chef för Sveriges tyngsta attackförband, »ÖB:s
klubba« (Första flygeskadern), sektorchef i Övre Norrland och chef
för Flygstaben.

På »kvarterets framsida« hade Sveriges statsminister alltså kritise-
rat USA:s flygbombningar i Vietnam. Och på »kvarterets baksida«
tog svenska flygofficerare del av lärdomarna av USA:s flygkrigföring
och var med och planlade flygräder i Vietnam!

Samtidigt som Bert Stenfeldt var i Amerika kom en inbjudan från
USA:s marinkår. Kustartilleristen Lars G Persson utsågs att gå Marine
Corps Command and Staff College, men marinstaben hade inte
pengar och sade nej.

— Då sades det från Försvarsdepartementets sida tydligt: det får
icke tackas nej, det ska skickas en! Då ville man bygga upp kontak-
terna igen, berättar pensionerade generalmajoren Lars G Persson.
Inte heller för honom fanns några begränsningar i vad han fick veta.

— Det fanns inga restriktioner på kursen riktade mot Sverige. Det
är ingen tvekan om att amerikanerna såg Sverige som »en av de sina«.

Lars G Persson blev sedan en av de i Försvarsstabens operationsled-
ning som i hemlighet åkte till våra NATO-grannar. Att lovande svens-
ka officerare utbildades i USA blev tradition. Konteramiralen Frank
Rosenius gick US Naval War College 1980-1981. Därefter blev också
Rosenius en av de som gjorde hemliga resor till Danmark och Norge.

— Jag kom från strikt neutralitet i ett litet land och fick utbildning
i USA. Det gjorde att man fick upp ögonen — för första gången — för



3 08 de t  storpolitiska spelet. Jag fick höra amerikanernas sätt att resonera.
Då fick man ju klart för sig att stora nationer har en agenda som de
försöker genomföra — snarare än Sverige som hela tiden parerar and-
ras agerande. Så det är klart att jag fick en bättre förståelse för stor-
maktspolitiken. Det gjorde att man kom hem med andra synpunkter,
minns Frank Rosenius som gick i  pension som ställföreträdande
svensk ÖB och därefter blev kungens stabschef.

Sveriges nuvarande ÖB Sverker Göranson har även han utbildats
i USA, åren 1993-1994. Göranson studerade vid US Army Com-
mand and Genera! Staff College. Året därpå var han stabschef vid
nordiska FN-bataljonen i Bosnien.

— Det utan tvekan viktigaste var nätverket; människor från värl-
dens alla hörn som jag sedan mött. På Balkan mötte jag mina klass-
kamrater, säger Sverker Göranson.

Insatsen i Bosnien leddes av FN men enligt fredsavtalet i Dayton
1995 skulle NATO ta över ledningen. Det var Göranson som skulle
briefa amerikanerna från NATO om läget. Hans bakgrund i USA
bröt isen till de skeptiska nykomlingarna.

— När vi gick över till NATO tog divisionschefen ner mig till divi-
sionsstaben och sade »He's one of ours«. Det mänskliga nätverket är
vitalt. Vi känner varandra så väl. Har man aldrig varit i den miljön så
tror jag inte riktigt man förstår värdet av de kontakterna, berättar
Sverker Göranson.

»DETTA FÖRBANNADE DATASAAB« KRIS OCH NYSTART

Vietnamkriget medförde att USA hade sin uppmärksamhet riktad mot
Asien. Kunskaperna i Washington om situationen i Nordeuropa da-
lade. Kring 1975 började nyckelpersoner i Skandinavien och Washing-
ton alltmer oroa sig för Europas nordflank som kom att kallas the
forgotten flank.

Den uppenbara orsaken till oron var att Sovjet hade rustat upp
frenetiskt och utgjorde ett hot i norr. Med Norra marinen på Kola-
halvön hade ryssarna nu världens största militära koncentration.
Här baserades ytfartyg, attackplan och huvuddelen av de sovjetiska
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strategiska ubåtarna. De kunde, dolda i havsdjupen, rikta förödande 3 0 9
kärnvapenattacker mot USA och Västeuropa.

I Washington fruktade experter att de nya sovjetiska flygplanen
(som exempelvis Backfire som hade mycket lång räckvidd) under
flera månader skulle kunna hindra USA:s hangarfartyg att närma sig
Europa. Därmed hotades själva livlinan från USA till de europeiska
NATO-länderna och kriget på Centralfronten kunde förloras.

Detta började påverka NATO:s planläggning och den nya ameri-
kanska maritima strategin. Antalet NATO-övningar ökade i Norge
och hangarfartyg seglade in i norska fjordar. USA:s marinkår började
lägga tung utrustning i lager i Norge (vilket år 198o fick Sovjets am-
bassadör i Stockholm att hota med anfall genom Sverige).

Bakom omsvängningen i synen på Skandinavien låg några få nyckel-
personer. En av dem var den norske socialdemokraten Johan jorgen
Holst, 1976 statssekreterare i  försvarsdepartementet. Hoist hade
goda kontakter i Washingtons politiska kretsar och tankesmedjor.
Resultatet blev en norsk-amerikansk bilateral studiegrupp som bör-
jade arbeta 1976. Dess rön skulle få stor betydelse."

Från amerikansk sida leddes studiegruppen av generalmajoren
Richard Bowman — en nyckelperson också i USA:s försvarspolitik
gentemot Sverige. Bowman stammar från Gotland (släktnamn Boh-
man). Richard Bowman började sin karriär som bombpilot i Korea-
kriget. Han tjänstgjorde i början av 970-talet hos flygvapenministern
och var 1973-1975 militär rådgivare till USA:s NATO-ambassadör i
Bryssel. Åren 1975-1981 var han Staff Director for Europe and
NATO under två av USA:s försvarsministrar, demokraten Harold
Brown och republikanen Caspar Weinberger.

Det första som studiegruppen gjorde var att under sex månader
studera, inte NATO:s, utan Sveriges försvar. Bowman åkte till Sverige,
besökte jägarförband, flygets krigsbaser och andra installationer.

— Vi fann att Sverige gjorde mer för sitt försvar än NATO-länderna.
NATO-länderna räknade med att amerikanerna skulle komma med
sina kärnvapen — och det skulle avskräcka från krig, berättar Richard
Bowman och skakar på huvudet. Han anser att denna kärnvapen-
strategi var »galenskap«.



3 1 0 N A T O  var underlägset Warszawapakten i konventionella vapen.
Därför sade NATO:s strategi flexible response att ett sovjetiskt anfall
ytterst skulle mötas med kärnvapen. Men Sovjet hade under 1970-
talet fått alltfler kärnvapen. Resultatet skulle bli ett förödande kärn-
vapenslag i Europa. Detta gjorde avskräckningen allt mindre trovär-
dig. USA ville därför att NATO skulle bygga upp ett trovärdigt kon-
ventionellt försvar.

— Det blev en helt ny spelplan där man skulle satsa på konventio-
nellt försvar. Det hade inte NATO — men Sverige hade det. Därför var
Sverige som en fästning, jämfört med många av våra allierade, säger
Richard Bowman vars studiegrupp var klar 1979.

År 198o hette statssekreteraren i  Försvarsdepartementet Sven
Hirdman. Hoist hade han lärt känna tidigare, bland annat i de så
kallade samtalsgrupperna, och nu åkte Hirdman till Washington.

— Det var fortfarande under Carteradministrationen. Statssekrete-
raren William Perry var värd men jag träffade då Bowman. Jag fick
bra kontakt. Det ledde till att vi med honom kom in i en ny andning.
Sverige, svenskt försvar, svensk försvarsförmåga och svenska bedöm-
ningar av Ryssland — det var viktigt för USA.

Amiral Per Rudberg hade från 1978 till 1990 den topphemliga
uppgiften att i krig samordna NATO-hjälp. Han mötte samma syn i
Washington:

— Norges försvarsposition är helt omöjlig om inte Sverige håller.
På det sättet var USA mycket intresserat av att Sverige kunde hålla
ut så att norrmännen hade ryggen fri. Speciellt stort intresse hade
det när de talade om sin framskjutna marina strategi på 1980-talet.
Därmed blev Norska havet och Norge intressant, minns Per Rud-
berg.

Att Sverige var viktigt för Washington ledde också till en allvarlig
kris i november 1980. Då detonerade Datasaabaffären. Det svenska
företaget Datasaab hade sålt ett system för flygtrafikledning till
Sovjet. Det var en civil variant av det svenska militära stridslednings-
systemet Stril 6o. Istället för att leda plan i strid mot varandra skulle
det civila systemet hålla planen åtskilda. Men systemets viktigaste
komponenter var amerikanska, utan dem gick affären inte att genom-
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föra. USA hade flera gånger vägrat ge exporttillstånd till Sovjet. Re- 3  I  I
geringen Fälldin hade då skriftligt garanterat USA att ingen export
skulle ske utan amerikanskt tillstånd. Men Datasaab bröt mot alla
tio villkoren i exportlicensen. Datasaab smugglade komponenterna
— tjugofyra elektroniska kretskort från USA — till Sovjet.

Flygledningssystemet skulle stå klart till Moskva-OS 1980. Men
eldprovet blev ett annat: Sovjets invasion i Afghanistan julen 1979.
En armada av trupptransportplan leddes då av Datasaabs system.

Invasionen inledde det andra kalla kriget. President Jimmy Carter
och USA bojkottade OS i Moskva. Men när man i Washington fick
reda på Datasaabs brott så hamnade även Sverige i kylan. Nu stop-
pades för första gången sedan 1951 nästan all militär export till Sve-
rige. Det innebar bland annat att den nya Jaktviggen saknade sitt
huvudvapen, den amerikanska roboten Sidewinder 9-L. Jas-Gripen
som låg på ritbordet stod utan motor. USA hotade att stoppa både
motorn till Jas och robotarna till planet."

— Vi fick skarpa varningar från amerikansk sida: »Det här är all-
varligt.« Datasaab fick vi äta upp ordentligt. Det ledde ju till den här
utpressningen med Jas-motorn och Sidewindern, säger Sven Hirdman.

Reaganregeringen hävdade att Datasaabs smuggling kostade det
amerikanska försvaret hundratals miljoner dollar. Det strategiska
bombflygets planer och flygplan måste ändras. Jag försökte flera
gånger under 1980- och 1990-talet få mer precisa besked. Men det är
först nu som det talas klarspråk:

— Det sovjetiska luftförsvaret var på den tiden inte så bra. Det fanns
sätt att undvika det och komma in under det, säger en tjänsteman i
Pentagon som då arbetade med nordiska frågor. Han påpekar att l i-
censbrottet inte bara berörde USA utan i ett krig även kunde ha kostat
svenskar livet. Sverige hade ett djupförsvar och det svenska flygvapnet
skulle angripa sovjetiska flygplan, fartyg och utskeppningshamnar.

— Om Sverige hade blivit indraget i ett krig hade denna förbätt-
ring av Sovjets luftförsvarssystem inneburit en kolossal katastrof
för Sverige."

I oktober 1981 genomfördes det första amerikanska försvars-
ministerbesöket i Sverige. Inför avresan gav Caspar Weinberger en



3 I 2  intervju som gav eko i Sverige när han sade: »Jag anser inte att vi har
ett neutralt Sverige. «61

Den svenska regeringen och UD gick i taket. Från planet över
Atlanten tvingades Weinberger göra ett förtydligande. Ola Ullsten
som då var utrikesminister medger att Weinberger i politiska termer
ju hade rätt.

Typiskt för tidsandan var att Weinbergers första uttalande refere-
rades i Svenska Dagbladet som en »fadäs« och ett okunnigt uttryck
för att han »inte hunnit läsa på hela läxan om Sverige«. I själva ver-
ket visste Weinberger och hans delegation mer än både svenska folket
och UD om Sveriges verkliga status.

Ola Ullsten som stod värd för en lunch med Caspar Weinberger
minns än idag »detta förbannade Datasaab«:

— Datasaab var ett trauma. Vi kunde inte försvara det, utan var
tvungna att säga att vi ska gå till botten med detta och det ska inte
upprepas. Vi var rädda om förbindelserna med amerikanerna. Data-
saab var mycket farligare för oss än Palmes uttalanden om Vietnam
och allt annat, säger Ola Ullsten.

Utgången av besöket var inte given. Weinbergers resa hade näm-
ligen föregåtts av en intern maktkamp i Pentagon. Statssekreterare
Richard Perle var emot besöket. Perle var en hårdför republikan som
av sina fiender har kallats »mörkrets furste«. Men Richard Bowman
utnyttjade ett tillfälle när Perle var bortrest och fick Weinberger att
tacka ja. Bowman som följde med på resan, liksom Perle, uppger att
denne var övertygad om att de på flygplatsen skulle mötas av en fientlig
demonstration med Olof Palme i spetsen. De träffade också Palme —
han satt på hedersplatsen intill Weinberger på en galamiddag.

— Till den middagen fick jag Palme och P G Gyllenhammar. Vi
hade hela den svenska eliten där, och det gjorde intryck. Sedan gjorde
vi en separatföreställning på Ulriksdal, med en privat operaföreställ-
ning för Weinberger. Få har fått en sådan behandling som den ameri-
kanska delegationen. De fick se kustartilleriets Erstabatterier som var
helt nya och det gjorde stort intryck. Vi visade Musköbasen och
krigsflygbaser, minns Sven Hirdman.

Caspar Weinberger intygar själv att han »blev imponerad av om-
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fattningen på de svenska mobiliseringsförberedelserna och försvaret. 3  I  3
Att Sverige tog sitt försvar på allvar och var berett att försvara sig
självt var ett viktigt budskap att ta med tillbaka till Washington vid
en tidpunkt då många i USA, inte minst i Reaganadministrationen,
var besvikna över den svenska regeringens anti-amerikanism.«"

— Genom att Bowman och jag lyckades få hit Weinberger och visa
upp det bästa vi hade, så lyckades vi lösa upp knuten. Man insåg på
amerikansk sida att de har större strategiska intressen här, säger Sven
Hirdman.

Men förhandlingarna med USA var hårda. De fördes av diploma-
ten Ulf Dinkelspiel och statssekreteraren Richard Perle och pågick
till långt efter besöket. Datasaab togs över av Ericsson som USA li-
tade på. Datasaab fälldes för licensbrott och staten betalade hälften
av böterna på 33 miljoner kronor till USA. Sverige införde också i
maj 1982 en hemlig kontroll av amerikansk civil teknik som såldes
hit, en omfattande kontroll som lades under Försvarets materiel-
verk.

Men problemen var inte över med det. I USA ägdes viktiga vapen-
system av försvarsgrenarna. US Navy som hade förlorat många pilo-
ter i Vietnamkriget ville inte sälja sina Sidewinder-robotar till Sverige,
en av Vietnamkrigets kritiker. Robert Basil var statssekretare i Penta-
gon och den som skulle fatta besluten om export till Sverige.

— Jag satt först med dessa generaler och amiraler som sade: »Ni
ska inte släppa någonting till Sverige! « Sedan dök Bowman upp och
sade: »De där killarna förstår inte hur viktigt Sverige är för USA!«,
berättar Robert Basil.

Enligt Basil borde Sverige uppkalla en park efter Bowman eller
resa en staty över honom som tack för hans insatser.

— Dick Bowman var arkitekten bakom en mycket subtil och
kraftfull policy som långsamt antogs inom Pentagon och som inne-
bar en växling över till ett tyst stöd till Sverige. Det tillät att vi släppte
iväg vår näst bästa teknologi och hårdvara till Sverige, säger Robert
Basil.

Sverige fick både Jas-motorer och robotar till Jaktviggen från USA.
Men först efter ett hemligt möte på Arlanda i februari 1983 kom



314  klartecknet. Då träffade Olof Palme och Anders Thunborg den mäk-
tige ordföranden i USA-senatens försvarsutskott, republikanen John
G Tower.

En tidigare okänd men väl så talande episod inträffade under
Weinbergers besök. Han skulle få en genomgång av Sveriges försvar
av försvarsminister Torsten Gustafsson. Richard Bowman berättar:

— Vet du vad den svenske försvarsministern gjorde? Han log, tit-
tade på Weinberger och sade: »Jag tror jag ska be general Bowman
att ge den briefingen — han vet mer om detta än jag gör.« Så det blev
jag som gav briefingen om det svenska försvaret!

»SVERIGE VAR NATO:S SJUTTONDE MEDLEM«
SÄKERHETSGARANTIN

Som vi sett tidigare sågs svenska officerare som allierade. Men vilken
var egentligen USA:s syn på Sverige i förhållande till de egna allierade
i NATO? Ett svar gavs i en nyckelreplik som fälldes redan 196o. Det
skedde under en överläggning om Sverige i Nationella säkerhetsrådet.
Amerikanske utrikesministern Christian Herter var då tveksam till
att favorisera neutrala Sverige som stod utanför NATO. Säkerhets-
garantier kunde ju USA endast ge till allierade.

President Dwight Eisenhower kontrade med en motfråga:
»Fundera på vad som skulle hända med de andra skandinaviska

länderna, ja hela Västeuropa, om Sovjet gick in i Sverige.<<63
Eisenhower påpekade att Sverige inte hade något alternativ till

neutralitetspolitiken. Men om Sovjet attackerade Sverige så betydde
det »krig i Europas centrum«.

Eisenhowers retoriska fråga visar att Sverige sågs som nyckeln till
försvaret av inte endast NATO-länderna Norge och Danmark utan
också av »hela Västeuropa«.

USA:s policy blev 196o att »uppmuntra och hjälpa Sverige, utan
att inkräkta på USA:s åtaganden för NATO, att motstå en attack från
Sovjetblocket mot Sverige«. USA »skulle vara berett att hjälpa Sve-
rige som en del av NATO:s eller FN:s svar på aggressionen«.

Det underströks att »diskreta kontakter« med svensk militär måste
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upprätthållas och att vissa NATO-länder skulle uppmanas göra det- 3 1 5
samma.

196z — under president John F Kennedy — skrevs nya riktlinjer för
stödet till Sverige. Kennedy gick något längre än Eisenhower. Här är
det värt att gå till källan" och se vad där verkligen står.

In the event of Soviet aggression, direct or indirect, against
Sweden, that country's strategic position, and the contribu-
tion its defensive strength makes to the NATO northern
flank, would render such aggression a challenge to the free
world, particularly Sweden's neighboring powers Norway
and Denmark.

I denna första mening slås fast att sovjetiska åtgärder mot Sverige är
ett hot mot hela den fria världen på grund av vårt strategiska läge.
Här sägs klart ut att det svenska försvarets styrka bidrar till försvaret
av NATO:s nordflank med Danmark och Norge. Nästa mening
lyder:

In the event of a general war the Swedish Government's
position cannot be predetermined; if Sweden does not
become a cobelligerent with NATO it is important that it
remains a friendly neutral.

Vid ett storkrig går det alltså inte att förutsäga Sveriges val. Men USA
räknar uppenbarligen inte med en förklaring om strikt svensk neu-
tralitet, det alternativet nämns inte. Istället förutses som första alter-
nativ att vi blir medkrigförande med NATO. Detta är samma term
som i NATO-dokumentet från fyra år tidigare, 1958, där alliansen
skulle vidta förberedelser för just ett storkrig.

Det andra alternativet är att Sverige förblir vänligt neutralt. Vad
USA lägger in i begreppen medkrigförande och vänligt neutralt ska
jag återkomma till.

Den tredje meningen slår fast att USA lovar att, undertake to, hjälpa
Sverige:



V.  CONTINGENCIES

1. I n  t h e  e v e n t  o f  S o v i e t  a g g r e s s i o n ,  d i r e c t  o r

i n d i r e c t ,  a g a i n s t  Sweden ,  t h a t  c o u n t r y ' s  s t r a t e g i c

p o s i t i o n ,  a n d  t h e  c o n t r i b u t i o n  i t s  d e f e n s i v e  s t r e n g t h

makes t o  t h e  NATO n o r t h e r n  f l a n k ,  w o u l d  r e n d e r  s u c h

a g g r e s s i o n  a  c h a l l e n g e  t o  t h e  f r e e  w o r l d ,  p a r t i c u l a r l y

Sweden 's  n e i g h b o r i n g  NATO p o w e r s  N o r w a y  a n d  Denmark .

I n  t h e  e v e n t  o f  g e n e r a l  w a r  t h e  S w e d i s h  G o v e r n m e n t ' s

p o s i t i o n  c a n n o t  b e  p r e d e t e r m i n e d ;  i f  Sweden d o e s  n o t

become a  c o - b e l l i g e r e n t  w i t h  NATO i t  i s  i m p o r t a n t

t h a t  i t  r e m a i n  a  f r i e n d l y  n e u t r a l .  W e  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,

seek  t o  e n a b l e  Sweden w i t h  encou ragemen t  a n d  a s s i s t a n c e ,

c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  c o m m i t m e n t s  t o  NATO, t o  r e s i s t  a n y

S o v i e t  a t t a c k .  I n  t h e  e v e n t  o f  S o v i e t  a g g r e s s i o n  a g a i n s t

Sweden a l o n e  w e  s h o u l d  u n d e r t a k e  t o  come t o  t h e  a s s i s t a n c e

o f  Sweden a s  p a r t  o f  a  NATO o r  UN r e s p o n s e  t o  t h e  a g g r e s s -

i o n .  P l a n n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  c o n t i n g e n c y  m u s t

be c o n d u c t e d  o n l y  o n  a  u n i l a t e r a l  U . S .  b a s i s ,  s i n c e  some

NATO p o w e r s  m a y  b e  s e n s i t i v e  t o  a  p r e f e r e n t i a l  a s s i s t a n c e

g u a r a n t e e  t o  a  n e u t r a l  non -member,  a n d  t h e  S w e d i s h  G o v e r n -

ment h a s  s c r u p u l o u s l y  a v o i d e d  a n y  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  NATO.

I t  w o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  h i g h l y  i m p o r t a n t  t o  i n f o r m  o u r  NATO

a l l i e s  i n  a d v a n c e  o f  a n y  s u c h  a c t i o n  we p r o p o e d  t o  t a k e .

USA:s säkerhetsgaranti för Sverige, utfärdad
under president Kennedy 1962, blev
offentligt känd först 2002. I sak gällde det
som slogs fast där hela kalla kriget ut.
Säkerhetsgarantin har följande innehåll:

Även en indirekt sovjetisk aggression mot
Sverige ses som allvarlig. I ett storkrig räknar
USA uppenbarligen inte med någon svensk
neutralitet riktad at alla håll. Sverige ses
i första hand som »medkrigförande..



SECRET

- 1 9 -

2. I n  t he  event  o f  Sov ie t  aggression aga ins t  neighbor ing

Finland,  whether  b y  d i r e c t  m i l i t a r y  a t t a c k  o r  through attempted

subversion o f  t h e  F i n n i s h  Government, Sweden would i n  a l l

l i k e l i h o o d  s e r i o u s l y  reappra ise h e r  non- a l l i a n c e  p o i c y .

Should t h i s  o c c u r,  we should encourage t h e  NATO Countr ies t o

o f f e r  f u l l  NATO membership t o  Sweden, and should  encourage

Sweden t o  j o i n .  S u c h  a c t i o n ,  o f  course,  would be taken  on l y

i f  Sweden i nd i ca ted  i t s  d e s i r e  f o r  c l o s e r  assoc ia t ion  w i t h

the West t o  t h e  e x t e n t  o f  renouncing i t s  h i s t o r i c  p o l i c y  o f

n e u t r a l i t y  r a t h e r  t han  a  w ish  t o  adhere even more r i g i d l y

to  a  p o l i c y  o f  s t r i c t  n e u t r a l i t y .  I n  any event ,  t h e  sub-

stance and t i m i n g  o f  approaches t o  Sweden b y  t he  U.S.  and

other NATO powers would have t o  be c a r e f u l l y  determined i n

the l i g h t  o f  t he  e x i s t i n g  s i t u a t i o n .

SECRET

Department of State

i andra hand som •vänligt neutralt•. Om
vi angrips av Sovjet finns en .garanti• om
hjälp från USA. Denna planering görs
dock enbart av USA eftersom vissa
NATO-länder är känsliga för att utfärda en
garanti till ett neutralt land som inte år
med i NATO och som utåt undvikit att
kopplas samman med NATO. Om Finland
angrips ska Sverige omedelbart erbjudas
fullt NATO-medlemskap. Kålla: SOU
2002:108, Bil 5. S. 31, 61-62.

Guidelines
for Policy and

eratioms.
June 1962
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3 18 » I n  the event of a Soviet aggression against Sweden alone, we
should undertake to come to the assistance of Sweden as part of a
NATO or UN response to the aggression. «

Slutligen slår garantin fast att om Sovjet undergräver Finlands re-
gering eller angriper Finland så inträder ett nytt läge. »Sverige skulle
med största sannolikhet ompröva sin alliansfria politik.« Sverige
skulle då uppmuntras att gå med i NATO, så fort man visade intresse
för att avsvärja sig neutraliteten.

Men planeringen för hjälpen måste ske diskret och fick endast gö-
ras unilateralt av USA. Två skäl för det angavs. Det ena var att »vissa
NATO-länder kan vara känsliga för en garanti om hjälp som ger fö-
reträde för en neutral icke-medlem«. Frågan var ömtålig i alliansen.
Här skulle ju Sverige som inte ens var med i klubben ändå få den
åtråvärda klubbslipsen — säkerhetsgarantin. Det andra skälet var
hänsyn till Sverige som inte fick generas. Detta eftersom »den svenska
regeringen med största omsorg undvikit varje samröre med NATO«
(min översättning)."

Därför byggdes »understandings« — tysta samförstånd mellan
ledande personer. Amiralen Elmo Zumwalt som var chef för USA:s
flotta 1970-1974 har vittnat om en »special relationship« med Sve-
rige. Den innefattade topphemliga briefingar av de svenska marin-
cheferna och besök på hemliga anläggningar. Man utväxlade också
»muntliga förtroenden om hur vi skulle genomföra strategi och tak-
tik i händelse av en sovjetisk attack«.

— Det faktum att Sveriges neutralitet stöddes av handfasta militära
förmågor och av »the unofficial alliance« gjorde mig mindre orolig,
jämfört med dem som inte var insatta."

President Nixon avgick 1974 och efterträddes av Gerald Ford. 1975
slutade Vietnamkriget och nya riktlinjer för politiken gentemot Sverige
lades fast ett halvår senare. 1975 års dokument är mer kortfattat än de
tidigare riktlinjerna från 1961 som innebar en informell säkerhets-
garanti från USA att hjälpa Sverige militärt vid ett sovjetiskt angrepp.
I det nya dokumentet konstaterade utrikesminister Henry Kissinger att
Sverige och »Palmeregeringen har ett inflytande världen över som är
oproportionerligt stort i förhållande till sin storlek «67 (ett återskall av



»Stor oro« Vännen USA

en likartad syn på Sverige kom i ett läckt telegram från USA:s Stock- 3 1 9
holmambassad 2009 där utrikesminister Bildt karaktäriserades med
orden: » Carl Bildt: Medium Size Dog with Big Dog Attitude«)".

Det viktigaste för USA var att »bevara Sveriges oberoende och
ekonomiska och militära styrka«. För NATO:s nordflank är det
strategiskt livsviktigt att svenskt territorium inte faller i sovjetiska
händer. Sveriges väpnade »neutralitet« (ordet anges med citations-
tecken i dokumentet) är nyckeln till balans i Norden och ger Finland
större rörelsefrihet gentemot Sovjet. Därför ska USA »hjälpa Sverige
att upprätthålla en militär förmåga som hjälper det att avskräcka
från och motstå en konventionell militär attack « .69

Politiken var densamma även när Robert Hunter arbetade i Natio-
nella säkerhetsrådet under Jimmy Carter 1977-1981. Hunter var i
två år ansvarig för Västeuropa och NATO och blev under Clinton-
regeringen USA:s NATO-ambassadör i Bryssel åren 1993-1998.

— Jag kan inte erinra mig att vi någonsin verkligen diskuterade
Sveriges militära roll om det blivit nödvändigt med tuffa tag. Men
sanningen var att vi ansåg att Sverige var — med min egen formulering
— NATO:s sjuttonde medlem. Utan att någonsin behövt utreda detta
precist så visste vi att Sverige var del av västs säkerhet och utan tve-
kan också skulle slåss om det skulle bli krig, säger Robert Hunter och
förklarar varför:

— Det var inte en fråga om politiken som neutral eller alliansfri.
Utan helt enkelt om att Sverige tog sitt försvar på allvar och hade ett
icke-provocerande försvar. Det enda hotet kom från Sovjetunionen
— det skulle inte kommit från oss. Alla visste att Sverige inte skulle
låta sig köras över.

— Det var ett slags understanding (tyst samförstånd) att om Sverige
attackerades av Sovjetunionen, så skulle det vara i ett sammanhang
där också NATO-länder blev det.

Att Sverige med sin neutralitetspolitik inte skulle vända sina vapen
västerut var underförstått. William Taft IV, som var biträdande för-
svarsminister åren 1984-1989 och NATO-ambassadör till 1992,
säger:

— Sveriges försvar var inte riktat mot hot från Förenta staterna,



3 zo Norge eller Danmark. Utan det var inriktat på försvar mot möjliga
sovjetiska åtgärder. Vi var glada att det gjordes eftersom Sverige stra-
tegiskt helt klart hade en geografisk nyckelposition. Den svenska
militära förmågan måste Sovjet räkna med om de skulle gå till aktion
i Östersjöområdet.

Norrmännen säger att Sverige skyddade deras rygg?
— Ja, eller deras framsida, svarar William Taft.
Gång på gång återkommer de amerikaner jag har talat med till att

Sveriges försvarsförmåga var en förutsättning för att NATO över-
huvudtaget skulle kunna klara sitt försvar i norr.

— Det är sant. Om Sverige inte hade ett försvar, då kunde vi glömma
alltihop. Då är ryssarna där. Det faktum att Sverige hade ett bra
försvar täckte hela vår nordflank, säger generalmajoren Richard
Bowman.

En tjänsteman i Pentagon som länge arbetade med relationerna
med de nordiska länderna säger:

— I ett krig är neutralitet ett tillstånd med kort förväntad livslängd
— och ni måste gardera er för att inte förlora spelet. Från vår sida var
vi intresserade av att flygvapnet vidmakthölls så att ingen kunde flyga
rätt igenom. De svenska regeringarna hanterade utifrån sina förut-
sättningar detta ganska bra och kallblodigt. De lyckades skydda sina
egna intressen utan att förlora sin själ.

Robert Basil arbetade i Pentagon sedan 1971 och gjorde flera re-
sor till Sverige.

— Jag mötte inte en enda svensk militär eller civil knuten till För-
svarsdepartementet som inte var ytterst pro-amerikansk. De var ex-
tremt mycket för samarbete. De försökte inrikta den svenska plane-
ringen på en konfrontation med Sovjetunionen om det var vad som
krävdes.

Den ökade spänningen kring NATO:s nordflank kring 1980 ledde
också till ett ökat amerikanskt intresse för Sverige. Den amerikanske
försvarsexperten Steven Canby gjorde en rad resor hit.

— Min erfarenhet från att ha träffat företrädare på toppnivåerna
inom försvarspolitiken i er regering var att svenskarna gjorde som
alla andra länder — de hade en retorik men agerade på ett annat sätt.



»Stor oro« Vännen USA

Sverige talade om fred i världen och fredsinsatser. De gav bilden av
att vara mjuka i säkerhetsfrågor. Men när det gäller deras egen lilla
värld vid Östersjön och i norr så är det väldigt mycket realpolitik. Då
är de really hard nosed, säger Steven Canby och tillägger:

— Det gällde även Olof Palme.
I dokumentet från 1962 framgår också att om Finland angreps av

Sovjet förväntades Sverige »med all sannolikhet allvarligt ompröva
sin alliansfrihet«. Om Sverige ville ha ett närmare samarbete med
NATO skulle vi erbjudas »fullt NATO-medlemskap« av USA och
dess alllierade. Det måste dock hanteras med försiktighet beroende
på situationen och i  samråd med USA:s allierade. Som framgått
hade Sverige enligt Anders Thunborg som »trumfkort« att vid ryska
påtryckningar säga att vi alltid kunde gå över till NATO. Det var
alltså inte bara tomma ord från Sveriges sida, utan USA hade tänkt
igenom detta och de hade sin policy klar om Sverige en dag ville ta
steget.

Enligt försvarsminister Caspar Weinberger skulle USA »gjort vad
det kunnat för att hjälpa Sverige ur knipan om Sovjet attackerade
Sverige «.70

Andra nyckelaktörer i Washington kallar Sverige för NATO:s
»silent partner«, alltså ett slags NATO-medlemskap utan rösträtt. En
högt uppsatt företrädare för Clintonadministrationen sade i mitten
av 1990-talet — alltså innan Kennedyadministrationens garanti hade
blivit offentlig:

— Sveriges frihet är garanterad av NATO och det är det som har
gett Sverige politisk frihet att agera.

Kärt barn har många namn: unofficial alliance, the u th  member
of NATO och silent partner. Jag ska återkomma till vad sådana ord
betydde i handling: vilken militär hjälp USA kunde ha gett den dolda
alliansmedlemmen Sverige i fall av krig. Men först en titt på Sveriges
egna dolda krigsförberedelser för samverkan med NATO-länderna.



9 I Dolda svenska krigsförberedelser

SVERIGE HADE alltså redan i  fredstid och vid fredskriser ett
omfattande dolt samarbete med NATO-grannarna Norge och
Danmark. NATO:s viktigaste stormakt USA hade utfärdat en

säkerhetsgaranti.
Vad hade då hänt i ett krig? Det är omöjligt att veta — men varje

land med en krigsmakt planerar, förbereder och övar för framtida
krig. Så vad gjorde Sverige? Svensk politik var »alliansfrihet i fred
syftande till neutralitet i krig«. I två världskrig stod Sverige neutralt
utanför kriget. Men inför ett tredje världskrig fanns det, som vi ska
se, inte någon operativ planering för svensk neutralitet i krig.

Enligt den säkerhetspolitiska utredningen från zooz så var sam-
tidigt operativa förberedelser för samverkan med NATO förbjudna.
Några sådana förekom heller knappt, enligt utredningen som täckte
åren 1969-1989.

Som vi har sett var Per Rudberg beredd att åka till USA vid Palme-
mordet 1986. Men att marinchefen skulle ha sin krigsplacering ut-
omlands tonade utredningen ner. Den berättade inte heller att syste-
met med krigsplaceringar för nyckelpersoner utomlands fortsatte
också under 1970- och 8o-talen.' Och det gällde inte endast officerare
— utan också framträdande personer som Volvochefen Pehr G Gyllen-
hammar. I  hemliga krigsspel förbereddes också den svenska sam-
hällseliten psykologiskt för samverkan med väst.

Officiellt var förberedelser för samverkan i krig med andra länder
alltså förbjudna. Den statlige utredaren Rolf Ekeus slog zooz fast att
»utredningen har inte funnit några tecken på avsteg härifrån«.2

Så vad är sanningen? En officer jag kände antydde att det pågick
verksamhet som aldrig kommit fram i ljuset. Vi träffades. Officerens
historia var smått fantastisk. Han berättade om ett hemligt svenskt
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3 2.4 flygförband som övade med agenter från Norge och Danmark och
förberedde insatser i Finland. Jag var skeptisk. Det var lite av spök-
flygare i natten över det hela. Vid nästa möte visade han mig interna
papper. Det blev fler möten med nya dokument. Det verkade stämma
— men jag hade bara officeren som källa. En dödsruna över en advo-
kat, tillika flygentusiast, hösten 2.009 skingrade mina sista tvivel. Där
nämndes att den avlidne hade varit chef för en »särskild flygenhet«
som hade till uppgift att »infiltrera främmande land«. Tack vare
dessa uppgifter skulle en tidigare svensk överbefälhavare bekräfta för
mig att detta flygförband faktiskt hade existerat.

Detta hemliga flygförband var endast en av en lång rad dolda för-
beredelser för samverkan med NATO-länderna i krig.

I intervju efter intervju frågade jag nyckelpersoner och till slut
kom det fram att det i det hemligaste av allt — det svenska krigshög-
kvarteret — fanns platser förberedda för officerare från NATO-län-
derna. Och inte nog med det. Om Sverige ockuperades fanns det en
hemlig motståndsrörelse — utbildad och utrustad av Storbritannien.
Den lades inte ner förrän på z000-talet, tio år efter Sovjetunionens
upplösning!

»VI RISKERADE LIVET«
SVERIGES DOLDA FLYGFÖRBAND

Det låter först som en ren rövarhistoria — som hämtat ur en agent-
roman:

Sverige hade ett hemligt militärt flygförband som opererade med
civila flygplan och genomförde dolda operationer. Det flög på r980-
talet, både i och utanför svenskt territorium. I samarbete med NATO-
länderna Danmark och Norge övade förbandet dolda förflyttningar
av agenter och andra nyckelpersoner. I öster var uppdraget ett annat
— att infiltrera områden i Finland nära den sovjetiska gränsen genom
fallskärmssoldater.

Den hemliga personalen uppträdde som privatflygare — men var
militärt organiserad. De hade täcknamn och avlönades i kontanter
med sedelbuntar från spionbyrån IB:s efterföljare.



Dolda svenska krigsförberedelser

Detta är inte uppdiktat — utan den hittills okända och sanna histo-
rien om »Flygenhet 66«.

Flygenheten använde tiotalet flygplan och ibland helikopter.
»Affärsiden« var att operera i små civila flygplan utan att väcka upp-
seende. Hela verksamheten var organiserad som ett militärt förband
med chef, stabschef, flygchef, piloter och markpersonal.

— Vi flög ju rent civilt. Utåt sett var vi ju bara ute och flög runt i
privatflyg och landade här och där, berättar Jan Danielsson som var
den hemliga flygenhetens stabschef. Jan Danielsson var ett av hans
täcknamn inom flygenheten, men han heter egentligen något annat.
Att sätta ut vad han egentligen heter går inte, det är fortfarande allt-
för känsligt.

»Civilflygarna« hade en egenhet — de flög gärna lågt, helst i mör-
ker och ibland också med släckta positionsljus.

— Det var väsentligen på natten. Natt är ju bättre än dag för skum-
raskoperationer, påpekar Jan.

Jan är smärt och kunde vara som hämtad ur en film om en brittisk
officer och gentleman. Jag känner honom sedan många år från andra
sammanhang. Men då hade jag ingen aning om hans hemliga upp-
drag. Hela verksamheten lydde nämligen under försvarets allra hem-
ligaste verksamhet: KSI, Kontoret för särskild inhämtning.

— Vi var väl troligen en del av Krigs-IB, säger Jan.
Att det verkligen fanns en sådan organisation bekräftas av över-

befälhavaren Bengt Gustafsson, på posten 1986-1994.
— Det fanns en mobiliseringsorganisation som hörde till den hemliga

delen av underrättelsetjänsten, säger Bengt Gustafsson som berättar
att han själv besökte det topphemliga förbandet. Det bestod också av
en marin enhet och vad som kallades »gränsgångare« — personer med
uppgift att ta sig ut och in över landgränser. Generalens intryck var att
förbandet var »mycket kapabelt«. Många ur personalen var rutinerade
fallskärmsjägare som vid trettiotvå års ålder handplockades för upp-
giften.

— De var framför allt specialiserade på infiltration, säger Bengt
Gustafsson.

Det var i denna organisation som Jans flygenhet ingick. Den bygg-
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3 z6 des upp i början av 1980-talet, det var en kritisk period. Klimatet
mellan USA och Sovjet var spänt, på kontinenten placerades kärn-
vapen och alltfler övningar med nya vapensystem genomfördes både
av USA och av Sovjet i närområdet. Ubåtsintrång i svenska vatten
skedde, samtidigt som polska tavelförsäljare kartlade svenska nyckel-
personer i försvaret och TIR-lastbilar från öst dök upp vid hemliga
svenska militära installationer och övningar. På svensk sida visste
man att Sovjet, Östtyskland, Polen och Tjeckoslovakien hade delat
upp spionaget i Sverige mellan sig.'

De mystiska aktiviteterna ökade farhågorna för ett överraskande
inlett anfall. Det var i ett sådant osäkert läge som Flygenhet 66 i tyst-
het skulle träda i aktion.

— Vi skulle operera i gråzonen före ett krigsutbrott. Men när vi flög
i fred var vi »privatpersoner« och fick betalt kontant, förklarar Jan
Danielsson.

De övade på sin fritid för att hålla verksamheten hemlig även inom
försvaret. Flygenhet 66 bestod i fred av ett dussin piloter, flertalet var
officerare eller reservofficerare.

Planen som användes var civilregistrerade privatflygplan, ett tio-
tal. Det var vanligen fyrsitsiga Cessna 18 z eller sexsitsiga Cessna
zo6 - bland flygare kända som bush plane eftersom de kan landa
även på enkla landningsbanor. Planen är dessutom konstruerade
så att vingarna sitter högt vilket gör det lätt att fälla fallskärms-
hoppare.

— Vi flög, övade, spanade och rekognoscerade både i Sverige och i
grannländerna, berättar stabschefen.

En av uppgifterna för Flygenhet 66 var att infiltrera Finland. Det
skedde genom att flyga in på låg höjd och i fallskärm fälla infiltratörer.
Målområdena under övningarna var de östra delarna av norra Fin-
land nära den sovjetiska gränsen — där en sovjetisk offensiv mot nor-
ra Skandinavien kunde inledas.

— Det var primärt i Kajana- och Ivalo-områdena som vi skulle
kunna göra sådana insatser. Våra passagerare var utbildade fall-
skärmsjägare i mindre grupper om tre. De var ett slags spanings-,
sabotage- och sambandsgrupper.
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T v å m o t o r f l y g p l a n  b ö r  o c k s å  k u n n a  o p e r e r a  f r å n
g r ä s f ä l t  o c h  s k a l l  1  v i s s a  f a l l  medge  f a l l s k ä r m s
f ä l l n i n g .  D e  å r  t y p i s k t  6 - 8 - s i t e i g a  med  2 0 0 - 4 0 0

hp m o t o r e r  o c h  m a r s c h f a r t  2 5 0 - 3 5 0  k m / h .

H e l i k o p t r a r  s k a l l  f ö r e t r ä d e s v i s  v a r a  l ä t t  t y p ,
lämpade f ö r  f l y g n i n g  p å  e x t r e m t  l å g  h ö j d .  D e  ä r

t y p i s k t  k o l v m o t o r -  e l l e r  t u r b i n d r i v n a  med  2 - 4
p l a t s e r  o c h  m a r s c h f a r t  c a  2 0 0  k m / h .

B a a g r u p p

A n s v a r a r  f ö r
b a s e r  med  e r -
f o r d e r l i g  b a s -
u t r u s t n i n g  o c h
f ö r  f l y g t e k -
n i s k t  u n d e r h å l l

Flygenhetens militära
organisation framgår av ett
kapitel i dess flyghandbok.
Boken har tio kapitel med
anvisningar för säkerhet,
flygning, fallskärmsfällning,
marktjänst, utrustning,
materiel m m. Innehållet i
handboken var hemligt och
delgavs endast muntligt till
enhetens personal och detta
först efter särskilt beslut av
chefen för flygenheten.
Källa: Flyghandbok 1/85
far flygenheten. Kap. 3.
Organisation.
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UPPDRAGSPLAN /  yA L 0 (Arroal-mihvc-: HUYPD- ALT - NÖD.)
lipPo.esokiRA'or
Kaamanon — roar,' — rook  — Ale//i~ot
L4moivhva.son.ekofg
Kaamanen N K  1602. Ale/h.-40^ P. 7  / 3 5 2  . (  2 s I.)

F.471.,v/N6-son,e4W-Al
Som ovan, r a n i /  : Moro/la/a 1 - 1 7  6'94'7. ( 3  spi.)
lizvVODPLAA/
R o v / e :

GUh-vare - - I .  058V> 2.500 QA111 Jcan,900'pvi  0 7 7 7

/ ) .  2 000 QM/ # a n k n f a a  y  037/>/.600 QN// —1-ii,a/an Nalk
0211) (>1 .7ao  Optih' — 1 .  A l  M e 4 e  Sja'r  V R e s p .

Ilenesjiirvi 2 2 7 : / > 3 . 0 o o  QNN —s Kan9os�.irvi —s
234e/ > 2.540 Qmipi GO!/. 'va're. (Max. s/22 ~ 0 )

Naviyakonssp141:
Sij'arrso 7 i i r n e , , ; / v  Kerat./.1:145,1 -->
-  iYuonio - - >  - . >
—P !gap småsio'ar,  l iankniaa 0 , , p 4 o n p 5 . 7

Iva/o., - - P  14.5,(4nisf S f i s y s p i e n t  liene.ria,rv;
Sio'sysiernen r a m /  ö a r  ;  ..Inesr;bisirvi .41/ ray?. OP —pp

-  S ; ; 0 ' s y  s / O m  M A / O t i d r i i l  —JP i e n i n i S n i e k i  Z i a / v . 4 5 4 i ,

glilie4;11.4n1Uri 7 0 0  QAM/) 1 4 9  ar P a i l a s j a i y :
7erizia4r,-; n y o s i t i r y i  y  Samma  sem koli*en.

Nindti :
De/vis p4ovi.7 lerrang, Masi I.Zoo QM/ 110paiosiontl7olo.
Has/ / 0 0  QN// roar' .

Flygning på lägsta höjd krävde en minutiös
planering, som i denna plan för fällning av
personal i fallskärm i lvalo-området i Lappland,
nåra sovjetiska gränsen.
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UPPDRAGSPLAN rie/4.771AN/ (uTioRkINING: RourtuRv44.)
ClappirAaosottek.)£
7?»-r444,";Ä: — 4/04/4"— Raulaye.ti.
imuivhve.son.ejork,
Konr. ibirie: /VE 3335: Pe/ro H E  2932.
Ram/a yes: N O  93 57. (  3 si.
r A . ,  L N /IV

Som ewap, . ( 3  si.)
1-1/414.e.4 Aire/mo
16<siporlerisff.~- A l  Ou/a 7 ö r . . , / a .  Lå1/d i rå-s  lv-
Yiir posle,impsi-/r4 (Haukifika/as — Marjinrriemi ),
OPPI4d-aode l v  i  Chehe hamn s a w, /  p i  04,46.u4/o.
Kuslposlerid744- v i d  4 , 4 e  m e d  e/a/rrs— o v ‘
ralorr- Iv. (7,2kiltj5-4evni ( rapp)  p ,  j a h l -
le.~645-1akti oe-4 p a °  Kajaaril.
ArmeramYe-rhemie r :  ylivieska. Broarao
Oulujok; I  omniVel Vawle? — Altiojoa s l a r A l

4N-svanze/e. ArmeWrIamo/ 4 9 , 1 ~  -  4  44,-;17
pr s o d  joi-orkiry 16oriorynilf-i — A , /  ors/
Oun.y;r7rri , Ptkvsi po,  vå9en leapran; — kårs44.~.4.4

jakobsiae Å d g i  a / 6 4 -x— f feh / m  m i m e ,
11514 v 4 4 , - .
RAD4Rsr4VeadVER
Spaniisraa'ar: 1.45,40/telii-o- v111 Marian/ern/ (1/ailuoio
sftmi 1 6 / a j o h , " .  Syhlyisrord.~- v i d  O idu  och
kajacani.

Att under krigsförhållanden dolt transportera
in personal som skulle fällas i fallskärm i
trakten av Kajaani i det vål försvarade
centrala Finland var mycket riskabelt. Som

framgår av denna övningsplan hade enheten
därför god kunskap om var finska armens
luftvärn (Iv) och flygförband var lokaliserade.
Källa: Flygenhetens efterlämnade dokument.



3 3 0 I n f ö r  en flygfällning av personal monterades dörren till det civila
flygplanet bort, vintertid ersattes den av en lös skiva. Sedan skulle
jägargruppen hämtas. Det skedde på platser som ofta låg undan-
skymt. Men först såg någon ur markpersonalen till att kusten var
klar så att inga obehöriga kunde kasta nyfikna blickar.

Hela tiden fanns en alternativplan om något verkade misstänkt
eller gick fel. Då dirigerades jägarsoldaterna med kort varsel om till
en annan plats och tid. Där landade planet, snabb ilastning — och så
åter i luften.

Inflygningen i främmande territorium krävde minutiös planering.
Planen flög lågt och navigerade till fällningsområdet med stöd av låga
berg, älvdalar, småsjöar och landsvägar. På fällningsplatsen fanns en
mottagare, en person som lagt ut lampor. När lamporna låg rätt un-
der planet hoppade jägarna. Vid övningar skedde det från 500 meters
höjd, men i ett verkligt läge skulle flygförarna fälla dem från endast
15o—zoo meters höjd. Materiel kunde släppas på ännu lägre höjd,
från ioo meter.

Ett annat problem var de svenska och finländska flyg- och arme-
förband som kunde vara grupperade längs rutten. Piloterna ville ju
inte få egen luftvärnseld, robotar eller jaktflyg efter sig. Därför in-
gick att noggrant kartlägga egna och fientliga förband så att pilo-
terna inte skulle överraskas. Det verkar inte ha varit många hemlig-
heter i det finska försvaret som var dolda för flygenheten, visar dess
kartor.

Fällningar övades i Sverige. Men enhetens ledning visste att ansva-
riga personer i Finland på något sätt var införstådda och förvarnade.
Detta för att finnarna inte, som Jan säger, skulle bli surprised.

Ett annat mål för infiltration som diskuterades var dåvarande
sovjetrepubliken Estland.

— Det här kunde eventuellt också ske i Estland — men det var bara
snack, det planerade vi aldrig för, säger Jan.

Den andra typen av uppdrag som övades var operationer i västlig
riktning. Uppdragen kom från Sektionen för särskild inhämtning (SSI)
och övades ibland även ihop med personal från NATO-länderna
Danmark och Norge.



REItoc-Ala scsR,A1 A V  VISSA cm.v.r.e.4 r - t v 4 , , å r

Nedanshje,..le 4 / 1  h a r  r . 7 : C s
v v i  4 / 4

411 Jor-br 6 e d o " » , m 5 y t . .  - . 7 . 6 ? " 0 , ' " - T 4 - . :
ke:r ° e h  a  1 letym-dfi _ to#7 44-,,s34h i g _ /  .?"

— p  a  / r fosr  Sky-r- oc4 .44-4
— Ka›, -

✓e l k l  4i'm-rkga
-  /14014Ii o r  oao a/e v e -r ?

Se lab  ea 6-(~14, 9  ofr4 Z  r -

Dui
vt,l k a 4 ,

-  KU ,  2.‘ ral (  haai.o() " 4  .  (2357,:ih-jr-;J
Al4r pa k/ c 4 -  rek.̀  1 4 ~ -nia -

A -7,1s.1./ li;S:14.6euple
-  1 4 . 4 ~ d  6öY ya»-. 7 4 % / 1 ,

• m  cyrh A e  növe,
v a4-4

44"71 v 4 4 . 1  4 7 1
en-4 k f  ?e, p e r F e  l a . r J n ; A L 7

ok4 ,  fåru. l tag "
J'9,4-41' es, oCe . 4 4 1 a /
v b e 4 4 4 ‘ c i  . /

• k  a ;  . 1  j ,

?twos-A

Rekognoscering skedde hos NATO-grannarna
Norge och Danmark för att hitta flygfält
lämpliga för dold hämtning och lämning av
personer. Detta dokument är en samman-

fattning av sådan spaning på plats i Danmark
1982. Källa: Flygenhetens efterlämnade
dokument.



3 3 2 —  Vi fick övningsuppdrag: »Det här ska vi planera för.« Sedan
gjorde vi det, säger Jan.

Han berättar om en övning som för tankarna till de flyktvägar
som användes av underrättelse- och motståndsgrupper redan under
andra världskriget:

I nattens mörker kommer det över en sjö i Värmland två män i
en kanot från norska sidan av sjön. De två männen är inte norrmän
eller svenskar — utan danskar. Det svenska mottagandet blir inte
vad de hade väntat sig — en vilsekommen älg attackerar dem i sko-
gen. Och nu kommer de fram till »flygfältet« — en bergknalle som
röjts från träd och buskar, ett så kallat skogsflygstråk. Det är en
primitiv start- och landningsbana med grus, fyrahundra meter lång.
För att ett litet plan ska kunna komma ner har man röjt en tjugo
meter bred gata i skogen. Banan stiger brant för att ett plan ska
hinna bromsa in. Det går alltså bara att landa åt ett håll och starta
åt det andra.

Danskarna är andfådda och tidspressade. De måste vara på mötes-
platsen inom exakt de fem minuter det är avtalat. Det finns alltid en
alternativ tid lite senare — men missar de den blir det inget nytt för-
sök.

— Om ingen dyker upp andra gången är det allvarligt. I ett verkligt
läge får man nog utgå från att de inte är i livet längre, säger Jan.

Denna gång kom de fram i tid, och snart hörs motorljud i beck-
mörkret. Flygplanet syns inte, det har positionsljusen släckta. Jan
som leder markpersonalen tänder en ficklampa — andra landnings-
ljus används inte den här gången. Men natten är klar och piloten är
skicklig, han hittar ner vägledd av den enda ficklampan, landar,
bromsar in så gruset dammar, vänder planet och tar ombord de två
passagerarna.

— De var lite skakis de där killarna, det var inte vad de hade väntat
sig. Sedan flögs de därifrån till ett större fält. Därifrån togs de med en
snabbare och större maskin till ett fält vid skånska kusten i Höganäs.
Det ligger väldigt bra till för den sortens eskapader —och sedan en båt
över till Danmark. Det var en typisk operation, berättar Jan med
engelskt uttal på sista ordet.



Dolda svenska krigsförberedelser

Varför övade ni uppdrag i väster?
— Det kunde ju vara bra att kunna flytta personer dolt utan att

någon fick reda på det.
Vilka var passagerarna?
— De två danskarna var underrättelseofficerare. Men det hade lika

gärna kunnat vara en amerikan, det är en logisk möjlighet. Vi skulle
öva på att få dem från ett NATO-land till ett annat, säger Jan och
tillägger med ironiskt tonfall:

— Det genomförde vi genom att flyga genom ett Sverige som ju inte
på något sätt hade med NATO att göra!

Flygenheten hade också förmåga att snabbt och diskret lyfta ut
viktiga svenskar ur landet till NATO-länderna.

— Det kunde vara en sista utväg i vissa fall. Folk kan ju vara på fel
plats där det inte finns tillgång till tyngre plan, det kan ju hända saker
snabbt i ett sådant läge. Vi övade det inte specifikt, men det låg inom
vår förmåga — förvisso, säger Jan.

Sådan övning behövdes troligen inte heller. Enheten hade nämli-
gen redan kartlagt grannländernas mindre flygfält minutiöst: läge,
flygvägar, säkerhet vid in- och utflygning i dager och mörker, hinder
runt fälten. Inte minst viktigt var möjligheten till dold lastning och
lossning. Om ett fält i norska Trysil noterades: »Ligger högt (r9oo ft)
och avsides. Bra väg in från Rörbäcksnäs.« Det var ett plus om fälten
dessutom låg nära stränder där de kunde nås med båt — eller ubåt.
Som fältet vid Fritzere vid norska Larvik: »In/ut på lägsta höjd över
vatten. Raka spåret från Strömstad.«

För ett danskt flygfält vid Hadsund noterades: »Trol. ganska ostört.
Ingen bemanning på fältet. Område för dolt uppehållande i skogen
syd fältet. Nära stranden vid Marlager fjord. «

Vad gäller utrustningen hade Flygenhet 66 det mesta som ett flyg-
förband behöver: radio- och sambandsmateriel, nöd- och räddnings-
utrustning, manualer, kartor, reparationsverktyg, fordon, belysnings-
materiel och även egna kodord.

De hade också en för den tiden avancerad utrustning. De experi-
menterade och flög i mörker med night vision goggles. Det var något
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3 3 4 som infördes i reguljära svenska Jas-förband först tjugo år senare,
2009.

Att hålla Flygenhet 66 hemligt var något man ägnade stor omsorg
åt. När enheten ibland lånade ett militärt fält för att öva på var enhe-
tens personal klädda i flygvapenoveraller med gradbeteckningar för
att smälta in i miljön. Men ibland blev det ändå problem.

— Vi opererade under täcknamn. Men vi hade också ID-kort från
Försvarsstaben i våra vanliga namn. Det hände några gånger när vi
övade på militärt område att någon nitisk person hittade oss och
ville gripa oss. Då lämnade vi fram ett ID-kort och gjorde klart att om
vakthavande befäl var rädd om sin karriär så gjorde han bäst i att
ringa det telefonnummer som stod på ID-kortet. De ringde och det
fungerade, minns Jan.

Men utanför militärt område gällde andra regler. Särskilt i Värm-
land brukade detektiven allmänheten ringa polisen och larma om
mystiska flygplan. Då fanns ett diskret skydd som sköttes av Säpo.

— Ibland när vi var ute på konstiga fält i skogen kom det fram en
polisbil och undrade. Då klev det fram en kille ur buskarna som an-
tagligen var från Säpo, iklädd trenchcoat och slokhatt, och visade
upp ett ID-kort och då körde polisbilen! Så det var under god kon-
troll. Det här skötte någon någonstans i Försvarsstaben gentemot
Säpo som var tvungna att finnas till hands.

Men detta är ju ändå Sverige där alla ska lämna kontrolluppgift
eller självdeklaration, hur går det ihop med en topphemlig verksam-
het? Jan Danielsson berättar att ersättning fick personalen av sin
uppdragsgivare staten, men då sades Skatteverket redan ha fått sin
andel. Betalningen skedde i kontanter, i sedelbuntar som förvarades i
ett kassaskåp — någonstans.

Men flygningen innebar också faror och risker — man genomförde
sina uppdrag enligt order, även under mycket svåra förhållanden.

— Inte en enda gång bangade vi ur. Det var inget av våra uppdrag
som vi inte klarade av — jag var ibland chockad över vad vi klarade
av vädermässigt och på annat sätt, minns Jan.

I en intern utvärdering av verksamheten från 1983 konstaterades:
» Enheten har visat sig fungera i de flesta väder och situationer. Besätt-
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ningarna har tagit risker för att visa detta. Dessa risker är i längden
inte godtagbara i fredstid.«

— Om ett haveri hade inträffat hade vi blivit »fredlösa« inom allt
civilflyg — vi flög ju inte precis efter regelboken — och de av oss som
var yrkespiloter hade fått byta yrke, säger Jan.

Att det var en riskabel verksamhet bekräftades också indirekt
av förre överbefälhavaren Bengt Gustafsson. Generalen skrev den
tidigare nämnda dödsrunan över advokaten Hans-Ulrich von der
Esch som dog hösten 2009. Men det var nog få utöver de invigda
som förstod vad som doldes bakom minnesteckningens ord: »Hans-
Ulrich var en skicklig förare såväl av sportflygplan och helikopter
... Han var stundtals väl våghalsig. Tillsammans med hans utbild-
ning till reservofficer kunde dessa egenskaper användas på ett för
försvaret konstruktivt sätt. Han var chef för en särskild flyg-
enhet. «

Jan bekräftar för mig att hans chef, som också hade täcknamn,
i verkligheten hade varit Hans-Ulrich von der Esch.

Vad visste då politikerna? Att enheten existerade var känt av en
snäv krets, även på politisk nivå. Försvarsminister Roine Carlsson
besökte till och med förbandet en gång under sin ministertid 1985-
1991. Förbandet fanns kvar och överlevde kalla krigets slut.

— Jag fattade då inga beslut om att det skulle upphöra, säger Bengt
Gustafsson som avgick 1994.

Flygenheten fick till och med ett utökat uppdrag. Nu skulle den
inte endast släppa ner utan också kunna hämta upp fallskärmsjägare
med sjöflygplan. En övning var planerad i Härjedalsfjällen 1998,
men enheten fick besked att nu var pengarna slut.

I runan över enhetens chef Hans-Ulrich von der Esch hyllar gene-
ral Gustafsson alla de som verkat i hemliga organisationer »för att
infiltrera främmande land eller för motstånd i ockuperat område.
Insatser som på den tiden inte kunde nämnas. «4

Nej, i ett Sverige som officiellt ständigt betonade hur viktigt det
var med neutralitetspolitikens trovärdighet och orubblighet kunde
detta inte nämnas.

Neutralitetspolitiken var den officiella retoriken.
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S ä k e r h e t

2 . 1  S Ä K E R H E T S T Ä N K A N D E

Va r  a l l t i d  m e d v e t e n  o m

-  a t t  m i s s t a g  o c h  m i s s l y c k a n d e n  k a n  k o s t a  l i v

- a t t  e t t  L I T E T  m i s s t a g  k a n  k o s t a  MÅNGA l i v e t

-  a t t  m i s s t a g  s o m  s k e r  i d a g  v a d  g ä l l e r  s ä k e r h e t

o c h  p l a n l ä g g n i n g  k a n  k o s t a  l i v  v i d  g e n o m f ö r a n d e

-  a t t  D u  s k a l l  t i g a  o m  v a d  D u  v e t  o c h  t i g a  o m  v a d

Du h a r  v a r i t  m e d  o m

a t t  D u  s k a l l  t ä n k a  f ö r s t  o c h  t a l a  s e d a n

-  a t t  D u  h a r  k a m r a t e r  s o m  l i t a r  p å  a t t  D u  h å l l e r

t y s t

a t t

-  a t t

I

pen

a t t

-  a t t

f ö r

-  a t t
d e r

kan,

- a t t  a l l t i d  v a r a  v a k s a m  o c h  o b s e r v a n t

-  a t t  t e l e f o n e r  o c h  l o k a l e r  k a n  v a r a  a v l y s s n a d e
( r i s k  f ö r  a t t  a v s l ö j a  i d e n t i t e t e r ,  p l a t s e r ,
t i d e r  m  m)

-  a t t  p o s t  k a n  ö p p n a s  e l l e r  f ö r k o m m a

-  a t t  e n d a s t  s p r i d a  i n t e r n  i n f o r m a t i o n  t i l l  d e
som b e h ö v e r  d e t  f ö r  s i n  v e r k s a m h e t  ( t j ä n s t )

mad

2 . 3  O P E R AT I O N S S Ä K E R H E T

E t t  s ä k e r h e t s n ä t  ä r  u n d e r
F l y g e n h e t e n s  o p e r a t i o n e r .
o r g a n  k o n t a k t a s  v i d  b e h o v
t a n k a r  o c h  f ö r  a v b r y t a n d e
h ö r  e t c .

ö v n i n g a r  e t a b l e r a t  r u n t
M i l i t ä r a  o c h  p o l i s i ä r a

f ö r  a t t  u n d a n r ö j a  m i s s -
a v  r a p p o r t e r i n g ,  f ö r -

B e s ä t t n i n g e n s  s ä k e r h e t  i  d e t t a  a v s e e n d e  l i g g e r  i
e t t  k o n v o l u t ,  s o m  u p p r ä t t a s  f ö r  e t t  v i s s t  o m r å d e
o c h  e n  v i s s  t i d s p e r i o d  s a m t  f ö r  a n g i v n a  f l y g p l a n .
D e t t a  m e d f ö r e s  a v  r e s p  b e f ä l h a v a r e  o c h  f å r  a n v ä n -
das  -  b r y t a s  -  a v  m i l i t ä r  e l l e r  p o l i s  n ä r  d e t  i n -
t e  g å r  a t t  m e d  t ä c k h i s t o r i e n  u n d v i k a  f ö r h ö r ,  r a p -
p o r t ,  g r i p a n d e  e t c .

Du m å s t e  d o c k  a l l t i d  f ö r s t  f ö r k l a r a  v a r f ö r  D u  ä r
d ä r  D u  ä r ,  o c h  v a r f ö r  D u  g ö r  d e t  D u  g ö r !  D u  k o m -
mer  t y v ä r r  i n t e  a l l t i d  a t t  b l i  t r o d d .



2 . 2  S Ä K E R H E T S R E G L E R
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3 3 8 S a m t i d i g t  som flygenheten verkade, upprepade regeringen katego-
riskt år efter år:

»Alla förberedelser och överläggningar syftande till militär sam-
verkan med andra stater i krig är självfallet uteslutna.«5

För Jan som deltog i de verkliga förberedelserna ihop med NATO-
länderna Norge och Danmark blir kontrasten mot den officiella po-
litiken nästan plågsamt stor.

— Verkligheten bakom hyckleriet innebar att människor som riske-
rade livet för Sverige aldrig skulle få ett erkännande eftersom vi »inte
fanns«. Några medaljer har ingen av oss mottagit, säger han och till-
lägger:

— Neutralitetspolitiken var opium för folket. Jag är så oerhört trött
på det där hyckleriet. Det fanns ju en verklighet bakom — som man
sorgfälligt undvikit att tala om för medborgarna.

»TAGGAT BARA ÅT ETT ENDA HÅLL«
INGA PLANER FÖR NEUTRALITET

En av de märkligaste men minst uppmärksammade uppgifterna om
neutralitetspolitiken finns i den säkerhetspolitiska utredningen från
zooz. Den beskrev Försvarsmaktens hemliga operativa planering
som fastställdes 1978:

ÖB ansåg det nödvändigt att prioritera den omedelbara
militära planläggningen på försvar mot Warszawapakten.
Denna var därför angriparen i alla operationsplaner.
Operationsplanen för försvar mot NATO och för vårt
uppträdande under neutralitet fick vid behov utarbetas
senare.6 (Min kursivering.)

Att fienden kom från öster, det förstod snart sagt varje svensk som
gjorde värnplikten då. Och att försvaret inte planerade något försvar
mot NATO hade sin förklaring:

— Själva hotbilden var ju hela tiden helt entydig. Det fanns ju bara
ett hot mot landet. Även om vii festtal sade att vi försvarar oss åt alla
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håll så var meningen klar mellan raderna. Försvaret var taggat bara
åt ett enda håll, säger förre försvarsministern Eric Krönmark.

Redan 1946, när ÖB Helge Jung efter krigsslutet redovisade det
nya läget i Europa för regeringen skedde ett val. Det gamla huvud-
alternativet krigsfall I (krig mot Tyskland) var inte längre aktuellt.
Nu gällde krigsfall II (krig mot Ryssland) och krigsfall III (krig mot
USA/England). Krigsfall II kom i första hand, medan planering för
krigsfall III prioriterades ner då det bedömdes som föga sannolikt
och inte hade hunnits med. Utrikesminister Östen Undén ville ändå
ha en plan för ett västanfall — men ÖB vägrade och fick stöd av stats-
minister Erlander. En planering för ett krig mot västmakterna gjordes
inte.' Detta avspeglas också i  exempelvis de detaljerade hemliga
stridsplanerna för »ÖB:s klubba«, E 1. Planerna baserades helt på
krig mot Sovjetunionen. För mål i Norge och västra delen av Sverige
fanns det 1968 ingen stridsplan för attackflyget.8

Men i början av 1980-talet aktualiserades frågan igen när Lennart
Ljung var ÖB. Regeringen ville ha ett slags uppdatering av krigsfall I
från 1943. Krigsfall I hade utarbetats när Danmark och Norge be-
härskades av tyskarna. Då var ett anfall ifrån Osloområdet i väster
kortaste vägen mot Sveriges centrum vilket krävde att de svenska
armsförbanden kraftsamlades till Värmland.8 På 1980-talet kunde
ett angrepp västerifrån från Norge in i Sverige teoretiskt göras av
NATO eller av Sovjet som intagit Nordnorge och trängde söderut.
Men detta förblev en intern arbetshandling inom Försvarsstaben och
skickades aldrig ut till dem det berörde, militärbefälhavarna och che-
fen för attackeskadern E 1. Därmed blev det aldrig någon opera-
tionsplan för krig mot en fiende från väster.'°

— Vi hade instruktioner från regeringen att också planera krigsfall
väst. Det gjordes aldrig på uttrycklig order från överbefälhavaren.
»Vi ska inte planera för krigsfall I«, sade Lennart Ljung, minns kon-
teramiral Frank Rosenius som då arbetade med planering i Opera-
tionsledningen. I själva verket kunde inte en sådan ensidig planering
mot öst göras av ÖB utan att detta hade godkänts på politisk nivå.

Under andra världskriget bedrev Sverige neutralitetsvakt under
fyra och ett halvt år. Det sägs ibland att militärer planerar för nästa
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3 40 k r ig  efter det föregående — men denna »sanning« gällde inte i Sverige.
Detta trots att hela vår officiella säkerhetspolitik var upphängd på
formeln »alliansfrihet syftande till neutralitet i krig«. Om vi, som det
sades offentligt, bedrev »en fast och konsekvent neutralitetspolitik «
borde ju försvaret också ha planerat för detta ifall krig bröt ut i vår
omvärld.

Men en sådan plan för neutralitet i nästa krig fanns alltså inte,
utan en plan »för vårt uppträdande under neutralitet fick vid behov
utarbetas senare«." Denna avgörande lucka i planeringen var av-
siktlig. De operativa planerna gjordes efter anvisningar från reger-
ingen. Om överbefälhavarna inte planerade för neutralitet måste det
vara politiskt förankrat hos olika regeringar — socialdemokratiska
och borgerliga.

Utredningen Fred och säkerhet skrev att eftersom planerna var
hemliga så »förelåg inte det behov av utrikespolitisk och diploma-
tisk gardering som eljest krävde att ingen särskild stormakt utpeka-
des som angripare, eller alternativt att båda utpekades som hot«
(min kursivering)." I en neutralitetssituation utgör ju bägge stor-
makterna ett hot. Men för ett sådant läge planerades det icke alls.
Medan svenska politiker alltså utåt bedrev neutralitetspolitik och
talade om försvaret som ett neutralitetsvärn så fanns ingen handfast
planering för detta.

Istället kunde ÖB koncentrera sig på hot från Sovjet och Warsza-
wapaktsländerna. Detta sades inte utåt — budskapet till svenska folket
var ju att försvaret var riktat åt alla håll — medan det talades mer klar-
språk i de informella bastusamtalen med Finland. ÖB Lennart Ljung
sade 1978 till finländarna: »Svensk försvarspolitik domineras av hän-
synen till Sovjetunionen. Sovjetunionen och Warszawapakten har re-
surserna. NATO kan inte sätta in samma krafter mot Sverige.«"

Trots ett omfång på 757 sidor förde utredningen Fred och säker-
het inte några säkerhetspolitiska resonemang om att svenska för-
svarsplaner för neutralitet i krig saknades.

Det var först den r juli 1989 som planer »för kris och neutralitet«
trädde i kraft." Under de fyrtio år som kalla kriget hade pågått — mel-
lan 1949 och 1989 — hade alltså Försvarsmakten saknat sådana pla-
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ner. Men planen för neutralitet gällde i endast fyra månader, ty den 9
november 1989 föll Berlinmuren.

Med facit i hand går det att se att förutsättningarna för ett neutra-
litetsförsvar övergavs redan på 1940-talet. Redan i förhandlingarna
om ett neutralt skandinaviskt försvarsförbund stod det klart att detta
måste ha hjälp från västmakterna i ett krig. Dåvarande försvars-
ministern Torsten Nilsson, S, sade också i privata samtal på 1950-
talet att vid ett krig skulle Sveriges neutralitet bara räcka några dagar,
högst en vecka, vilket jag återkommer till.

Under andra världskriget hade framför allt flottans konvojer varit
instrumentet i Sveriges neutralitetsvakt. Genom dem skyddades sjö-
farten och landets import och export. Trots det sänktes svenska far-
tyg av sovjetiska ubåtar. I 1958 års försvarsbeslut reducerades antalet
ytfartyg med 5o procent. De fartyg som effektivt kunde skydda kon-
vojer mot ubåtar — jagare och fregatter — ersattes inte när de föll för
åldersstrecken. Istället satsades på ett invasionsförsvar där flyget blev
den dyraste försvarsgrenen. Fortfarande gällde den dolda förutsätt-
ningen att Sverige vid ett krig skulle få hjälp utifrån.'s

Förre försvarsministern Eric Krönmark anser att förutsättningarna
för en neutralitet i ett tredje världskrig inte existerade:

— På min tid försökte jag predika varför vi hade klarat oss i de
båda världskrigen. I det första var vi strategiskt ointressanta, vi låg
alldeles vid sidan om kraftmätningen. Det gjorde vi egentligen även i
andra världskriget. Det var ju först nu när vi hade det kalla kriget
som vi låg i skärningspunkten mellan stormaktsintressena.

Men det avgörande var enligt Eric Krönmark något annat:
— Vi hade ingen operativ planering för ett anfall från väst. Det var

det som egentligen var kardinalpunkten i det hela.
Hur hårt inriktad planeringen var på ett anfall från öst visade sig

när krigshögkvarteret sattes på prov i ledningsövningen LEO våren
1970. Det var avgående ÖB Torsten Rapp som ville ha en större öv-
ning för sin efterträdare, Stig Synnergren. Dittills hade alla större
övningar utgått från scenariot kris, mobilisering och angrepp i söder
eller i norr från Warszawapakten.
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34 2 —  Men vi hade hållit på med det där i många år. Risken var att folk
trodde att krig skulle gå till precis så som vi hade planerat för det.
Utan nu måste vi hitta på något för att få kuggarna att vandra andra
hållet, berättar generalmajor Clab Skoglund som hade uppdraget
att lägga upp scenariot för LEO.

Det gick ut på en isolerad aktion mot Sverige av Sovjet från väster.
Det var ett så stort avsteg från det gängse tänkandet att Skoglund
först föredrog scenariot för försvarsminister Sven Andersson som
godkände det. Krigsspelet började med en kris där NATO-landet
Turkiet stängde Bosporen så att Sovjetflottorna inte kunde röra sig
fritt i Svarta havet och Medelhavet. Samtidigt bedrev Sovjets Nord-
och Östersjöflottor övningar i Norska havet. På väg tillbaka hem
girade Östersjöflottan plötsligt babord. De intog överraskande Göte-
borgs hamn, flygfälten vid Göteborg, Halmstad och uddarna på Skå-
nes västkust. Därmed var Östersjöinloppen stängda för NATO och
Sverige avskuret från väst.

— Så satte vi igång och övningen höll på att bli rena fiaskot, berät-
tar Clas Skoglund.

ÖB och Försvarsstaben hade som vanligt vid höjd spänning mar-
scherat upp i öster. När Sovjet intog västkusten blev förvirringen to-
tal och de första rapporterna togs inte på allvar. Sedan fastslog rege-
ringens representant i övningen, statssekreterare Anders Thunborg,
att detta var en grov neutralitetskränkning och beordrade att rys-
sarna skulle kastas ut. Överste Per Blomquist minns övningen:

— Det blev ett fullständigt hönshus i Försvarsstaben! Detta hade de
aldrig räknat med. Fienden kommer alltid österifrån, den skulle vara
i Östersjön. Så där höll de på i sex timmar. Det är klart att jag som
ung generalstabsofficer undrade: Varför fattar de inga beslut? Nå-
gonting måste ju göras!

Att det svenska försvaret var riktat mot öster i krig visade sig
också under fred. 1986 genomförde NATO den stora övningen
Northern Wedding i Skagerack. 40000 man, 200 fartyg och 300 flyg-
plan från tio NATO-länder ingick. Styrkan landsteg i Osloområdet
och i Danmark. Både flygplan och helikoptrar från NATO kränkte
svenskt område vilket tidningarna skrev om. När svenska UD och
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Försvarsdepartementet ville protestera mot intrången hade försvaret
svårt att få fram radarbilder från intrången. ÖB Lennart Ljung note-
rade i dagboken:

»Tyvärr är dokumentationen från kränkningarna inte särskilt god,
beroende på den typ av radarstationer som har utnyttjats i det här
området. Det har alltså varit en viss tveksamhet om styrkan i våra
påståenden. «1 6

Major Lars Olsson som har lång erfarenhet som jaktstridsledare
i flygvapnet förklarar att radartäckningen i väster var dålig:

— Det fanns bara en fiende. Man behöver ju bara titta på hur man
fördelade resurserna, det fanns ju inga västerut. Där fanns bara plikt-
skyldigast några symboliska radarstationer.

»DE VERKLIGA PLANERNA«
VINNA T ID  FÖR ATT FÅ HJÄLP

Enligt de besked som gavs till svenska folket zooz förberedde Sverige
och försvaret sig inte på att ta emot hjälp från NATO. »Ingenting har
funnits som tyder på förberedelser för samverkan med NATO eller
med länder som Förenta staterna eller Storbritannien«, enligt den
säkerhetspolitiska utredningen som hade gått igenom ÖB:s operativa
planer för åren 1969-1989.'7

1950- och 9 6 o -talens planer på försvar »tills hjälp anländer«
skulle alltså vara bortglömda under 1970- och 198o-talen.

Men den svenska krigsplanläggningen, de operativa planerna, var
i första hand en planering för hur förbanden skulle utgångsgrupperas
— inte för hur kriget skulle föras.

Det upplevde kommendören av första graden Bengt O'Konor som
tjänstgjorde i Försvarsstabens operationsledning 1961-1964. För-
svarsstaben tog då över den planering som tidigare legat under che-
ferna för marinen och flygvapnet.

— Vår operativa planläggning i Försvarsstaben var helt i det blå.
Den handlade bara om att vi blev anfallna av Ryssland. Hur andra
makter skulle kunna vara med i bilden — det berördes inte. På det
viset blev den operativa planläggningen ett slags sysselsättningsterapi
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344  som inte höll på med realiteter, anser Bengt O'Konor.
— Alla handlingsplaner och övningar gällde endast krigets inled-

ning — hur vi skulle disponera stridskrafterna, säger överste Jan Mört-
berg som varit huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan och som
även arbetat på Försvarsdepartementet.

Ett syfte med operationsplanerna var att sätta igång de stora trans-
portrörelser som krävdes för att få mobiliseringsförsvaret på plats.
Det gällde till exempel att få upp 250000 soldater till Norrland.
Förre armschefen generallöjtnant Åke Sagren var också militärbefäl-
havare i Övre Norrland:

— Ett gravt fel med vår krigsplanläggning var att det blev en allmän
uppfattning att kriget skulle gå till på det sätt som det var planlagt.
Vi som hade anledning att ha lite bättre överblick förutsåg att så
kommer det inte att bli. Vår krigsplanläggning tjänade som grund för
det fredstida planeringsarbetet. Men vi visste också att det första vi
måste göra i krig är att gå ifrån det här. Och agera utifrån det aktu-
ella läget i varje given situation.

Om det hade blivit ett verkligt läge hade man fått förändra pla-
nerna »i betydande grad«, enligt Sagren.

— Det fanns i de officiella planerna inga som helst antydningar eller
åtgärder som syftade till att underlätta hjälp västerifrån. Och inte
heller österifrån, naturligtvis. Men därmed inte sagt att detta fanns i
huvudet på många människor, framför allt på chefsnivå, säger Åke
Sagren.

Aktiva officerare kände ju till den planering som hade lagts fast
1947-1948 under ÖB Helge Jung. Redan 1945 hade Jung gjort en
större strategisk studie utifrån det nya läget vid krigsslutet. Det var
egentligen den enda större strategiska studie som gjordes under
kalla kriget. Slutsatserna lades fast i försvarsbeslutet 1948. Inled-
ningsvis skulle en fiende hindras att genomföra en invasion. Lyckades
inte det gällde det att föra fördröjningsstrider. Vitala delar av landet
skulle i det längsta säkras i avvaktan på hjälp utifrån.

Om Sovjet anföll i Skåne skulle fördröjningsstriderna föras upp
mot Göteborg och Jönköping. Vid anfall i Norrland skulle fördröj-
ningen ske mot Norge. Det var längs vägen från Umeå till Mo i Rana,
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längs väg- och järnvägsförbindelserna från Sundsvall till Trondheim
och längs järnvägen Kiruna—Narvik. Det sades uttryckligen att
fienden skulle hindras att nå Narvik och att förbindelserna till Trond-
heim måste skyddas. Det var den så kallade tidvinnande strategin
för att få hjälp från väst.

En svensk reservofficer har berättat för mig hur hans armsförband
på 1950-talet rekognoscerade i Trondheim under civil täckmantel,
själv var han »kassör» och kompanichefen »direktör» i  ett svenskt
företag)

Denna tidvinnande strategi levde kvar. I  operationsplaner från
196z är ÖB:s strategiska reserver i utgångsläget grupperade för att
försvara dessa reträttriktningar.' 9

Enligt generalmajoren Claes Skoglund var det ÖB Stig Synnergren
som drev på vägbyggena till Norge, som det från Kiruna till Narvik.

— Det var för att möjliggöra understödet, militärt bistånd till Sve-
rige, säger Claös Skoglund.

Försvarsmakten slutade under Synnergrens tid att tala om att Sve-
rige inte kunde stå emot en supermakt utan militärt bistånd. Det
skulle kunna bero på en ändrad strategisk syn, eller för att det var
alltför politiskt känsligt att tala om stöd från väst. Men enligt Claes
Skoglund som pressade sin officerskollega Synnergren på besked var
det ekonomiska skäl som låg bakom. Bistånd ska »vi inte tala om»,
svarade Synnergren, »för då riskerar vi att vi inte får köpa så mycket
materiel som vi behöver», enligt Skoglund.

Officiellt skulle Sverige under 197o- och 198o-talen försöka hejda
och slå tillbaka ett angrepp eller nå ett avgörande, som det senare
hette, i gränsområdet eller kusten.

Men i ett hemligt PM från 197z ville ÖB studera bästa strategin
för att fördröja en fiende så lång tid att regeringen kunde begära mili-
tär hjälp utifrån. »Ett grundläggande värderingskriterium bör vara
den möjligheten krigsmakten ger att i angreppsfallen skapa förutsätt-
ningar för politiska åtgärder, bl.a. hjälp utifrån. Därvid utgör tiden
för ockupation av Sverige det viktigaste måttet.«2° Det gällde alltså
att hinna få fram hjälp innan landet hunnit ockuperas.

Frågan var om vi skulle satsa allt på ett kort som flottan och
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3 4 6  flyget ville. Vinna eller försvinna, alltså. Vi ansåg i armen att det var
en felaktig strategi. Det gällde att behålla handlingsfriheten. Men
flyget och flottan vidhöll att man skulle satsa på skalförsvar kontra
djupförsvar och det som förhånades som »sega gubbar«. Synnergren
ville att vi skulle övergå til l rena fördröjningsoperationer, minns
Clas Skoglund.

Därför bad Synnergren Skoglund, som då ledde Milo Väst, att
genomföra krigsspel där uppdraget var att fördröja en framryckande
fiende mellan Vänern och Vättern.

— Stig Synnergren insåg efter 197z års försvarsbeslut att den ope-
rativa planeringen inte höll, sade Clas Skoglund.

ÖB fick dock inte med sig de starka försvarsgrenscheferna för
flyget och marinen att lägga om planeringen. Men därmed var frågan
inte avgjord.

1973 diskuterade militärledningen hjälp från NATO ifall Sverige
angreps. Den bedömdes komma inom några få dygn upp till två veckor,
räknat från angreppet. 1976 diskuterades huruvida man skulle klar-
göra att »vi inte strider ensamma « för milocheferna. Men enligt
Ek&is-utredningen så omsätts inte dessa överläggningar »i konkreta
förslag«.2' Men är detta sant?

Den tidigare generalstabsofficeren Bengt Wallerfelt har nämligen
hittat utkast till direktiv från ÖB som skulle gälla åren 1974-1979.
Denna operationsorder är entydig. Om angriparen fick fast fot på
svensk mark skulle en särskild order ges och försvaret skulle då gå
över till fördröjningsstrid. Särskilda områden skulle försvaras till det
yttersta. Detsamma gällde områden där »tillförsel och militär hjälp
utifrån kan ges med chans att bli effektiv«.22 Som forskaren Robert
Dalsjö påpekat är detta nästan exakt samma ordalydelse som under
r960-talet. Det visar enligt honom »att hjälp utifrån kvarstod som en
faktor i krigsplaneringen under 1970-talet och påverkade planer och
operationer« 23

Nils Sköld som var arméchef i dryga sju år, 1976-1984, har påpe-
kat att kärnan i den svenska strategin var att behålla handlingsfrihe-
ten. Sedan mitten på 1970-talet gällde »både och«-principen: »Vi
skall vara beredda både att hindra en angripare att få fast fot i Sve-
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rige och föra en uthållig strid på djupet för att matta ut honom. Om
styrkeförhållandena inte medger att hejda angriparna måste hand-
lingsfriheten bibehållas och det blir därför nödvändigt att övergå till
fördröjande strid.« (Min kursivering.)24 Det skrev Sköld i kalla kri-
gets sista år, 1989. Men vad var vitsen med handlingsfrihet och för-
dröjande strid?

Jo, fördröjningsstriden behövs för att Sverige »skall vinna tid för
nödvändiga politiska åtgärder och säkerställa hjälp utifrån« (min
kursivering).25 Sköld var väl förtrogen med tänkandet på såväl mili-
tär som politisk nivå. Han var son till den socialdemokratiska för-
svarsministern under kriget Per Edvin Sköld och stod socialdemokra-
tin nära, bland annat som sakkunnig i Försvarsdepartementet 1984-
1986.

— Om kriget kommer ska vi vinna så mycket tid att politikerna kan
fatta beslut om en ny säkerhets- och försvarspolitik i det uppkomna
läget, säger en officer som haft insyn i planeringen under andra halvan
av kalla kriget.

Han uppger också att det fanns topphemliga planer som fortfa-
rande är sekretessbelagda. Dessa kallades »särskild planläggning«,
något som inte alls nämns av den säkerhetspolitiska utredningen.
Dessa planer var stämplade som kvalificerat hemliga och fanns dess-
utom endast i ytterst få exemplar som endast ett fåtal specificerade
personer fick.

— Operationsplanerna var alltså sannolikt inte de verkliga planerna,
säger denne officer.

»TRÄNGA BAKOM DIMMORNA«
ELITENS HEMLIGA KRIGSSPEL

Svenska folket fick under årtionden höra att Sverige skulle stå neu-
tralt i krig. Denna politik sades vara orubblig och den som antydde
något annat fördömdes. Men samtidigt deltog 730o nyckelpersoner
— inklusive de högsta politikerna — i hemliga krigsspel. I spelen bröt
neutraliteten samman. Kontakter med NATO-länderna aktiverades
och politisk, militär och civil samverkan kunde inledas.
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348 E f t e r s o m  Sverige bedrev neutralitetspolitik och neutraliteten hade
varit framgångsrik under två världskrig hade det varit naturligt om
spelen inför ett framtida krig kretsat kring svensk neutralitetsvakt.
Men spelens uppläggning innehöll endast en kort respit innan Sverige
drogs in i kriget och inledde samverkan med NATO. Detta var poli-
tiskt och militärt ytterst känsligt. Både spelens uppläggning och kurs-
deltagarnas agerande under krigsspelen hölls därför hemliga.

Spelen genomfördes vid Försvarshögskolan (FHS). Högskolans
uppgift redan från starten 1951 var att ge »högre civila och militära
befattningshavare en vidgad överblick över det totala krigets pro-
blem«. Detta totala krig skulle i Sverige mötas av totalförsvaret där
det militära försvaret kompletterades av civilförsvaret, ekonomiska
försvaret, psykologiska försvaret — samt en lång rad centrala och re-
gionala myndigheter, länsstyrelser, landsting och kommuner.

Krigsspelen vid FHS var ett slags rollspel där kursdeltagare mentalt
förbereddes på oväntade händelser och övades i att fatta beslut under
tidspress. Eleverna delades in i tre grupper. Exempelvis kunde grupp
spela Högkvarteret och centrala myndigheter, grupp z riksledningen/
regeringen, medan grupp 3 var oppositions- och diskussionsgrupp.26

Försvarshögskolan låg fram till zoox centralt i »Grå huset», stabs-
byggnaden på Östermalmsgatan 87 i Stockholm. Där genomfördes
främst två typer av kurser. Den ena var den så kallade Allmänna kur-
sen och genomfördes under vår och höst. Den kallades senare Vår-
och Höstkursen och pågick i minst tio veckor. Kursens fyrtio del-
tagare var noga utvalda. ÖB utsåg lovande officerare som skulle
förberedas för högre chefs- eller stabsposter. De civila deltagarna
hade nyckelbefattningar i totalförsvaret och utsågs av sina verk eller
myndigheter. Kurserna fick också en viktig social funktion, deltagar-
na lärde känna varandra och personliga nätverk byggdes upp — del-
tagarna i Vårkursen 1985 exempelvis möts ännu ett kvartssekel se-
nare till årliga möten med föredrag av intressanta personer.

Den andra typen av kurser hölls för Sveriges elit. Det var en vecko-
lång kurs, Chefskursen, med 35-45 deltagare. Det var samma scena-
rier som på Allmänna kursen, men inte lika detaljerade. Chefskur-
serna leddes genom alla år av överbefälhavaren själv, understödd
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av tiotalet högre officerare, däribland vissa generaler och amiraler.
Chefskurserna hölls i avskildhet, oftast under sensommaren på Sol-
backa läroverk i Sörmland.

— Det var ju fantastiska spel de hade där ute på Solbacka. Det är
klart att krigsspelen väldigt ofta återspeglade försvarsledningens tän-
kande, säger förre statsministern Thorbjörn Fälldin.

I Chefskurserna deltog statsråd, statssekretare, riksdagsledamöter,
landshövdingar, generaldirektörer, ledare för kommuner, landsting,
storföretagsledare, fackförbundsordföranden och chefredaktörer —
och även ärkebiskoparna. 1959 spelade högerledaren Jarl Hjalmar-
son rollen som statsminister när Sverige råkade i krig. Trettio år se-
nare, 1989, var det istället en nybliven riksdagsledamot för Vänster-
partiet som spelade statsminister: Gudrun Schyman. Andra politiker
som gick FHS och sedan blev partiledare var exempelvis Gunnar
Heckscher (Högern), Gunnar HeMn (FP) och Bengt Westerberg
(FP).17

Spelens scenarier på samtliga kurser följde alltid samma mönster:
internationell kris med höjd svensk beredskap och därpå en rad över-
raskande händelser. Scenarierna kallades »applikatoriska exempel«.
Här är en provkarta på fyrtio års scenarier.

1953: Sverige blir utsatt för atombombsanfall mot Stockholm och
Göteborg efter att Sovjet förvägrats transiteringsmöjligheter genom
Sverige. USA och Storbritannien förklarar att de inte anser att Sverige
kan hävda sin neutralitet och att de därför avser föra kriget utan
hänsyn till Sverige.

1954: Efter sovjetiskt anfall i Tyskland och mot Danmark angrips
även Kirkenes i  Norge. USA svarar med atombomber mot Mur-
mansk. Kriget drabbar Sverige genom att Sovjet anfaller över land-
gränsen i norr med understöd av atombomber.

1957: Efter hemliga överläggningar mellan Sovjetunionen och
Finland ersätts den finska regeringen av en folkdemokratisk regim.
Sovjet startar kriget mycket överraskande.

1963: Det sovjetiska återtåget efter Kubakrisen annonseras som
en fredsinvit, men förmår inte dämpa spänningarna. Kulmen nås
med ett stort upplagt sovjetiskt anfall där man också utnyttjar kärn-
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3 5 0 vapen. Sådana sätts senare även in mot Sverige.
1972: Island säger upp sitt avtal med USA om Keflaviksbasen vil-

ket resulterar i att USA flyttar över till den norska basen på Svalbard.
Efter successiva positionsframflyttningar ockuperar plötsligt Sovjet-
unionen en mindre del av Övre Norrland.

1976: USA besätter i preventivt syfte Kiruna inför ett väntat sov-
jetiskt angrepp på Sverige.

1988: Konflikten på Balkan övergår i krig då Sovjetunionen efter
hårda påtryckningar marscherar in i Finland och överraskande anfal-
ler Bornholm och Nordnorge.

1993: En ny stark ledning i Ryssland ingriper mot påstådda hot
mot nationella minoriteter i de baltiska staterna. Efter ökad spänning
angriper Ryssland Polen och i ett senare skede Finland, Åland och
Bornholm.

1995: Ryssland kräver vänskaps-, samarbets- och biståndsavtal
med de baltiska staterna och efter en serie incidenter och hot anfalls
Sverige och Finland samtidigt.28

Respekten för svensk neutralitet från stormakternas sida är som
synes ringa eller obefintlig. Men det sker inget isolerat angrepp på
Sverige i krigsspelen. De börjar oftast med att Sovjet under ökad
spänning måste »pacificera« norra Norge och Danmark. I en sovje-
tisk not som lämnas till svenska regeringen nattetid, klockan 03.15,
i ett spel från 1989 heter det med en typisk formulering:

»För att påskynda operationen och därmed undvika onödig blods-
utgjutelse är det nödvändigt för de sovjetiska stridskrafterna att till-
fälligt disponera väg- och järnvägsförbindelser genom Finland och
norra Sverige.« I noten påpekas även att detta »inte står i strid med
den politik som svenska regeringen tidigare tillämpat« — en anspel-
ning på transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen från Norge
över Sverige till den sovjetiska fronten 1941. Även svenskt luftrum
och sjöterritorium berörs. Sovjet kräver att svenska sjö- och flyg-
stridskrafter inte ingriper. Regeringen varnas för att mobilisera för-
svaret eller utrymma större städer. Sådana åtgärder skulle visa »att
den svenska regeringen i verkligheten har helt andra syften än häv-
dandet av rikets neutralitet«. Inga aggressiva avsikter föreligger mot
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I ett krigsspel från 1973 pågår krig mellan
Warszawapakten (WP) och NATO. Sovjet
startar flygangrepp mot svenska flygbaser,
städer och knutpunkter den 12 augusti.
Samma dygn börjar Sverige samverka med
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grupp från Övre Norrlands (ÖN) militår-

områdesstab hos NATO:s Task Force
Northern Norway (TFNN). Sovjetisk trupp är
på svenskt område i norr den 20 augusti når
spel 4:111 slutar, men kriget fortsätter I
spelen.Källa: Kungl. Försvarshögskolan
1973, spel 4:111. Hemlig. Sekretessen hävd.



3 5 2 Sverige, men om regeringen dröjer med sitt svar måste »pacificerings-
aktionen« utvidgas. Sovjet kräver svar inom mindre än fem timmar,
senast klockan o8.00 svensk tid.29

Kursdeltagarna säger i spelen oftast nej till sådana ultimatum och
striderna är ett faktum. Någon respekt för svensk neutralitet visar
inte Sovjet. Scenariot från 1989 är faktiskt en konkretisering av vad
svenska regeringen sagt redan trettio år tidigare, 1959: »Vi är med-
vetna om att en neutralitetspolitik har utsikter att lyckas endast un-
der sådana yttre betingelser att Sveriges neutralitet inte befinnes oför-
enlig med de krigförandes vitala intressen.«30

Detta var dock ingenting som sades senare, under 1970- och 198o-
talen då den svenska neutraliteten sades vara »orubblig» och respek-
terad i omvärlden. Att svensk neutralitet raskt bröt samman i spelen
var heller inte lätt att hantera för de många kursdeltagare som drillats
i neutralitetspolitikens deklarationer. Generalmajor Evert Båge, som
var chef för Militärhögskolan under åren 1984-1990, deltog även
han vid spelen på FHS:

— Där var det många högre tjänstemän som blev förskräckta när
de ställdes inför olika »sanningar« och skulle ta ställning. Högre
tjänstemän i Försvarsdepartementet och annorstädes kände inte igen
sig i scenarierna. Men deltagarna blev engagerade och alldeles upp-
tända. Försvarshögskolan gjorde en fin insats, säger Evert Båge.

Ett skäl till att neutraliteten bryter samman i spelen är naturligtvis
speltekniskt: för att förbereda sig för krig måste man spela upp ett
sådant. Men i spelens händelseförlopp kommer också ofta tidiga
politiska och militära inviter från NATO-grannarna om samordning
av olika slag. »I spelen nyanseras och problematiseras bilden av
krigsutbrottet och Sveriges övergivande av neutraliteten«, skriver
forskaren Johan Gribbe som har granskat krigsspelen fram till 1979.
Han skriver att spelen skulle »skapa en mental beredskap inför det
faktum att Sverige efter ett krigsutbrott skulle uppta ett samarbete
med västmakterna « (min kursivering).3' Detsamma gällde även under
de sista tio åren av kalla kriget fram till 1989, visar nyare spelhand-
lingar som jag studerat i krigsarkivet.

Spelens scenarier och olika inspel är mycket genomarbetade och



Krigsspel 5 som inleds den 20 augusti år en
fortsättning på kriget i föregående dokument.
Sedan Danmark ockuperats anfaller svenska
sjö- och flygstridskrafter Warszawapaktens
minerings• och minröjningsförband i Östersjön.
I norr rasar strider och NATO hjälper Sverige
med flyganfall in i Finland. I söder söker sig

västtyska och danska fartyg till Sverige.
Inför en väntad invasion förbereds slutligen
bistånd till Sverige från NATO med bl a
kärnvapen. Källa: Försvarshögskolan,
Allmänna kursen 1974, Sammanfattning av
händelseutvecklingen i del 5 B, Bilaga 1,
Krigsarkivet. Sekretessen hävd.



3 54 gjordes upp i samråd med regeringskansliet. FHS startade under ÖB
Nils Swedlund som hade statsminister Erlanders och den inre rege-
ringskretsens förtroende. Statsråd deltog i, eller besökte, kurserna
under hela kalla kriget.

Spelen hade alltså en politisk förankring. Grunden till dem lades
av den generation svenska politiker och officerare som hade upplevt
andra världskriget och hotbilden från Stalins Sovjet under 1940- och
1950-talen. De visste hur bräcklig krigsårens neutralitet varit och hur
Sverige hade pressats till eftergifter och neutralitetsbrott. Under kri-
gets mörkaste tid var vi ju inringade av Hitlers och Stalins välden som
var allierade genom Molotov—Ribbentrop-pakten. Under kalla kriget
kom hotet från söder och öster från Sovjetimperiet. Troligen tänkte
regeringens inre krets i samma banor som statsminister Per Albin
Hansson som redan 1938, när de mörka molnen hopades, hade de-
klarerat att den svenska neutraliteten inte var »absolut»:

»Vi skall hålla oss utanför krig. Men kan vi också klara det? Om
det kommer till en situation där vi icke kan hålla oss utanför, måste
vi se till att komma på den rätta sidan. «32

Under första och andra världskriget hade Sverige lyckats hålla sig
utanför kriget — men som de skandinaviska försvarsförhandlingarna
hade visat var Skandinavien under kalla kriget en strategisk enhet
som bägge supermaktsblocken hade intresse av att kontrollera i krig.

Generalmajor Clas Skoglund var lärare vid Krigsskolan och För-
svarshögskolan andra halvan av 1950-talet. Han talade då ofta med
försvarsminister Torsten Nilsson, S, på posten 1951-1957:

— När han var försvarsminister sade han flera gånger till mig: »Det
kan vara så att vi kommer med i kriget. Men om vi klarar att vara
neutrala en vecka eller mindre — så att vi hinner mobilisera — så är det
oerhört värdefullt.» Det tydde ju inte på någon större tilltro.

»En vecka eller mindre» längre varade inte neutraliteten. Johan
Gribbe har funnit att Sverige i krigsspelen regelmässigt angrips som
ett led i Sovjetunionens invasion av Västeuropa. Man skulle förstås
kunna tänka sig ett scenario där Sveriges deklarerade neutralitets-
politik är så framgångsrik att Sverige faktiskt stod utanför kriget.
Men Johan Gribbe påpekar att detta paradoxalt nog är »det svåraste
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scenariot«. Då skulle Sverige visserligen undslippa kriget — men bli
inringat av Sovjetimperiet. Därför undviks scenariot, förklarar han:

»Att öva en situation där Sverige inringat tvingas till eftergifter mot
en överlägsen fiende skulle obönhörligen visat svagheterna i Sveriges
alliansfria politik och betraktades sannolikt som politiskt oaccepta-
belt. Genom att Sveriges neutralitetspolitik misslyckas i krigsspelen, i
den bemärkelsen att Sverige blir angripet, döljs dess svagheter.«"

Sverige riskerade alltså då att inte hamna på »den rätta sidan«. Bo
Huldt, Erik Rossander och Bo Hugemark som har gjort en genomgång
av angreppsscenarierna snuddar vid samma tankegång: »Alliansfrihet
och neutralitet var ett instrument för att skapa stabilitet och förhindra
krigsutbrott — och här var vi beredda att göra vårt yttersta — snarare än
ett recept för hur vi skulle bete oss om krig verkligen bröt ut. »34

På FHS kunde man med dessa konkreta scenarier »i lekens form«
och i en mindre krets förmedla budskap som inte framfördes öppet.
Att spelen öppnade ögonen på många intygas också av ambassadör
Björn Elmft vid UD som deltog 1985:

— Det var inte för alla självklart att när man angreps så var neutra-
liteten slut.

Angriparen var genomgående Sovjetunionen. Och då gällde det för
Sverige att »se till att komma på den rätta sidan». Från 1970-talet
förekom det däremot alternativa händelseutvecklingar där NATO-för-
band ingrep preventivt i Sverige inför ett väntat sovjetiskt angrepp."

— NATO önskade luftlandsätta förband i Norrbotten. Men innan
vi i  regeringen kunde enas om vad vi skulle göra så slogs dörren upp
med beskedet: »De har landat i Kiruna«, minns Bertil Torekull som
var chefredaktör på Östgöta Correspondenten när han gick Chefs-
kursen 1987.36

Sådana inspel orsakade »stor förvirring och indignation bland
deltagarna « .37

Men att USA ingrep var inte ett resultat av en amerikansk hotbild
mot Sverige utan var snarast ett lite provokativt grepp av FHS led-
ning. Det skymtar fram i ett hemligt PM från Chefskursen. Efter att
först ha tagit ställning till den amerikanska landsättningen och gett
direktiv till ÖB och militära myndigheter fick den spelade regeringen
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3 5 6 kafferast. Men kaffedrickandet avbröts av en annan, överraskande
och alternativ händelseutveckling. Nu var det istället Sovjet som luft-
landsatte förband i norr — och nu tvingas regeringen åter att raskt ta
ställning. Det hela blir ett slags självtest av deltagarnas syn på neutra-
litetspolitiken i ett konkret läge."

Samma grepp användes även i den andra huvudtypen av scenarier.
Där var det Sydsverige som drogs in i krig. Bägge stormaktsblocken
inledde kapplöpning om att ta kontrollen över Östersjöutloppen med
Öresund. I ett första scenario kunde Sovjetunionen landsätta förband
på Falsterbonäset, men i det andra alternativet var det Storbritannien
som damp ner.

I efterhand går det att se spelen som ett diskret sätt att förbereda
deltagarna på att de måste se till att Sverige kommer med på »den
rätta sidan«. I  spelhandlingar från 1973 gör Sovjet flyganfall mot
Sverige, Norge och Finland. I  Sverige angrips Boden, Luleå samt
flygbaserna Kallax, Söderhamn, Barkarby och Tullinge, bangårdarna
i Ange, Avesta samt broar över Ume älv. Samma dag noteras: »Sam-
verkan med NATO börjar.«39

Att Sverige vid ett angrepp genast måste gå med på NATO:s sida
ser förre statsministern Thorbjörn Fälldin som självklart.

— Det var bara naiva människor som kunde leva i tron att vi skulle
kunna fortsätta att stå emot på egen hand om vi blev anfallna. Även
om ryssarna kunde sätta in bara delar av sin försvarsmakt. Så fort vi
blev angripna så gällde det ju att hitta en bundsförvant, säger Thor-
björn Fälldin.

FHS spelhandlingar från Chefskurserna har bränts, de finns i vart
fall inte i det material som överlämnats till Krigsarkivet. Men en av
1981 års kursdeltagare vid Chefskursen var socialdemokratiske riks-
dagsledamoten Sture Ericson. Sverige angreps i spelet av Sovjet.

— Jag spelade statsminister och då ringde jag Gro Harlem Brundt-
land, minns Sture Ericson. Brundtland var då statsminister för Sveri-
ges närmaste NATO-granne, Norge.4°

Gustaf Welin var chef på FHS 1984-1987, en epok då den officiella
svenska neutralitetsretoriken efter flera ubåtsintrång och politiska
strider var som mest uppskruvad.
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— Kurserna var ett försök att tränga bakom dimmorna. De syftade
till att deltagarna skulle förstå att vi inte ensamma kunde hålla ut.
När vi angreps upphörde neutraliteten. Vi fick inte tala öppet om
detta — men i realiteten trodde ingen att vi skulle kunna klara av ett
angrepp från Ryssland. Spelen blev ett sinnets beredskap där del-
tagarna levde sig in.

Welin efterträddes som chef för FHS av amiral Bror Stefenson:
— Försvarshögskolan skulle inte endast vara »sådana här planer

har vi och så här gör vi«. Utan det ska vara en think-tank där man är
någorlunda fri i både scenarier och i elevernas lösningar.

Hur länge skulle Sverige kunna vara neutralt, vad visade spelen?
— Att spela hade endast en enda effekt: att visa hur svårt och be-

svärligt det här med neutralitet är när det väl börjar krigas, svarar
Bror Stefenson.

Våra offentliga utredningar har lämnat ofullständiga uppgifter
om spelen. »Fram till i början av 1960-talet härskade vid dessa kur-
ser 'den strikta neutralitetslinjen oinskränke«," skrev Neutralitets-
politikkommissionen 1994. När det gällde kontakter med allierade
var det oftast »fråga om att träna eleverna att säga nej till förslag om
samverkan och erbjudanden om hjälp före ett krigsutbrott« .42 Johan
Gribbe drar andra slutsatser: »Det bör ha framgått klart för kursdel-
tagarna att förberedelser för samverkan med NATO var militärt
önskvärda och att de skulle komma att vidtas före ett krigsutbrott«
(min kursivering)."

Utredningen Fred och säkerhet från 2002 skrev att ÖB vid FHS
fram till mitten av 1960-talet kunde »resonera om militärt bistånd« .44
Men i själva verket var frågan om militärt bistånd aktuell i spelen
under hela den tid utredningen täckte, fram till 1989, visar min egen
genomgång av handlingarna i Krigsarkivet.

Utredningens slutsats löd: »Operativ samverkan och förbere-
delser för sådana var däremot förbjudna. Utredningen har inte
funnit några avsteg därifrån.«" I  själva verket förbereddes just
operativ samverkan i  FHS-spelen. Det skedde i  spelmoment där
vissa kursdeltagare utsågs att företräda NATO:s myndigheter med-
an andra skulle spela den svenska sidan. Det visar spelhandlingar
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3 5 8 f rån  bland annat Höst- och Vårkurserna åren 1967, 197o och
1971.

En särskild grupp elever utses exempelvis i ett spel 197o att åka till
Sverige och företräda NATO genom COMTASKFORNON. För-
kortningen står för Commander Task Forces Northern Norway. Det
var även den autentiska beteckningen på NATO:s ledning i krig för
nordområdena. Kommandots atombombssäkra ledningsanläggning
låg i Reitan utanför Bodo i Norge. Det var ett allierat kommando
som både i FHS-spel och i NATO:s verkliga planer förstärktes med
en allierad styrka (Task Force) från NATO:s Atlantbefälhavare
(SACLANT).

Instruktionen till NATO-gruppen är att den ska landa under brin-
nande krig i Boden och möta militärbefälhavaren för Övre Norrland.
Ett PM med NATO:s önskemål har sänts med sambandsflyg till Sve-
rige några timmar tidigare. Instruktionen till den spelade NATO-
gruppen som nu landar i Sverige är värd att återge:

Önskemål om ömsesidigt understöd framförda i PM
diskuteras. Diskussionen bör utmynna i konkreta förslag.

Ingen förövning. Grp. (gruppen) skall komma överras-
kande för de svenska myndigheterna.

Samverkan koncentreras på de praktiska frågorna, t e
(till exempel) användning av svensk trp (trupp) utom
Sveriges gränser, ev basering av utländska flygplan, trans-
portrörelser över gränserna samt bistånd av olika slag.

Diskutera främst de ömsesidiga understödsmöjligheterna
(även på civil sida).46(Understrykning i original)

Det är inte precis småsaker som NATO vill att Sverige ska hjälpa till
med. Men det är inte ensidiga önskemål, även Sveriges regionala,
militära och civila ledning vill i spelen ha en omfattande och konkret
hjälp i striderna. Det visas av motsvarande instruktioner till de svens-
ka motparterna. Militärbefälhavaren i Övre Norrland (MBÖN) öns-
kar för sin del 1970 militär hjälp med att:
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NATO med flyg ska bekämpa åtta namngivna flygbaser
i Finland som används av sovjetiskt frontflyg (Kemi,
Rovaniemi, Oulu, Kauhava, Vasa, Ivalo, Kajana och
Sodankylä). MBON prioriterar också i vilken ordning
dessa flygplatser ska angripas. NATO ska bekämpa
kommunikationsleder, främst broar i västra Nordfinland
inom ett z5 mil långt stråk (från Torneå till Muonio) och
15 mil djupt in (Kemijärvi),
upprätta direkta sambandsförbindelser mellan två
namngivna luftförsvarscentraler i Norge och Sverige,
samordna väg- och flygtransporter med Norge.

Också civilbefälhavaren för Övre Norrland hade önskemål om ett
brett samarbete med NATO (civilbefälhavaren var MB:s civile mot-
svarighet i krig, i regel landshövdingen).

• Samordning av information och nyhetsförmedling
• Samordning av säkerhetstjänsten
• Samordning av transportrörelser
• Ersättningsbromaterie147

Spelen skulle kunna avfärdas som just spel, och att verkligheten var
något annat. Men många av de åtgärder som föreslogs, som hop-
koppling av luftbevakningen, var i verkligheten möjliga att genom-
föra genom de topphemliga förberedelser som skildrats i tidigare ka-
pitel. Christer Fredholm var marinlärare vid FHS åren 1974-1977:

— På FHS hade man applikatoriska exempel i form av olika krigs-
spel. På slutet var det alltid ett exempel som innebar att om vår säker-
hetspolitik misslyckats och Sverige hade anfallits av Sovjetunionen
så måste vi omgående få hjälp västerifrån. Man skulle då i gruppen
diskutera hur. Man tillsatte till exempel en grupp som skulle över
till England. Vad skulle de då ta upp för frågor som var viktiga att
snabbt lösa? Det var till exempel samband, underrättelser, hur flyg
och fartyg skulle samoperera och så vidare. Det var en självklarhet
att man hade det scenariot uppe. De redovisade vad de hade kommit

359



3 60 f ram till och vad man skulle ta upp med britterna, säger Christer
Fredholm.

Spelhandlingarna visar på en lång katalog av olika typer av sam-
verkan med NATO för ledning, markstridskrafter och flygförband:

Ledning och samverkan: Samverkansgrupper sänds ut från svenska
Högkvarteret till NATO-huvudstäderna Oslo, Washington, London
och Paris (NATO:s högkvarter låg fram till 1966 i Paris). Från 1969
skrevs dock inte längre i spelhandlingarna ut namnen på de aktuella
NATO-huvudstäderna.

Som vi sett utväxlas även regionala samverkansgrupper mellan
NATO:s kommando i Nordnorge och Övre Norrlands militärområde
där militärbefälhavaren alltså får mandat att samarbeta direkt med
NATO i spelen. Så sent som 1989 ställdes kursdeltagarna i Höst-
kursen inför en uppgift att analysera hur de kan »samordna krigs-
ansträngningarna mot Sovjetunionen med Norge/NATO«.

Markstridskrafter: Under hela 1950-, 1960- och 1970-talen ingick
samverkan med markstridskrafter från NATO i krigsspelen. Åren
1956-1963 anges att en brigad från NATO är beredd i Trondheim
för att sättas in i Sverige. 1964 får »svensk trupp insättas utanför
landets gränser«. 197o deltar tre bataljoner amerikanska marinkårs-
soldater i ett anfall på svensk mark för att hindra Sovjet att tränga
fram över svenskt område.

1967 vill NATO ta över ledningen av striderna i delar av det allra
nordligaste Sverige (försvarsområde 66). Samordning mellan Sveri-
ges och NATO:s stridskrafter på marken analyseras av eleverna ännu
1989.

Sjöstridskrafter: Under 1950- och 1960-talen samverkar svenska
marinen i krigsspelen med NATO:s stridskrafter i Kattegatt. I västra
Kattegatt är det NATO som ansvarar för minering, konvojer och
jaktflygskydd av sjötrafiken enligt en uppgjord linje där Sverige an-
svarar för östra Kattegatt. I ett spel 1955 baseras brittiska fartyg på
västkusten. På ostkusten söker sig i spelen 1954-1966 danska och
tyska marinfartyg till baser i Blekinge och fartygen samverkar med
svenska stridskrafter. 1974 förstärks Milo Syd av tre tyska torped-
båtar och sex danska minsvepare.
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Mellan 1958 och 1976 minerar Sverige Öresund vid krigsutbrot- 3  61
tet, samtidigt som NATO-landet Danmark gör detsamma.

Luftstridskrafter: Sveriges och Norges luftbevakningsnät kopplas
samman omedelbart vid krigsutbrottet i de Allmänna kurserna åren
1958-1966. I Chefskurserna dröjer hopkopplingen tills även Sverige
angrips, åren 1958-1964.

Nordkalotten delas i kurserna 1970 och 1976 upp så att NATO
ansvarar för attack- och spaningsuppgifter i nordligaste Sverige. Det
sker norr om 67:e breddgraden. Sverige svarar för angrepp söder om
denna breddgrad (det vill säga en linje syd om orterna Gällivare—
Pajala—Sodankylä).

Åren 1956-1963 förstärker NATO-flyg de svenska flygstrids-
krafterna mot en kustinvasion över Bottenhavet. Kursdeltagarna
lämnade förslag om hur ledning, basering och underhåll av flygplanen
skulle lösas.

Åren 1956-1976 sker i  spelen »basering av utländskt flyg på
svenska baser«. Kursdeltagarna ska diskutera vilka praktiska pro-
blem som finns och hur de ska lösas. 1967 och 1970 landar ameri-
kanskt och norskt flyg i Sverige som svarar för »allmän basservice
och bränsle« medan NATO tar med sig »specialutrustning och ammu-
nition«. Detta överensstämmer, som jag ska visa senare, med USA:s
planer.

I spelet 1970 är samtliga norska flygbaser norr om Trondheim
utslagna av Sovjet. NATO önskar därför flytta över stora delar av
norska flygvapnets moderna stridsflygplan — hela fem divisioner — till
Sverige. En division F 104 Starfighter och en division RF-5 A Free-
dom Fighter flyttas till Frösön i Jämtland. Två divisioner F 5 om-
baseras till den stora basen Gunnarn i Västerbotten och en division
till Vidsel-basen i Norrbotten. Dessutom får NATO basera USA-flyg
tillfälligt på fälten i Kiruna, Vidsel, Gunnarn och Frösön. NATO
önskar också få tillgång till hela det svenska bassystemet: »Övriga
svenska baser beredda mottaga nödlandade fpl (flygplan).« Underla-
get är mycket detaljerat i detta spel — problem som ska lösas är pump-
tryck för olja och olika anslutningar. Som redan framgått önskade
militärbefälhavaren i Boden i spel på 1970-talet att NATO attackerade



3 62 en  rad angivna sovjetiska mål i  Nordfinland — sådana NATO-an-
grepp kan alltså i stor utsträckning ske från svenska baser.

Även civilförsvarets samverkan med NATO var omfattade i spe-
len, som vi sett. 1970 gällde det transport av 7000 flyktingar och 800
svårt skadade från Nordnorge via Sverige till Sydnorge (sträckan
Narvik—Kiruna—Trondheim). Av de 800 skadade »bedöms zoo kräva
lasarettsvård under färden«. Från Sverige behövde invånarna i Finn-
mark och Troms förnödenheter, däribland 300 ton mjöl, 2.50 ton
kött, 5o kilogram sulfa och z 000 flaskor blod. Sverige bistod även
med att underlätta norska postverkets transporter till och från Nord-
norge."

Insats med NATO:s kärnvapen: Atomvapen sågs under 1950-talet
och fram till mitten av 1960-talet som taktiska vapen som även
mindre länder borde ha tillgång till. Sverige förberedde sig i spelen
för att NATO skulle sätta in kärnvapen på svensk sida.

Sverige begär i spelen från 1954 att NATO ska sätta in kärnvapen
mot de baser som Sovjet anfaller Sverige ifrån. De finns i Baltikum,
Nordtyskland, Danmark och Finland. När sovjetiska trupper når
svensk mark begärs från svensk sida 1956 kärnvapeninsatser mot bro-
huvudena i Skåne och Halland. 1958 står fienden vid Falsterbo, Klags-
hamn, Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Torekov samt Halmstad.
NATO kan avvara fem atombomber, och kursdeltagarna får välja ut
målen. Sådana scenarier fanns kvar till 1966. Scenarierna är mycket
exakta och anger inom hur många timmar i förväg kärnvapeninsatser
ska begäras. Fram till 1973 sägs att Sverige kan få understöd från
NATO med kärnvapen om kriget trappats upp till kärnvapennivå.

Mellan 1963-1965 får kursdeltagarna även diskutera basering av
kärnvapenbärande stridsflygplan från NATO i Sverige.

Det psykologiska försvaret övas när kursdeltagarna 1954 ska ta
itu med följande rykte: »Högkvarteret har hemställt att de västallie-
rade skall fälla atombomber mot de fientliga brohuvudena. Sådan
bombning kommer att medföra stora skador på svensk egendom och
förinta alla kvarvarande svenskar.»49

Deltagarna tvingades till svåra val: Vad var viktigast — att stoppa
en sovjetisk offensiv eller rädda de kvarvarande svenskarna?
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3 64 Generalmajor  Clas Skoglund var med på krigsspelen under rege-
ringen Erlander på 1950-talet och han var chef för FHS 1968-1978
under regeringarna Palme och Fälldin.

— De ledande civila var ju naiva. Spelen var ett bra sätt att fästa
deras uppmärksamhet på problemen, säger Clas Skoglund.

Han illustrerar det med ett krigsspel där 5 000 människor skadas
efter ett atombombsanfall — men det finns endast Z000 sjukhusplat-
ser. Då tvingas en läkare, med den naturliga inställningen att alla ska
ha den vård de behöver, att prioritera och välja.

Det som kursdeltagarna på FHS lärt sig omsattes också praktiskt
i övningar. I en generalstabsövning 1964 begärde Sverige understöd
»genom allierad kärnvapeninsats på finskt, baltiskt och svenskt ter-
ritorium«.s° Vid denna tid fanns också operativa studier i Försvars-
staben där man räknade med insats av kärnvapen inom två dygn.

— Studier brukar inte ha så precisa tidsangivelser. Min reflektion är
att man kan ha förhandlat med USA/NATO om att vi kunde räkna
med sådan hjälp i  krig, säger tidigare generalstabsofficeren Bengt
Wallerfelt som forskat i krigsplaneringen." Senare har Robert Dalsjö
funnit dokument som visar att den svenske försvarsstabschefen Rich-
ard Åkerman 1957 fick information från Danmark om hur lång tid
det skulle ta att sätta in atomvapen, både planerade insatser och
oförberedda."

Ännu vid kalla krigets slutår, 1988-1989, spelades det på FHS
med scenarier där neutraliteten blir omöjlig. Sverige angrips av
Sovjet. I ett »logiskt flödesschema«" får eleverna svara på frågan
»Kan vi själva?». Om de svarar »Ja« till fortsatta strider på egen
hand framgår det att det kommer att leda till »påfrestningar« i för-
hållande till NATO. Om de svarar »Nej« till att slåss på egen hand
blir nästa fråga: »Vad kan NATO erbjuda? « Längre ner framgår att
NATO kan ge »direkt hjälp — stridskrafter — ammunition m m«.

Uttrycket direkt hjälp innebär hjälp på svenskt territorium. Enligt
Neutralitetspolitikkommissionen så skulle Sverige främst ha förbe-
rett att få indirekt hjälp, som flygbekämpning av sovjetiska fartyg,
flygfält, framryckningsvägar med mera. Men i 1955 års försvarsbe-
redning där försvarsministern och två partiledare ingick talades det
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Kan v i  s  ä l v a ?

NATO:s krav/önskemål

Vad kan NATO erbjuda?

Konsekvenser på k o r t  s ik t?

Konsekvenser på lång s i k t ?

f reds-
förhandlingar

Def in i t ion av
samordning x )

x) d i r e k t  h)ä lp  -  s t r i dsk ra f t e r
- ammunition m m

avgränsningar av " int ressesfärer '
- i  l u f t e n
- på marken

Ovanstående ger  även incitament t i l l  f rågor  a t t  d iskutera!
- Säkerhe tspo l i t i ska  konsekvenser " e f t e r  k r i ge t "?
- R i s k e n  f ö r  angrepp i  annan r i k tn ing?  Gardbehov?

Hur mycket kan v i  satsa i  norr?
Til lgång på ammunition över t iden?

- S y f t e t  med samverkan: •  Gagna oss k o r t s i k t i g t  < - - - - - >  hejda an fa l l e t
långs ik t ig t  < - - - - - >  framtida r iksgräns?

återta områden ?
-  Graden av  samverkan intressant?
-  O l i k a  fackfrågor

Ska Sverige strida på egen hand mot Sovjet
eller få hjälp av NATO? Här får deltagarna i
krigsspel så sent som 1988 /89  hjälp att
analysera detta. Alternativet att inleda
fredsförhandlingar med Sovjet ställs mot en
samordnad krigföring med NATO som erbjuder

hjälp med stridskrafter och ammunition.
Observera dateringen: 1 november
1989 -  åtta dygn fore Berlinmurens fall.
Källa: Försvarshögskolans spelhandlingar,
höst• och vårkursen 1988/89,  Krigsarkivet.



3 66 också om direkt understöd: Det kunde »bestå i samordning av ope-
rationer för olika styrkor, som i övrigt ledas självständigt och vidare
av stridskrafter som underställs oss för viss uppgift eller viss tid«
samt förnödenheter."

Vidare slogs det 1955 fast: »För alla slag av samverkan fordras
kontakter ... I krig eller under ett beredskapsläge är det både önsk-
värt och nödvändigt att utvidga kontakterna antingen genom en ut-
byggnad av vad som finns i fred eller genom särskilda delegationer.«
(Understrykning i original.)"

Krigsspelen vid FHS fullföljde alltså ända till 1989 denna linje
från 1955. Den syftade till att mentalt förbereda officerarna för mot-
tagande av delegationer, samverkan och direkt understöd i krig."

Alternativet till samordning med NATO är att tvingas inleda
fredsförhandlingar med Sovjet.

Kursdeltagarna uppmanas också diskutera de säkerhetspolitiska
konsekvenserna »efter kriget«. Här kan man ana en diskussion om
på vilken sida Sverige ska hamna — rätt eller fel. Av de frågor som
ställs blir slutsatsen given av det logiska schemat. Sverige måste sam-
verka med NATO.

— Jo. Visst, visst. Och de elevgrupper som kom fram till detta fick
framföra det. Men det fanns ingen lärarlösning. Utan huvudsaken
var att det fick folk att tänka att det kanske inte var så lätt att vara
neutral i alla lägen, kommenterar chefen för FHS 1987-1988, Bror
Stefenson.

»VAD ÄR DET DÄR FÖR RUM?«
PLATS FÖR NATO I HÖGKVARTERET

De allra hemligaste och största militära anläggningarna i Sverige har
veterligen aldrig beskrivits öppet tidigare. De kallas för Zonen, Hög-
kvarterszonen, Högkvartersområdet eller det mer formella Högkvar-
terets krigsuppehållsplats, och byggdes i  huvudsak på 196o- och
1970-talen. Zonens läge är fortfarande hemligt och det var zoio
omöjligt för mig att få ett tillstånd att besöka ens någon enda anlägg-
ning i Zonen. Men så mycket kan sägas: det militära förband som
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skulle skydda anläggningen var under kalla kriget I 3 i Örebro, nu- 3  67
mera nedlagt.

Än idag finns Zonen kvar och delar av den hålls uppvärmda. De
viktigaste anläggningarna är tre: det militära A-högkvarteret, det
militära B-högkvarterat (som är ett identiskt reservhögkvarter om A
skulle slås ut), samt regeringens krigsuppehållsplats. Inuti de ut-
sprängda bergrummen har det byggts moderna lokaler. En av de få
försvarspolitiker som besökt Zonen berättar om hur allt är väl sörjt
för om krigets helvete bryter loss. I regeringens krigsuppehållsplats
står bekväma fåtöljer redo, det är bara att dra av de skyddande plast-
överdragen."

Zonen är fortfarande så hemlig att det fåtal nyckelpersoner som
måste besöka den i tjänsten byter transportmedel på vägen dit. En
officer som på 97o-talet blev kommendant för Högkvarteret kände
inte till Zonens läge och blev överraskad när han upptäckte att den
låg femhundra meter från hans sommarstuga."

I Zonen fanns under det kalla kriget utrymmen för regeringen och
riksdagens krigsdelegation, den miniriksdag av riksdagsledamöter
som är utsedda att fatta de beslut som krävs när riket är i krig. Dess-
utom var alla totalförsvarets myndigheter representerade i Zonen.
Förutom alla de utrymmen som krävs för att leda riket och dess för-
svar så finns kök, mat- och sovsalar för personalen insprängda i ber-
gen. Att bemanna Zonens bergrum skulle vara en stor operation:
»Då talar man om en mindre folkvandring. »59

Som framgått av tidigare kapitel räknade NATO-länderna i fall av
krig med att Sverige skulle bli medkrigförande. Sverige hoppades
också på hjälp från NATO-länderna. Hur skulle då detta organise-
ras? Sådant måste ju förberedas och samordnas med det svenska
krigshögkvarteret.

Enligt beskeden till svenska folket gjordes dock inga sådana förbe-
redelser. Den säkerhetspolitiska utredningen, ledd av Rolf Ekhis,
skrev zooz: »For att hävda neutralitetsavsiktens trovärdighet vid-
togs inga förberedelser för militär samverkan eller för att motta bi-
stånd utifrån.«60

Men det stämmer inte. I det allra heligaste — Zonens krigshögkvar-



3 68 t e r  — fanns det förberedda platser för sambandsofficerare från andra
länder. Det bekräftar flera personer som själva har haft sina krigs-
placeringar i Zonen.

En av dem är det tidigare departementsrådet i Försvarsdeparte-
mentet Ingemar Engman, som var den socialdemokratiske försvars-
ministern Sven Anderssons förtrogne.

— Jag var krigsplacerad i regeringskansliets krigsorganisation och
vi skulle till Zonen. Där fanns rum för västliga sambandsofficerare.
Om det satt en norrman, dansk eller britt i Zonen hade kanske inte
så stor betydelse, samband kunde också ordnas på annat sätt. Men
det hade en symbolisk betydelse, vi skulle inte vara ensamma. Det
visade också att vi planerade för ett långt krig, säger Ingemar Eng-
man.

Zonen användes normalt inte i fred, förutom den civilanställda
personal som alltid fanns för att hålla anläggningarna igång.

Men när avspänningen mellan supermakterna definitivt bröts på
1980-talet ökade i Sverige oron för överraskande anfall. Polenkrisen
1980-1981 och ubåtskränkningarna satte beredskapen på prov. För
att olja upp maskineriet började övningar hållas även i Zonens an-
läggningar. Det skedde på initiativ av försvarsstabschef Bror Stefen-
son.

— Vi hade flera övningar i Zonen. Och för dem som deltog blev det
ju uppenbart. De ställde frågor: »Vad är det där för rum och vilka ska
sitta där? «, minns Bror Stefenson.

Även han bekräftar att rummen byggdes för utländska sambands-
officerare.

— Det var inte sagt från vilka länder. Men det fanns utrymmen för
att ha samverkan, säger Bror Stefenson.

I topphemliga dokument från 196z anges att det skulle finnas så
kallade M-grupper. M stod för Mottagande. Det var alltså grupper
med officerare ur överbefälhavarens personalreserv som hade som
hemlig krigsuppgift att ta emot allierade förbindelseofficerare. Det
slogs också fast att M-grupperna måste utrustas och att erforderlig
materiel skulle ställas i förråd."

Ifall krigshögkvarteret i Zonen där ÖB skulle vara slogs ut av
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fienden fanns det även ett reservhögkvarter. Det leddes av armschefen 3  69
som under åren 1990-1994 var generallöjtnant Åke Sagren.

— Det var en oerhörd sekretess runt det där. Min uppgift var att
vara ställföreträdande ÖB. Så jag hade pistolen skarpladdad hemma.
Det naturliga hade varit att jag som ställföreträdande ÖB skulle gå ut
i krigsterrängen och allra först bege mig till Zonen. Detta medan ÖB
varit kvar i Stockholm så länge som möjligt — i varje fall så länge re-
gering och riksdag var kvar där, säger Åke Sagren.

Innan han blev armschef hade han medverkat i tre försvarsutred-
ningar (tillsatta 1974, 1978 och 1984) och varit militärbefälhavare i
Övre Norrland. Att det i krigshögkvarteret fanns platser för sam-
bandsofficerare från väst återspeglar tänkandet på militär nivå.

— Om krig bröt ut i omvärlden så var neutralitet utesluten, då föll
det samman. Ingen av stormaktsblocken skulle ha tagit hänsyn till
Sveriges eventuella neutralitet. De hade bägge behov av Sveriges luft-
rum och territorium, oberoende av riksgränser. När den krigsavhål-
lande effekten inte längre var tillräcklig — vad gör vi då? Då måste vi
lämna alliansfriheten eller gå under. Då var det fråga om att välja
sida, och det var nog ingen som hade valt östra sidan som bistånds-
part. Det hade krävts ett nytt försvarsbeslut och vi hade självfallet
valt väst. Då blev det någon form av hjälp eller samverkan med väst-
sidan — det var ju ofrånkomligen så.

Samma tankegångar låg också bakom marinchefens hemliga
krigsuppgift att åka till Storbritannien eller, under senare delen av
kalla kriget, till USA. Den uppgiften har tidigare verkat hänga i luf-
ten. Men det faktum att det även fanns platser i det svenska krigshög-
kvarteret för NATO-officerare visar att ett ömsesidigt utbyte förbe-
retts — som i en allians.

»EN HÖGRE STAB I  MONCHEN«
KRIGSPLACERAD I  NATO-LAND

Några svenska officerare fick på 1970- och 1980-talen en dag en avi
med posten. De skulle hämta ut ett rekommenderat brev. Inuti låg en
ny krigsplaceringsorder. Det var ett lakoniskt besked om att de skiljts



37o från sitt förband och hamnat i en personalreserv. Några blev förund-
rade eller rentav upprörda. Vad de inte fick veta var att deras nya
krigsplacering i själva verket fanns utanför Sverige — i ett NATO-
land.

Sådana topphemliga förberedelser för samverkan med NATO
fanns på 1950- och 1960-talen. Men att de fortsatte även under hela
andra halvan av kalla kriget har varit okänt fram till den här bokens
utgivning. Den säkerhetspolitiska utredningen som granskade åren
1969-1989 slog ju kategoriskt fast: »För att hävda neutralitetsavsik-
tens trovärdighet vidtogs inga förberedelser för operativ samverkan
eller för att motta militärt bistånd utifrån. «62

I själva verket fortsatte under 1970- och 1980-talen i största hem-
lighet förberedelserna för att sända ut svenska officerare som skulle
samverka med NATO. Det är politiskt känsligt eftersom svenska fol-
ket också under den tiden fick höra att förberedelser för samverkan
var uteslutna.

Redan 1998 sade Stig Synnergren i en artikel av mig i Svenska
Dagbladet:

— Vi hade förberett så att det inte skulle ta alltför lång tid innan vi
fick hjälp om vi skulle bli anfallna. Några samövningar med NATO-
länder fanns inte. Men det vore ju vansinnigt om vi inte förberett oss
i händelse av ett anfall i en storkonflikt. Då kunde vi bara försvara
oss en viss tid. Vi behövde all hjälp.63

En officer som på 1970-talet arbetade med denna mycket sekreta
planering är den pensionerade generalmajoren Evert Båge. Det arbe-
tet skedde direkt under ÖB Stig Synnergren, ingen annan deltog i
planeringen, förutom ÖB:s sekreterare som skrev ut papperen. Åren
1973-1978 hade Båge överstes rang och var chef för Försvarsstabens
Operationsledning z. Han ansvarade för det som gick under täck-
namnet Högkvarterets befälsreserv. Det var de officerare som vid kris
och krig skulle förstärka de svenska ambassadernas försvarsattachéer
i viktiga NATO-länder.

— Det mest känsliga var ju reserven och vilka det var som vi skulle
skicka ut till våra ambassader. Det var nyligen avgångna försvars-
grenschefer och andra som var på gränsen till diplomatin. En av dem
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som var uttagen var Västkustens store son, P G Gyllenhammar, säger 3 7 1
Evert Båge.

Volvochefen Pehr G Gyllenhammar hade gjort sin värnplikt 1954-
1955 vid I 17 i Uddevalla. Han var sergeant, deltog i repövningar och
Frivillig befälsutbildning." När Gyllenhammar fick beskedet om att
han var avförd, så reagerade han.

— Han blev oerhört upprörd och gav sig inte. Det hela slutade med
att Stig Synnergren själv berättade för honom att han inte alls var
avförd — utan hade en annan och topphemlig uppgift. Gyllenhammar
var en av de ytterst få som fick reda på det, minns Evert Båge.

Pehr G Gyllenhammar bekräftar för mig att uppgifterna är kor-
rekta.° I en kris- och krigssituation hade Gyllenhammar kunnat göra
stora insatser. Som visionär koncernchef för Sveriges största företag,
Volvo, under åren 1971-1990 hade han ett omfattande internatio-
nellt kontaktnät. Dessutom hade Gyllenhammar personligen byggt
upp goda relationer med ledande politiker, däribland USA:s utrikes-
minister och nestorn i utrikespolitiken Henry Kissinger.

Pehr G Gyllenhammars stora intresse för nordisk och internationell
politik var till nytta redan i fredstid. Han kom vid en rad tillfällen under
197o- och 1980-talen att lämna känslig och viktig politisk information
till försvarets högsta ledning, visar ÖB Lennart Ljungs dagbok.

En central aktör bakom åtgärderna för samverkan med NATO
var socialdemokraten Sven Andersson. Han beskrivs av sin stats-
sekreterare Anders Thunborg som »en av arkitekterna « bakom för-
beredelserna för hjälp ifrån NATO-länder.66 Enligt Stig Synnergren
var Sven Andersson insatt i planeringen för samverkan med väst,
vilket stöds av förre marinchefen Bengt Lundvall. Det var ju marin-
chefen som i krig skulle vara »reserv-ÖB« utomlands och samordna
kontakterna med NATO.

— Vid en skärpning av läget skulle jag försvinna över till England. Jag
skulle vara där när det absolut behövdes — i inledningen av anfallet mot
Sverige. Jag hade uppgift att förbereda sjökrig men jag träffade också
andra länders armschefer och flygvapenchefer eller deras närmaste.

— »Vi litar på dig trots att du är högerman«, sade Sven Andersson
till mig. Han hade nog samma uppfattning som vi andra att »det här



3 72. pratar vi inte om». Alla ville vi undgå krig, men det var inte alls sä-
kert att vi skulle kunna stå utanför kriget, säger Bengt Lundvall.67

Lundvalls efterträdare som marinchef var Per Rudberg. Kontak-
terna med väst uppmuntrades på högsta politiska nivå. Försvarsmi-
nister Sven Andersson hade tidigt fått upp ögonen för Rudberg. 196o
studerade Per Rudberg i Paris på den franska stabskursen Cours
suOrieur interarm&s och gick ut med mycket höga betyg. I Paris låg
på den tiden NATO:s Europahögkvarter. När Rudberg hade kommit
hem 1961 ville försvarsministern tala med honom.

— Jag var kommendörkapten av andra graden och blev uppkallad
till Sven Andersson som hörde sig för. Speciellt ville han veta vilka jag
personligen lärt känna. Och så sade han: »Vad du än gör — se till att
hålla kvar de kontakterna!» Och så föll orden ungefär så här: »Vi
kan hamna i ett läge där vi kan behöva dem!», minns Per Rudberg.

I samband med ett lyckat besök av en fransk försvarsminister i
Stockholm långt senare sade Sven Andersson till Rudberg:

— »Du har väl sett till att hålla dina kontakter — har du gjort det?«
Och när jag svarade ja, sade han: »Ja, för fan! Fortsätt med det, för
det är det enda som kan rädda oss om det verkligen skulle knipa
till!», minns Per Rudberg.

Att det fanns förberedelser för att skicka ut höga officerare utom-
lands behandlades rätt så utförligt av Neutralitetspolitikkommissio-
nen, som täckte åren 1949-1969.6g Men förberedelserna var mer
omfattande och detaljerade än vad som framkom av betänkandet.
Det visar topphemliga dokument från 1962-1963. Ett av dem är
skrivet av chefen för Försvarsstabens Operationsledning 2, dåvar-
ande översten Åke Mangård. Han var ansvarig för krigsplanlägg-
ningen. Åke Mangårds PM är daterat december 1962, två månader
efter Kubakrisen — vilket är av intresse här."

När Kubakrisen skärptes var nämligen USA:s flygvapenchef Cur-
tis LeMay på officiellt besök i Sverige. Den is oktober 1962 fick USA
fram spaningsbilder som visade en sovjetisk bas för medeldistans-
robotar på Kuba. Curtis LeMay, som hade byggt upp USA:s strate-
giska kärnvapenbombflyg Strategic Air Command, SAC, för ett krig
mot Sovjet, tvingades brådskande åka hem till USA."
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Men LeMay flög inte ensam tillbaka i sitt officiella plan (som han
spakade själv). Med ombord fanns också överste Åke Mangård.
Medan världen höll andan inför det hotande storkriget flögs alltså en
av dem som visste mest om Sveriges krigsplanläggning till Amerika.
Bakom beslutet att sända iväg överste Mangård stod ÖB Torsten
Rapp och försvarsstabschefen Carl Eric Almgren — samt försvars-
minister Sven Andersson.

— Praktiskt taget över en natt blev jag tillsagd att förbereda mig för
denna avresa tillsammans med honom (LeMay). Jag vill minnas att
det var en fråga som togs upp direkt med Sven Andersson, mindes
generalmajor Åke Mangård 1993. Mötet med Sven Andersson tog
endast två minuter:

— Han sade: »Åk! «, inte mycket mera.
Mangård rusade hem, packade väskan och följde med över

Atlanten." Att resan kom överraskande intygas av Evert Båge som
då arbetade på Operationsledning 2. under Åke Mangård som var
en omtyckt chef.

— Vi var inte orienterade om resan. Vi blev lite förvånade när Man-
gård åkte med LeMay. Åke Mangård hade väldigt god kontakt med
LeMay. Både ÖB och försvarsstabschefen tyckte det var bra om han
kunde komma över — de kände stort förtroende för Mangård. Att det
förbättrade möjligheterna till kommunikation genom att Åke Man-
gård åkte över under krisen är jag helt övertygad om, säger general-
major Evert Båge.

Medan general LeMay var upptagen med Kubakrisen avvaktade
överste Mangård:

— Det var några dagar där som jag fick vänta i Washington. Då
fattades besluten på högsta nivå om hur de amerikanska flygstrids-
krafterna skulle användas.

Därefter kallade LeMay upp Mangård till Pentagon och de två
fortsatte tillsammans till Kalifornien. Mangård besökte på egen hand
bland annat den enorma luftförsvarscentralen North America Air
Defence Command (NORAD) i Colorado Springs i Klippiga bergen
samt enligt vissa uppgifter även det stora underjordiska högkvarteret
för SAC i Omaha i Nebraska.72

373



374  M y c k e t  talar för att Mangård sändes till Washington för att vara
till hands och kunna inleda samverkan mellan USA och Sverige om
det skulle bli krig. Som en följd av Kubakrisen upprättades den fasta
signalförbindelsen mellan Försvarsstaben och US Air Force i Wies-
baden. Där disponerade Sverige också en lokal som överste Mangård
besökte?'

Under Kubakrisen var Mangård inte den ende högt uppsatte
officer som var på resa i  västerled. Marinchefen Åke Lindemalm
(Bengt Lundvalls företrädare åren 1961-1970) hade som hemlig
krigsuppgift att samordna krigföringen med NATO. Lindemalm var
i Storbritannien vid tiden för Kubakrisen.74

Att vid ett skärpt läge sända svenska officerare till NATO:s stor-
makter låg helt i linje med Åke Mangårds PM om »bistånd utifrån«
från december 1962. Det var resultatet av flera års arbete. Det skedde
enligt Mangård med Sven Anderssons och statsminister Tage Erlan-
ders stöd. I  ytterligare en handling som upprättades av Mangårds
överordnade den 7 januari 1963 finns också en klar koppling till
politiska beslut:

»Samverkan av militär art förutsätter överenskommelser på det
politiska planet. Skall militär samverkan etableras, måste samtidigt
samverkansåtgärder vidtagas inom resp länders politiska ledning.«
(Understrykning i original.)"

Dokumentet visar att Sverige behövde ha 68 personer krigsplace-
rade utomlands i sju så kallade U-grupper (utgående samverkans-
grupper). Dessa »militärmissioner« skulle alla ledas av personer med
generals eller amirals grad.

I de planerade missionerna ingick officerare av skilda slag samt
kryptotekniker och specialister. De första samverkansofficerarna
kunde sändas ut redan vid en skärpning av det utrikespolitiska läget.
Denna stomme till samverkan kallades utlandsgruppernas A-omgång
och skulle lämna Sverige först. Trots att neutralitet ännu gällde skulle
militär samverkan alltså kunna inledas med de nationella högkvarte-
ren i NATO-länderna USA, Storbritannien, Västtyskland, Danmark
och Norge samt i Finland. Dessutom skulle samverkan ske med » led-
ningsorgan i NATO», det vill säga Militärkommittén i Washington,
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3 7 6  Europabefälhavaren med staben SHAPE i Paris, cheferna för Nord-
kommandot AFNORTH i Oslo och för BALTAP i danska Karup och
västtyska Flensburg.76 Ingen officer skulle sändas till Sovjet eller
något annat land i öst. De två svenska militärattachéerna i Moskva
förutsattes i ett storkrig vara hemkallade från Sovjet med uppgiften
att istället ta emot sambandsofficerare från NATO. Dokumenten ty-
der inte direkt på ett svenskt försvar »riktat åt alla håll«, som det
brukade sägas ifrån talarstolarna.

Även de regionala militärbefälhavarna skulle snabbt kunna ta kon-
takt med grannländerna medan Sverige ännu var neutralt. Kontakt
skulle etableras över »svensk-finska gränsen, svensk-norska gränsen,
över Öresund«. Dessa direktförbindelser skulle etableras »inofficiellt«
och vara begränsade »för att inte vår neutrala ställning skall äventy-
ras «." Som jag har kunnat visa i avsnittet om krigsspelen på Försvars-
högskolan fick kursdeltagarna där spela att de ingick i sådana regio-
nala samverkansgrupper och företräda både Sverige och NATO.

Vid ett krigsutbrott mellan stormakterna skulle U-grupperna för-
stärkas och bli fulltaliga i ett andra steg, en B-omgång. Antingen var
Sverige då neutralt, eller »indraget i ett storkrig på västs sida«. Då
skulle U-grupperna samverka med NATO:s ledningsorgan. Persona-
lens uppgifter sträckte sig över en rad olika områden: underrättelse-
tjänst, sambandstjänst, operativ verksamhet, materielanskaffning och
transporter.

Detta krävde också ett fungerande samband som skulle ske via
NATO. Här förutsågs att även svenska politiska och diplomatiska
meddelanden skulle gå i NATO:s system: »All trafik från U-grupper
(liksom även från politiska representationer) i USA, Storbritannien,
Frankrike och Västtyskland torde med nödvändighet behöva gå över
NATO-nät och med NATO-metoder. Behov av starka sambands-
organ torde komma att föreligga främst i Norge men i viss mån även
i Danmark. « 78

Samtliga sju U-grupper skulle samverka med värdlandets krigsled-
ning. Därutöver var det noga specificerat vad de skulle göra i varje
land. I  Finland förutsågs samverkan om underrättelser, sambands-
tjänst, »stridsverksamhet och kommunikationer«." Gruppen skulle
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också ge direktiv till de svenska regionala samverkansgrupper som
sänts till Finland.

De tio svenskar som behövdes i Frankrike skulle bland annat sam-
arbeta med NATO:s Europabefälhavare (SACEUR) i  Europahög-
kvarteret (SHAPE) i Paris. Personalen skulle 1963 vara beredd »att
ingå i SHAPE:s olika avdelningar«.8° (NATO och SHAPE flyttade
1966 till Belgien.)

U-gruppen i Västtyskland var sex man stark. Samverkan skulle
eftersträvas om underrättelser, samband »samt stridsverksamhet i
södra Östersjön»."

Fem man skulle sändas till Danmark och NATO:s Östersjökom-
mando (BALTAP). Förutom strid i  södra Östersjön skulle de även
samverka om Öresund.

Tretton svenskar krävdes i Storbritannien, här tillkom även sam-
verkan med NATO:s kommando för Engelska kanalen (CHANCOM),
konvojverksamhet och eventuellt även flygsamverkan. Svenska flyg-
vapnets jaktplan kunde fungera som en skärm mot sovjetiska anfall
mot Storbritannien. Brittiska Bomber Command hade sina flygvägar
mot sovjetiska mål i krig genom svenskt luftrum, och kunde även
behöva nödlanda på svenska baser.82

I Norge behövdes nio svenskar som bland annat skulle samverka
med NATO:s högste chef där (CINCNORTH) och vara beredda att
ingå som stabsmedlemmar. Ett mycket nära och omfattande sam-
arbete förutses. »Samverkan eftersträvas främst avseende underrät-
telsetjänst, sambandstjänst, konvojtjänst över Atlanten och Nord-
sjön samt längs norska och svenska kusterna, kommunikationer till
lands, luftförsvar m m.«" Dessutom skulle samband upprättas med
de regionala svenska samverkansgrupper som sänts till Norge.

Den största och viktigaste gruppen på sjutton personer skulle sän-
das till USA för samverkan »med USA:s högsta krigsledning». Dess-
utom skulle den arbeta nära NATO:s militärkommitte. Chefen för
gruppen skulle vara beredd att ingå som medlem i NATO:s militära
representantkommitte« .84 Militärkommittén är NATO:s högsta mili-
tära organ. Att Sverige skulle vara medlem innebär att vi skulle vara
jämbördiga med NATO-länderna, vilket antyder att Sverige i krig
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3 78 förutsågs ha samma status som de allierade, alltså NATO-medlem.
Dessutom anges som en uppgift att »flygsamverka« med högkvar-

teret för SAC — det vill säga amerikanska Strategic Air Command. De
strategiska bombplanen skulle ju flyga över Sverige i krig.85

En annan central uppgift i USA var att samarbeta med NATO:s
överbefälhavare för Atlanten (SACLANT) som svarade för bland an-
nat förstärkningar till Norge och Danmark.

När Per Rudberg som tillträdande marinchef besökte USA 1978
fick han ett storartat mottagande under fyra dagar. Han mötte nästan
hela ledarskapet för US Navy, besökte femton olika amiraler samt
den general som ledde marinkåren. Sju amiraler deltog i en middag
som gavs för Rudberg. Amiralen William J Crowe träffade Rudberg
hela tre gånger — Crowe var senare under åren 1985-1989 USA:s
högste militär (Chairman of the Joint Chiefs of Staff). Försvars- och
marinattachén Lennart Forsman rapporterade entusiastiskt hem: »Vi
har i samband med detta besök fått en uppmärksamhet från US
Navys sida som inte torde stå efter den vid ett motsvarande besök
från de viktigaste NATO-länderna. Det förefaller inte otroligt att vi
t o m ägnats större uppmärksamhet.«86

I ett hemligstämplat avsnitt av rapporten, som jag fick ut först
efter en dom i kammarrätten, går attachén in på orsakerna till det
amerikanska intresset. Vad detta berodde på »kan man endast speku-
lera över. Den ökande betydelsen som Nordflanken fått i amerikanskt
militärt tänkande är sannolikt bidragande. Området har blivit intres-
santare. Det var frapperande hur ofta Nordflanksproblematiken kom
upp under de olika samtalen. Betydelsen av ett starkt svenskt försvar
och en stark svensk marin blir därför i  högre grad även ett ameri-
kanskt intresse. Oro för minskade svenska försvarsansträngningar
kunde märkas vid flera tillfällen«(min kursivering)." Numera behö-
ver man inte längre spekulera om orsaken till uppmärksamheten.
Enligt Per Rudberg berodde mottagandet på att USA kände till hans
uppdrag att vara högste svenske militäre företrädare utomlands vid
krig.

Efter januari 1963 finns inga kända och avhemligade dokument
om U- och M-grupperna. En förklaring kan vara gripandet av spio-
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nen Stig Wennerström i juni 1963. För Sovjets räkning hade Wen-
nerström inte endast fotograferat av stora mängder hemliga hand-
lingar. Ryssarna hade även pressat Wennerström på besked om vad
Åke Mangård gjort i  USA under Kubakrisen. Mangård sade till
Neutralitetspolitikkommissionen att förberedelserna »var ett väldigt
känsligt ämne« och att papper förstördes. »Hela tiden hade vi häng-
ande över oss ... risken att papper försvinner och kommer i fel
händer. «b8

Regeringen informerades efter Wennerströmaffären i  december
1963 om att planerna fanns.89Planeringen fortsatte också, som Evert
Båge vittnat om, långt in på 1970-talet. Det fanns även inom under-
rättelsetjänsten en likartad planering för att sända ut officerare vid
ett kuppanfall. ÖB Stig Synnergren som avgick 1978 berättade enligt
en utskrift från Neutralitetspolitikkommissionens arkiv i korta pas-
sager: »Ibland kanske man hade sänt ut dem mycket tidigt, ibland
innan det hände ... att vi blev anfallna. Men under alla förhållanden,
hela gänget skulle inte ut förrän vi var i krig ... Vilket land kommer
vi då att vara allierade med och hur bär man sig åt för att få bästa
möjliga kontakter? Det var det det var frågan om. ... Så mycket var
klart att de skulle ut till England och Amerika i högsta grad ... Ingen
var förberedd att fara till Ryssland i alla fall.«9°

Ett annat viktigt NATO-land var Västtyskland och där gick förbe-
redelserna långt — och pågick åtminstone till andra halvan av 1980-
talet. Det berättar överste Hjalmar Mårtenson som hade en topp-
hemlig krigsplacering där under åren 1979-1985. Han var väl
kvalificerad för uppgiften eftersom han kunde tyska och hade varit
militärattaché i Bonn. Överste Mårtenson arbetade efter sin pensio-
nering som konsult på Högkvarterets underrättelseavdelning. Där
var han enligt sina egna ord »NATO-kunnig«. Hans hemliga krigs-
placering var i en västtysk högkvartersstab utanför München.

— Det sades mig att det var Stig Synnergren som hade träffat en
överenskommelse med höjdare i Tyskland om att en svensk officer i
händelse av ofred skulle ansluta till en högre stab i München. Det var
en stor högkvartersstab som var klart underrättelseinriktad, säger
Hjalmar Mårtenson.

379



3 8o Arrangemanget rimmar illa med den officiella bilden att Sveriges
förberedelser var ensidiga och att NATO-länderna inte skulle känt
till dem. Mårtensons krigsplacering var ett ömsesidigt arrangemang.
På motsvarande sätt skulle en västtysk officer tas emot i Sverige vid
ofred. Samarbetet övades redan i  fred vid arbetsresor. Mårtenson
åkte ner till Tyskland i civila kläder och träffade sin motpart som var
kommendörkapten. De blev goda vänner och han bodde hos sin tyske
kollega flera gånger.

— Det var en mycket sekret historia. Jag åkte ner en gång om året
för att öva mig och upprätthålla kontakten. Ett halvår senare kom
min tyske kollega till Sverige, säger Hjalmar Mårtenson.

De inte bara träffades utan bedrev spel ihop. Det var ett slags re-
petitionsövningar som bland annat gick ut på att hantera ett chiffer-
system för att säkert kunna utväxla meddelanden. De träffades två
gånger per år enligt samma mönster som när officerarna i Opera-
tionsledningen träffade sina motsvarigheter i NATO-länderna Dan-
mark och Norge.

Hjalmar Mårtenson säger att han inte var den förste som hade
denna krigsplacering. När han slutade 1985 fortsatte arrangemanget.

— Det var ett spännande uppdrag. Någon yngre kamrat övertog
det.

När Stig Synnergren 1993 frågades ut av Neutralitetspolitikkom-
missionen frågade utredningens sekreterare Fredrik von Arnold ho-
nom uttryckligen om de officerare som skulle utomlands:

Var det tänkt att de också skulle tjäna som samverkans-
grupper vid utländska högkvarter?

Stig Synnergren: Så långt hade vi inte tänkt. (Min
kursivering.)"

Men Hjalmar Mårtensons placering vid staben utanför Miinchen vi-
sar att Synnergren eller någon annan tänkt längre än vad han själv
ville medge eller kom ihåg. Synnergren är inte den ende militär som
underdrivit västsamarbetet när de hörts av statens utredare.

Synnergren efterträddes som ÖB av Lennart Ljung (på posten åren
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1978-1986). Det är känt att Ljung 1984 gav order om att pärmar 3  8
rörande samarbetet med NATO-grannarna Norge och Danmark
skulle brännas.92 Det har tagits till intäkt för att Sveriges livlina till
NATO vittrade bort, men bilden är mer komplicerad än så.

Systemet med hemliga krigsplaceringar i NATO-länder fortsatte.
Hjalmar Mårtenson fick en efterträdare 1985, och när kommendör-
kapten Magnus Haglund »gick iland« 1986 efter att ha varit chef för
robotbåtsdivisionen, krigsplacerades han utan förklaring i en reserv
för ersättningspersonal.

— Jag tog upp det med marinchefen som en parentes vid en före-
dragning av krigsplaceringsläget i marinen. Han svarade då, till min
förvåning: »Det ska vara så«, och jag funderade inte mer på det,
minns Magnus Haglund.

Det dröjde till efter kalla krigets slut innan Haglund av en ren
tillfällighet fick reda på att hans verkliga krigsplacering var i London.

— Jag förstod först långt efteråt att placeringen i London egent-
ligen var väl genomtänkt. 1984-198 5 hade jag gått den amerikanska
Naval War College och fått massor med ganska bra kontakter och
samtidigt hade jag just varit chef för flottans modernaste förband,
säger Magnus Haglund.

Att förberedelserna löpte vidare styrks också av överste Joakim
Collin som 1983-1986 tjänstgjorde vid Högkvarterets stabstjänstav-
delning. Han fick då se en lista över personer i »Befälsreserv II«.

— Jag kommer ihåg listan över de som skulle till London. Det var
ingen dålig lista utan den var allsidigt sammansatt. Och de var krigs-
placerade där, de kunde alltså inte disponeras för något annat. Det vi
planerade, gjorde vi väl. Det där var inget man fuskade bort. Men det
var förstås kvalificerat hemligt, säger Joakim Collin.

ÖB Lennart Ljung efterträddes av Bengt Gustafsson 1986. Ljung
orienterade Gustafsson mycket noggrant om underrättelseorganisa-
tionen och samarbetet västerut. Han sade dock inget om samver-
kansgrupperna, och en dag gjorde Gustafsson en upptäckt:

— Det fanns i Lennart Ljungs kvarlämnade handlingar, i ÖB:s pri-
vata kassaskåp, en lista över pensionerade generaler och amiraler. De
betraktades som reservpersonal som skulle användas om det skor-



3 82. pade till sig. Där var det någon som skulle åka till London för under-
rättelsesamarbete, för att förbereda eventuell ockupationssituation i
Sverige med eventuell exilregering och kungahus och vad det nu kunde
bli. Det fanns ett par tre stycken, som skulle vara beredda att för-
handla om materiellt stöd eller materiella inköp utomlands, säger
Bengt Gustafsson.

Listan omfattade ett tiotal namn, vilket tyder på att det var en
chefslista för U-grupperna. De listor som Joakim Collin såg omfat-
tade fler namn, förmodligen alla i U-grupperna. ÖB Gustafsson lät
inte sin lista ligga orörd — tvärtom gjorde han en uppdatering av
den.

— Jag gick igenom den på nytt och ändrade i den. Dels för att det
blivit nya pensionärer, så att säga. Dels också för att jag tyckte inte
att befattningen var det viktiga: att en marinchef skulle till London.
Utan det viktiga var att det var en kille som passade för den uppgif-
ten. Jag reviderade listan, den levde under de här åtta åren. Men jag
delgav den inte till någon — man kunde kalla på dem då det behövdes,
säger Bengt Gustafsson som gick i pension 1994.

— Det kalla kriget upphörde, så jag pratade aldrig om den. Men jag
ville ha tänkt igenom det i förväg.

Samma år, valåret 1994, blev en mystisk väska i Washington en
fråga för ÖB Bengt Gustafsson och två svenska regeringar. Väskan
påträffades inne på svenska ambassaden som skulle flytta från Water-
gatekomplexet i Washington. När försvarsattachéernas gemensam-
ma säkerhetsvalv skulle tömmas stod en låst väska kvar. Ingen kän-
des vid den. ÖB kontaktade då statsminister Carl Bildt som efter valet
överlämnade ärendet t i l l  regeringen Carlssons försvarsminister
Thage G Peterson. Denne »verkade illa berörd av frågan«, enligt
Bildt." Väskan hämtades under strikt sekretess hem till Sverige av
personal från Kontoret för särskild inhämtning (KSI) och öppnades.
Den innehöll pengar, kartor, dokument och kryptonycklar. Innehållet
sägs ha varit åldrat men det var intressant nog »fortfarande använd-
bart«.94 Förklaringen til l väskans existens finns troligen i  överste
Mangårds PM från 1962. En av åtgärderna där var att redan i fred
lägga upp materiel »vid vissa beskickningar för att i krig utnyttjas av
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respektive u-grp«.% Än idag omges väskan av sträng sekretess vad 3 8 3
gäller dess utseende, storlek, exakta innehåll och när den gjorde sin
Amerikaresa.96

»DÅ HADE JAG TAGIT BEFÄLET« EXILHÖGKVARTERET

Om Sverige ockuperades av Sovjet skulle enligt de topphemliga pla-
nerna kungahus och regering fly till ett hemligt exilhögkvarter. Det
låg i Storbritannien där Sverige hade hyrt lokaler och installerat sam-
bandsförbindelser tillsammans med flera NATO-länder. Även USA
var en möjlig tillflyktsort.

Att Sverige hade etablerat detta exilhögkvarter och att marin-
chefen var krigsplacerad där, avslöjade jag 1998 i  Svenska Dag-
bladet.

— Där var platser förberedda för regeringen, för kungahuset och
för oss, sade förre överbefälhavaren Stig Synnergren."

Men den säkerhetspolitiska utredningen från zooz tonade ner exil-
högkvarterets roll och betydelse. Enligt Rolf Ekeus historieskrivning
är det »missvisande att använda begreppet exilhögkvarter vilket kan
leda tanken till någon form av reserv för det ordinarie militära Hög-
kvarteret. Istället handlade det om att etablera en samverkansfunk-
tion med väst.«98

Men det är snarare Ekeus framställning som är missvisande.
— Visst var det ett exilhögkvarter. Annars fanns det ju ingen anled-

ning att skicka ut folk med den rangen, säger förre marinchefen, vice-
amiral Per Rudberg som var utsedd att leda verksamheten. Han till-
lägger:

— Exilhögkvarter — så kallades det i varje fall av Stig Synnergren.
Det sade han till mig någon gång i början på 7o-talet. Marinchefen
var den som skulle ge sig iväg, chefen för armen skulle vara ÖB:s
operative ställföreträdare i Sverige och flygvapenchefen skulle vara
högkvarterets förlängda arm vid fronten.

Tidigare ÖB Stig Synnergren frågades 1993 ut av Neutralitets-
politikkommissionen. Han sade då att erfarenheterna från det tyska
överfallet på Norge hade varit styrande. Synnergren hade själv varit



3 ö4. svensk underrättelseofficer i  Nordnorge 194o och träffade flera
gånger den norska regeringen när den var på flykt. Den lämnade
Norge och tog med sig de militära ledningsenheter som ännu inte
flytt, för att ur kaoset organisera en regering och militärledning i exil
i Storbritannien.

Den svenska planeringen byggde därför på att i förväg organisera
och utse en högre militär som chef för exilhögkvarteret redan i fred.
Det var marinchefen som skulle lämna landet omedelbart vid fara, en
krigsuppgift som viceamiral Bengt Lundvall hade 197o-1978 under
ÖB Stig Synnergren.

— Om Stig Synnergren var i livet och kom över till England, då tog
han naturligtvis över befälet, säger Bengt Lundvall.

Marinchefen var alltså en »reserv-ÖB« i exil. Säkerhetspolitiska
utredningen hävdade dock att regionala befälhavare skulle ta över
om inte Högkvarteret kunde leda. Det var visserligen den »normala«
planeringen men, som framgick redan 1998, var exilplaneringen så
hemlig att den aldrig sattes på papper. Det fanns personer som hade
en intetsägande krigsplaceringsorder om att de ingick i en personal-
reserv, men flertalet av dessa visste inte vad det innebar.

— Det var aldrig formaliserat, det var en mycket intern, vilande
planläggning för de högsta militära cheferna i Sverige med muntlig
avlämning, sade viceamiral Per Rudberg i Svenska Dagbladet."

Det gällde ju en nationell katastrof då Sveriges militära försvar
bryter samman. Om hela eller delar av landet ockuperas kan knap-
past regionala befälhavare fungera där. Alltså måste det finnas en
exil-ÖB utomlands. Stig Synnergren sade till Neutralitetspolitikkom-
missionen: »Vem skall vara militär chef där ute i så fall? För vi räk-
nade inte med att vi själva skulle leva.«100 Synnergren talade med mig
1998 om att han räknade med att han kunde få en atombomb i hu-
vudet första krigsdagen. Även de regionala befälhavarna kunde stupa
direkt.

— Om jag är i England och Stig Synnergren och de andra flyger i
luften allesammans, då hade jag tagit befälet. Den saken är klar —
även om detta var någonting man ytterst ogärna funderade på, sade
viceamiral Bengt Lundvall redan 1998 (min kursivering).'°'
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Exilhögkvarteret var alltså verkligen den »reserv« som ytterst 3  8 5
skulle ta över om den militära ledningen i  Sverige bröt samman.
Dessutom gällde planeringen inte endast den militära ledningen. Eric
Krönmark var informerad om planerna:

— Det var ju egentligen en förberedelse om landet skulle bli ocku-
perat. Vi skulle alltså evakuera kungen och fem medlemmar av rege-
ringen. Vi skulle västerut, jag säger inte mer. Var man hamnar spelar
egentligen ingen roll. Huvudsaken var att i det läget ha en legal stats-
ledning utomlands.

Det var alltså långt mer än den »samverkansfunktion« som den
säkerhetspolitiska utredningen fick det till. Det var ett exilhögkvarter
för en legal politisk och militär ledning om Sverige ockuperades.
Strategin som låg till grund för detta exilhögkvarter framgår av ett
brev som förre inrikesministern Eije Mossberg skrev 1993 till Neu-
tralitetspolitikkommissionen. Mossberg efterträdde 1944 Tage Er-
lander som statssekreterare i Socialdepartementet. På den tiden låg
Statspolisen, alltså säkerhetstjänsten, under Socialdepartementet.
Härifrån styrdes och godkändes också den idag närmast bortglömda
utbildningen av norska och danska så kallade polistrupper. Det »neu-
trala « Sverige utbildade i skymundan norska och danska förband
som skulle ta kontrollen i Danmark och Norge vid det tyska nederla-
get. Om tyskarna inte kapitulerade godvilligt eller brände allt under
sin reträtt, så skulle polisförbanden ytterst driva ut dem.

De norska flyktingarna utbildades och tränades i ett tjugotal läger
och baser från Öreryd i Småland (här verkade Thede Palm, senare
chef för den militära underrättelsetjänsten) till Karesuando i Norr-
botten. Vad som först sades vara en polisutbildning utvecklades
under kriget till reguljära militära förband. I maj 1945 ryckte en i
Sverige utrustad poliskår på 15oo man (Rikspolitiet) och en a r m -
styrka på 13 000 man (Reservepolitiet) in i Norge.102

På samma sätt utbildades från 1943 det danske politikorps i Sve-
rige. Mot slutet av kriget hade den utvecklats till Danska brigaden,
även kallad Danforce, en regelrätt militärstyrka som stod under al-
lierat befäl, ytterst under Dwight Eisenhower. Den 5-6 maj 1945
fördes Dan force med 4 759 personer, fartyg, fordon och 3 500 ton



3 86 krigsmateriel över Öresund till Själland. En flygenhet med svenska
bombplan med påmålade danska beteckningar behövde aldrig sättas
in eftersom tyskarna agerade lugnt — däremot stupade män ur Dan-
force i strider med danska nazister i HIPO, Hilfspolizei.i°3

Det var också med aktiv svensk medverkan som flera av den
norska motståndsrörelsens möten med exilregeringens utsända från
England kunde äga rum på svensk mark.

Socialdepartementet låg också bakom leveranser av stora mäng-
der vapen och annat stöd till danska och norska motståndskampen.
Det var en statlig aktivism som med Mossbergs egna ord inte alltid
»stod i överensstämmelse med svenska lagar och författningar«.'°'

Eije Mossberg var alltså väl förtrogen med hur samspelet mellan
exilregering och motståndsrörelse kunde gå till. Han utsågs till stats-
råd 1945 och inrikesminister 1947-1951. Då drog han upp princi-
perna för vad som skulle gälla vid ockupation. Att det var frågan om
att leda landet från exil visar Mossbergs brev från den zo april
1993:

Principen för handlandet var fullständigt klar. Jag hade flera
samtal med statsminister Erlander i denna angelägenhet och
det var aldrig tal om annat än att — om en svensk exilreger-
ing någon gång skulle komma att finnas — den skulle ha sitt
säte i ett västland ... Det var ingalunda någon »opartisk«
planläggning, om jag får använda detta uttryck, med
utgångspunkt från att en svensk exilregering kunde
uppehålla sig antingen i Sovjetunionen eller i ett annat land,
beläget västerut. Planläggningen inriktades enbart mot
väster.'°'

— Om vi blev ockuperade hoppades vi att en del av regeringen skulle
flytta över till England. De fick då fatta beslut om hur försvaret skulle
ledas, sade Stig Synnergren till mig 1998. Till Neutralitetspolitik-
kommissionen anförtrodde han 1993: »Engelsmännen hade byggt
upp en utländsk bas, en utländsk by för utländska regeringar, och vi
hade hyrt in oss i den.« 1°6
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Den norske professorn Olav Riste, som forskat i ämnet, kallade 3  87
i Svenska Dagbladet 1998 anläggningen för en »huvudbas«:

— Det är tydligt att de flesta europeiska länder med bistånd av sina
underrättelsetjänster hade planer klara för en huvudbas i Storbritan-
nien för att lägga grunden för sina motståndsaktiviteter. Denna bas
upprättades redan på 1950-talet och förutom Sverige skulle troligen
NATO-länderna Norge, Danmark och Nederländerna vara

Det hade naturligtvis varit »politisk dynamit« om detta exilhög-
kvarter på NATO-territorium blivit känt under neutralitetspolitikens
era. Politikens trovärdighet fick inte ifrågasättas. Till det kommer att
Sverige hade grupperats ihop med ett antal NATO-länder för att
kämpa mot Sovjetimperiet — samtidigt som regeringarna hade slagit
fast att alla sådana förberedelser var uteslutna.

När exilhögkvarteret avslöjades 1998 hade förre utrikesministern
Lennart Bodström (S) svårt att tro på uppgifterna. Han hänvisade till
att han under sin tid i UD (1982-1985) varje vecka på tu man hand
mötte statsminister Olof Palme. »Aldrig fanns en tanke att vi skulle
ha något annat militärt samarbete med västmakterna än materiel-
köp«, sade Bodström.'" Hans kritik hade det goda med sig att Stig
Synnergren nu preciserade vilka i regeringen som informerats:

— Palme hade i högsta grad vetskap om det här. Det var Erlander,
Palme och Sven Andersson och några få till som hade kunskapen. De
höll tyst och det gjorde jag ocksåP°9

Vad visste egentligen regeringarna — och hur länge fanns exilhög-
kvarteret kvar? Uppenbarligen var kunskapen spridd bland de som
måste veta om det i både socialdemokratiska och borgerliga reger-
ingar. På frågan om vilka som kände till hans roll som chef för exil-
staben svarar Per Rudberg:

Såvitt jag visste var det Tage Erlander, Olof Palme, Sven Anders-
son och Torsten Nilsson på sin tid. Och Anders Thunborg var orien-
terad liksom Thorbjörn Fälldin och Eric Krönmark och — föreställer
jag mig — majestätet.

Även Sven Hirdman, som var försvarsminister Eric Krönmarks
statssekreterare åren 1979-1982, informerades om exilplaneringen.
Hirdman beskriver den i samma termer som Stig Synnergren med



3 8 8 parallellen till andra världskriget. Först gällde det att ha handlings-
frihet. Om vi angreps skulle vi hålla ut så länge det gick och försöka
få materiel och annan hjälp. Om även detta misslyckades och landet
ockuperades tvingades regeringen gå i exil.

— Då gör vi som de norska och holländska regeringarna, då fort-
sätter vi utifrån. Och då är det förberett: marinchefen är förste man
på plats. Och så kanske man lyfter över regering och kungahus också.
Och det var genomtänkt, säger Sven Hirdman.

Vad gällde de praktiska arrangemangen i Storbritannien sade Stig
Synnergren till Bengt Lundvall att denne inte behövde oroa sig för
dem, det tog Synnergren hand om. Stig Synnergren svarade år z000
forskaren Robert Dalsjö att basen låg i södra England och förberedel-
serna fanns kvar åtminstone »en bit in på i98o-talet«."° Det bygg-
des även signalförbindelser till exilhögkvarteret som redan i  fred
kunde utnyttjas av underrättelsetjänsten som också hade utrymmen
där.'"

— Vissa förberedelser var gjorda. Vad signal- och underrättelse-
grabbarna höll på med höll de för sig själva, säger Per Rudberg. Han
tillägger att det inte var givet att han och exilregeringen skulle ha
hamnat i England.

— I England fanns förberett en plats som en option. Det fanns nå-
gonstans lokaliteter och faciliteter för att kunna härbärgera ett antal
länder. Men det kunde lika gärna bli USA. I ett krig kunde ju Storbri-
tannien haft nog med egna problem, som under andra världskriget
med de tyska V- i- och V-z-raketerna — och då fanns ju inga atom-
bomber. USA var en option, de har ju gott om utrymmen, säger Per
Rudberg.

Han gick i pension som marinchef 1984 och efterträddes av Bengt
Schuback. Men ÖB Lennart Ljung lät ansvaret för exilhögkvarteret
ligga kvar på Rudberg. Efter sin pension var Lennart Ljung chef för
Konungens stab, där han efterträdde Stig Synnergren. Kungahuset
var ju i högsta grad berört om exilplaneringen måste träda i funk-
tion.

Att Bengt Gustafsson som blev ÖB efter Lennart Ljung 1986 säger
att han inte informerades av denne om exilhögkvarteret, utan fick
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kunskap om det genom papperet i Ljungs kassaskåp, förvånar Per 3  89
Rudberg.

— Jag gick i pension -84 och Ljung -86. Lennart Ljung hade jag
fortsatta kontakter med efter att jag gått. Detta var inget vi talade
särskilt mycket om, men av det fick jag uppfattningen att det fanns
något slags agreement mellan Ljung och Gustafsson, säger Per Rud-
berg.

Per Rudberg kom därmed att upprätthålla den hemliga krigsupp-
giften i tolv år.

— Så länge Lennart Ljung levde, fram till 199o, fick jag aldrig nå-
got ändrat direktiv eller permission från mitt uppdrag. Min egen
uppfattning är att i och med glasnost och perestrojka klingade det
här av kring 199o. Regeringen bedömde nog säkert redan 1989-1990
att faran var över.

Jan Nygren var statssekreterare i  Försvarsdepartementet åren
1988-1991 under Ingvar Carlssons regeringstid, och han var då in-
formerad.

— Jag hade ingen detaljkunskap, men visste att exilen skulle gå
västerut.

Det står alltså klart att det verkligen var ett exilhögkvarter. Det
är inte bara i Sverige det funnits mentala och andra spärrar mot att
tala klarspråk, det gällde även i NATO-länderna själva, påpekar den
norske professorn Olav Riste:

— Detta var inte något man talade om. Tanken att man skulle ge
upp landet var inte speciellt tilltalande.

»JAG VAR PAPPAS TÄCKMANTEL«
DEN SVENSKA MOTSTÅNDSRÖRELSEN

Alvar Lindencrona var under sin livstid känd som styrelseproffs och
direktör för försäkringskoncernen Thule. Men i det fördolda hade
Lindencrona ett topphemligt uppdrag. Han ledde under ett kvarts
sekel Sveriges underjordiska motståndsrörelse som skulle träda i
funktion om Sovjet•ockuperade landet.

Verksamheten som byggdes upp i största hemlighet skedde i sam-



3 9 0  verkan med NATO-länderna. Som med så mycket annat som rör Sve-
riges hemliga västkontakter kommer sanningen fram i ljuset steg för
steg och först i efterhand. Likadant var det i den lilla värld som ut-
gjorde Alvar Lindencronas egen familj. Hustrun och barnen var
ovetande statister i ett riskabelt spel där familjens bostad och resor
tjänade till att dölja arbetet med motståndsrörelsen. Dess historia
blev sammanflätad med familjens.

Familjen bodde från 1947 i en paradvåning med adressen Sture-
plan 4 i centrala Stockholm. Barnen Lindencrona kommer ihåg att
pappa Alvar var nära vän med statsminister Tage Erlander. Denne
kom då och då på besök i hemmet under 1950- och 1960-talen.

— Pappa hade goda kontakter med alla partiledarna. Men just med
Erlander var den särskilt stark, minns sonen Gustaf Lindencrona som
blev professor i finansrätt och rektor för Stockholms universitet.

Alvar Lindencrona var en utåtriktad person med en stor umgänges-
krets. Barnen Lindencrona kände igen höga militärer som arme-
cheferna Carl August Ehrensvärd och Carl Eric Almgren samt ÖB
Stig Synnergren, som hälsade på i hemmet.

— Ehrensvärd var en av pappas närmaste vänner, säger Gustaf Lin-
dencrona.

Även akademikern Thede Palm var en i familjen ofta sedd vän. Men
vad ingen i familjen förutom Alvar Lindencrona visste var att Thede
Palm i själva verket var chef för Sveriges hemliga militära underrättelse-
tjänst T-kontoret. Än mindre anade de att Palm och de övriga träffades
hemma hos dem av ett mycket speciellt skäl. Deras familjebostad funge-
rade under flera årtionden som mötesplats för en hemlig svensk arme.

I hemmet Lindencrona möttes den grupp som förberedde en un-
derjordisk svensk motståndsrörelse. Om krig bröt ut och Sovjet—
Warszawapakten angrep Västeuropa så kunde resultatet bli att hela
eller delar av Sverige ockuperades. Då skulle en hemlig ockupations-
beredskap aktiveras.

Uppgiften var att stanna kvar och verka bakom fiendens linjer. Pla-
nen var att de delar av den lagliga regeringen som lyckats fly skulle
verka från exil i Storbritannien (alternativt USA om så krävdes). Mot-
ståndsrörelsen skulle på exilregeringens uppdrag bedriva underrät-
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telseverksamhet, motstånd och sabotage på svensk mark. USA ville 3 9 1
också att rörelsen skulle fungera som ett nätverk för Escape & Eva-
sion, eller med Thede Palms ord » bygga upp en ordning i Sverige så att
flygare som trillade ner av en eller annan anledning skulle kunna få
hjälp «.'" Amerikanska flygvapnets underrättelsestab i Wiesbaden ut-
såg 1948 en svenskfödd officer, Stone Christopher, att upprätthålla
kontakter med Sverige vilket han gjorde under lång tid framöver."'

De invigda svenskarna kallade motståndsrörelsen för Stay behind.
Det engelska ordvalet är ingen tillfällighet. Det var en internationell
företeelse med likartade organisationer hos en rad NATO-länder. De
byggde på erfarenheterna från andra världskriget och Nazitysklands
ockupation av stora delar av Europa. Ingen motståndsrörelse hade
funnits förberedd när länderna överfölls och erövrades 1939-1940.
Under kriget hade nästan allt motstånd måst improviseras fram. Oli-
ka politiska grupperingar hade svårt att samarbeta och var emellanåt
oense om hur kampen mot tyskarna skulle föras. Därför begicks ock-
så många misstag med ödesdigra följder. Ren oförsiktighet och lös-
mynthet ledde till att motståndskämpar röjdes, fastnade i Gestapos
nät, torterades och mördades. I  andra fall ledde mord på ledande
tyskar till vedergällningar med massavrättningar av civila —1942 dö-
dade två tjecker som hade skickats ut av exilregeringen i London
SS-mannen Reinhard Heydrich, vilket bland annat ledde till att i300
personer avrättades och den tjeckiska byn Lidice utplånades av tys-
karna. De dyrköpta erfarenheterna var att en hemlig beredskap för
motståndskamp måste skapas redan i fredstid. Det krävdes en fun-
gerande nationell ledning, en genomtänkt strategi, rekrytering av på-
litliga personer, kontaktvägar, radioutrustning samt vapen.

NATO:s stormakter Storbritannien och USA hade själva undgått
ockupation men hade också lärt sig läxan: det var nödvändigt att
ha förberedda nätverk om Europa åter blev ockuperat. Nätverken
skulle fungera som livlina för att föra ut agenter och nedskjutna
flygplansbesättningar men också för att samla in underrättelser och
utföra sabotage. Uppgiften för Stay behind blev därför att föra vik-
tiga personer i säkerhet samt organisera ett nationellt motstånd och
sabotage mot ockupanten.



3 9 2. I  Norge började en ny motståndsrörelse, denna gång mot Sovjet-
hotet, formeras 1948. I Sverige hade statsminister Tage Erlander
länge haft likartade tankar på en svensk partisanrörelse.

Erlander hade redan som statssekreterare i Socialdepartementet
under andra världskriget understött motståndskampen i Norge och
Danmark. Under Socialdepartementet låg nämligen vid denna tid
också det hemliga svenska stödet till motståndsrörelserna i grann-
länderna.

Att både legal och illegal verksamhet låg under socialminister
Gustav Möller och hans statssekreterare Erlander hade stora för-
delar. På så vis »kunde det ordnas så, att motståndsrörelsernas verk-
samhet på svensk botten kunde fortgå ostört, även om vissa aktiviteter
inte stod i överensstämmelse med svenska lagar och förordningar....
I min egenskap av statssekreterare samordnade jag all verksamhet
som bl a omfattade aktiv medverkan vid smuggling av vapen och
sprängmedel till motståndsrörelserna i Danmark och Norge«, skri-
ver Eije Mossberg i ett efterlämnat brev som finns i Neutralitets-
politikkommissionens arkiv."' Mossberg var den som hösten 1944
efterträdde Erlander som statssekreterare i Socialdepartementet.

Det var inte endast norrmän och danskar som beväpnades. Tys-
karnas framfart i Norge ledde sommaren 1941 till att svenska staten
utrustade funktionärer inom LO-förbunden med Waltherpistoler in-
för en tysk ockupation. LO-männen bildade Pistolskytteföreningen
Kamraterna med 170 medlemmar för att träna vapenbruk. Den som
tvekade manades: »Du vet vad det gäller den dag stormen är över oss.
Handla därefter! « Syftet var att »man ingalunda skulle lägga sig platt
om hakkorsgubbarna kom«, enligt en skytt som utmärkte sig: Gun-
nar Sträng, ordförande för Lantarbetarna — senare finansminister
(Sträng behöll och träningssköt med sin pistol en bit in på 1960-talet,
skytteklubben Kamraterna upplöstes först 1962).1"

1945 utnämndes Eije Mossberg till statsråd och 1947-1951 var
han inrikesminister. Mossberg blev tillsammans med statsminister
Erlander den som lade grunden för det som skulle bli det kalla kri-
gets underjordiska motståndsrörelse.

I juni 1949 skrev Erlander för hand ner en fullmakt på statsminis-
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terns brevpapper till Telegrafverkets generaldirektör Håkan Sterky
att ingå i motståndsrörelsens ledning:

»Härmed uppdrar jag åt Eder att tillsammans med andra av mig
utsedda personer bilda ett utskott med uppgift att planlägga en mot-
ståndsrörelse avsedd att träda i funktion om någon del av landet
skulle bli ockuperad.« Fullmakten som låg i ett sigillförslutet tjänste-
kuvert från Telegrafverket och senare återlämnades till Erlander är
ett av de få skriftliga beläggen på att en underjordisk motstånds-
rörelse överhuvudtaget existerat."6 Ett likalydande brev skrev Erlan-
der också till armschefen, »Herr General C A Ehrensvärd«."7

I Sverige kom motståndsrörelsen, eller som Tage Erlander skrev i
sina privata dagböcker, »Lindencronas kommitte«, alltså att ledas av
direktör Alvar Lindencrona. Denne hade under kriget arbetat som
initiativrik jurist i Försvarsdepartementet där han blev uppskattad av
försvarsminister Per Edvin Sköld. Den effektive Lindencrona flyttades
över til l Kommunikationsdepartementet och sedan ti l l  Luftfarts-
styrelsen där han förhandlade fram luftfartsavtal med fjorton länder
som möjliggjorde civil trafik efter kriget. 1947 blev den 37-årige
Lindencrona chef för landets största försäkringsbolag Thule. Hans
familj flyttade in i våningen på Stureplan. Lindencrona genomförde
raskt framsynta reformer under mummel från en hel del direktörer i
branschen. Ett karaktäristiskt citat av honom från 1948 lyder: »Det
är viktigt att ta risker — man kan inte ständigt ha daddor omkring
sig.«'"

Initiativkraften och riskvilligheten bidrog säkerligen till att Lin-
dencrona fick ansvaret att leda den statsunderstödda svenska mot-
ståndsrörelsen. Men det fanns i början en konkurrent till den svenska
statens underjordiska verksamhet. 1951-1953 började amerikanska
underrättelseorganisationen CIA bygga upp nätverk i Norge, Dan-
mark och Sverige under ledning av William Colby, senare CIA:s
högste chef. Colby skrev i sina memoarer Honorable Men: »Rege-
ringarna skulle själva bygga sina egna stay-behind-nätverk för att
aktivera dem från exil och fortsätta kampen. Dessa nätverk måste
koordineras med NATO:s planer, radioapparaterna måste ha kon-
takt med en framtida exil och specialiserad utrustning måste tillhan-
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394  dahållas av CIA och i hemlighet gömmas i snöiga tillflyktsorter för
framtida bruk « ( min översättning).119

Senare rön visar att Danmark och Norge samt av allt att döma
även Sverige agerade kraftfullt för att ta nationell kontroll över mot-
ståndsrörelserna. De skandinaviska länderna föredrog att luta sig
mot Storbritannien som de redan under kriget haft visst samarbete
med. USA fanns med i bakgrunden och gav länge finansiellt stöd, i
vart fall till Danmark och Norge.'" Redan i december 1951 kunde
Lindencrona meddela Erlander att amerikanerna avskrivit planerna
på en egen underjordisk partisanverksamhet i Sverige.121 Både stats-
minister Tage Erlander och Lindencrona träffade i skilda samman-
hang CIA-chefen Allen Dulles i USA åren 195z-1954.122 CIA:s »krigs-
kassa « i Sverige ska också ha överförts till svenska staten.'23

1954 hade verksamheten tagit fasta former och Lindencrona in-
formerade Erlander och inrikesminister Gunnar Hedlund, Center-
partiets ledare, enligt Erlanders privata dagbok. Det gällde »en mot-
ståndsrörelse, i den händelse att Sverige skulle bli helt eller delvis
ockuperat. Av denna redogörelse framgick det att arbetet bedrivits
med stor skicklighet och att all försiktighet iakttagits. Lindencrona
och Geijer ville absolut förhindra att verksamheten flyttades över till
militären. Jag gav med mig. « 124 Geijer är förmodligen Metallarbetare-
förbundets ordförande Arne Geijer, senare LO-chef. Att motstånds-
rörelsen inte flyttades över till militären utan låg kvar under inrikes-
ministern gjorde den också lättare att dölja. Först 1969 flyttades
tillsynen för verksamheten över till försvarsministern.

Lindencronas kommitté hade utöver stats- eller inrikesministern
(från 1969 försvarsministern) en bred sammansättning. Här ingick
ledande representanter för arbetare, tjänstemän, bönder, polis och
militär samt Televerket. Ett skäl till den breda förankringen var erfa-
renheterna från Danmark och Norge. Motståndsrörelsen måste ha
omdömesgilla ledare och åtnjuta legitimitet under motståndskamp,
befrielse och efterkrigstid. I Danmark och Norge genomförde mot-
ståndsrörelserna inte endast sabotage och attacker mot de tyska ocku-
panterna. Deras mest kontroversiella aktioner var likvideringarna av
egna landsmän som var angivare åt tyskarna eller riskerade att röja
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rörelsen. Det kunde ske både i nödvärn eller vara noga överlagt (ett i
Sverige känt fall är svenskan Jane Homey som troligen likviderades
av danska motståndsrörelsen på en båt utanför Höganäs i januari
1945). I  Norge var juristen och socialdemokraten Jens Christian
Hauge den som under världskriget hade lett den norska väpnade
motståndsrörelsen Milorg. Hauge blev sedan som försvarsminister
efter kriget tongivande för hur dessa känsliga frågor fortsatt skulle
hanteras. De som deltog i likvideringarna skyddades och ställdes inte
till svars. Samma ordning kom att gälla i Danmark. Hauge lade 1948
grunden till det norska Stay behind.'"

Erlander informerade 1954 de borgerliga oppositionsledarna
Bertil Ohlin, Folkpartiet, och Jarl Hjalmarson, Högerpartiet, om att
Sverige byggt upp en motståndsrörelse men var sparsam med detaljer.
Han noterade i dagboken att han berört »den Lindencronska kom-
mitten dock utan att nämna ett enda namn. Ingen erinran från deras
sida.«126 Trots att Erlander umgicks med planer på en samlingsrege-
ring vid krig fick alltså inte ens oppositionsledarna veta namnet på
den som ledde motståndsrörelsen.

Det visste inte heller Alvar Lindencronas egen familj — och familje-
fadern såg till att kommitténs möten i hemmet inte nåddes av några
nyfikna blickar.

— Jag fick inte vara med och titta på gästerna bakom gardinen,
minns Gustaf Lindencronas yngre syster Elisabeth Lindencrona
Paues som bor i Bryssel och har arbetat vid EU-kommissionen.

Hon föddes 1942 och hade som liten varit svårt sjuk. Elisabeth
blev därefter »pappas flicka« bland syskonen. Pappa Alvar vakade
över henne. En dag 195o när Elisabeth var åtta år och gick till skolan
med sin far som följeslagare undrade hon varför det var så mycket tal
om Erlander hemma: »Pappa, du är väl inte socialist? «

— Då stannade pappa upp och svarade: »Jag jobbar inte för något
politiskt parti, jag jobbar för mitt land», berättar Elisabeth Linden-
crona Paues. Hon glömde bort episoden men skulle bli påmind om
den långt senare.

Alvar Lindencronas familj bodde i en tolvrumsvåning tre trappor
upp, ovanför Hedengrens bokhandel i det som nu är Sturegallerian.
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396 I  början av 195o-talet blev ett av våningens herrum avkortat. Där
byggdes det istället in en tjock ståldörr som ledde in i ett utrymme
»stort som en hel garderob«, enligt Gustaf Lindencrona. Dörren lik-
nade en bankvalvsdörr och hade en avancerad nyckel. Inbyggda kassa-
skåp är inte helt ovanliga i de stora privatvåningarna runt Stureplan,
men barnen fick aldrig gå in bakom ståldörren.

Familjen åkte på skidsemestrar i Sverige och Norge, några gånger
till Storlien. Där bodde de på Högfjällshotellet som från 1955 drevs
av direktör Reinhold Geijer. Här hölls fram till kalla krigets slut Cen-
tralförbundet Folk och Försvars årliga rikskonferenser där topparna
från Folkrörelsesverige, politiska partier, försvaret och de frivilliga
försvarsorganisationerna möttes och knöt viktiga kontakter.

Vad familjen och deltagarna i rikskonferenserna inte visste var att
hotelldirektören ingick i motståndsrörelsen. Reinhold Geijer var i
denna del av landet den regionale ledaren för Stay behind. Han hade
varit major vid Svea livgarde och värvades 1957 till Stay behind.
Geijer är den ende Stay behind-medlem som har framträtt öppet
(vilket skedde 1998).127

1959 sändes Geijer med falskt pass till en utbildning i Storbritan-
nien vid ett gods utanför Eaton. Där utsattes Geijer för tuffa »James
Bond-liknande övningar«.128 Också rutinerna för att överlämna hem-
liga meddelanden och brevlådeteknik gnuggades in.

»Jag träffade bland annat amerikaner och kanadensare i det här
arbetet. Men mest av allt tydde vi oss till engelsmännen. De var våra
läromästare i konsten att bygga upp ett hemligt motstånd.«129

Likt andra medlemmar i det svenska Stay behind hade Geijer täck-
namn (Robert Axelsson) och uppdraget hölls hemligt för familjen.
Under sig hade Geijer åtta motståndsceller med totalt 6o-7o man i
Jämtland, Härjedalen, Västerbotten och Västernorrland. »Gången
var att vi valde ut lämpliga personer och lät Säpo kolla dem. Om de
blev godkända närmade vi oss dem försiktigt med samtal om för-
svarsfrågor och till sist med en direkt förfrågan«, berättade Reinhold
Geijer som var regional ledare fram till 1969.

Reinhold Geijers första uppgift var att rädda svensk militär perso-
nal och hjälpa dem att gå under jorden — över gränsen till Norge på
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flyktvägar, som de gamla pilgrimslederna mot Trondheim, och vidare
till Storbritannien via fartyg, ubåt eller flyg. Detta skedde i samver-
kan med den gren av norska Stay behind som kallades Blue Mix.'"
Geijers andra uppgift var att utföra sprängattentat. Målen var trans-
porter, förråd, byggnader och industrier. Förråd för egna vapen var
förberedda liksom dolda skyddsrum. Flera trädfria platser på 30o x
30o meter var förutbestämda som lämpliga för fallskärmsfällningar
av vapen som skulle flygas in av NATO. Platserna inspekterades av
en officer från »andra sidan«, enligt Geijer troligen den brittiske
militärattache'n. Det fanns alltså även på detta område konkreta för-
beredelser för bistånd utifrån.

I det tättbefolkade södra Sverige rekryterades fler motståndsmän
än i norr.

En regional ledare i Småland—Östergötland var en köpman som
obehindrat kunde göra resor — bilresor på 4o-5o mil, ibland kamou-
flerade som söndagsutflykter med familjen. Under de regionala le-
darna fanns en stab med sju—nio personer med olika uppgifter, bland
annat en radioexpert. Vilka personer som var engagerade hölls hem-
ligt, medlemmarna hade täcknamn och fotfolket visste inte de övriga
medlemmarnas verkliga identitet.

En del av utbildningen i radiokommunikation sköttes genom att
lära upp bland annat lantbrukare som engagerats i Stay behind hur
de skulle hålla kontakt med sin bas.'3' För de motståndsledare som
skulle vara kvar i Sverige fanns nämligen en stabsplats utsedd: Äppel-
bo skola i Dalarna.

I fredstid sköttes den dagliga verksamheten från ett kansli i Stock-
holm, dolt i en lägenhet på Bergsgatan 16. Kanslichef var inlednings-
vis översten Anders Grafström som under vinterkriget som Finlands-
frivillig lett en äventyrlig räd bakom de sovjetiska linjerna. Grafström
hade redan kring 1946-1947 skissat på hur en motståndsrörelse
skulle byggas upp.'32 Därutöver fanns två officerare, några kontoris-
ter och enligt Geijer fyra signalister som gick i skiftgång och verkade
ha radiopassning dygnet runt.

I ett skarpt läge skulle kampen samordnas via radio, först från en
central i Sverige som i sin tur hade kontakt med högkvarteret i Stor-
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3 9 8 britannien. Totalt bestod motståndsrörelsen av 300-400 personer,
enligt förre försvarsstabschefen Carl Eric Almgren som pensionera-
des som armechef 1976)33

Samtidigt som motståndsrörelsen utvecklades alltmer växte bar-
nen Lindencrona upp i våningen vid Stureplan. Efter utflykter med
familjen på söndagarna kunde pappa Alvar sätta av dem vid hemmet
och sedan parkera bilen på sin plats i  garaget under Thule-huset
(senare Skandia-huset) på Sveavägen 44 i Stockholm. Ofta arbetade
han över på söndagarna.

Långt senare berättade Astrid Thunell, Alvar Lindencronas privat-
sekreterare på Thule, för Elisabeth Lindencrona Paues att hon hade
varit invigd i verksamheten. Vid krig skulle Thunell enligt planerna
flyga med Lindencrona utomlands. När personer ur Stay behind träf-
fade Lindencrona på Thule måste de gå via Thunell, men de sade då
endast ett förnamn och Thunell visste inte deras rätta identitet.

Även flera Thule-män ingick i Stay behind. Organisationen hade
ett hemligt litet kontor med egen ingång från Thule-husets baksida
mot Luntmakargatan (ännu vintern 2.009 fanns spår av en sådan liten
dörr som då sattes igen vid en renovering). Fastigheten lämpade sig
för dold verksamhet, den hade många ingångar och underjordiska
kulvertar till närliggande fastigheter och var svår att bevaka)"

Barnen Lindencrona följde även med på pappans resor utom-
lands, bland annat bodde de i en gästlägenhet hos »Farbror Niels«
i Köpenhamn, som Elisabeth aldrig minns att hon träffade. Enligt
Gustaf Lindencrona var det Niels Klerk, advokat vid Danmarks högsta
domstol, med erfarenhet av den danska motståndsrörelsen under
ockupationen.

Pappa Alvar hyllades på sin femtioårsdag 196o för »kraften och
framåtandan, viljan att se i stort, förmågan att ta risker».135 Men han
vakade inte desto mindre över sina barns säkerhet. När Elisabeth
började gå på fester hos kamraterna fick hon inte gå hem på egen
hand utan hämtades alltid, i eget tycke för tidigt, av pappas privat-
chaufför. Men pappa var generös och från 196o när Elisabeth fyllde
arton år reste de två ofta utomlands tillsammans. När de besökte de
svenska ambassadörerna i London, Paris och Wien ville pappa Alvar
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att Elisabeth skulle skriva i gästboken. Eftersom han inte kunde dölja
att han var i dessa städer skulle det se ut som om han var där som far
till sin studerande dotter. Elisabeth hade i tonåren drömt om att gå på
fina baler. Nu uppfyllde pappa gärna hennes önskningar och arran-
gerade så att hon blev bjuden på bland annat debutantbaler i Paris
och Wien.

— Jag dansade och kollade in pappa och tyckte det var synd att han
skulle sitta där och ha tråkigt. Men det hade han inte, utan där kom
fram olika män som han pratade med — den ena efter den andra. Det
var ingen som märkte eller tänkte på det, minns Elisabeth.

Hon fick träffa jämnåriga flickor och roa sig. Resorna gick till
Oslo, London och Paris. Väninnorna var döttrar till olika ministrar i
de norska, brittiska eller franska regeringarna — en del av pappans
stora vänkrets.

— Jag tyckte det var konstigt redan då, att han var väldigt mån att
jag skulle umgås med just en viss dotter till en framstående brittisk
minister, säger Elisabeth Lindencrona Paues.

Elisabeths fyra år äldre bror Gustaf Lindencrona gjorde sin värn-
plikt vid Försvarets tolkskola vid denna tid. Även han hade en god
relation till sin pappa. Men när Gustaf och några kamrater från
tolkskolan 1961 skulle åka till Sovjetunionen så reagerade fadern
kraftigt.

— Då var pappa hypernervös och var orolig för min säkerhet,
minns Gustaf Lindencrona som till slut ändå fick åka iväg. Turen till
Sovjet gick utan missöden. Efteråt hade den sovjetiska ambassaden
ögonen på Gustaf, de började i vart fall skicka tidskrifter på ryska
hem till Gustaf med vissa textpartier förstrukna.

En viktig förändring i Elisabeths liv inträffade när hon 196z
flyttade till Paris för att studera franska. Elisabeth som hade sett fram
mot att få flyga till Paris ihop med pappan blev besviken. Hennes och
pappans resa på SAS-planet stördes hela tiden av män som sprang
fram och tillbaka med papper till Alvar Lindencrona. Då hon skulle
skrivas in vid Sorbonne-universitetet skulle pappa Alvar tvunget vara
med henne och stå och vänta i kön. Hon tyckte detta var konstigt och
också att han ofta fick ett magnifikt mottagande i huvudstäderna.
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4 0 0  H o n  frågade då: »Vad är det egentligen du håller på med, pappa?»
Han svarade att han var ett slags revisor och med det svaret lät hon
sig nöja.

I själva verket reste Alvar Lindencrona till Paris 1961 på flera
hemliga uppdrag. Statsminister Erlander hade sänt honom dit för att
övertyga Frankrikes president Charles de Gaulle om att svensk neu-
tralitet inte var ett hinder för Sveriges förhandlingar med EEC. Orsa-
ken var att utrikesminister Un&ns neutralitetspolitik irriterat Frank-
rike som klagade: »Sverige har, mycket mer än Schweiz eller Öster-
rike, varit det land, som varit mest öppet motsträvigt eller till och
med fientligt, till varje formulering av ett förenat Europa.» "6 Att Lin-
dencrona utsågs berodde på hans kontakter med övertygade gaullis-
ter ur den franska motståndsrörelsen, och därigenom till president
de Gaulle. Resan genomfördes i hemlighet utan att utrikesminister
Östen Unän, UD eller ens Sveriges Parisambassadör var informerade.
Den svenska linjen presenterades i en promemoria som Lindencrona
skrivit utan att visa den för Erlander. Till sin hjälp hade han bland
annat den legendariske utrikeskorrespondenten Arvid Fredborg. Den-
ne drev i Wien ett slags underrättelsetjänst med ett exklusivt nyhets-
brev till ledarna för svenska storföretag. Det är ett exempel på de täta
banden mellan Lindencronas hemliga verksamhet för svenska staten
och storföretagen, vilket jag återkommer till.

EEC-förhandlingarna tog senare andra vägar men Lindencronas
insats ledde 1963 till ett statsbesök i Frankrike av kung Gustaf VI
Adolf och svarsbesök av premiärminister Georges Pompidou 1964.
På ett pressfoto från det besöket skymtar Lindencrona i bakgrunden,
men hans mission avslöjades först i mars 1981 i en artikel i Svenska
Dagbladet. Lindencronas insats i dold, enskild, diplomati karaktäri-
serades som »en oo-procentig framgång»."'

I Paris fick Elisabeth 1962. bo i en fransk familj genom en av faderns
bekanta. Denne var en gaullist i regeringskretsen och en motstånds-
man från den tyska ockupationen, Michel Habib-Deloncle. Tillsam-
mans med en norrman som fadern kände bjöds Elisabeth och norr-
mannens dotter — som också studerade på Sorbonne — att se en flott
show på Moulin Rouge. Att Lindencrona och norrmannen bägge var i
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Paris samtidigt var ingen slump. Paris var säte inte endast för Sorbonne 4 0 1
och diverse nöjespalats — utan även för NATO:s högkvarter SHAPE
fram till 1966.

NATO:s överbefälhavare för Europa hade 1951 tagit initiativet
att upprätta en Clandestine Planning Committee (CPC) för de hem-
liga motståndsrörelserna. I  kommittén ingick NATO:s stormakter
USA, Storbritannien och Frankrike. Andra NATO-länder som Dan-
mark och Norge var anslutna till CPC genom de 1954 etablerade
Allied Clandestine Coordination Groups (ACCG). Lindencrona och
andra svenskar ur motståndsrörelsen deltog i mötena med observa-
törsstatus.'38

Från 1961 fanns det också en sådan arbetsgrupp vid NATO:s
Nordkommando i Norge. I den var Norge, Danmark, Storbritannien
och USA representerade — men rent fysiskt låg den hos Norges mili-
tära underrättelsetjänst. Arbetet hade alltså starka, men informella,
band till NATO. Dessa arrangemang gjorde det möjligt att samordna
med alliansen men samtidigt upprätthålla en nationell suveränitet
och kommando över Stay behind.'" Det gjorde det också möjligt att
förneka att alliansen hade planer på en underjordisk verksamhet, så
kallad plausible denial.m

Om allt detta visste naturligtvis Elisabeth Lindencrona ingenting.
En första antydan fick hon mer än femton år senare under Folkparti-
regeringen 1978-1979. Försvarsminister Lars De Geer kom då fram
till henne vid en middagsbjudning.

— Han sade »vet du om hur märkvärdig din pappa är? Vet du vad
han har gjort för sitt land? «. Jag bara stod där och gapade, berättar
Elisabeth. Hon frågade sin far, men fick inga besked.

Kanske berodde De Geers indiskretion på att Alvar Lindencrona
1978 hade blivit löst från uppdraget som ordförande i kommittai.
Tre år senare, 1981, skulle Elisabeth oväntat få svar på sina funde-
ringar från barn- och ungdomsåren. Elisabeth och maken Staffan
Paues stannade till vid familjens sommarhus i Skanör för att hälsa på
Alvar Lindencrona. Han var då 71 år och hade haft en hjärtinfarkt
något år tidigare.

— Pappa visste att vi skulle komma på besök och ville gå ut och



402 promenera med mig. Normalt var alltid Staffan med, men nu skulle
det bara vara vi två. Och då säger han: »Jag har funderat mycket.
Eftersom du har ställt frågor till mig ibland så vill jag nu svara. Jag
vill tala om för dig att jag är med i en hemlig motståndsrörelse. Den
är till för att rädda mitt land om ryssarna anfaller oss. I så fall ska jag
också se till att rädda kungen.«

Det gick ut på att han skulle åka till London och verka i England,
berättar Elisabeth Lindencrona Paues. Hon fick lova sin far att inte
säga något, inte ens till sin man Staffan som ändå var reservofficer i
flygvapnet.

För Elisabeth var det ett omskakande besked. Plötsligt föll en
mängd pusselbitar på plats. Nu förstod hon varför hon inte fick se på
när det hölls möten i barndomshemmet. Även resorna med pappa
framstod i ett nytt ljus, liksom uppmaningarna att umgås med norska
och brittiska väninnor. Elisabeth har i efterhand talat med vänin-
norna och förstått att deras fäder också arbetade med Stay behind.
Men pappans dolda uppdrag gjorde även Elisabeth kluven och väck-
te blandade känslor.

— Jag var smickrad när det var jag som fick skriva in mig i gäst-
böckerna och dansa på balerna. Men jag har efteråt förstått att jag
var den som var täckmantel. Det skulle se ut som om jag var intres-
serad av de där balerna. I själva verket var det ju pappa som träffade
de här männen. Jag blev obeskrivligt ledsen, för jag hade ju alltid
trott att pappa hade gjort allt detta för min skull. Nu förstod jag att
det lika mycket var för hans.

I december 1981, fyra månader efter besöket i Skanör, avled Alvar
Lindencrona i kärlkramp. Hans hustru Jane Lindencrona ringde då
upp vännen Thede Palm och bad honom skriva en dödsruna. Palm
svarade kort att det kunde han inte göra.

— Det var ju i egenskap av medlem i rörelsen som Thede Palm
kände pappa — men den var ju hemlig och Palm kunde inte säga det.
Stackars mamma — hon förstod inte varför han sade nej till att skriva
runan och blev jätteledsen, minns Elisabeth.

Vad varken Elisabeth eller Jane Lindencrona visste var att Thede
Palm inte gillade Alvar Lindencrona. Palm hade haft en central roll i
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Stay behind under Tage Erlander fram till åtminstone augusti 1966
då han i ett brev till armschefen Carl Eric Almgren begärde att få
avgå."' Orsaken var att Palm hade blivit oense med Lindencrona
vilket lett till att Palm enligt egen utsago blivit »avskedad« av denne.
Thede Palm var ju expert på underrättelseinhämming men förberedde
hur svenska folket, hemmafronten, skulle nås av information och
propaganda genom bland annat illegala flygblad och tidningar.12
Palm ansåg att motståndsrörelsen blivit alltför mycket influerad av
ideer från USA. Därför föreslog Palm en annan uppläggning av arbe-
tet men tvingades sluta vilket Lindencrona skulle ha legat bakom:
»Han ville ha fria händer.«"3

Det blev istället general Carl Eric Almgren som skrev en minnes-
teckning där Lindencrona kallades en äkta försvarsvän. Mitt i texten
fanns den korta kryptiska upplysningen att den avlidne fullgjort
»viktiga specialuppgifter för försvaret«."4

1990 avslöjades motståndsrörelsens existens och Alvar Linden-
cronas roll av journalisten Bjarne Stenquist i Dagens Nyheter. Andra
som ingått i Lindencronas kommitte pekades ut: Tage Erlander, SAF-
chefen Bertil Kugelberg, försvars- och utrikesminister Torsten Nils-
son samt LO-chefen Arne Geijer.15

För Elisabeth Lindencrona Paues som nio år tidigare lovat sin far
att hålla tyst i minst tjugo års tid kom artiklarna som en stor lättnad.
De kastade även nytt ljus över turerna inför hennes eget giftermål
1965. Det året avslöjades att en brittisk diplomat i Stockholm hade
varit dubbelagent. Han hade arbetat för brittiska underrättelsetjäns-
ten MI 6 men hade också varit spion för sovjetiska KGB och röjt den
svenska motståndsrörelsen. Det ledde till att rörelsens dåvarande
kansli i Stockholm flyttades från Norrmalm till Kungsholmen.

Ny kanslichef blev översten Gunnar Areskoug.16 Elisabeth bodde
vid den tiden hemma hos sina föräldrar och pappan hade förklarat
för henne att giftermål och flytt från hemmet inte brådskade. Men
plötsligt drev Alvar Lindencrona på hennes bröllop — utan att ge nå-
gon förklaring. Bröllopet med Staffan Paues hölls ett halvår tidigare
än planerat. Elisabeths slutsats är att pappan ville ha bort henne från
föräldrahemmet efter KGB-avslöjandet.
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404 —  Jag har förstått i efterhand att pappa riskerade inte bara sitt eget
liv utan även familjens. För hade ryssarna kommit så hade vi strukit
med direkt, säger Elisabeth.

Samtidigt som hon är stolt över sin fars insats är hon bedrövad
över att den inte fick någon erkänsla från svenska statens sida. Hon
anser att Alvar Lindencrona borde ha en given plats i ett kalla kriget-
museum som förebild för dagens ungdomar.

— Han ville göra något för sitt land, han var uppfostrad så. Han
gjorde en enorm insats, säger Elisabeth Lindencrona Paues. Hon ut-
går från att det dolda uppdraget och hotet från sovjetiska KGB för-
kortade faderns liv. Det kan stämma, tror Gustaf Lindencrona:

— Det var naturligtvis en ständig stress att hålla detta hemligt.
Själv anade Gustaf Lindencrona aldrig att pappan hade ett hemligt

uppdrag. Först 1981 förstod han varför hans far hade varit så nervös
att något skulle hända honom under Sovjetresan tjugo år tidigare.

— Vi talade om det mesta, men inte om just det här. Pappa var väl-
digt noga med att hålla mig utanför. Jag skulle inte se eller veta
något.

Direkt efter faderns död 1981 fick Gustaf Lindencrona ett telefon-
samtal från Försvarsstaben. Två män kom till Stureplan 4, legitime-
rade sig och hämtade en svart plåtlåda ur kassaskåpet.

— Vi hade inga speciella värdesaker där. Utan kassaskåpet hade till
huvuduppgift att förvara lådan. Den var inte större än att en officer
kunde bära den, minns Gustaf Lindencrona som säger att han inte
vet vad plåtlådan innehöll.

Kanske var det en utländsk radiosändare kopplad till Stay behind.
Ett intresse som Alvar Lindencrona haft i ungdomen var nämligen
radiokommunikation och han hade fått licens att inneha radiosän-
dare. Ett annat intresse var självförsvar, för Elisabeth berättade han
hur han som ung hade lärt sig att döda en person med bara händer.

— Han hade väl något vapen, inte för att jag sett det, men det är
sannolikt. Pappa hade ett speciellt sätt att slå med handen som han
tränat som ung. Han kunde möta ett angrepp också på det sättet,
säger Gustaf Lindencrona som ser faderns engagemang som natur-
ligt:
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— Pappa var en oerhört stor patriot. Motståndsrörelsen syftade ju
ytterst till att slå vakt om Sveriges intressen.

Familjen anade aldrig att Alvar Lindencrona ledde en underjor-
disk rörelse och likadant var det i politiken och affärsvärlden. Lin-
dencronas verksamhet som chef för Thule 1947-1964 fungerade
som en bra täckmantel. Förre statsministern Ingvar Carlsson, som
började som medarbetare till statsminister Erlander 1958, noterade
att Lindencrona då och då besökte Erlander på arbetet. »Uppriktigt
sagt trodde jag att det hade med försäkringsfrågor att göra ... men de
satt då alltid på tumanhand och Tage Erlander refererade inte de
samtalen.»'7

Alvar Lindencrona hade ett stort personligt nätverk, inklusive
flera av storägarna i svenskt näringsliv. Han hade höga poster i Rid-
darhuset och undervisade också dåvarande kronprins Carl Gustaf
om hur börsen och aktiemarknaden fungerade)" Kanske har Lin-
dencronas verksamhet i Stay behind här beröringspunkt med den
grupp adelsmän och reservofficerare som benämns Adelsfanan. Det
var ursprungligen ett kavalleriförband av adelsmän, uppsatt 1565.
Det drogs in 1809 men den avgift som adeln betalade för att slippa
rusttjänst upphörde först 19.91)49 Under andra världskriget och åt-
minstone i början av kalla kriget ska det ha funnits en modern efter-
följare. Mycket lite är känt om denna grupp, men den ska ha haft till
uppgift att vid krigsfara evakuera kungahuset, delar av regeringen
och diplomatiska kåren ur landet. Här finns möjligen också en berö-
ringspunkt med Flygenhet 66 som ju leddes av en adelsman, Hans-
Ulrich von der Esch)" Det fanns i vart fall ända in på 1990-talet
statliga planer för att evakuera med svenska resurser (bilar, flygplan,
ubåtar med mera))"

Alvar Lindencrona hade också centrala poster i Internationella han-
delskammaren och satt i styrelsen för koncerner som Skandia och
Saab-Scania. Sten Gustafsson tillträdde som VD för Saab-Scania 1978
och beskriver Lindencrona som en mycket kunnig och intellektuellt
rörlig styrelsemedlem med många internationella kontakter. Inte hel-
ler han anade att Lindencrona hade organiserat en motståndsrörelse.
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4 0 6  -  Vi hade ett kort och konstruktivt samarbete. Alvar Lindencrona
nämnde för mig att han hade haft vissa uppdrag av regeringen. Men
vi talade inte närmare om det — och jag tyckte det var klokt.

1981 avgick gamle Marcus Wallenberg ur styrelsen och då avgick
även hans nära vänner, däribland Alvar Lindencrona.'" En annan
nyckelperson som också avgick ur styrelsen vid denna tid var Karl-
Arvid Norlin som fungerade som ett slags underrättelsechef för Wal-
lenbergsfären. Norlin var en central person som underlättade de
militärtekniska kontakterna med USA på 1950-talet och framåt.
Speciellt gällde det på flygmaterielsidan. Norlin var också ordförande
i Svenska sportskytteförbundet och en av dem som den tidigare nämn-
de Stone Christopher träffade i Sverige. Norlin gjorde också egna
resor till USA-militären i Wiesbaden.'" Wallenbergarna ägde också
flygföretaget SILA (Svensk Interkontinental Lufttrafik AB, grundat
1943), en del av dagens SAS. Flygplan var det alltså ingen brist på.

Även Wallenbergsfären hade mindre affärsflygplan.154 Via Karl-
Arvid Norlin kunde också den statliga militära underrättelsetjänsten,
nuvarande MUST, få finansiella bidrag till sin verksamhet från nä-
ringslivet.'"

Om det gällde att snabbt få ut nyckelpersoner ur Sverige hade
amerikanska ambassaden i Stockholm en period ett eget flygplan (en
DC-3:a). När den norska regeringen och militärledningen 194o eva-
kuerades från Narvik sände britterna en kryssare. På motsvarande
sätt fanns planer för att Storbritanniens MI 6 och/eller USA:s CIA
skulle hämta upp statsledningen.'"

» Utomordentligt riskabelt«
Motståndsrörelse in på z000-talet

Av det lilla som hittills varit känt om Sveriges Stay behind har fram-
gått att förberedelserna hade sin storhetstid på 1950- och 1960-talen.
Därefter ska det hela ha klingat av och blivit en obetydlig företeelse.
Den säkerhetspolitiska utredningen från zooz tonade ner Stay be-
hind och dess betydelse: »Tanken på att förbereda landet för en möj-
lig ockupation hölls ännu vid liv under senare delen av det kalla
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kriget ... Det säger sig dock självt att Stay behind-problematiken haft
en ytterst marginell, om ens någon, betydelse för svensk säkerhets-
politik åren 1969-1989.«157

Vad ambassadör Ekeus utredning utelämnar är att Stay behind var
betydligt mer än en tanke eller en »problematik «. I själva verket fort-
satte aktiva, operativa förberedelser ihop med en av NATO:s stor-
makter under 1970-, 1980- och 1990-talen. Detta samtidigt som
neutralitetspolitikens trovärdighet officiellt förbjöd allt sådant.

Via den brittiska ambassaden i Stockholm smugglades radioutrust-
ning in till den underjordiska svenska motståndsrörelsen. På svensk
sida upprätthöll personal i Stay behind också hemliga radiokontakter
med brittisk underrättelse- och säkerhetstjänst. Inte förrän vid mitten
av 1990-talet avvecklades den civilt ledda motståndsrörelsen.

Detta berättar för mig direktör Curt-Steffan Giesecke. Han är den
som 1978 efterträdde Alvar Lindencrona som ledare för motstånds-
rörelsen. Vid kalla krigets slut 1991 pekades Giesecke ut som chef för
motståndsrörelsen i en artikel — men förklarade då att han aldrig
hade haft något sådant uppdrag.'" Nitton år senare, zo 1 o, är den
89-årige Curt-Steffan Giesecke för första gången beredd att tala öp-
pet om verksamheten.

Giesecke kom med i Stay behind som VD för Svenska Arbetsgivare-
föreningen, SAF, en post han hade från 1966. Han blev en av med-
lemmarna av Alvar Lindencronas kommitte. Även Giesecke beskriver
hur statsministern var engagerad i verksamheten.

— Erlander och även Palme var intresserade och deltog i samman-
komsterna redan på 1960-talet. De ägde ofta rum hos Lindencrona
som hade en elegant våning vid Stureplan. Den våningen hade tidi-
gare bebotts av någon i familjen Palme. Olof Palme sade att han
kände igen sig där. Palme förekom på mötena någon gång, minns
Curt-Steffan Giesecke.

Att Olof Palme var hemtam i våningen är naturligt. Olof Palmes
farfar Sven Palme var en av Thules grundare och Olofs far Gunnar
var direktör för Thule som ägde hela huset.

Curt-Steffan Giesecke är liksom Lindencrona jurist i botten, men
har också en militär bakgrund. Giesecke ryckte sommaren 1939 in
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408 t i l l  reservofficersutbildning och var under större delen av kriget in-
kallad — bland annat som svensk kontrollofficer 1942 på tyska lasa-
rettståg genom Sverige.

Giesecke blev som SAF-chef respekterad för sin förmåga att även
under hårda förhandlingar bibehålla goda relationer till motparten.
Han lämnade SAF 1978 för att bli VD för Trygg-Hansa och övertog
alltså samma år också ledarskapet för motståndsrörelsen.

Vad var din uppgift?
— Att vid en ockupation vara stay behind, att vidmakthålla mot-

ståndet och skada ockupanten. Det var också att hjälpa flygare i nöd-
situationer ut ur landet, det var ju den ursprungliga uppgiften från
engelsmännens sida, svarar Curt-Steffan Giesecke.

Han hördes av utredaren Rolf Ek&is och dennes huvudsekreterare
Mathias Mossberg år Z002, men anser att deras säkerhetspolitiska
utredning ger en »påfallande dålig« bild av motståndsrörelsen.

— Den var under uppbyggnad, jag fortsatte det i olika delar av lan-
det. Personerna byttes ut efterhand, det var inte samma personer hela
tiden, säger Curt-Steffan Giesecke.

Stay behind var alltså inte något som tynade bort efter 1969, vilket
Eke'us utredning ger sken av. Tvärtom fortsatte verksamheten. Detta
stämmer med ett större mönster i våra grannländer. Efter invasionen
av Tjeckoslovakien 1968 ökade oron för en Sovjetockupation i de
nordiska länderna. Tidigare hade den norska planeringen varit den
att Stay behind skulle aktiveras i två steg. Om det pågick krigshand-
lingar i landet och delar ockuperades skulle motståndsrörelsen först
ledas genom ett speciellt sambandsnät på norskt område. Om hela
landet blev ockuperat skulle ledningen av Stay behind ske från exil.
Efter sommaren 1968, då stora sovjetiska förband utan att upptäckas
kunde rycka fram ända till norska gränsen, fruktade Norge att en
sovjetisk framstöt kunde komma så snabbt att huvudbasen i Storbri-
tannien skulle tvingas ta över ledningen med mycket kort varsel."9

1976 omorganiserades Danmarks ockupationsberedskap och
knöts 198o närmare NATO:s Allied Coordination Committee, ACC.
Även i Norge skedde 1978 en omorganisation av Stay behind sedan
ett vapenlager upptäckts i ett privathem. I Sverige inträffade 1979 en



Dolda svenska krigsförberedelser
annan händelse som påverkade det svenska Stay behind. Officeren
och tidigare Säpo-tjänstemannen Stig Bergling dömdes till livstids
fängelse för grovt spioneri för Sovjetunionens räkning.

— Bergling antogs ha haft insyn i verksamheten, så vi fick organi-
sera om den, säger Curt-Steffan Giesecke.

I Sverige ökade under 1980-talet oron för ett överraskande inlett
anfall från öst. I 1987 års försvarsbeslut underströks att en konflikt
kunde utvecklas snabbt och att Sveriges geografiska läge gjorde att
vårt land »tidigt« kunde dras in i ett storkrig. I propositionen som
undertecknades av statsminister Ingvar Carlsson och försvarsminis-
ter Roine Carlsson gavs klart mandat för kamp mot ockupanten:

»Inom områden som angriparen tillfälligt lyckats ta skall mot-
ståndet fortsätta med alla medel och i alla former som folkrätten
tillåter, även som icke-militärt motstånd. Militära enheter som fort-
sätter det fria kriget, polisen och andra samhällsorgan samt civilbe-
folkningen skall försvåra angriparens verksamhet och underlätta om-
rådets återtagande.« '6°

1988 gav den då 81-årige Thede Palm, presenterad som tidigare
forskningschef vid Militärhögskolan, ut boken Motstånd och mot-
ståndsrörelser. Med hänvisning till ubåtskränkningarna skrev han
att nu när svenska folket hade » blivit påmint om vilket vårt militär-
politiska läge i verkligheten är, kan boken vara aktuell«.161 Boken
som skrevs 1977 är inte endast en historik över andra världskrigets
motståndsrörelser. Den är snarare en handbok för en motstånds-
rörelse som redigerats om för offentligt bruk.162 Det lyser igenom på
flera ställen, exempelvis i kapitlet sambandsfrågor där det varnas för
att ockupanten avlyssnar samtal: »Även om inte alla telefoner i Sve-
rige ständigt kan övervakas, kommer ett stort antal varje dag att stå
under kontroll.«163 Bokens kapitelrubriker talar för sig själva: Sam-
bandsfrågor, Underrättelsetjänst, Säkerhetstjänst, Flykthjälp, Sabo-
tage, Partisankrig, Hemmafronten, Organisationen samt Männis-
korna. I förordet skrev Palm att han önskat »tala om vad motstånd
egentligen innebär och vad det kan kosta, inte minst i människoliv.
Vårt land har ovanliga möjligheter att förhindra en ockupation. Om
vi inte utnyttjar dessa möjligheter och om vi får uppleva ett av främ-
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410 mande makt besatt Sverige, kommer med säkerhet — och med all rätt
— motståndsgrupper att växa fram. Vi måste sätta oss in i vad detta
innebär.«'"

Det fanns alltså i Sverige fortsatt behov av, mandat och beredskap
för en ockupationsberedskap även under kalla krigets slutår.

Det är värt att notera att i svensk grundlag sägs inget om att rege-
ringen ska befinna sig i riket — en förberedelse för en regering i exil.
Som det uttrycks i Om kriget kommer från 1989 så innebär en ocku-
pation »inte att det är angriparens område. Han har bara tagit mak-
ten en tid. Området är fortfarande svenskt. Svensk lag fortsätter att
gälla i området.«165

Under hela kalla kriget fanns i de olika upplagorna av Om kriget
kommer ett särskilt avsnitt om »Motståndsrörelse«. 1961 betonades
att deltagandet »kräver personligt mod och goda nerver. Folkrätten
skyddar inte dem som arbetar i den aktiva motståndsrörelsen. Du
kämpar med livet som insats ... Ge inte fienden något som helst
bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med
honom. Lämna inte upplysningar om totalförsvaret ... Delta inte i
propaganda mot Sverige ... Det är landsförräderi att gå fiendens
ärenden!«'"

I den sista Om kriget kommer från 1989 är texten kortare, när-
mast en minimal instruktion inför kampen: »Om du är med i en mot-
ståndsrörelse, så får du skydd av folkrätten (krigets lagar), om med-
lemmarna i rörelsen har en ledare som har ansvar (ansvarigt befäl),
bär sina vapen öppet och direkt före och under ett anfall, själva följer
folkrätten. Om ni följt reglerna och angriparen tar dig till fånga, har
du rätt att bli behandlad som krigsfånge, precis som en soldat i uni-
form. « 167

Trots att denna icke uniformerade rörelse var en del av det öppna
budskapet till svenska folket inför ett krig, så har det officiella Sve-
rige varit mindre öppet om Stay behind än grannländerna i NATO.
Organisationens existens har aldrig någonsin erkänts officiellt i Sve-
rige (vilket skedde i Norge redan 1978). Den säkerhetspolitiska ut-
redningen återgav zooz endast vad som kommit fram i tidningar och
böcker samt utredningar i andra länder. Några egna rön lades inte
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fram med hänvisning till att en sådan planläggning »måste omgärdas 4 1 1
med största möjliga sekretess «.'"

I Norge finns sedan 1998 till och med en lag där uppgiften att
samla in information på ockuperat område lagts på den militära un-
derrättelsetjänsten. I Danmark uppgav den förre försvarsministern
Hans Haekkerup (på posten 1993-1000) i sin 2002 utgivna bok På
skansen att han lade ner det danska Stay behind.169 År 2009 redo-
visade den statliga danska PET-kommissionen att Stay behind hade
existerat ända till 1999. Kommissionen angav också hur många per-
soner som varit verksamma vid nedläggningen 1999: »Cirka 5o
danska medborgare med en genomsnittlig ålder på 5o. Ingen av med-
lemmarna kände varandra. De var utrustade med avancerad radio-
utrustning« (min översättning).'" Citatet tyder på att danska Stay
behind ingalunda var en kvarleva bestående av motståndskämpar
från andra världskriget utan en organisation som genomgått en gene-
rationsväxling till personer födda på 1940- och 1950-talen. Sekretes-
sen inom organisationen fungerade och de hade modern sambands-
utrustning.

Hur var då motsvarande ockupationsberedskap i Sverige uppbyggd?
Curt-Steffan Giesecke uppger för mig att Stay behind i Sverige var
uppdelat i ett tiotal regioner.

— Varje region hade en ansvarig och en radioman.
Till detta kom personer i ledning och stabsfunktioner. Totalt inne-

bär det att Stay behind i början av 1990-talet bestod av ett trettiotal
personer, enligt Giesecke. Men enligt andra personer med insyn i Stay
behind var den samlade styrkan snarare 130-150 personer. I varje
region fanns en chef, en signalist och en ställföreträdande chef. Till
detta kom övriga hemligt engagerade.

Under Gieseckes ledning fortsatte i vart fall de informella möten
som tidigare hållits i  Lindencronas våning. En lång rad försvars-
ministrar deltog emellanåt när kommittén träffades, från 1970-talet
och framåt.

— Ministrarna var inbjudna och kom någon gång om året på mö-
tena. Vi hade fortlöpande kontakter, säger Curt-Steffan Giesecke.



4 1 2. Han nämner spontant Eric Krönmark (M), Lars De Geer (FP)
samt Anders Thunborg (S), Roine Carlsson (S) och Thage G Peterson
(S). Det förekom också att Giesecke hade egna samtal mellan fyra
ögon med ministern i ett avskiljt rum i Försvarsdepartementet. Sär-
skilt den förre fackförbundsordföranden Roine Carlsson (försvars-
minister 1986-1991) intresserade sig för Stay behind. I gruppen
deltog därutöver de högsta cheferna för Försvarsmakten, Rikspolis-
styrelsen, Lantbrukskooperationen (från 1971 LRF), LO och Tele-
verket.

— Gruppen träffades tre, fyra gånger per år. Det var fem, sex per-
soner med.

Vad var syftet med mötena?
— Att de skulle veta vad som pågick och förankra det brett inom

samhället. Det gällde att upprätthålla ett förtroende inför verksam-
heten. Sammankomsterna ägde rum i olika våningar som man förfo-
gade över. En gång möttes vi på Norrtullsgatan och när jag och Gun-
nar Nilsson (LO-chefen) kom gående samtidigt dit så väckte det visst
uppseende i huset.

Giesecke var VD på Trygg-Hansa till 1986, därefter fullmäktige-
ordförande till 1991. Trygg-Hansas huvudkontor ligger på Fleming-
gatan på Kungsholmen i Stockholm. Det var praktiskt för honom när
han behövde arbeta med Stay behind. Motståndsrörelsens kansli låg
nämligen diagonalt över Fleminggatan, åt Scheelegatan till. Det låg i
en vanlig lägenhet med ett personnamn på dörren.

— Det var jag och någon annan på kansliet. Några tidigare officerare
hade ansvaret. Det fanns en officer som skötte det praktiska, Gålne,
och sedan ytterligare en. Det fanns ett embryo till ledning, berättar
Curt-Steffan Giesecke.

Överstelöjtnanten Bertil Gålne kom från signaltrupperna. Radio-
samband var en viktig del av Stay behinds verksamhet — och den mest
hemliga. Bertil Gålne kontaktades av Neutralitetspolitikkommissio-
nen 1993. Gålne förklarade att han inte var villig att tala med kom-
missionen, såvida »han inte är lagligen tvingad till det. Det är vissa
saker som det bör hållas tyst om och vissa herrar som bör ha förstånd
att inte yttra sig om sådana saker.«
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Rekryteringen av personer till Stay behind fortsatte under Gies-
eckes ledning enligt samma mönster som tidigare:

— Det var personer som var välkända och respekterade, som fack-
föreningsfolk eller företagsledare, av typen Reinhold Geijer. Man un-
dersökte lokalt vem som kunde vara lämplig och genomförde perso-
nalkontroll med hjälp av Säpo. En gång fick en polis frågan om han
skulle delta, men det var inte så bra för han började istället under-
söka vad det var frågan om, minns Curt-Steffan Giesecke.

Var det svårt att rekrytera folk?
— Nej, det var det inte.
På kansliet i Stockholm skedde även viss utbildning av dem som

hade rekryterats.
— De blev orienterade om vad som kunde gälla.
Enligt Giesecke hade motståndsrörelsen under hans tid inget sam-

arbete med USA och dess underrättelseorgan CIA.
— Amerikanerna var dominanta och inte så diskreta. Jag hade inte

några kontakter med några amerikaner, än mindre med CIA. Där-
emot var kontakterna med England upparbetade, berättar Curt-
Steffan Giesecke. Han hade två samarbetspartners i Storbritannien,
i första hand brittiska underrättelsetjänsten MI 6 och i andra hand
säkerhetstjänsten MI 5.

— Där var jag några gånger, jag reste över och pratade med dem.
I Storbritannien fanns det under Gieseckes tid även en utbildnings-

anläggning där svenskar deltog. Dessutom fanns en särskild plats
varifrån Stay behind skulle ledas om Sverige ockuperats.

— Det fanns ett ställe för oss vid en ockupation. Jag var inte där, jag
försökte undvika att veta allt, säger Curt-Steffan Giesecke.

Även för NATO-grannen Norges Stay behind gällde att det fanns
en bas i Storbritannien — alternativt USA om så krävdes.'n Enligt den
norske professorn Olav Riste upprättades huvudbasen i Storbritan-
nien redan på 1950-talet för flera länders motståndskamp, bland
annat Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Det var alltså
ingen tvekan om att Sverige förutsågs ingå i NATO-lägret.' Där-
emot hade Giesecke som svensk ledare för Stay behind inga kontak-
ter i Norge och Danmark, utan enbart i Storbritannien.

413



4 1 4  V a d  som hittills varit okänt var att den radioutrustning som svenska
Stay behind använde kom från en NATO-stormakt. För sambandet
användes brittisk radioutrustning som diskret togs in till Sverige
via Storbritanniens ambassad i Stockholm. Enligt Giesecke betalade
svenska staten för den brittiska utrustningen — pengar som förmod-
ligen slussades via Försvarsmakten.

En motståndsrörelse tvingas ibland — som redan den förre inrikes-
ministern Eije Mossberg påpekade — att agera i strid med lagar och
förordningar. Underjordiskt arbete måste bedrivas okonventionellt
och får inte efterlämna några röjande spår, som till exempel olika
dokument.

Vilka som skulle ingå i den styrande gruppen var därför inte själv-
klart. I något fall diskuterade Giesecke detta med statsminister Olof
Palme. Under hans tid fanns ingen företrädare för TCO med i kom-
mitten. De LO-ordförande som har varit med i gruppen efter Arne
Geijer är Gunnar Nilsson (ordförande 1973-1983) och Bertil Jons-
son (vice ordförande 199o-1994) — men däremot inte Stig Malm
(ordförande 1983-1993). Den omvittnat frispråkige Malm »passade
inte för den uppgiften«, enligt Giesecke som också hade huvudbry
med andra personer i kommittå.

— Vi hade Rikspolischefen med — ibland blev det bekymmer efter-
som vi bedrev verksamhet som vi inte ville att han skulle känna till.

Rikspolischef åren 1988-1996 var Björn Eriksson. Han hade dess-
förinnan varit chef för Tullverket och skärpt kontrollen av handeln
med högteknologi. Polisen bedrev också signalspaning inom Sverige.

— Eriksson var en byråkrat och kunde säga »så kan ni inte göra,
det strider mot svensk lagstiftning«. Men man måste göra vad som
krävs, säger Giesecke och ger ett exempel:

— Vi tog en gång emot sexton radioapparater via engelska ambas-
saden.

Eftersom Eriksson var rikspolischef från 1988 betyder det att mo-
dern radioutrustning hade smugglats in så sent som i kalla krigets
slutskede. Liksom tidigare upprätthölls också radiotrafik med Hen-
nes Majestäts hemliga tjänster i Storbritannien och på andra håll.

— Radioberedskapen hölls igång. Vi hade radiokontakt med vissa
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kolleger i England. Där hade man radiotrafik och vi sände till mot-
tagare som vi inte visste exakt var de låg — en låg på Cypern. Mot-
tagarna var i första hand MI 6 men också MI 5 förekom. Tele-
grafisterna tränade regelbundet och hade sina apparater, säger Curt-
Steffan Giesecke.

Erfarenheterna från det ockuperade Norge hade visat hur viktigt
det var att hålla radiosamband med regering och motståndsledning i
exil. Framför allt gällde det att sända underrättelser om vad som
hände på ockuperad mark.

— Det var en del av uppdraget, bekräftar Curt-Steffan Giesecke.

Under Gieseckes tid fanns inga planer kvar inom Stay behind för att
evakuera viktiga svenskar, utan det ansvaret »låg på en annan orga-
nisation». Här fanns säkerligen flera alternativ, beroende på krigs-
läget. Som framgått tidigare övade Flygenhet 66 sådana dolda per-
sontransporter både in och ut ur Sverige.

Fokus för Stay behind låg istället på att organisera en fungerande
ledning som sedan skulle leda andra.

— Verksamheten var uppbyggd för att människor i landet skulle ta
ledningen — sedan fick man se. En motståndsrörelse uppstår erfaren-
hetsmässigt spontant. Man skulle ställa till bekymmer för ockupan-
ten, genom att exempelvis spränga broar. Men det fanns ju många
mer sofistikerade sätt att ställa till bekymmer för en inkräktare,
som att till exempel störa telefontrafik och kommunikationer av olika
slag.

Giesecke säger sig inte känna till några särskilda vapenlager för
Stay behind. Han hade inget eget vapen och enligt honom skedde hel-
ler ingen utbildning i vapentjänst.

— Vapen hade vi inte. Det var ju kanske inte det första man började
med — då röjdes ju verksamheten.

Att motståndsrörelsens medlemmar inte hade egna vapen var i
linje med erfarenheterna från kriget. Thede Palm motiverar i sin
handbok detta genom att hänvisa till en britt som verkade i Frankrike
och utbildade motståndsgrupper: »Han hade för vana att aldrig bära
vapen. Han menade att det var opraktiskt. Vapen var för tungt, och
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4 1 6  skulle han bli kontrollerad var det omöjligt att förklara bort. Om,
som i hans fall blev nödvändigt, en person skulle skjutas ... fanns det
specialister, som var villiga att ordna det hela så att gruppen inte blev
misstänkt. « '74

Om vapen ändå skulle behövas längre fram var ju de militära kon-
takterna etablerade genom att höga militärer hela tiden satt med i
motståndsrörelsens ledning, bland annat Lennart Ljung och senare
Robert Lugn.

I ett ockuperat Sverige fanns hundratusentals svenska män som
hade haft vapentjänst under värnplikten. Medan armen skulle kunna
sätta 750000 man under vapen i sina förband hade frivilliga skytte-
rörelsen dessutom 2 I 0 000 medlemmar 1987. Hemvärnets personal
uppgick på 1980-talet till 1 20 000 män och kvinnor med k-pistar
och automatkarbiner hemma. Sprängmedel fanns i förråd. I hemvär-
net ingick även driftvärnet vid viktiga statliga verk som Posten, SJ,
Televerket och Vattenfall. Driftvärnet skulle skydda anläggningarna
inför en invasion — men under en ockupation hade medlemmarna på
så sätt också kunskap om var sabotage kunde sättas in. Om mer di-
skreta vapen behövdes fanns det gott om pistoler. Generalmajor
Robert Lugn, som jag ska återkomma till längre fram, hade varit chef
för armsstaben och var rikshemvärnschef åren 1983-1988. Han var
även ordförande för Svenska Pistolskytteförbundet 1979-1985. För-
bundet hade 70000 medlemmar. Huvuddelen av deras pistoler var
tjänstevapen från armen som kallades »Kamrat 40« (armspistolen
m/40 med 9 mm kaliber) och från polisen.'
NATO:s kommitté ACC upphörde kring 1990 och kalla kriget tog
definitivt slut 1991.

Curt-Steffan Giesecke uppger dock att hans uppdrag att leda arbe-
tet med Stay behind fortsatte efter Sovjetunionens upplösning.

Fick du någon erkänsla för uppdraget?
— Ja, en middag på Rosenbad med försvarsminister Thage G Peter-

son som värd. Då fick jag ett par manschettknappar med krigsmak-
tens emblem, svarar Curt-Steffan Giesecke. Thage G Peterson var
försvarsminister åren 1994-1997.

Precis som för de övriga kända ledarna i Stay behind var Gieseckes
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underjordiska uppdrag något som varken hans familj eller arbets-
givare kände till.

Funderade du på att det var farligt?
— Ja, det är det minsta man kan säga. I ett akut skede hade det

varit utomordentligt riskabelt.

Därmed borde slutpunkten för Sveriges Stay behind kunna sättas.
Men precis som det hos NATO-grannen Danmark funnits en fort-
sättning fram till 1999 så skedde något liknande i Sverige.

Detta är fortfarande så känsligt att mina källor inte kan anges,
men Stay behind fortsatte även här, långt efter Sovjetunionens upp-
lösning.

Vad som fram till nu varit helt okänt är att när Curt-Steffan Gies-
ecke lämnade uppdraget så fick han en ersättare: generalmajor Robert
Lugn.

Robert Lugn lämnade Försvarsmakten 1988 och anställdes då vid
Försvarsdepartementet för att under tre år, som han säger, »utföra en
del uppdrag«. Han förklarar vänligt att han gärna hade berättat mera
men inte får på grund av tystnadsplikten. Men Robert Lugn lämnar
ändå en intressant upplysning. När den säkerhetspolitiska utredning-
en arbetade zooz fick han klara direktiv från Försvarsdepartementet
om att »hålla käften« om utredningen skulle fråga honom något.

— Överhuvudtaget ska man inte kännas vid den här verksamheten,
säger Robert Lugn.

Med den ena handen tillsatte alltså statsminister Göran Persson
och UD en utredning som skulle utreda våra västkontakter. Men med
den andra handen såg samma regering genom Försvarsdepartemen-
tet till att sanningen inte skulle komma fram. Varför?

Förklaringen är att Stay behind fortsatte sitt arbete. Det fanns
även på 1990-talet under statsminister Göran Perssons regering ett
kansli som verkade på Kungsholmen. Det var dolt i en våning med
flera ingångar och i  kansliet fortsatte även utbildningen av mot-
ståndsrörelsens ledare. Även traditionen att försvarsministern kom
till mötena en gång per år fortsatte.

Också Robert Lugn fick en efterträdare, omkring 1995. Det blev
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den 1994 avgångne överbefälhavaren Bengt Gustafsson som funge-
rade som organisationens nye ordförande under några år. Bengt Gus-
tafsson förnekar inte att han hade denna roll.

Vad som därefter skedde var att organisationen fick ännu en le-
dare. Nästa beslut var att organisationen lades i en sorts malpåse.
Men någon nedläggning skedde aldrig under I9oo-talet. Stay behind
fanns i sin malpåse något år in på z000-talet då det togs beslut att
avveckla verksamheten — inklusive den hemliga armens kassakista.



io I Om kriget kommit

ESKEDET TILL svenska folket i 1989 års upplaga av Om kriget
kommer var otvetydigt. De tre första meningarna löd: »Vi vill
alla att Sverige ska vara fritt och självständigt och att vi ska ha

fred. Därför har vi inte något militärt samarbete med andra länder i
fredstid. Om det blir krig, ska vi vara neutrala och inte gå med på
någondera sidan.«I

Som har framgått hittills hade vi i själva verket redan i fredstid
ett militärt samarbete med andra länder. Om kriget verkligen kom-
mit, hade vi då kunnat vara neutrala och inte gått med på någondera
sidan?

Ingen kunde förutse i detalj hur ett storkrig skulle ha utvecklats
och vilken situation Sverige då skulle ha hamnat i. Men det hindrar
inte att ledande svenska politiker ändå måste ha tänkt på och plane-
rat för att kriget skulle komma. Vilka resonemang fördes, hur tänkte
de — och hur skulle de ha agerat?

Ett centralt och återkommande tema var ju neutralitetspolitikens
trovärdighet. Att man i Moskva inte litade på den framgick av kapitel
sju. Och i Washington sågs vi som »NATO:s sjuttonde medlem«. Vad
ansåg då vår närmaste omvärld och våra närmaste vänner, de skan-
dinaviska länderna, om svensk neutralitet i krig?

Svaren på de frågorna är minst sagt överraskande.

»VI BER OM HJÄLP ÖGONABÖJ« KONTROVERS

Frågan om hur Sveriges regering skulle ha agerat vid ett storkrig
i Europa ställdes på sin spets den 16 december 199z. Det skedde
i Kajutan, ett rum högst upp under taket på Försvarsdepartementet
på Jakobsgatan i Stockolm. Rummet är speciellt och disponeras av
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4 2 0  departementets ledning för särskilt känsliga samtal som inte ska av-
lyssnas av obehöriga. Det ligger på våningsplan åtta och har små
fönster med utsikt över takåsarna och dubbla dörrar som utestänger
ljud. Då och då kommer Säpo på besök och sveper elektroniskt av
rummet för att kontrollera att ingen avlyssnar vad som sägs här inne.
Möbleringen består av en sittgrupp med bruna läderfåtöljer, soffbord
och i mitten ett långt sammanträdesbord. Kajutan används ibland
även när vissa utländska gäster kommer på besök.

Den här dagen har Neutralitetspolitikkommissionen bänkat sig
där. Den tillsattes av Bildtregeringen efter olika avslöjanden av fors-
kare och journalister om ett svenskt samarbete med NATO. Kom-
missionen som leddes av landshövding Gösta Gunnarsson hade
kallat till sig Ingemar Engman, tidigare departementsråd i Försvars-
departementet. Det Engman hade att berätta var sensationellt.

»Regeringen ville säkra en möjlighet att i ett krigs inledningsskede
kunna välja att be NATO om hjälp, att omgående välja det ... Den
kunde mycket väl tänkas säga att vi ber om hjälp ögonaböj. Alterna-
tivet är ju att man får ryssarna på sig ensamma, senare«, sade Inge-
mar Engman inför kommissionen?

De häpnade. Varje land har rätt att försvara sig, enligt Förenta
Nationernas stadga. Om ett neutralt land angrips så har folkrättens
neutralitet brutits, landet är i krig och kan begära hjälp av andra
stater. Men att Sverige skulle ha gjort detta direkt vid ett allmänt
krigsutbrott i Europa innan vi ens angripits — det stred mot vad som
deklarerats under fyrtio år.

En av kommissionens medlemmar var Yngve Möller, som skrivit
en biografi över Östen Unckn, den moderna neutralitetspolitikens
fader. Möller blev röd om öronen. Leif Leifland, som hade varit kabi-
nettssekreterare vid UD under de borgerliga regeringarna Fälldin och
Ullsten, måste fråga om han hade missuppfattat Engman. Professor
Göran Rystad, expert på den amerikanska utrikespolitikens historia,
undrade: »Vad är retorik och vad är frågan om realia ?« Ja, vad var
den verkliga politiken? När jag intervjuar Ingemar Engman är hans
tolkning följande:

— Om man använder vanligt bondförstånd och tittar på alla förbe-
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redelser som har gjorts, då är slutsatsen given. Man skulle skynda sig 4 2 1
in i västs stora famn så snart ryssarna gick över gränsen till Västtysk-
land.

Detta uttalande var minst sagt sensationellt. Ingemar Engman
hade berättat för kommissionen om tankegångarna hos de äldre stats-
råden i regeringen. De hade upplevt andra världskriget med Sovjets
angrepp på Finland följt av Tysklands överfall på Danmark och
Norge. Därför skulle de inte vara beredda att än en gång »chansa« på
neutralitet, utan begära hjälp direkt vid ett krigsutbrott.

— Detta var genomdiskuterat i den inre kretsen från andra hälften
av 1950-talet och framåt, sade Ingemar Engman.3

Denna inre krets bestod enligt honom av statsminister Tage Erlan-
der och statsråden Torsten Nilsson, Gunnar Sträng, Sven Andersson
och Rune Johansson. Utanför regeringen var partisekreteraren Sven
Aspling, LO-ordföranden Arne Geijer och centerledaren Gunnar
Hedlund invigda. Även Olof Palme som efterträdde Tage Erlander
ingick sedan länge i den innersta cirkeln. I den här frågan hade skiftet
på statsministerposten från Erlander till Palme 1969 inte förändrat
tänkandet. Det var politisk dynamit — fanns sådana tankar hos Sveri-
ges ledning så sent som på 1970- och 198o-talen? Denna inre krets
hade enligt Engman inte vågat lita på att neutraliteten skulle hålla vid
ett krig i Europa.

»Vi (skulle) inte klara oss. Och den andra frågeställningen var då:
Skall vi chansa eller inte chansa«, sade Engman inför kommissionen.'

Att »inte chansa« innebar att begära hjälp från NATO-länder re-
dan vid sovjetisk aggression mot övriga Västeuropa.

Regeringens andra alternativ var enligt Engman att »chansa«. Det
vill säga att fullfölja den officiellt deklarerade politiken och vänta tills
ett sovjetiskt angrepp skulle bryta neutraliteten. Först därefter kunde
Sverige i så fall begära hjälp. Men då var risken att Sverige hade blivit
inringat av sovjetiska förband och att hjälpen från NATO-länderna
skulle bli för svag, för sen — eller inte komma alls.

Om kriget mot Warszawapaktens angrepp gick dåligt för NATO
och amerikanerna fick stryk, minskade också möjligheterna för dem
att ge Sverige hjälp. »Framför allt så blir de (möjligheterna) särskilt



4 2 2  små, om vi fram till dess har framhärdat i att överhuvudtaget inte
vara med. Om vi skall ha någon chans att få den här hjälpen, så
måste det vara förberett på något sätt», vittnade Ingemar Engman.5
Därför gällde att inte stå helt oförberedd utan att »säkerställa att
regeringen hade den här alternativa möjligheten, nämligen att rädda
landet undan ödet att ensamma behöva slåss mot Sovjetunionen «.6

Det tredje alternativet — att strikt upprätthålla den officiella neu-
tralitetslinjen — var något som en inre krets av svenska stats- och
försvarsministrar inte vågade lita på, enligt Engman.

Den person i regeringen som främst kände till västkontakterna
och hade kontroll över vad som gjordes var försvars- och senare utri-
kesministern Sven Andersson. Men det fanns en hake i resonemanget.
Ingemar Engman hade inget skriftligt stöd, mer än att han hade för-
stått sammanhangen genom alla sina kontakter med Sven Anders-
son. A andra sidan hade Engman varit Sven Anderssons förtrogne.
Engman hade varit aktiv i SSU, värnpliktig i den hemliga underrät-
telsetjänsten IB och arbetat under IB-chefen Birger Elmer. Han hand-
plockades av försvarsminister Sven Andersson till Försvarsdeparte-
mentet 1967. Från 1969 hade Engman bland annat hand om anslagen
för hemlig verksamhet, och var departementsråd 1974-1979 med an-
svar för det ekonomiskt tunga och industripolitiskt viktiga materiel-
anslaget. Engman uppgav även för kommissionen att Sven Anders-
sons efterträdare som försvarsminister också hade varit införstådda.
Det var Eric Holmqvist (S), Eric Krönmark (M) och Lars De Geer
(FP). De sista var borgerliga ministrar — detta var alltså en utväg i krig
som regeringar på båda sidor om blockgränsen känt till?

Fanns det alltså en dold option om kriget hade kommit, dold inte
bara för svenska folket utan också för andra statsråd i flera rege-
ringar?

Neutralitetspolitikkommissionens slutrapport 1994 nämnde inte
Ingemar Engmans konkreta vittnesmål. Den skrev att regeringen velat
»skapa en nationell handlingsfrihet» för att ta emot understöd från
väst. När skulle då stödet från väst ha utlösts? Kommissionen nöjde
sig med att konstatera att Sverige hade förberett sig att ta emot hjälp
i ett »hotande, icke närmare definierat läge».' I efterhand framgår att
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den formuleringen täcker även vad Ingemar Engman hade sagt: det
behövdes inget angrepp för att ropa på hjälp. Men 1994 var Eng-
mans vittnesmål okänt och formuleringen väckte inga frågor eller
debatt när den publicerades i betänkandet.

Det var först när jag 1998 med stöd av kommissionens arkiv pu-
blicerade en rad då tidigare okända uppgifter om Sveriges NATO-
kontakter som det blev debatt. Det nya var Ingemar Engmans vitt-
nesmål och marinchefens hemliga krigsplacering i Storbritannien
eller USA. Här fanns också vittnesmål av Anders Thunborg som varit
Sven Anderssons statssekreterare och själv försvarsminister 1983-
1985. Thunborg sade:

»Var det så att man var rädd att man skulle misslyckas? Ja, kom-
mer du fram till slutet av 6o-talet, början av 7o-talet så fanns en så-
dan rädsla. ... Sven Andersson och Stig Synnergren säger till mig att
vi kan ju inte vara helt säkra på att vi lyckas med vår alliansfrihet och
stå utanför kriget och aldrig blir angripna. ... Och då måste vi ju
tänka på landets överlevnad som nation. Och det var ju därför natur-
ligtvis som mycket få personer egentligen kände till vad man skulle
göra i händelse av krig. «B

Att Sven Andersson inte ansåg det realistiskt att Sverige skulle
kunna stå utanför ett krig upplevde också viceamiral Per Rudberg.
Han ledde åren 1963-1967 Försvarsstabens studieavdelning och
analyserade olika tänkbara krigsförlopp.

— Vi kunde aldrig hitta något enda fall där inte Sverige blir indra-
get, antingen omedelbart eller efter en tid. Det där drog jag för Sven
Andersson, vi diskuterade i de termerna. Han var stockövertygad om
att vi inte skulle klara oss i ett nytt världskrig, det kan jag skriva un-
der på, sade Per Rudberg. Rudberg sade också några ganska så pro-
vocerande ord om neutralitetspolitiken:

— Svensk neutralitet var något som politikerna ville få Sverige att
tro på, utanför Sveriges gränser var det ingen som trodde på den,
egentligen.

Uppgifterna och citaten publicerades i en artikelserie i Svenska
Dagbladet 1998 och väckte kraftiga reaktioner. Folkpartisten Carl B
Hamilton talade om Socialdemokraternas »lögn och falskspel« och
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4 2 4  krävde att en utredning skulle undersöka också åren efter regeringen
Erlander. Kraven fick ökad styrka efter min artikelserie »Sverige i
NATO:s ögon« 1999, som visade på samband mellan NATO:s och
Sveriges försvarsplaner. Statsvetarprofessorn Kjell Goldmann ansåg
att regeringarna visserligen hade haft en svår balansgång — men de
hade brustit i öppenhet mot medborgarna som inte hade vetat om
vilken politik som bedrivits i  deras namn, »en demokratisk kata-
strof«. Även Moderaterna krävde nu en utredning på temat att svenska
folket hade rätt till sin egen historia.

Sverker Åström som själv hade varit UD:s högste tjänsteman an-
grep Ingemar Engman:

»Att regeringen tänkte sig att gå i krig utan att svenska territoriet
angripits eller hotades av omedelbart angrepp påstods av en enda
person, en mellangradstjänsteman i  Försvarsdepartementet. Kom-
missionen tyckte att uttalandet var så osannolikt och ointressant att
den överhuvudtaget inte nämnde det i betänkandet« (min kursive-
ring).9

En annan person som har varit aktiv i svensk säkerhetspolitik lika
länge som Sverker Åström är generalmajor Claa Skoglund. Han
tjänstgjorde några år i  Försvarsdepartementet samtidigt med Inge-
mar Engman och har en helt annan uppfattning.

— Engman är en märklig man, han hade ett stort inflytande bakom
kulisserna och visste det mesta, mycket mer än jag. Han hade de
bästa kontakter med Sven Andersson, säger Clas Skoglund.

Mellangradstjänsteman eller ej, Ingemar Engman var huvudsekre-
terare i 1974 års försvarsutredning. Han deltog i de nordiska social-
demokraternas hemliga utrikes- och säkerhetspolitiska kontaktkom-
mitte under slutet av 1970-talet. Engman skrev kapitlet om Sverige
i S-partiernas gemensamma skrift Utrikes- och säkerhetspolitik i
Norden från 1981 (bland övriga författare kan nämnas dåvarande
norske försvarsministern Thorvald Stoltenberg).10

Även den tidigare statsministern och partiledaren Ingvar Carlsson
reagerade. Han ansåg att neutralitetspolitiken var utsatt för »förtal«,
skrev han i boken Ur skuggan av Olof Palme från 1999:
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Ett uttalande av Ingemar Engman inför Neutralitetspolitik-
kommissionen utnyttjades för nya misstänkliggöranden.
Ingemar Engman uppgav att en inre krets i regeringen,
bestående av Tage Erlander, Gunnar Sträng, Sven Anders-
son och Olof Palme, avsåg att föra in Sverige i ett storkrig
i Europa, även om Sverige inte angripits.

Den socialdemokratiska regeringen bestod inte av en
samling säkerhetspolitiska idioter. En sådan strategi skulle
för Sveriges del ha maximerat riskerna och minimerat
fördelarna. Det finns ingen som helst grund för denna teori.
(Mina kursiveringar.)"

Artiklarna och debatten ledde till riksdagsmotioner och krav på en
ny stor offentlig utredning som skulle granska kalla krigets andra
hälft, 1969-1989. Regeringen Persson riskerade nederlag mot en
riksdagsmajoritet som önskade en bred kommission. Då gjorde stats-
minister Göran Persson upp med centerledaren Lennart Daleus och
tillsatte ambassadör Rolf Ekeus som ensamutredare, vilket ledde till
protester från moderater och folkpartister. Utredningen lades fram i
december zooz, med titeln Fred och säkerhet. Svensk säkerhetspolitik
1969-1989.

Diplomaten Ekeus tonade ner de västförberedelser som den tidi-
gare kommissionen hade slagit fast.

Hur hade då regeringen tänkt agera om kriget hade kommit? Trots
ett betänkande på 757 sidor finns det egentligen bara två meningar i
den helt avgörande och centrala frågan.

Erlander, Palme, Fälldin, Ullsten och Carlsson var alla fullt
medvetna om att neutralitetspolitiken kunde misslyckas och
Sverige bli angripet. Då — men först då — kunde militär
samverkan med angriparens huvudfiende bli aktue11.12

Den första meningen bekräftar att en misslyckad neutralitet var en
option som alla de fem statsministrarna hade varit fullt medvetna om.
Det stämmer med Engmans och andras bild. Den andra meningen är
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42.6 obestämd och tvetydig. Om man var fullt medveten om faran för att
politiken skulle misslyckas — varför då inleda samverkan först sedan
Sverige angripits? Vore inte det att ta oacceptabelt stora risker, ja
närmast ansvarslöst? Gick det för övrigt att dra de fem statsminist-
rarna över samma kam, hade de alla haft samma syn på vad som i så
fall skulle göras?

Och vad hade hänt med det tidigare »hotande, icke närmare
definierat läge», denna hotande gråzon mellan fred och krig? Den
verkade ha upplösts i tomma intet. Ändå bedömdes ju krigshotet väl
så stort på 1980-talet som på 1950- och tidiga 1960-talet. I början
av 198o-talet lämnade Sverige två skarpa protester mot sovjetiska
ubåtskränkningar. När världens öde låg i händerna på Ronald Reagan
i Washington och Jurij Andropov i Moskva föreföll läget nog så spänt
för envar.

Var verkligheten så enkel, så svartvit som den framställs i utred-
ningen Fred och säkerhet?

»OM KRIGET BRYTER UT ÄR DET ETT NYTT LÄGE«
ANDRA S-RÖSTER

Frågorna hänger kvar i luften — hur skulle regeringen ha agerat? Vem
hade rätt, Ingvar Carlsson och Sverker Åström eller Ingemar Engman
och Per Rudberg? Ett sätt att ta reda på det är att höra med andra
socialdemokrater, de borde ju veta bäst.

Och vad ansåg egentligen Engmans överordnade? Anders Thun-
borg avböjde att ställa upp för en intervju för den här boken, han
arbetade på en egen bok. Men Thunborgs hälsa var vacklande och
han avled innan hans egen bok blev klar.

I den säkerhetspolitiska utredningens arkiv finns en intressant
passus i en samtalsuppteckning från 2002 med Anders Thunborg.
Resonemangen om »militär hjälp utifrån« försvann ur officiella pap-
per, sade han, men lade sedan till:

»Tanken om 'hjälp utifrån' i händelse av krig var underförstådd
och levde kvar ändå. Den behövde inte skrivas ut i offentliga doku-
ment.«" Därefter åberopade Thunborg just Ingemar Engman, med
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orden att denne »var nog den som bäst kunde tänkas komma ihåg
turerna om detta »."

Även Anders Thunborg talade i termer av en inre krets. Det »var
bara några få människor som kände till alla hemligheterna och dessa
personer höll dem tätt intill sig. Resultatet var att vissa militärer och
diplomater i  efterhand var missbelåtna med att de inte fått veta
allt.«"

En socialdemokratisk partiveteran var Sten Andersson, ombuds-
man i  Stockholms arbetarekommun 1953, sekreterare där 1958,
Socialdemokraternas partisekreterare i tjugo år 1962-1982, social-
minister och sedan utrikesminister i Olof Palmes regering, med fort-
sättning i Ingvar Carlssons regering fram till 1991. Det visar sig att
Sten Andersson inte tror att Sverige skulle kunna stå neutralt utanför
ett storkrig.

— Det hade blivit ytterligt svårt, ytterligt svårt. Och vi var ju be-
redda på att bli indragna. Det räknades som avsteg från neutralite-
ten. Men om man inte får möjlighet att uppnå neutralitet i krig utan
blir angripen då är det en helt annan situation. Den situationen måste
man ju också förbereda sig för, säger han.

Sten Andersson var ung under andra världskriget och upprördes
över nazisternas mord på norska partivänner, en gång var han kurir
till motståndsrörelsen i Norge. Han upplevde hela kalla kriget och
har inga illusioner om att ett storkrig skulle ha skonat Sverige:

— Hade Sovjet som ambition att starta ett världsomfattande krig,
då är det klart att Sverige inte kommit undan. Sverige var för mycket
värt som uppmarschområde mot Norge och Atlanten. Vi slapp som
tur var. Sverige hade ju inte mycket att sätta emot om det blivit ett
världskrig och vi blivit föremål för anfall. Då är det klart att den där
veckan betyder djävligt mycket. Det kan bli en dag eller en vecka,
säger Sten Andersson.

Jag hajar till, skulle vi bli anfallna inom en dag? Vi kunde alltså ha
dragits in redan krigets första dag, eller skonats högst en vecka. Det
är samma tankegång som generalen Claes Skoglund hörde från för-
svarsminister Torsten Nilsson vid Försvarshögskolans krigsspel på
1950-talet. Nilsson hade talat om svensk neutralitet »en vecka eller
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428 mindre«. Liksom Sten Andersson hade Torsten Nilsson varit parti-
sekreterare. Nilsson var utrikesminister 1962-1971 och Sten Anders-
son hade den posten under kalla krigets sista år 1985-1991. Cirkeln
sluts.

Sten Andersson ger ett eftertänksamt intryck när vi resonerar.
Hans bild av förberedelserna och tankegångarna ligger långt ifrån
Ingvar Carlssons upprörda ord om att regeringen inte var en samling
»säkerhetspolitiska idioter«. Sten Andersson håller det inte alls för
otroligt att regeringskollegan Sven Andersson kan ha drivit förbere-
delserna långt.

— Det skulle inte förvåna mig om Sven Andersson i sin oro kanske
var beredd att gå längre än andra. Har man en känsla av att det finns
en stor möjlighet att misslyckas med neutralitetspolitiken — så fort
man inser det — då har man tamejfan en skyldighet att förbereda sig
för nästa fas. Detta kräver då en viss försiktighet i agerandet — så att
det inte leder till att man ännu säkrare blir indragen i ett storkrig. Det
där är en svår avvägning, men grundinställningen måste vara den att
man har en beredskap för att man hamnar i krig. Det tycker jag är
självklart, säger Sten Andersson.

Sten Anderssons resonemang ligger långt från det kategoriska be-
skedet från Om kriget kommer från 1989: »Om det blir krig ska vi
vara neutrala och inte gå med på någondera sidan.« Sten Anderssons
linje stämmer däremot med Erlanders dagböcker som vittnar om för-
beredelser för krig, ockupation och motståndskamp.

Och så här i efterhand är det intressant att gå tillbaka till Om kriget
kommer från 1961. Här står inte ett enda ord om vare sig allians-
frihet eller neutralitet i krig på de 5z sidorna. Kungen och statsminister
Erlander skrev istället:

Vårt försvar syftar uteslutande till att bevara vår frihet och
självständighet.

Sveriges folk står enigt i föresatsen att värna landets
oberoende och självständighet. Varje väpnat angrepp mot
vår frihet skall mötas med beslutsamt motstånd."
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Regeringen och myndigheterna hade alltså inte — som 1989 — lovat
sina medborgare att hålla fast vid neutraliteten. Istället kan formule-
ringen ses just som ett sätt att värna om landets handlingsfrihet inför
ett »hotande, icke närmare definierat läge«.'7

Här finns alltså skilda uppfattningar bland centrala aktörer som
hade verkat i samma socialdemokratiska regeringar. Vad ansåg då Olof
Palme själv? Det vet vi tyvärr inte, eftersom han mördades 1986.

Thage G Peterson var en av »Palmes pojkar«, som blev både tal-
man och försvarsminister, och han gav sin bild till den säkerhetspoli-
tiska utredningen:

»Enligt Palme var det en skillnad på den politik vi förde i fred och
den man förde i krig. Om vi blev attackerade var det en självklarhet
att vi skulle försöka få hjälp utifrån, men innan detta skedde krävde
den svenska neutralitetspolitiken att vi inte allierade oss med väst.« "
(Mina kursiveringar.)

Citatet visar att det var en »självklarhet« att vi skulle försöka få
hjälp. Thage G Peterson talar i citatet ovan om att vi efter ett angrepp
inte endast skulle få hjälp utan rentav kunde bli allierade med väst-
sidan.

Skillnaden i uppgifter handlar här alltså inte om utan när detta
steg ska tas. Strax innan Sverige angrips — eller först när angreppet är
ett faktum?'9

Olof Palmes efterträdare Ingvar Carlsson säger sig lita mer på
Sverker Åström än på Ingemar Engman. Men även Carlsson betonar
att vi snabbt skulle sökt hjälp:

— Den dag vi blir anfallna — då var neutraliteten borta. Då skulle vi
söka effektivast tänkbara samarbete för att skydda vår frihet och vårt
oberoende. Och det har vi rätt till. Neutraliteten ger oss skyldigheter
— så länge den fungerar. Men den dagen vi blir angripna är vi inte
neutrala längre — då slåss vi för vår frihet. Om vi blev anfallna från
Sovjet så var det ganska givet att då var vi inte neutrala längre. Då
ska vi ta hjälp därifrån vi kunde få. Om det gällde norska eller danska
eller NATO-trupper som helhet — det hade vi ingen aning om, säger
Ingvar Carlsson.

På frågan om hur länge Ingvar Carlsson trodde att vi skulle kunna
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4 3 0  stå neutrala i ett storkrig i Europa så talar också han i termer av
dagar:

— Om det hade tagit en dag, en vecka eller om vi klarat oss — det
tycker jag är en hypotetisk diskussion. Det är svårt att säga i dagar
eller procent.

Jan Nygren tillhör en något yngre generation socialdemokratiska för-
svarspolitiker. I Ingvar Carlssons sista regering 1994-1996 blev Jan
Nygren samordningsminister. Nygren fördes fram i  diskussionerna
om näste partiledare, men han avstod från att ge sig in i den kampen.

Under kalla krigets sista år, 1988-1991, var Nygren statssekrete-
rare i Försvarsdepartementet. På den posten kände han till plane-
ringen för ett exilhögkvarter och underrättelsesamarbetet med väst.

Jan Nygrens bedömning är att Sovjet hela tiden visste att Sverige
hörde hemma på västsidan. Neutraliteten hade därmed inte haft nå-
gon större chans om kriget hade kommit. Det skulle snabbt ha upp-
stått en valsituation för den svenska regeringen.

— Alliansfrihet och neutralitet fyller sin huvudsakliga funktion i
den säkerhetspolitiska processen för att förhindra krig. Om kriget
hade utbrutit tror jag att vi relativt snabbt hade fått bestämma oss,
det är jag ganska säker på, säger Jan Nygren.

— Säkerhetspolitiken och de väpnade styrkorna betyder i någon
mening mest för att balansera den här situationen i fred. Om kriget
bryter ut är det ett nytt läge.

Återigen ett resonemang om att Sverige snabbt skulle välja sida,
snarlikt Ingemar Engmans vittnesmål från 1992.. Så långt Social-
demokraterna — vad ansåg då de borgerliga politikerna?

» M E D  I  K R I G E T  F Ö R S TA E L L E R  T R E D J E  V E C K A N «

D E  B O R G E R L I G A

Under kalla krigets sista hälft regerades Sverige av de borgerliga åren
1976-1982. Vad hade hänt om kriget kommit under deras tid? Hur
tänkte de?

Den borgerliga valsegern 1976 innebar ett slut på fyrtiofyra års



Om kriget kommit

socialdemokratiskt regeringsinnehav. Centerledaren Thorbjörn Fäll-
din blev statsminister (1976-1988 och 1979-1982). Han hade varit
reservofficer och redan på 1950-talet hade han sin bild klar:

— Det är ju inte en övning där fienden inte kommer från öst. Och
om nu då detta inträffar att de för iland sina trupper här på vår ost-
kust. Ja, ser du, då får vi hjälp. Därför att amerikanerna och NATO
vill till varje pris förhindra att ryssarna tar de norska hamnarna, de
är värdefulla i det där storkriget. Så därför kan vi räkna med att kom-
mer ryssarna hit, då får vi hjälp. Det var en grundtanke jag lärde mig
i det militära, berättar Fälldin.

Så att vi skulle få hjälp av väst var en del av kalkylen?
— Javisst!
Samtidigt säger Thorbjörn Fälldin att insikterna om detta var då-

liga även bland riksdagsmän och »erfaret folk«. Det visade sig när
han och andra riksdagsledamöter var på genomgångar hos Försvars-
staben. Chefen där var Stig Synnergren (mellan 1967 och 1970). Han
hade varit Fälldins regementschef när denne var reservkapten på I 2i
i Sollefteå.

— Många riksdagsmän insåg inte att det var inget snack om neutra-
litet i det ögonblick vi hade blivit angripna. Då var vi ju en part i
kriget. Det var fram till dess som vår neutralitet skulle räcka och vara
vårt skydd. Men den var ju självförklarad! Det fanns aldrig några
garantier ifrån annat håll om att man skulle respektera vår neutrali-
tet. Och det var väldigt många som inte satte sig in i de här samban-
den. Men när man redogjorde för det här så erfor man ju på många
håll en aha-upplevelse.

Thorbjörn Fälldin avvisar inte Ingemar Engmans uppgifter om att
en inre krets i S-regeringarna hade övervägt att Sverige skulle kunna
begära hjälp redan före ett angrepp.

— Jag tror att det var lätt att hamna i den slutsatsen. Jag känner
inte till hur de resonerade, och jag vet inte att jag mötte den fråge-
ställningen under min tid. Men som korten låg och hade legat under
flera år så fanns egentligen risken för angrepp bara österifrån. Och
då skulle man ju se till att man hade så bra förbindelser som möjligt
västerut.
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43 2 T h o r b j ö r n  Fälldin talade inte om dessa frågor med Olof Palme —
denne nämnde alltså inget om västsamarbetet efter valförlusten 1976.
Men Fälldins uppfattning är att Stig Synnergren höll Palme och se-
nare honom själv uppdaterad. Detaljerna var något mellan försvars-
ministern och ÖB.

Försvarsminister i två av Fälldins tre olika regeringar var modera-
ten Eric Krönmark.

Skulle Sverige snabbt bekänt färg och kommit med på västsidan?
— Ja, det är nog sannolikt. Det var en sådan sak man funderade över.

Den officiella doktrinen var ju att vii första hand skulle vara neutrala.
Om det var ett allvarligt krigshot måste man mobilisera, och då sätter
man hela samhället upp och ner. Om vi gått med i kriget första eller
tredje veckan är en fråga för exegeter, svarar Eric Krönmark.

Folkpartiets förre partiledare Ola Ullsten var statsminister i FP-
regeringen 1978-1979. Sedan blev han utrikesminister i  Fälldin-
regeringen 1979-1982. Den säkerhetspolitiska utredningen från zooz
tillskriver i en central formulering fyra svenska statsministrar en ge-
mensam syn:

Erlander, Palme, Fälldin, Ullsten och Carlsson var alla fullt
medvetna om att neutralitetspolitiken kunde misslyckas och
Sverige bli angripet. Då — men först då — kunde militär
samverkan med angriparens huvudfiende bli aktuell.2°

Utredningen ger bilden av en konsekvent neutralitetspolitik och en
enstämmig uppfattning bland statsministrarna. Men när jag träffar
Ola Ullsten och frågar om denna passus där han själv nämns så blir
han både förvånad och förbryllad.

— Det är någonting som inte stämmer här. Vi hade ju ett samarbete
med amerikanerna, britterna och Norge. Det började kring 195o och
då har man ju de facto gjort massor av förberedelser — det är ingen
tvekan om det, invänder han.

En kontroll med den säkerhetspolitiska utredningens eget käll-
material visar att Ola Ullsten i själva verket haft en rad kritiska syn-
punkter:



Om kriget kommit

Neutralitetspolitiken framställdes ofta som något den inte
var, en idealiserad bild, det vill säga något som inte stämde
med verkligheten utan snarare med politikers egna ideal.
De största syndarna här var vissa socialdemokrater, även
om många gånger också centerpartiet hade en tendens att
presentera neutralitetspolitiken som en »religion« och inte
som en pragmatisk politik baserad på egna intressen.
Neutralitetspolitiken måste avideologiseras, ansåg Ullsten,
om den skulle kunna begripas på ett korrekt sätt. I stort så
handlade den ju om förberedelser i fred för att tjäna oss i
händelse av krig.

Neutralitetspolitiken borde inte heller, menade Ullsten,
karaktäriseras som en enhetlig politik, vilket leder till en
skev bild, utan som en mångfasetterad företeelse med
många bottnar. (Mina kursiveringar.)21

Ingenting av detta finns med i den säkerhetspolitiska utredningen.
Det må vara en statlig utredare fritt att utesluta vad han vill. Men
Rolf Ekais tillskriver en tidigare statsminister något han inte verkar
ha sagt eller menat. Ullsten har inte sagt något om hur Sverige skulle
agera vid krig, och svarar när jag frågar:

— Vad som skulle hända om det blev krig? Då blir man så spekula-
tiv så det är nästan inte meningsfullt att lägga ut texten om det, säger
Ola Ullsten.

Vad menar du med att det behövs en »avideologisering«?
— Neutralitetspolitiken kom ju att användas som ett slagträ i den

inrikespolitiska debatten. Då var det inte längre fråga om praktiska
arrangemang — som man inte kunde tala om. Utan då var det frågan
om man var pålitlig eller inte. Neutralitetspolitiken blev något mer
än vad den var. Det var därför alla uppgifter om västsamarbetet blev
hemskt känsliga för dem som ansåg sig ha den Rätta uttolkningen.
Och det var en uttolkning som inte rimmade särskilt väl med vad de
själva sysslade med.

Hade vi klarat att vara neutrala vid en stormaktskonflikt i Europa?
— Vi hade inte haft något inflytande över det. Jag tror inte att kärn-
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4 3 4  vapenexplosioner respekterar neutralitetsmålningen av Sverige. Den
typ av storkrig där man kunde vara neutral har vi inte haft sedan
andra världskriget.

»NI HADE KASTATS IN  I  KRIGET«
NORDISKA S-RÖSTER

Omvärldens tilltro till svensk neutralitetspolitik var mycket viktig.
Statsminister Olof Palme slog 1983 i riksdagens talarstol fast: »Det
är förtroendet för vår beslutsamhet att med fasthet fullfölja neutrali-
tetspolitiken som är det främsta värnet för freden. Det är således i
första hand fråga om politiskt förtroende och vår utrikespolitiks tro-
värdighet. «22

Samma tema slogs fast i Om kriget kommer 1989:
»Det är viktigt att andra länder tror på att vi vill och kan vara

neutrala. «23
Att politiken också lyckats med detta framhölls ofta, exempelvis

i ett tal av kabinettssekreterare Pierre Schori 1989:
»Det finns en stark tilltro till och stor respekt bland sakkunniga

och politiskt ansvariga i  regeringskanslier utomlands för Sveriges
vilja och förmåga att upprätthålla sin neutralitetsvakt.«24

Och när statsminister Ingvar Carlsson i maj 1990 öppnade dörren
för ett EU-medlemskap på Dagens Nyheters debattsida slog han fast
att » trovärdigheten är alltså kärnan i svensk neutralitetspolitik ... Vi
har ingen anledning att lägga om kursen. Alla ska veta, och alla ska
kunna lita på, att Sverige kommer att vara neutralt om ett krig trots
allt skulle bryta ut.» (Mina kursiveringar.)25

Men var neutralitetspolitiken trovärdig? Litade omvärlden på en
svensk neutralitet. Det fanns en misstro i Sovjet mot att Sverige skul-
le vara neutralt i krig. USA hade 1962 utfärdat en säkerhetsgaranti
till oss och en av deras NATO-ambassadörer kallar oss NATO:s sjut-
tonde medlem.26 Det kan naturligtvis förklaras med att stormakter
kan vara arroganta och ha egna intressen som färgar deras syn på
Sverige. På samma sätt kan borgerliga politiker tänkas vilja ge tjuv-
nyp till Socialdemokraterna.
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Men det kan knappast socialdemokratiska partivänner utanför
Sverige anklagas för. De har dessutom extra tyngd eftersom social-
demokraterna i Skandinavien var statsbärande under efterkrigstiden.
De svenska Socialdemokraterna hade ett mycket nära samarbete med
sina broderpartier i Danmark och Norge. Från 1969 hade de nord-
iska S-partierna en egen utrikes- och säkerhetspolitisk kontaktkom-
mitte som hade hemliga, återkommande möten. Om några, så borde
partivännerna i Norden kunna svara på hur Sverige uppfattades. Vil-
ken bild har de?

Åren 1975 till 1981 var Reiulf Steen partiledare för de norska so-
cialdemokraterna, Arbeiderpartiet. Han talar om hur viktigt det var
att Sverige under kriget understödde den norska motståndsrörelsen
vars kämpar fick en fristad här istället för att gripas och föras till
koncentrationslägren. Efter Norges NATO-inträde 1949 fanns det
mycket nära partikontakter med de svenska Socialdemokraterna.
När jag frågar honom om hur de såg på Sveriges position om det
hade blivit ett nytt storkrig säger han:

— Jag kan svara på den frågan så här: det fanns inte en enda svensk
spion i Norge och inte en enda norsk spion i Sverige. Det står klart att
om vi hade varit osäkra på Sverige så hade vi sett till att skaffa oss un-
derrättelser. Och ni hade gjort detsamma om ni tvivlade på vad NATO
skulle göra. Min uppfattning är att Sverige var ett visserligen passivt
men likaväl ändå ett NATO-land, säger Steen och förklarar varför:

— Att västmakterna inte hade några aggressiva avsikter mot Sve-
rige — det visste Sverige väldigt väl. Medan man var osäker på vad
Sovjet skulle göra i olika situationer. Hotbilden var densamma som
för Norge: Sovjetunionen. Militär beredskap inrättar sig som bekant
efter den hotbild som finns, det är helt logiskt.

I Norge innehade Thorvald Stoltenberg en central position i det
internationella arbetet i norska LO och sedan i Arbeiderpartiet. Han
var statssekreterare i norska försvars-, utrikes- och handelsdeparte-
mentet, försvarsminister 1979-1981 och utrikesminister 1987-1989
och därefter FN-medlare i Bosnien 1993-1996.

Jag berättar om diskussionen i Sverige huruvida man vid ett krigs-
utbrott tidigt skulle ha begärt hjälp, vilket Ingemar Engman hävdat,
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4 3 6 men Sverker Åström bestridit. Stoltenberg tvekar inte om svaret:
— Ingemar Engman har rätt. Jag uppfattade alltid att Sven Anders-

sons linje var det som i mycket också var Palmes hållning. Nämligen
den att blev det en storkonflikt så var chansen för att Sverige stod
neutralt utanförstående minimal. Och då var det inget tvivel om var
Sverige kom med.

Att Stoltenberg direkt nämner Olof Palme förvånar mig, det flyttar
fram hela frågan till modern tid, Palme mördades ju 1986. Hur kan
han vara så säker på Olof Palmes inställning?

— Vi var ju gamla vänner från förr. Han var ju ledare för Sveriges
Förenade Studentkårer och jag var ledare för Norsk Studentunion.
Då möttes vi regelmässigt redan tidigt på 1950-talet. Det gjorde att vi
hade en personlig relation så att jag kan uttala mig med säkerhet,
svarar Stoltenberg.

Hans bild av Olof Palme skiljer sig från den gängse bilden i Sverige,
den bild som partiet och många partimedlemmar har. Stoltenberg
förklarar varför:

— Palme var en mycket mera pragmatisk politiker än han själv gav
intryck av. Jag tror inte det varit möjligt att vara statsminister i Sve-
rige om man inte varit så pragmatisk.

Jag berättar för Ingvar Carlsson om vad Thorvald Stoltenberg sagt
och Carlsson bemöter det:

— Palme var en pragmatiker. Det tycker jag också. Men inte heller
Stoltenberg var ju med i de interna socialdemokratiska diskussio-
nerna. Stoltenberg har jag stor respekt för, det är en klok person.
Men han tillhör ändå ett NATO-land och såg det utifrån den ut-
gångspunkten, säger Ingvar Carlsson.

Thorvald Stoltenberg säger dessutom att han ibland märkte att
svenska partivänner och andra företrädare inte hade invigts i hur det
verkligen låg till.

— Å ena sidan fanns det de som visste och intuitivt förstod det hela.
Å andra sidan fanns det de som hoppades på att stå utanför ett krig,
säger Thorvald Stoltenberg. Han har närmast en psykologisk förkla-
ring till varför tron på neutraliteten var så stark:

— Det gick inte in i dessa svenskar att det inte skulle gå att vara
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neutral — därför att verkligheten var så obehaglig att tänka på.
Odvar Nordli var norsk socialdemokratisk statsminister 1976-

1981. Inte heller han trodde på en svensk neutralitet i krig.
— Bevare mig! Om detta Ragnarök brutit ut och det kalla kriget

övergått i varmt krig — då har jag liten tro att något av de nordiska
länderna på något sätt hade hamnat utanför detta, säger han.

Jag berättar för honom att Sverker Åström hade sagt att det vore
orimligt om »ett litet land som Sverige frivilligt skulle kasta sig in i ett
krig där det riskerade att förintas och försvinna ur historien«.27 Men
det är ett resonemang som Odvar Nordli avvisar blankt.

— Ni skulle väl kastats in i kriget på samma sätt som Norge blev
det 194o. Vi blev en arena för stormakternas strategier och på det
viset blir man kastad in i det vare sig man vill eller inte. Det var väl
ett fåtal utanför Sverige som trodde att ni liksom kunde mäla er ut ur
världen den dag Ragnarök släpptes loss!

En annan samtida nordisk statsminister och socialdemokrat är
Anker Jorgensen som ledde Danmark åren 1972-1973 och 1975-
1982. På frågan om han trodde att Sverige kunnat vara neutralt i krig
blir svaret lika eftertänksamt som kortfattat:

— Det kunde nog inte det.
En av Jorgensens rådgivare var Lasse Budtz som under 197o- och

1980-talen hade ett stort inflytande över dansk politik. Han ledde
socialdemokraternas utrikes- och säkerhetspolitiska utskott (1969-
1973 och 1979-1988). Budtz företrädde ofta en utrikespolitisk op-
position som hade majoritet i Folketinget under »fotnotsperioden«.
Budtz var drivande i den kritik från vänster som tvingade den borger-
liga regeringen att reservera sig mot NATO:s beslut om kärnvapen.
Han ingick också i de nordiska socialdemokraternas kontaktkom-
mine för säkerhetspolitiska frågor. Där deltog för övrigt både Inge-
mar Engman och Pierre Schori, om än i olika skeden.

— Om jag skulle vara helt ärlig — men jag har aldrig skrivit det och
kommer aldrig att skriva det — så hade vi inga tvivel om att Sverige
och vi skulle befinna sig på samma sida i händelse av ett storkrig. Det
var vi helt övertygade om. Det var Sverige också.

Ingemar Engman menar att en inre krets i den svenska regeringen,
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Erlander, Sträng och Palme väldigt tidigt i en konflikt skulle sökt sig
västerut?

Ja. Ärligt talat, det räknade vi med. Jag minns inte vad som kon-
kret sades från svensk sida. Men det var ett klart intryck, i varje fall i
den danska delegationen, att så skulle det gå.

En svensk veterandiplomat, Sverker Åström, säger att det är helt
fel. Sverige skulle inte kasta sig in i kriget utan hade sökt vara utanför
så länge som möjligt.

— Jag minns hans hållning. Det är säkert riktigt det du refererar —
men vi trodde inte på det.

Ni trodde inte på det?
— Nej.
Jag blir överraskad av dessa svar, kontaktar Sverker Åström och

förmedlar vad olika ledande socialdemokratiska politiker har sagt.
Vad har han för kommentar? Kan ledande politiker ha haft öppnare
diskussioner partivänner emellan än vad han som hög tjänsteman
hade känt till? Sverker Åström svarar diplomatiskt:

— Självfallet förekom många spekulativa resonemang och säkert
också varierande uppfattningar mellan olika politiker i olika faser i
kalla kriget.

Att statsminister Ingvar Carlssons jämlikar i Norge och Danmark
inte trodde på svensk neutralitet i krig bemöter Carlsson så här:

— Här är det inte partivänner som gäller. Här är det frågan om man
tror på svensk alliansfrihet och neutralitet — eller om man tror att det
är bra att vara med i en militärallians. Och då tillhör de personerna
militäralliansens förespråkare. Det hade varit ganska konstigt om de
i Danmark och Norge sagt att ja, det hade varit en bättre politik att
stå utanför. De försvarar ju sitt ställningstagande!

Det går att resonera som Ingvar Carlsson — men under det kalla
krigets 1970- och 1980-tal inskärptes ju hur viktigt det var att alla l i-
tade och trodde på Sveriges neutralitetspolitik. Det sades ju vara kär-
nan i politiken. Om inte ens de närmsta och allra bäst informerade
partivännerna trodde på svensk neutralitet i krig — vem gjorde det då?

Om kriget kommit skulle vi ha fått hjälp — men vilken? Låt oss se
på vad den amerikanska säkerhetsgarantin i praktiken innebar.



i i  I Hjälpen från USA

V I L K E N  HJÄLP skulle USA ge till Sverige i fall av krig? Att det
från amerikansk sida fanns ett starkt egenintresse att stötta
Sverige förstod jag själv runt 1985 när jag var reporter på

Ny Teknik. Varför släppte amerikanerna annars flygteknologi och
avancerade vapen till oss — vapen som Sverige fick före många NATO-
länder?

Under en reportageresa i USA 1988 mötte jag Richard Bowman,
en pensionerad amerikansk generalmajor i USA:s flygvapen. Han
hade mellan 1975 och 1981 varit Staff Director for Europe and
NATO for the Secretary of Defense under försvarsministrarna Harold
Brown och Caspar Weinberger.

Bowman svarade mig då att Sverige i krig skulle få hjälp från USA.
Det fanns »considerable assets« (betydande tillgångar) — men vad
innebar det? Det fick han inte säga, kalla kriget pågick ännu och hans
namn kunde inte nämnas i artikeln.

Femton år senare möts vi igen och efter en hel arbetsdag tillsam-
mans svarar han till slut vad han hade menat med »considerable
assets«: att allierade flygförband och USA:s marinkår skulle ha lan-
dat i Sverige.

»SVENSKARNA SKULLE VÄLJA VÄST«
USA-HJÄLP före  ETT ANGREPP

Andemeningen i den amerikanska säkerhetsgarantin till Sverige från
196z gällde under hela det kalla kriget. Det intygas av flera nyckel-
personer i Washington. Om ett neutralt land angrips har neutralite-
ten brutits. Det angripna landet har då rätt att söka hjälp och ta emot
hjälp. Skulle vi få militär hjälp från USA, skulle den i så fall komma
efter ett sovjetiskt angrepp — det är den etablerade bilden i Sverige.
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4 4 0  M e n  när jag visar den amerikanska säkerhetsgarantin från 196z
för Helmut Sonnenfeldt gör han en överraskande tolkning. Sonnen-
feldt arbetar vid tankesmedjan Brookings och är veteran från USA:s
utrikesdepartement och Nationella säkerhetsrådet och väl förtrogen
med sådana här policypapper.

— Det ser ut att betyda ett åtagande att hjälpa Sverige innan en
aggression inträffar. Policyn är tvetydig. Den kan tolkas som ett åta-
gande i förväg, eller också något du gör när det inträffar. Och det
innebär att du förmodligen också vidtar förberedelser för detta, säger
Helmut Sonnenfeldt.

I dokumentet krävs det inte att Sovjet angriper Sverige för att USA
ska agera. Det räcker med »en sovjetisk aggression, direkt eller indi-
rekt, mot Sverige«) En indirekt aggression kan ju riktas mot andra
länder. Det står också att USA ska hjälpa Sverige »att stå emot varje
sovjetisk attack«2 — det öppnar för att agera i förväg och stötta Sve-
rige även inför en hotande attack (mina kursiveringar).

Ett likartat resonemang dyker upp när jag i State Department träf-
far William Taft IV. Han var 1984-1989 biträdande försvarsminister
och NATO-ambassadör i Bryssel 1989-199z. På frågan om USA
trodde att Sverige kunde förbli neutralt i ett krig mellan Warszawa-
pakten och NATO blir hans svar:

— Det beror på krigsförloppet. Är det en invasion av Danmark eller
genom Fulda-klyftan i Tyskland där ryssarna klart är angriparen, då
förefaller det oss som om Sverige skulle se till sina egna intressen.
Och finna att hotet mot dem är sådant att de inte skulle sitta och
vänta ut det.

Ni menar att Sverige inte skulle lämnas ensamt mot Warszawa-
pakten?

— Ja. Svenskarna skulle inte ännu en gång inta en neutral position
mitt i en konflikt. De skulle välja. Vårt antagande var att aggressio-
nen skulle komma från den sovjetiska sidan och att svenskarna skulle
välja att liera sig med väst, svarar William Taft.

Jag häpnar. Detta är ju samma händelseförlopp som Ingemar Eng-
man beskrivit: »Man skulle skynda sig in i västs stora famn så snart
ryssarna gick över gränsen till Västtyskland.«3Motivet var enligt Eng-
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man att »regeringen ville säkra en möjlighet att i ett krigs inlednings-
skede kunna välja att be NATO om hjälp, att omgående välja det«.4
Detta sågs alltså som ett troligt svenskt val även i Washington.

— Det var en värdering av vilken den svenska politiken skulle vara.
Man vet ju aldrig säkert förrän det sker — och det skedde aldrig, säger
William Taft.

Samma resonemang förs även fram av en tjänsteman i Pentagon
som var involverad i beslut som rörde de nordiska länderna:

— Jag trodde aldrig en sekund att Sverige skulle sitta och vänta ut
ett krig mellan NATO och Warszawapakten.5

Synsättet förklarar varför huvudalternativet i det amerikanska
dokumentet är att Sverige blir »medkrigförande«. Att Ingemar Eng-
mans uppgifter stämmer med tänkandet i Washington tyder också på
att den inre kretsen i regeringen visste mer om vilken hjälp vi kunde
få från USA än vad som hittills varit känt.

— Sverige hade en bättre återförsäkring än vi anade, sade Rolf
Ekeus när han zooz lade fram sin utredning där den amerikanska
garantin från 1962 var den stora nyheten. Veterandiplomaten Sver-
ker Åström säger:

— Man gick genom hela kalla kriget i tveksamhet om det på allie-
rad sida fanns några planer på att hjälpa Sverige. Och det fick vi ju
aldrig svar på under kalla kriget utan först genom utredningen.

På amerikansk sida utgår man däremot från att svenska företrä-
dare hela tiden känt till att de skulle få assistans av USA i krig.

— Jag ser inget överraskande i att ge svenskarna hjälp, om de vill det,
och uppmuntra dem att stå emot en sovjetisk attack. Vi gjorde ju redan
detta — men det var inte mycket publicitet kring det. Det var samtal
mellan våra militärer och svenskarna, säger Helmut Sonnenfeldt.

Även William Taft uppger att amerikansk hjälp till Sverige disku-
terades med svenskarna.

— Folk från Sverige var viktiga, vi besökte dem, de besökte oss och
vi pratade om de här sakerna.
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442 » D E T  VA R  S Ä K R AT «

S p e c i a l  F o r c e s  T I L L  S V E R I G E  O C H  F I N L A N D

En sak är att skriva ner en säkerhetsgaranti på papper — en annan vad
som planeras, övas och sedan genomförs. En första åtgärd från ame-
rikansk sida vid ett skärpt internationellt läge var enligt planerna att
skicka ut specialförband till Finland (som framgick av kapitel fyra)
och till Sverige.

— Amerikas »kroppsspråk« var att om Finland och Sverige utsattes
för en sovjetisk attack skulle USA arbetat för ert försvar. Vi betrak-
tade både Finland och Sverige som de facto-medlemmar av alliansen.
Vi skulle ha sänt Special Forces till både Finland och Sverige. Finland
var ju en buffert för Sverige, säger en amerikansk tjänsteman vid ut-
rikesdepartementet i Washington.6

Fort Bragg visades gärna upp även för svenska besökare, bland annat
statssekreterare i Försvarsdepartementet Ulf Larsson, S, i maj 1976.7
Att USA hade specialförband avsedda för Sverige bekräftas av den
danske armsgeneralen Kjeld Hillingso som var chef för NATO:s
Kommando för Östersjöutloppen BALTAP 1991-1993. Det var en
topphemlig planering där amerikaner, britter och danskar samarbe-
tade. Den som skulle besluta om att sända in specialförbanden var che-
fen för NATO:s Nordkommando.

— Innan Sverige ännu hade anslutit sig till väst skulle det finnas
västliga patruller som följde vad som hände där. Det var säkrat. De
skulle observera och berätta om fientlig aktivitet och trupprörelser i
händelse av ett anfall genom Sverige. Det vi räknade med var att
Sverige mycket snabbt skulle ansluta sig till NATO och inte försöka
pröva på att förbli neutralt, säger Kjeld Hillingso.

» H U R  L Ä N G E  H Å L L E R  N I  U T ? «

SVERIGE S O M  M E D K R I G F Ö R A N D E

Generalmajor Richard Bowman arbetade för både en demokratisk
och en republikansk försvarsminister och besökte Sverige flera gånger.
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Han ser ett amerikanskt militärt ingripande för att hjälpa Sverige
som en självklarhet.

— Det säger ju sunda förnuftet. Det finns ingen som skulle ha en
avvikande uppfattning mot det vad jag vet, säger Richard Bowman.
Enda perioden när militär hjälp till Sverige kunde ha ifrågasatts var
åren då Sverige kritiserade Vietnamkriget. Men slutresultatet skulle
ändå ha blivit hjälp till Sverige.

— Om Sverige var ett av en rad länder längs hela containment-
linjen som angreps så tror jag det hade varit mycket liten sannolikhet
att NATO och USA hade backat från att hjälpa Sverige på ett eller
annat sätt, säger Helmut Sonnenfeldt.

I flera amerikanska policydokument slås fast att även om Sverige
angrips isolerat ska landet få hjälp. Tidigare NATO-ambassadören
Robert Hunter ser det som en absolut nödvändighet att ingripa på
svensk sida.

— Om Sovjetunionen satte sig i rörelse mot Sverige skulle ni agera
i överensstämmelse med vad varje NATO-land skulle göra, utifrån
era egna intressen. Man behöver inte göra Sverige till NATO-medlem
för att ni skulle uppföra er och ta upp ert eget försvar. Det var också
klart att om det gick så långt att ni angreps, så måste vi försvara er,
säger Robert Hunter och förklarar varför:

— Om Sovjetunionen angrep er så var det därför att de kalkylerade
med att den samlade amerikanska och västerländska viljan att stå
emot expansionen var svag. Att låta dem komma undan med något
mot Finland och Sverige skulle vara ett förebud om något större,
säger Robert Hunter.

I det amerikanska dokumentet från 1962. ses Sverige i första hand
som »medkrigförande«. En amerikansk UD-tjänsteman i Washing-
ton förklarar begreppet.

— Medkrigförande? Det innebär att om NATO är under attack
från Sovjetunionen, så föredrar Sverige inte neutralitet — utan tar till
vapen och slåss mot det sovjetiska hotet.'

Några gemensamma försvarsplaner gjordes veterligen inte upp
mellan Sverige och USA.

— Jag tror inte vi hade några operationsplaner som var samord-
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444 nade med Sverige. Jag utgår från att det hade varit oförenligt med den
svenska regeringens syn på neutralitet. Vi hade en förståelse (under-
standing) av var och ens militära förmågor och vad de troligen skulle
göra, säger William Taft.

Det är alltså samma typ av informella understandings som USA:s
marinchef Elmo Zumwalt (på posten 1970-1974) kallade »muntliga
förtroenden om hur vi skulle genomföra strategi och taktik i hän-
delse av en sovjetisk attack«.'

En unik inblick i hur sådana resonemang fördes mellan USA och
Sverige ges i ett dokument från 1977. Den 19 juli det året besökte den
tillträdande marinchefen Per Rudberg amiral Isaac Kidd Jr i Norfolk,
England. Amiral Kidd var NATO:s överbefälhavare för Atlanten,
CINCLANT, och drev linjen att ett storkrig kunde förloras om Sovjet
fick kontroll över Nordnorge. Kidd var därför en av huvudarkitek-
terna bakom planerna på att förstärka Nordnorge med amerikanska
marinkårsförband och förhandslagringen av dess materiel i Norge."'

Rudbergs möte med Kidd skulle vara femton minuter, men ameri-
kanen valde att tala med Rudberg i nittio minuter. Mötet hölls inte
mellan fyra ögon, utan den svenske försvarsattachén Lennart Fors-
man var med och gjorde en uppteckning. När jag för arbetet med den
här boken begärde att få ut dokumentet från underrättelsetjänsten
MUST:s arkiv vägrade Försvarsmakten. Jag överklagade till kam-
marrätten som i sin dom gav mig rätt att läsa uppteckningen."

Amiral Kidd inledde med att säga att Nordflanken hade ökat i be-
tydelse. De sovjetiska fartygen i Nordflottan måste ta sig ut mellan
Grönland—Island—Storbritannien för att kunna slå mot NATO:s för-
bindelselinjer över Atlanten. Attachén skriver sedan:

»Kidd genomför årligen ett antal krigsspel rörande verksamheten
i krig i detta område och då utgör alltid Sverige ett frågetecken för
honom. Han skulle gärna vilja ha det frågetecknet uträtat. Vad skul-
le exempelvis Sverige göra om sovjetiska flygplan och robotar bör-
jade flyga över vårt område under sin anflygning mot amerikanska
och allierade fartyg i Norska havet. Det var tydligt att amiral Kidd
hade ägnat denna fråga stor uppmärksamhet.«

Kidds fråga passar in i ett större mönster. Vid just den här tiden
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höll USA på att »återupptäcka« Nordflanken. Det fanns, inte minst
efter den svenska kritiken av USA:s krigföring i Vietnam, en skepsis
mot Sverige. Den påminde om den negativism som fanns i Amerika
mot Sverige i kalla krigets början åren 1948-1952., innan USA änd-
rade attityd till Sverige och svenskt försvar. På samma sätt som 1952.
var en vändpunkt blev 1981 det också, symboliserat av försvars-
minister Caspar Weinbergers besök i Sverige.

Men åter till amiral Kidd. Han ville även veta hur Sverige såg på
en ökad amerikansk marin närvaro i Östersjön. »Skulle det verka
alarmerande? Skulle han i så fall bara tillåta amerikanska fartyg att
uppträda i vissa (västliga) delar av Östersjön (han nämnde väst Born-
holm) och inte närmare den sovjetiska kusten?»

CINCLANT tog därpå upp ubåtskrigföringen i Östersjön och
»hur man i ett krigs inledningsskede ska kunna utnyttja flera länders
ubåtar på ett optimalt sätt utan att riskera dem ... han avsåg hur hans
egna ubåtar skulle kunna operera i ett område där det fanns tyska,
danska och svenska ubåtar. Hur lång tid tar det att få planer klara för
detta och hur ska det fungera, frågade Kidd.«

Därefter frågade CINCLANT »hur länge Sverige kunde försvara
sig vid ett sovjetiskt anfall. Skulle vi klara oss till dess hjälp hann
anlända från väst.» Framför allt gällde det tillgången på olja och
drivmedel. »Amiral Kidd blev lättad då amiral Rudberg redogjorde
för de föreberedelser i detta avseende som vi vidtagit.«

Därefter diskuterade de bägge amiralerna hur den marina styrke-
balansen skulle ändras om ryssarna »före och i början av ett krig»
förde ut sina fartyg ur Östersjön. »Man var överens om att det var
troligt att ryssarna skulle föra ut ett antal fartyg och att detta troligt-
vis måste ske före ett krigs början eftersom Östersjöutloppen var
lätta att 'täppa till'. Den marina balansen skulle även därefter vara
till Sovjets fördel.«

Att Kidd var en operativ chef framkom »påtagligt« när han fick ett
prioriterat telefonsamtal. Det var ett meddelande om att »våra vän-
ner« (Sovjet) hade ett antal Bear-bombflygplan som »flyger söderut
över Norska havet och att man just startat jaktflyg från Island mot de
sovjetiska flygplanen«.
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446 Uppteckningen visar den djupa intressegemenskapen. Någon svensk
neutralitet riktad åt alla håll är det inte tal om. Sverige ses som poten-
tiell »medkrigförande« och flera frågor rör samverkan i krig. Sam-
talet skedde samtidigt som svenska folket fick höra att sådana här
»överläggningar för militär samverkan med medlemmar av en stor-
maktsallians« var helt uteslutna. Men i själva verket var ju Per Rud-
bergs hemliga uppgift i krig, godkänd av regeringen, att genomföra
sådan samverkan.

Per Rudberg minns mötet väl, och speciellt frågorna som kretsade
kring den amerikanska marinkårsbrigad som kunde sättas in i Norge
eller Danmark i krig. Rudberg drog slutsatsen att det också gällde
Sverige.

— Kidd ställde frågor om man kunde lita på att Sverige stod pall
inför press. Jag fick den uppfattningen att han ville ha reda på om det
lönade sig att undsätta Sverige med marinkårsförband. Om vi stod ut
så länge att det lönade sig att satsa på Sverige.

»INOM SEX TILL ÅTTA DAGAR« US Air Force LANDAR
Sverige skulle få hjälp om vi attackerades av Sovjet — men med vad?
Generalmajor Richard Bowman var amerikansk ordförande i den
norsk-amerikanska studien om försvaret av NATO:s nordflank
(norsk ordförande var den socialdemokratiske statssekreteraren Johan
jorgen Ho1st, senare försvars- och utrikesminister). Bowman säger:

— Svaret är direkt beroende av vad Sovjet sätter in mot Sverige. Vi
kommer att bekämpa det. En sovjetisk attack kommer att leda till en
amerikansk motattack i luften, till lands och till sjöss också för den
delen.

— Om Sverige verkligen angrips skulle det ändra hela spelplanen.
Då ändras också frontlinjen. Sverige skulle hanteras exakt på samma
sätt som resten av NATO. Sverige skulle till och med kunna vara vår
prioritet när det gällde att försvara Nordflanken, som vi inte vill för-
lora, svarar Richard Bowman.

Under 1980-talet ökade antalet flygplan som kunde sättas in som
förstärkning på Nordflanken. Fredsforskaren Ola Tunander har fört
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fram att amerikanskt taktiskt flyg i Västtyskland vid ett krigsutbrott
kunde evakueras till svenska baser.12 Men vad Richard Bowman talar
om är förstärkningar som skulle flyga från USA direkt till Sverige.

— Flygförstärkningar kan lätt kanaliseras till Nordflanken — till
Sverige eller varhelst de behövs. Det finns egentligen inga gränser för
det. Förstärkningar skulle flygas in från USA. Tankflygplan skulle
fylla på dem på vägen, förklarar Richard Bowman.

Han ser även fördelar med att använda svenska baser. Om det var
krig i Norge skulle det vara svårt att landa där. I ett storkrig fanns
stora styrkor på Centralfronten, men det innebar också att det var
trångt där. Flygbaserna skulle bli fullproppade om de inte redan var
utslagna.

Då kan Sverige användas som ett osänkbart hangarfartyg?
— Ja, jag anser det. Det vore en fördel om vi hade de baserna att

komma in till. Det kan med andra ord finnas goda skäl att sända
förstärkningsflygplan till svenska baser om Sverige är med i kriget.
De skulle då vara baser för de första flygförbanden som anländer och
striden skulle kunna föras därifrån, svarar Richard Bowman som
talar om taktiska flygförband. Han understryker en extra gång:

— Ja, jag förutsätter att stridsflyg skulle komma till Sverige.
Men enligt den säkerhetspolitiska utredningen skulle detta vara en

omöjlighet. Utredaren Rolf Ekais skriver: »Basering av NATO-flyg i
Sverige skulle krävt så omfattande förberedelser och tillförsel av per-
sonal och materiel att dylika projekt inte kunde te sig vare sig prak-
tiska eller realistiska, särskilt som genomförandet skulle ske i krig.« "

En tjänsteman i Pentagon med erfarenhet av nordiska frågor ger
ett besked tvärtemot den svenska utredningens. Han bekräftar att
USA-flyg kunde operera från svenska baser — men det var något man
ogärna medgav. Detta var en medveten oklarhet, en del av den ame-
rikanska avskräckningsfilosofin.

— När du måste göra någonting i krig, då kan du göra mer än du
hade varit villig att medge under fredsförhållanden."

— Det är inget problem att landa på svenska baser, säger Richard
Bowman som flugit med både Viggen och skolflygplanet SK 6o samt
besökt svenska krigsbaser. Han minns ett »spektakulärt« Sverige-

447



448  besök. Flygvapenchefen Dick Stenberg stod värd: »Allting visades
öppet — inget var hemligt.«

Enligt ambassadör Ekkis utredning var dock de svenska krigs-
baserna för »små och enkelt utrustade« för att passa NATO. »Flyg-
planen fick klargöras och repareras i det fria, personalen bo och äta i
t ex några närbelägna skolor eller tält. Sådana förhållanden är NATO
inte van vid.«"

— Det är skitsnack! Humbug! I Afghanistan och Irak lever flyg-
personalen i tält, säger Steven Canby. Han är en amerikansk militär-
expert som studerat de nordiska ländernas försvar och har besökt
Sverige flera gånger. Canby påpekar dessutom att USA:s marinkårs-
flyg var inriktat på att kunna operera från enkla baser, rough bases.

De marinkårsförband som skulle t i l l  Skandinavien utrustades
bland annat med F-18, ett plan som hade utvecklats för US Navy
(och som även Finland senare köpt). Att landa under svåra förhål-
landen är en specialitet inom US Navy som landar på hangarfartygs-
däck. Faktum är att Viggens landningssystem (TILS) utvecklades i
samarbete med US Navy. Samarbetet under Viggenprojektet var tätt
och piloter från USA flög tre av prototypflygplanen, vilket Saab no-
terade under rubriken »The Brotherhood of the Viggen«." Ameri-
kanska flottans flyg hade i krig också behov av att kunna nödlanda i
Skandinavien."

— Vi måste kunna slåss från varhelst vi befinner oss. Vår fram-
skjutna baspersonal och utrustning är klara att bygga en bas varsom-
helst. Om det behövs kan vi bygga en bas mitt i öknen. Har vi möjlig-
het att komma till en bas som redan är byggd, så mycket bättre, säger
Richard Bowman.

I krig skulle de svenska flygflottiljerna med sina större flygfält
tömmas på flygplan som spreds till vägbaserna. Kvar på flottiljerna
fanns personal i särskilda depåkompanier samt verkstadsresurser."

— Bränsle finns. Om Sverige ville att vi skulle komma in, så skulle
flygvapnet driva baser med bränsle och kanske också beväpning tills
våra vapen kom dit. Kan vi inte få jaktrobotar från Sverige så kan vi
flyga in dem med våra egna transportplan C-5 Galaxy och C-141
Starlifter, säger Richard Bowman.
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Detta är samma scenarier som i de hemliga svenska krigsspelen:
att allierat flyg landar och tankas men också tar med sig den egna
utrustning de behöver. Att detta skulle ha gått relativt smärtfritt inty-
gar Kjell Lutnes, pensionerad generalmajor i norska flygvapnet:

— Det har varit en överbetoning på svårigheterna att använda
svenska baser. De var lätt överkomliga. Amerikanerna är professio-
nella på expeditionära styrkor. De skulle snabbt ha placerat ut nöd-
vändig utrustning och markpersonal. Det kunde ske från Tyskland
och Norge.

När skulle då amerikanskt flyg kunna landa i Sverige? I en tid-
ningsartikel 1981 intervjuades en svensk flygofficer i Luleå. Han för-
klarade att om Sovjet anföll genom Sverige mot Nordnorge så skulle
det svenska försvaret fördröja framryckningen tills förstärkningar
började anlända. Rubriken löd: »Om kriget kommer är flyget i norr
berett: Måste kunna slåss i sju dagar.«" Artikeln väckte irritation i
Stockholm. Men snart trettio år senare visar det sig att officeren
prickat alldeles rätt.

— Flygförstärkningarna skulle landa i Sverige sex—åtta dagar in
i krisen, säger Richard Bowman.

Enligt den danske flyggeneralen Bent Amled som var chef för Öster-
sjökommandot BALTAP 1982-1984 stämmer detta med de tidsför-
hållanden som NATO kalkylerade med. Däremot är han tveksam till
att svenskarna skulle servat planen.

— Man räknade med att man behövde sex—sju dagar till att ta emot
en styrka av en flottiljs storlek, cirka tjugo plan, om de kom från
Amerika. Om de kom från England eller Holland var det betydligt
mindre. De tog med sig det som de behövde, de var välutrustade
med sitt follow up, de tog med sig otroligt mycket.

Att amerikanska flygstyrkor skulle landa i Sverige inom sex—åtta
dagar kan även jämföras med hur snabbt NATO-landet Norge skulle
få undsättning från väster. Där fanns det mycket omfattande plane-
ring och förberedelser för att förstärka försvaret med amerikanska
styrkor, och flygbaserna var förberedda för detta. För Norge räknade
planläggarna med att »de forste forsterkninger skulle kunne vare
på plass etter cirka seks dager och brorparten av de ovrige innen 3o

449



4 5 0  dager«3° De första flygförbanden från Amerika kunde alltså sätta ner
hjulen på svenska baser lika snabbt som i planerna för NATO-län-
derna Danmark eller Norge (baserna var Initial Deployment Bases).

»INTE SITTA OCH VÄNTA«
T h e  M a r i n e s  I  NORRLAND OCH SKÅNE

Marinkåren var det större markförband som USA planerade att sätta
in på Nordflanken om Sovjet gick till angrepp. Planeringen var att
den andra amerikanska marinkårsdivisionen skulle kunna ingripa
i Danmark eller Norge. Men på 197o-talet ökade oron för att Sovjet
i överraskande anfall skulle inta Nordnorge och ställa NATO inför
fullbordat faktum.

Därför behövdes en mer rörlig styrka som snabbare kunde komma
på plats. Lösningen blev att lägga upp lager med tung materiel som
artilleripjäser och lastbilar för en brigad i Norge.

Trots att marinkåren stod för styrkan så var det i första hand inget
amfibieförband, trots att de även övade traditionell landstigning i
Nordnorge. Förbandet hette Norway Airlanded Marine Expeditio-
nary Brigade. Det var alltså en luftlandsatt expeditionsstyrka. Det
bestod till slut av 13 zoo marinsoldater och ett eget flygvapen om
15 5 flygplan och helikoptrar.

Under en manöver i Troms i Nordnorge vintern 1989 mötte jag
marinkårsofficerare från förbandets ledningsfartyg. Det framgick då att
styrkan hade en omfattande skyddsradie till sjöss, till lands och i luften
som de hade kontroll över. »Vi skyddar våra fartyg där vi behöver.«2'
Den cirkeln stannade inte vid svenska gränsen utan täckte stora delar av
norra Sverige. USA:s förre NATO-ambassadör Robert Hunter säger:

— Det var en tydlig signal att den militära styrka som USA hade
avsatt till Norge var the Marines. Det är en integrerad styrka som
oftast lever upp till de tuffaste kraven. Det signalerar ett robust åta-
gande. Inför en attack mot Nordnorge, Sverige och Finland så måste
Sovjet kalkylera: »Vad är priset för att göra det här?» Vår signal till
ryssarna var: »Vi kommer att slåss med er. Och under tiden kan ni
fundera på vilka andra saker vi kan hitta på!»
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Marinkåren var alltså avsedd att avskräcka från en sovjetisk ag-
gression även mot Sverige. Enligt de första planerna skulle förhands-
lagren för brigaden läggas i Nordnorge, men röster höjdes i Norge
för att detta kunde provocera Sovjet. Det fanns också farhågor för att
Sovjet skulle hinna inta Nordnorge till långt söder om Bodo vilket
talade emot en placering så långt norrut. Istället lagrades materielen
i Trondheim i mellersta Norge. Det var lagren vid Trondheim som
Sovjetambassadören Jakovlev 198o hotade att angripa med flygräder
över Sverige. Att lagren hamnade i mellersta Norge gjorde det också
lättare att gå in i Sverige:

— Om det kommer en sovjetisk attack på Nordflanken, då skulle
vi ha marinkåren i Norge och Sverige. Faktum är att det är mycket
lättare att sända förstärkningar till Sverige än till norra Norge. Det är
också ett skäl till att förhandslagringen i Trondheim inte var en dålig

säger Richard Bowman.
Marinkåren fick alltså genom lagren i Trondelag större strategisk

handlingsfrihet att gå i olika riktningar: nord, syd och ost — till
Sverige. Den kunde också fungera som brohuvud för en större styrka.
Därmed skulle Narvikområdet kunna förstärkas över svenskt territo-
rium (vilket Tyskland fick göra 194o genom den så kallade hästsko-
trafiken som gick på järnväg från Trondelag via Storlien—Östersund—
Riksgränsen—Narvik). Det var också vad norska försvaret önskade
göra i krig.

— Om Sverige var med i kriget kunde vi göra en hel massa sådana
saker. Det skulle vara mindre svårt att flytta förstärkningar, säger
Richard Bowman.

Generallöjtnant Carl Mundy var 1991-1995 marinkårens högste
chef, Commandant.

— Marinkårens andra division var öronmärkt för norra Europa.
Den ingick i NATO-planerna som en del av NATO:s strategiska re-
servstyrkor. Vi kände samhörighet med svenskarna och finländarna
— även om vi inte öppet kunde planera för ett ingripande där. Om
Sovjetunionen hade gått in i Finland och det skedde öppet så hade vi
reagerat. Det hade troligen rört sig om flygstridskrafter, robotar eller
en insats där delar av marinkåren ingått, säger Carl Mundy.
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45 2 1  norr kunde marinkåren ingripa om Sovjet anföll Nordnorge ge-
nom Finland, i den så kallade Finskekilen. Den delen av Finland går
som en kil in i Norge och ligger nordost om Sverige längs svenska
gränsen från Treriksröset och neråt Karesuando.

— Vi skulle inte sitta på norska gränsen och vänta på att ryska styr-
kor skulle använda Finskekilen. Om Sovjet var på väg skulle vi för-
stärka där och söka skapa en konfrontation. Om ryssarna försökte
besegra det finska och svenska försvaret i grunden, så skulle vi inte
heller sitta och vänta på att det skulle inträffa, säger Carl Mundy.

Att svenska krigsspel på Försvarshögskolan hade exempel där
amerikanerna luftlandsatte förband vid Kiruna låg alltså i linje med
sådana tankar hos NATO.

I samband med en NATO-övning i Nordnorge fick Mundy tillfälle
att i Sverige tala med den svenske försvarsministern som han hade
vid bordet under en middag. Mundy berättar även om hur han med
svenska officerare på officiellt besök i USA hade diskuterat hur en
insats i Östersjön kunde utformas och hur den kunde användas. Han
besökte även Sverige och blev briefad om den svenska förmågan.

— Jag var mycket imponerad av era killar och hur de klarade kallt
väder. De var robusta, härdade och skickliga. Jag såg era kustjägare
och blev mycket imponerad över hur bra de var, vältränade och med
mycket utrustning.

Det andra insatsområdet i Norden för marinkåren var Östersjö-
utloppen. Där fanns det en noggrann planering. Carl Mundy talar
om att luftlandsätta förband i »Scania«, alltså Skåne.

— Våra planer var klart defensiva — NATO är en defensiv allians.
Men om det skedde en uppbyggnad av Warszawapakten i norra
Tyskland för att angripa Östersjöutloppen och Danmark så skulle
det även påverka försvaret av södra Sverige. Om svenska regeringen
hade accepterat det så hade vi kunnat sätta ner en del flygstyrkor på
svenska flygfält och hjälpa till med luftförsvaret. Det hade varit rim-
ligt, säger Carl Mundy.

Även förre NATO-ambassadören William Taft tar upp behovet av
att skydda Östersjöutloppen och möjligheten att göra det från svenskt
område.
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— Vi var alltid oroade över de danska sunden och våra åtaganden
för Danmark. Du kan göra ditt jobb mer effektivt om du startar i
Sverige. Det är så Danmark kan skyddas.

Carl Mundys företrädare som Commandant var Alfred Gray, på
posten 1987-1991. Även han besökte Sverige. Värd för Gray var
marinchefen Bengt Schuback, som säger att han inte anade att marin-
kåren kunde ingripa i Sverige. Däremot noterade han att Gray »var
mycket väl insatt i våra förhållanden och intresserad«. Överstelöjt-
nant Rolf Linden i kustartilleriet (Sveriges amfibiekår) minns från
Grays besök i Karlskrona-området att det rådde »en allmän för-
brödring, mer än hjärtlig, för att skapa goda relationer inför alla
eventualiteter«.

»BÖJER SIG FÖR VÅRA DIREKTIV« Fr iend ly  neutra l

Om Sverige inte gick med i kriget som medkrigförande på västsidan
var det näst bästa alternativet för USA att Sverige var »friendly neu-
tral«. Men den som tror att det innebär att Sverige skulle kunna be-
driva neutralitetspolitik efter eget huvud, misstar sig.

Enligt James Lowenstein, tidigare biträdande statssekreterare och
Europachef i  amerikanska utrikesdepartementet, betyder friendly
neutral en »pro-västlig neutralitet«. En tjänsteman vid State Depart-
ment preciserar:

— Friendly neutral innebär att vi får tillgång till en rad saker som
behövs för att fullfölja den militära planeringen. Det innebär att ni
försvarar ert eget luftrum. Men ni ger oss underrättelser, flygkorrido-
rer, överflygningsrättigheter, tillgång till tillfälliga flygbaser och att
inhämta underrättelser från fasta anläggningar, säger denne tjänste-
man.

Som vi ska se är det ingen liten lista med önskemål. I den svenska
försvarspolitiken slogs fast att »kränkningar av vårt territorium kan
aldrig accepteras«.22 Men de amerikanska kraven på försvar av
svenskt luftrum innebär i praktiken att Sverige ska stoppa sovjetiska
överflygningar, men acceptera allierade. James Lowenstein är väl
medveten om att Sverige officiellt sagt att vi skulle ingripa mot alla
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4 54 kränkningar och försvara oss åt alla håll. Men 1948 var han utbytes-
student i Sverige och bodde hos flygofficeren Enderlein vid F 6 i Karls-
borg och umgicks med jämnåriga i flygvapnet. Han tror inte ett ögon-
blick att svenska stridsflygare skulle skjuta ner nordiska eller ameri-
kanska kolleger.

— Det vore absurt, säger James Lowenstein.
Hur kränkningar skulle hanteras i krig klargör en Pentagontjänste-

man som har hanterat nordiska frågor.
— Sverige skulle skydda sin suveränitet. Det skulle inte underlåta

att reagera på NATO-kränkningar — men de skulle inte heller öppna
eld mot dem.23

Stig Synnergren var medveten om amerikanska planer att flyga
genom svenskt luftrum genom sina amerikanska samtalspartners,
som fanns i Helsingfors. »Ärligt talat så mötte jag många gånger i
Helsingfors, på amerikanska ambassaden, ett resonemang om att de
skulle anfalla med detsamma när de (ryssarna) började dra ihop sina
stridskrafter i hamnarna i Baltikum. D e t  innebar att det fanns fritt
luftrum här ovanför under förutsättning att vi inte satte in flygvapnet
mot dem, eller hur? «24

Resonemanget påminner om agerandet under andra världskriget
då Sverige släppte igenom allierat flyg och endast protesterade sym-
boliskt mot kränkningarna. Det finns en »sann« svensk historia från
den tiden som användes i diskussioner med NATO-länderna. Den
lyder så här:

Ett amerikanskt plan flyger in över ett luftvärnsförband på
västkusten. Luftvärnet anropar via radiokanalerna planet:

— Ni kommer att passera över svenskt territorium!
— Vi vet!
— Gör ni det så skjuter vi.
— Vi vet!
Varpå luftvärnet öppnar eld. Den amerikanska besätt-

ningen anropar svenskarna:
— Er eld ligger alldeles för lågt.
— Vi vet, vi vet!
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— Den där historien berättade jag på en lunch i Pentagon. Den upp-
skattades mycket, säger pensionerade generalmajoren i flygvapnet,
Evert Båge. Även förre försvarsstabschefen Bror Stefenson har an-
vänt sig av den.

— Det var en vandringshistoria som var bra av det skälet att den
talade om saker och ting. Den talar om att i den situationen, 1943-
1944, hade vi valt sida, säger Bror Stefenson. Han tillägger:

— Varje situation kräver sitt beslut. Det här att vi skulle kriga bara
för att någon flög över oss, det kan jag inte gå med på.

Även om Sverige officiellt skulle deklarera att vi var neutrala så
är det få som tror att det skulle ingripa på allvar mot västliga kol-
leger.

— Trovärdigheten sätts på spel om vi inte ingriper mot första ame-
rikanska plan som passerar in på svenskt territorium. Beordrar man
en sådan insats kan jag mycket väl tänka mig att den pilot som ska
avfyra vapnet säger: »Nej, jag får felindikering.« Det finns en moral
i detta, vi var inte neutrala i våra sinnen — det är bara att konstatera,
säger översten av första graden Swen Persson.

I krig skulle USA också begära flygkorridorer genom Sverige och
rätt att flyga över, enligt tjänstemannan vid State Department. Den
säkerhetspolitiske utredaren Rolf Ekeus hävdade zooz att svenskt
luftrum skulle respekteras. »Mycket talar för att väst skulle undvika
att flyga genom Sverige, trots att det blev en omväg.<<25

I själva verket är det mycket som talar för att Ekeus har haft helt
fel. NATO:s tre största länder, alla tre kärnvapenstater, hade alla
starkt intresse av att kunna flyga genom Sverige, som vi ska se.
Norske försvarschefen åren 1957-1964, Bjarne Oen, sade redan
1993 till Neutralitetspolitikkommissionen:

Norrmännen hade inte någon fullständig insyn i brittiskt
och amerikanskt tänkande, men man räknade med att det
amerikanska strategiska bombflyget (SAC) skulle ta vägen
över Sverige mot mål i Sovjetunionen. Han hade inget
intryck av att detta skulle leda till konflikter med Sverige,
utan trodde att svenskarna skulle samarbeta ... Man
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4 5 6 r ä k n a d e  också med att sovjetiskt flyg skulle komma att
passera på hög höjd över Sverige för att anfalla Norge.26

En likartad bedömning gör den tidigare norske försvarsstabschefen
åren 1984-1987 generallöjtnant Alf Granviken. Liksom fen är han
flygofficer och har tjänstgjort i NATO-högkvarteret som norsk repre-
sentant i alliansens högsta militära organ, militärkommittn. Redan
i fredstid hade USA:s allierade Norge problem med att få amerikanskt
flyg att respektera kartans gränslinjer, minns Granviken:

— När vi hade övningar i Nordnorge var amerikanerna inte så noga
med nationsgränser. Deras försvarszon gick långt in i Sverige och
Finland. Innan övningarna hade vi många hårda diskussioner med
dem. De hade sin försvarszon, en bubbla i luften, var de än var. Vilket
land spelade ingen roll för dem. Vi bedrev ren undervisning för dem.

Samma erfarenhet har Bert Stenfeldt som 198z-1984 var sektor-
chef och ansvarade för luftförsvaret i Övre Norrland:

— Hangarfartygen gick in och låg så nära på norska sidan att deras
plan tangerade svenskt luftrum. När amerikanerna flög in för land-
ning så tänkte de inte på att Sverige inte var allierat. Då fick vi starta
jaktflyg för incidentuppdrag. Eller så ringde vi till norrmännen så de
fick flytta ut lite grand från kusten.

I krig skulle agerandet inte bli lika hovsamt:
— Hade fientligt flyg kommit in över svenskt territorium så hade

amerikanerna slagit till först och frågat sedan. Men jag vet att de
hade ett gott samarbete med svenska myndigheter och de skulle haft
kontakter om detta, säger Alf Granviken.

Att USA även långt i förväg planerade att flyga över Sverige fick en
officiell svensk försvarsdelegation reda på när de besökte Pentagon
1987.

— Under ett scenario för en större övning visade man av misstag en
bild där pilarna gick rakt över Sverige. Utrikespolitiskt var det natur-
ligtvis oerhört genant att de dragit pilar över det neutrala Sverige. Jag
påpekade »sådär kan ni väl inte göra«. Efter lunch kom bilden upp
igen, och då var de pilarna borta. Men den första bilden återspeglade
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hur man föreställde sig att det skulle gå till, minns dåvarande depar-
tementsrådet Nils Gyl&n vid Försvarsdepartementet som ledde dele-
gationen."

Att pilarna visades var nog inget misstag. Flera gånger signalerade
USA till olika svenska företrädare vad de skulle göra och att de för-
väntade sig att Sverige skulle samtycka.

— Jag har i Pentagon sett och varit med om genomgångar där man
mycket öppet har beskrivit sina flygbanor över norra Sverige och
Kolahalvön, säger överste Swen Persson som 19 8 7-19 88 var chef för
Försvarsstabens strategiska planeringsavdelning.

— Huvuddelen av NATO:s flygstridskrafter var ju offensiva. De
hade sin planering. När det var dags för dem att börja göra någonting
så bara talade de om för Sverige »nu gör vi så här», bedömer Swen
Persson.

Hans beskrivning stämmer med vad en norsk regeringstjänsteman
berättar för mig:

— Man skulle överlämnat ett hemligt memo till Sverige: »Vi kom-
mer att göra så och så. Och vi förväntar oss att ni kommer att göra så
och så.« Man hade ställt krav på svensk medverkan — och också gjort
klart att detta låg i Sveriges eget intresse."

Formuleringen att det ligger i Sveriges intresse är argument som
USA har använt i andra sammanhang. Det användes till exempel för
att pressa Sverige att stoppa tekniksmuggling till Östblocket på 198o-
talet. Innebörden är »gör så här, annars hamnar ni i ett ännu sämre
läge».

Detaljkunskapen i Oslo tyder på att en sådan framställan till Sve-
rige också kunde komma via vår närmaste granne, Norge.

En stridspilot som hade sina flygbanor över Sverige är den norske
generallöjtnanten Per Bothun. Han var en av de norska flygförare
som under 1960-talet övade för att understödja USA:s kärnvapen-
angrepp mot Sovjet. Operationerna hade kodnamnet Snow Cat och
hade sina angreppsmål i nordvästra Sovjet, Finland, Baltikum, Polen
och Östtyskland."

— Vi hade planer att flyga rätt igenom hela Sverige. När vi då frå-
gade »Är det tillåtet? «, var det svar vi fick »Det ska ni inte bry er om,
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4 5 8 gö r  som ni bli ålagda«. Vad som då hade föregått på toppnivå, det vet
jag inget om, säger Per Bothun.

Att dessa överflygningar skulle ske var enligt försvarsminister
Anders Thunborg »en rimlig tanke«. Även Frankrike ville på 1970-
talet få tillåtelse att i en krigssituation passera svenskt luftrum med
flygplan mot Sovjet. »Vi kommer inte fram med våra kärnvapen an-
nars«, sade försvarsminister Michel Debre (på posten 1969-1973)
till Thunborg. Även en del av de franska ubåtsbaserade robotarna
önskade man sända över Sverige. Thunborg avvisade dock de franska
propåerna.3°

Men att USA på toppnivå skulle ha träffat en överenskommelse
om överflygning av Sverige i krig bekräftas av förre amerikanske för-
svarsministern Caspar Weinberger i en intervju av försvarsforskaren
Robert Dalsjö:

»När det gällde förberedelserna för att flyga över svenskt luftrum
med amerikanska eller allierade flygplan i krig kunde det ha ordnats
mycket snabbt. På mindre än 14 timmar om det var nödvändigt. Det
skulle närmast ha varit frågan om att arrangera något mellan två vil-
liga regeringar, vilket inte var något problem så länge det fanns sam-
bandsmöjligheter. I en sådan situation skulle den svenska regeringens
inrikespolitiska problem med att ha band till USA inte längre ha rele-
vans «, sade Weinberger.31

Även brittiska Bomber Command hade flygvägarna över Sverige,
enligt deras officerare. När hundratals attack- och bombplan sattes
in mot Sovjet gick huvuddelen av deras flygvägar över Sverige. Brit-
terna förväntade sig att Sverige skulle blunda för överflygningarna,
vi förväntades »to turn a huge blind eye«.32 Det överraskar inte
flygöversten Swen Persson:

— All militär planering under kalla kriget utgick från att man skulle
minimera sina förluster och få så stora fördelar som möjligt. Det är
en sund inställning. Speciellt US Air Force och Royal Air Force be-
traktade Sverige som en västlig demokrati som var beredd att ställa
upp på västmakternas villkor. Då skulle ju inte Sverige börja med att
skjuta ner brittiska flygplan.

Att Sverige förväntades »turn a huge blind eye» var också något
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svenskar fick reda på. Generallöjtnant Carl Björeman besökte Stor-
britannien med Försvarshögskolan 1965:

— Vi var på Bomber Command och fick se deras Vulcan-plan med
bomber. Det framgick av deras kartor att de skulle flyga här. Sverige
låg liksom i vägen för dem och de tänkte inte väja. De sade det inte,
men kartorna var ritade så. Vi fick dra den slutsatsen.

Att Björeman drog rätt slutsats har senare bekräftats av flera per-
soner som tjänstgjort vid Bomber Command och dess V-force (efter
bombplanen Victor och Vulcan). Vid larm skulle Vulcanplanen lyfta
med sina atombomber från ett stort antal baser i Storbritannien och
inta ett väntläge över Nordsjön. Där skulle de cirkla och förhopp-
ningsvis avskräcka från ytterligare eskalering av kriget. Men om
detta inte hjälpte, skulle de enligt terrorbalansens logik få sin an-
fallsorder till varje flygplans förutbestämda bombmål i Sovjet ge-
nom ett speciellt kodord. Divisionschef John Reeve som tjänstgjorde
i V-force från 196o- till 1980-talet beskriver vad som sedan skulle
ske:

När navigatören kontrollerat och funnit att kodordet var
korrekt var ordern oåterkallelig och Armageddon oundvik-
ligt. Besättningen skulle nu svänga österut, och med några
få undantag — de flygplan som skulle till Kolahalvön — styra
mot Norge och Sverige ... Norge är med i NATO och kände
naturligtvis till vår rutt, men den skulle också ta oss över
neutrala Sverige som hade — och har — ett förstklassigt
luftförsvarssystem. Förhoppningsvis skulle vi klara vår
transit över svenskt territorium och sjunka ner mot Öster-
sjön, flyga så lågt som sunda förnuftet och ledningen tillät.
Det skulle ske en slutlig uppdatering, visuellt eller med
radar, av positionen vid öarna Öland eller Gotland, genom
att spana bakåt åt väster med radarn för att dölja dess
signaler för sovjeterna ... Den första försvarslinjen skulle
vara de delar av den sovjetiska flottan som kastats fram i
Östersjön för att utgöra deras tidiga varningslinje."
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4 6 0  En  annan brittisk pilot som oroat sig för att passera Sverige med dess
starka flygvapen fick av sin chef det lugnande beskedet: »Don't worry
— it will be taken care of!« 34

Att USA dessutom ville använda Sverige för flygbaser gällde redan
på 1940- och 1950-talen. Den svenske löjtnanten Paul Dahlberg från
Fallskärmsjägarskolan var 1959 på utbildning vid Fort Benning i
USA. En kväll när han tog en kopp te i mässen kom en överste ur US
Air Force fram till honom:

Han talade bra »skandinaviska« och berättade att han i
tre år varit flygchef för de styrkor, som i första hand var
avsedda för operationer i Skandinavien. När han sedan
började berömma vårt flygvapen och talade om det fina
bassystemet, som tyvärr hade något för korta landnings-
banor som dock var förberedda för förlängning, så blev
jag både förvånad och nyfiken. Såtenäs, Karlsborg, Ärna,
Kallinge med flera, samt ett antal krigsbaser hann han
nämna med namn. När klockan gick mot 22.00 var jag
tvungen att bryta och då avslutade han med att tala om att
han var lärare i flygstrategi på NATO:s chefsutbildning.35

När Paul Dahlberg kom hem till Sverige rapporterade han om hän-
delsen, kallades till Försvarsdepartementet, förhördes under tre tim-
mar och ålades total tystnadsplikt. Detta var alltför känsligt. Frågan
är för vem. Redan under andra världskriget hade amerikanska plan i
nöd hänvisats till speciella flygfält i Skåne. När Sovjet den 1 maj 196o
sköt ner det amerikanska U- i -planet över Sverdlovsk långt inne i
landet så kom det fram att piloten Gary Powers skulle landat i Bodo.
Men han hade också två nordliga nödlandningsplatser på sin karta:
Rovaniemi i finska Lappland och Kallax utanför Luleå.36

Den amerikanske flygofficer som Dahlberg träffade 1959 var väl
informerad. Det fanns en beredskapsplanering för att bygga ut vissa
svenska flygbaser så att de kunde ta emot större och tyngre plan.
Förberedelserna gällde både flygbanornas bärighet och längd, enligt
förre ÖB Stig Synnergren.37 Flygbanor kunde förlängas med stålplank
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eller betong. På 1980-talet låg färdiggjutna betongplattor vid svenska
flygbaser som kunde ha använts till mer än reparationer.38

Efter Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien 1968 disku-
terade USA och Storbritannien hur de skulle möta en sovjetisk in-
marsch också i Finland. »Det är möjligt att ... Sverige skulle sam-
tycka till allierade flygplans överflygningar och till och med att ställa
upp med baser«, skrev då den brittiska militärledningen 1969 i en
hemlig rapport."

Att NATO räknade med svenska flygbaser fick också viceamiral
Per Rudberg reda på, vars hemliga uppdrag fram till 1990 hade varit
att samordna med NATO i ett krig.

— Hellre än att starta från engelska flygfält startar de från svenska,
eller mellanlandar och tankar här, säger Per Rudberg.

Så sent som 1985 slöts ett underhandsavtal med USA som gav
amerikanska flygplan landningsrätt i Sverige vid nödsituationer."

Kravet på underrättelser från Sverige i krig ligger i linje med den
underrättelseallians som skildrats tidigare. Dessutom ville USA sätta
upp egna, fasta installationer för att samla in underrättelser i Sverige.
Även detta vore i så fall ett svenskt neutralitetsbrott. Men också här
finns en historisk föregångare: britterna satte under andra världskri-
get upp en signalspaningsstation på Öland, riktad mot Tyskland.

Flera av de amerikanska önskemålen skulle svenska folkrätts-
experter finna oförenliga med neutralitet. Men de är ingen missupp-
fattning. Den amerikanske UD-tjänstemannen jag talade med förtyd-
ligar till och med att detta är vad USA:s regering förväntar sig även
på z000-talet.

— Det gäller än idag. Det innebär att man böjer sig för våra direktiv.
Sammanfattningsvis: Det skulle alltså finnas ett starkt tryck från

USA på Sverige även om vi inledningsvis försökte vara neutrala. En
högre svensk officer med insyn i den svenska militära operativa pla-
neringen konstaterar:

— Kraven på den svenska regeringen att tidigt välja sida skulle
mera bero på västs behov av operationsutrymme — än på ett ryskt
angreppshot.."



i z I Slaget om Nordkalotten

» E L A  LANDET ska försvaras« hette det under kalla kriget. MenH
allra nordligaste Sverige var ett av de områden där neutra-
liteten löpte störst risk att kränkas. Trots det saknades ett

effektivt svenskt försvar — Sverige lämnade en lucka där Sovjet kunde
avancera västerut mot Norge.

Under andra världskriget rasade striderna fram och tillbaka på
Nordkalotten. Vid finska vinterkrigets utbrott den 3o november
1939 erövrade Sovjet den finska ishavshamnen Petsamo, inte långt
från norska gränsen. Men finländarna lyckades stoppa offensiven
vid Enare träsk. I Moskvafreden 12. mars 1940 blev därför endast ett
mindre landområde vid Petsamo sovjetiskt. Vid det tyska överfallet
på Norge den 9 april 194o rasade mycket hårda strider kring Nar-
vik. Till slut drogs den brittisk-franska expeditionskåren bort från
Norge i juni 194o. Från juli 194o användes norskt territorium som
bas för tyskt flyg i slaget om Storbritannien) 1941 blev Nordnorge
språngbräda för det tyska angreppet på Sovjet, ett fälttåg där tys-
karna fick en del av sin försörjning från lager i Luleå.2 Slagskeppen
Tirpitz och Scharnhorst baserades i nordliga fjordar. Åren 1941-
1945 angreps de allierade konvojerna som var på väg till Sovjet av
tyskarna från ubåtsbaser samt flygfält i Nordnorge. Konvojerna gick
från USA, Kanada och Storbritannien t i l l  Murmansk och Ark-
hangelsk med allt från konserver till stridsflygplan. I Finland utbröt
Lapplandskriget 1944 då vapenbrödraskapet med Tyskland bröts.
Sverige tog emot 56000 finska flyktingar och finska armen landsteg
i Torneå och drev tyskarna tillbaka til l Nordnorge. Sovjetarmen
ryckte västerut medan tyskarna brände allt på sin reträttväg genom
de nordligaste norska fylkena Finnmark och östra Troms. I hälarna
på ryssarna kom norska »polistrupper«. Det var de paramilitära
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4 6 4  norska förband som utbildats i Sverige. Norrmännen flögs till Finn-
mark i amerikanska plan som var baserade på F za i Luleå. Hösten
1945 lämnade sovjetiska, brittiska och amerikanska trupper Nord-
norge.3

»BÅDE TROLIG OCH MÖJLIG«
SOVJETISK GENVÄG ÖVER SVERIGE

Som ett resultat av världskriget fick Norge 1947 en 196 kilometer
lång ny gränssträcka till Sovjet, en gräns som tidigare hade delats
med Finland' Ryssarna hade mötts som befriare och vänner. Men
när järnridån drogs genom Europa 1946-1947 blev Sovjet den po-
tentiella fienden. Kalla krigets kraftmätning mellan demokratierna i
väst och diktaturerna i öst hade inletts. Oron steg i Norge som hade
z 600 kilometers kustlinje inklusive en isfri Ishavskust.

Den norska oron delades även av Sverige. I de skandinaviska för-
svarsförhandlingarna 1948 slogs hotbilden fast. Det glest befolkade
och svårförsvarade Nordskandinavien kunde »inbjuda till aktioner
från stormakter, som ha strategiskt intresse av baser för sjö- och
flygstridskrafter därstädes« .5

Norska Kirkenes nära den ryska gränsen ligger lika långt österut
som Istanbul. En av de som gjorde sin värnplikt där var Reiulf Steen
som senare, mellan 1975 och 1981, skulle bli socialdemokratisk parti-
ledare.

— Jag var gränsvakt där samma år som Stalin dog, 1953, och såg i
kikare över till Sovjet. Ryssarna körde fram till gränsen, och så ryckte
de tillbaka. Vi förstod i samtal med officerarna att våra möjligheter
att överleva i händelse av ett sovjetiskt angrepp inte var särskilt goda.
Vi var zoo man och hade zoo skarpa skott var, vi hade inget artilleri
och inga tunga vapen, inget flygunderstöd — ingenting!

Ett sovjetiskt anfall befarades rulla in över Kirkenes och genom
hela Finnmarks fylke. Först i Troms fylke hade Norge hopp om att
kunna stoppa det. Det skulle ske vid Lyngenfjorden, en stor fjord
norr om Treriksröset. Den skär långt in i  landet och delar nästan
Troms i två delar. Från den svenska riksgränsen är det endast 25
kilometer till fjordens innersta vik.
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Här ligger Lyngenställningen, en linje av befästningar som tys-
karna började bygga och norrmännen delvis byggde ut. Men denna
norska huvudförsvarsställning var utsatt, nära Finland. Det finska
territoriet går nordväst om svenska Karesuando och upp till Treriks-
röset som en kil. Denna del av Nordkalotten som norrmännen kallar
Finskekilen var en huvudvärk för nordiska försvarsstrateger. Orsa-
ken var Finlands avtal med Sovjet om vänskap, samarbete och bi-
stånd och att Sovjet i en kris därmed snabbt kunde föra in sovjetiska
styrkor på finskt territorium.

Mitt under försvarsförhandlingarna 1948 skedde en hittills okänd
norsk-svensk rekognoscering uppe vid Treriksröset. Den gjordes av
två officerare, en ung norsk löjtnant och en högre svensk officer.

— Uppgiften var att rekognoscera vilka möjligheter sovjetiska
stridsvagnar hade att gå in i Norge söder om Lyngenlinjen och gå mot
Bardufoss, säger generalmajor Reidar Torp som var den norske löjt-
nanten.

Det var ett känsligt uppdrag — stormaktsgrannen Sovjet har ju
varit allierat med Norges lagliga regering under kriget. Men Reidar
Torp var betrodd, utbildad vid brittiska Sandhurst under kriget med-
an hans far Oscar Torp var Norges försvarsminister i exil (senare
norsk statsminister, S, 1951-1955).

Att sovjetiska stridsvagnar körde söder om Lyngenlinjen — det
innebar ett sovjetiskt anfall över svenskt område. Deras tänkta mål
Bardufoss ligger i södra Troms, rakt väster om Treriksröset. Bardu-
foss var 1948 huvudbas för luftförsvaret i Nordnorge.6 Där och i
Setermoen, endast tre mil från riksgränsen mot Sverige, skulle det
längre fram byggas förråd för de kärnvapen som NATO kunde föra
dit vid krig för att slå ut ett sovjetiskt anfall.'

Löjtnant Torp fick alltså 1948 uppdraget att åka till Narvik där
han »av en ren händelse« skulle träffa en svensk officer. Svensken
som Reidar Torp mötte hade betydligt högre grad, han var överste-
löjtnant. Tillsammans reste de kors och tvärs och studerade terrängen.

— Den svenske officeren visste mer om stridvagnars framkomlighet
än vad jag gjorde, minns Reidar Torp.

Det som särskilt bekymrade Torp och hans svenske kollega var
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4 6 6  dalgångarna som gick från den finska sidan och in på svenskt områ-
de. Det fanns flera av dem. Genom dem fick sovjetiska förband en
genväg över svenskt område in i Norge.

Reidar Torps resa in i Sverige 1948 var början på en rad infor-
mella kontakter mellan Sverige och Norge i norr. Som framgått av
tidigare kapitel mötte de svenska militärbefälhavarna i Övre Norr-
land på 1980-talet sina norska och finska kolleger. Även då under-
sökte man terrängen med tanke på olika sovjetiska anfallsvägar.

Historikern Magnus Petersson skriver i  sin doktorsavhandling
»Brödrafolkens väl« att Sverige blev en statisk komponent i Norges
försvarsplanering på 1960-talet. »Fortfarande trodde man dock inte
att Sverige kunde undgå att beröras om en större sovjetisk operation
mot Nordnorge skulle företas och fortfarande betraktades Sverige
som buffert, förvarningsområde och potentiell vapenbroder i krig.«8

I juni 1968, drygt två månader före Warszawapaktens invasion av
Tjeckoslovakien, överraskades Norge totalt när Sovjet i skydd av ett
snöoväder ryckte fram till gränsen.

— Jag tjänstgjorde där då och det var en styrkedemonstration i
ganska stort format. Det var en division som gick i ställning vid gräns-
linjen och markerade, säger generallöjtnant Tonne Huitfeldt.

En vaktpost, som räknade till åtta ryska stridsvagnskanoner rik-
tade mot sig, reflekterade över att han skulle »hinna se blixten men
inte höra smällen«.9Månaden därpå, i juli 1968, inledde Sovjets norra
marin en övning där marininfanteriet, som har sin bas i Pechenga
(tidigare finska Petsamo) landsteg nära norska gränsen. Norska rege-
ringen såg Sovjets framryckning 1968 som en provokation och
lyckades tysta ner och mörklägga den i årtionden. Men för att möta
det växande sovjetiska hotet satte Norge upp sitt enda stående för-
band, Brigad Nord med 5 soo man. Garnisonerna i Sor-Varanger
närmast gränsen och i Porsanger vid Lyngen förstärktes, mobilise-
ringsövningar blev vanligare och flyg- och marinstridskrafter övade
alltmer i norr.

NATO saknade vid denna tid ännu förband som snabbt kunde
sättas in i norra Norge. I en amerikansk värdering 1970 varnades för
en överraskande sovjetisk attack i norr. Syftet var »to take Norway
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out of NATO (0) och hindra att NATO kunde utnyttja norskt territo-
rium vars flyg och flottbaser skulle falla i  Sovjets händer. Under
197o- och 1980-talen byggdes på Nordkalotten civila flygfält, skogs-
bilvägar och större vägar (som Kiruna—Narvik), vilka en angripare
kunde dra nytta av.

Sovjetunionens upprustning i norr fortsatte under 1970-talet med
ökad eldkraft och rörlighet, nya flygplan och sabotageförband. Ett
överraskande angrepp kunde sättas in mot Nordnorge och de röda
hotpilarna gick allt längre ner på norska västkusten. USA blev än
mer oroat och dess underrättelsetjänster gjorde 1978 en topphemlig
bedömning. En sovjetisk fullskalig offensiv mot NATO i Central-
europa skulle kombineras med samtidiga offensiva, begränsade,
sovjetiska operationer i norra och sydvästra Europa. Sovjet hade
planer på en snabb erövring av Norges svagt försvarade baser. Syftet
var att skapa en djupförsvarszon i Norska havet från vilken den
sovjetiska Nordflottan kunde hindra NATO:s rörelser och sjöfart i
norra Atlanten."

USA och NATO omvärderade Nordflankens betydelse. Allierad
flygmateriel lagrades på nio norska flygplatser och 1981 slöts avtalet
om förhandslagring för USA:s marinkår. Hangarfartyg som USS
America gick demonstrativt in i Vestfjorden. 1986 övade fler allierade
soldater (3o 00o man) än norska i Norge, som av praktiska skäl
tvingades säga nej till fler allierade enheter.

Pentagon ritade kartor över Sovjethotet som gavs ut officiellt. På
dem gick också röda pilar från Sovjet mot Norge över svenskt om-
råde. Den sista mer preciserade kartan från 1989 visar ett angrepp
som sveper in även över nordligaste Sverige längs den sträckning som
redan 1948 hade bekymrat Reidar Torp och hans svenske kollega. En
mer sydlig angreppspil går norr om den svenska Kalixlinjen, rakt
över Kiruna mot Narvik. Den är streckad, vilket betyder att det enligt
Pentagon var en »mindre troliga angreppsriktning på kartan.2 Men
det var just där som den svenske löjtnanten Christian Braunstein,
som jag har berättat om tidigare, på 1970-talet skulle ha mött sovje-
tiskt raketartilleri om det hade blivit krig.

Den amerikanske försvarsexperten Steven Canby varnade i början
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4 6 8  a v  1980-talet den högste generalen i Nordnorge, Tonne Huitfeldt,
för ett överraskande sovjetiskt angrepp via Sverige och Finland, det
han kallar svensk-finska kilen.

— Det var det möjliga och troliga scenariot. Ryssarna skulle inte
komma med så stora trupper, men de skulle komma i den svensk-
finska kilen. Ni svenskar hade bara lätta, mobiliserade gränssoldater
där. Ryssarna kunde göra en flankrörelse där samtidigt som Sovjet-
flottan på havet i en överraskande attack intog de norska flygfälten
innan de norska vakterna hann förstöra dem. När de väl hade tagit
flygfälten kunde de föra in stora egna förstärkningar mycket snabbt,
säger Steven Canby.

Hotet över svensk mark hade väckt oro även hos andra i NATO-
systemet, som danske generallöjtnanten och armsofficeren Kjeld
Hillingso som talar om »Svenske-kilen «:

— Vid ett angrepp på Nordnorge fruktade vi speciellt ett angrepp
genom Svenske-kilen. Vi trodde inte att man från sovjetisk sida ville
nöja sig med att angripa från Murmansk och direkt mot Norge, utan
man trodde att det skulle bli en genommarsch genom Finland och
angrepp bakom den framskjutna ställningen söderifrån från det om-
råde vi kallade Svenske-kilen. Den är inte så stor — men vi talade om
den på den tiden, säger Kjeld Hillingso.

General Bengt Gustafsson var militärbefälhavare för Övre Norr-
land åren 1984-1986 innan han blev Sveriges ÖB (1986-1994).
Även han var bekymrad över att sovjetiska pansarförband kunde
gena över nordligaste Sverige:

— Jag har själv gått där och konstaterat att det går att komma
fram, jag är ju ingenjörofficer och kan det där med framkomlighet.
För mekaniserade förband finns det en framryckningsriktning mitt
över fjällen så att säga som kommer in mot en dalgång på den norska
sidan. Mellan Pajala och Karesuando på svensk sida kan man gå in
och sedan vidare in i Norge, säger Bengt Gustafsson.

Reidar Torp skrattar igenkännande när jag berättar för honom om
Bengt Gustafssons iakttagelser i terrängen:

— Det där är min dalgång! Vi såg den som en möjlig anfallsväg,
minns han.
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Cirkeln sluts. Den anfallsväg som Torp identifierade 1948 är den-
samma som Pentagon anger i sin karta från 1989.

Bengt Gustafsson tog också upp de tre borgerliga försvarspoliti-
kerna Hans Lindblad (FP), Gunnar Björck (C) och Carl Bildt (M)
som på plats och ställe såg problemen. Bildt kallar Svenske-kilen för
trekanten.

— Vi var mycket upptagna av de så kallade trekantsscenarierna.
Med moderna bandfordon så skulle du i princip kunna gå rätt över
och ner i en dalgång direkt ner till Bardufoss-basen. Så NATO:s
huvudförsvarsställning i norr förutsatte att Sverige höll trekanten,
säger Carl Bildt.

Fredrik Bull-Hansen uppger att samma sovjetiska angreppsvägar
som Torp studerat under det kalla kriget återkommande utvärdera-
des på norsk sida.

— I Moskva måste det ha tett sig som en ganska gynnsam angrepps-
riktning, säger han.

» N AT O  S K U L L E  VA R A T V U N G E T  AT T  H A N D L A «

L U C K A N  I  S V E N S K T F Ö R S VA R

Medan alltså omvärlden rustade intensivt och NATO förutsåg at-
tacker genom och över svenskt område — hur såg det ut på den svenska
sidan av gränsen? Jag och andra svenska värnpliktiga fick i handbo-
ken Svensk soldat 1983 entydigt besked: »Hela landet ska försvaras.
Våra styrkor kraftsamlas till hotade delar av landet.«" I försvars-
politiken slogs det fast: »Ett militärt angrepp mot vårt land skall
kunna mötas varifrån det än kommer ... Om angriparen lyckas
tränga in i landet skall ett effektivt och uthålligt försvar kunna ge-
nomföras i organiserade former i varje del av landet.» (Mina kursive-
ringar.)"

Den säkerhetspolitiska utredningen från zooz konstaterade kate-
goriskt:

»Några medvetna luckor lämnades inte — luckor som utomlands
skulle kunna misstänkas vara planerade att täckas av andra länders
stridskrafter i tyst samförstånd med Sverige.«'s
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470 M e n  i själva verket fanns det längst i norr en lucka som skulle
täckas av Norge och NATO i just tyst samförstånd med Sverige. På
svensk sida var försvaret Övre Norrland alltsedan i800-talet kon-
centrerat nere i sydost för att skydda den så kallade fyrkanten:
Boden—Älvsbyn—Piteå—Luleå. Anföll Sovjet över Torneälven så vän-
tade vid Kalix den sju mil långa svenska försvarslinjen Kalixlinjen
(som börjar söder om Töre och slutar norr om Överkalix). Här hade
Sverige byggt befästningar och övat för att möta, slå eller i sista hand
fördröja ryssen. Befästningarna byggdes ut så sent som på 1980-
talets slut."

Längre upp längs gränsen mot Finland och Finske-kilen fanns där-
emot bara några enstaka jägarförband. Tre svenska officerare som
tjänstgjort där under 196o-, 1970- och 1980-talen ger en samstäm-
mig bild av krigsplaneringen.

Generallöjtnant Åke Sagren gick i pension som armschef 1996
efter att dessförinnan varit milobefälhavare i Övre Norrland 1988-
1990. Sagren var 196o krigsplacerad som chef för ett jägarkompani
som skulle fördröja fiendens framträngande från Karesuando mot
Övre Soppero, det är fem—sex mil landsväg i ödemarken.

Något understöd av det svenska flygvapnet kunde Sagren och hans
utsatta soldater inte räkna med. Svenskt attackflyg nådde på 1960-
talet inte dit upp från sina baser. Hans drygt hundra jägarsoldater
skulle utan flygunderstöd hålla stånd mot en framryckande fiende —
något han numera kallar en omöjlig uppgift. Särskilt som den för-
stärkning som var inplanerad till deras hjälp inte var särdeles förtro-
endeingivande.

—Efter fjortonde mobiliseringsdygnet skulle understöd kunna läm-
nas av en anspänd artilleridivision från A 4 i Östersund. Det var tolv
kanoner och 65o hästar. Det är bara ett exempel på hur man satsade
på stridskrafterna. Armskåren, den stod nere vid E 4:an — men där
uppe var det ett jägarkompani. Där fanns inget försvar, vår uppgift
var att vara snubbeltråd om Sverige angreps.

Det var inte bättre på 1970-talet. Översten av första graden Per
Blomquist var i fred chef för jägarförbandet K 4 i Arvidsjaur. Krigs-
uppgiften blev 1978 att föra befäl över den så kallade Vittangigrup-
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pen i ett område som omfattande Karesuando—Vittangi—Kiruna.
— Vi såg att den rakaste vägen från Kirkenes går över Karasjok och

Kautokeino i Norge, in över Finland och så över till Karesuando på
svenska sidan och så vidare mot Narvik. Det förstod vi, att därifrån
ska USA:s förstärkningar till Europa och Storbritannien skäras av.
Det var en självklar anfallsväg. Vi tog för givet att luftlandsättningar
i Vittangi—Kiruna skulle utgöra Sovjets tidiga inledning. De hade all
anledning att luftlandsätta där. Det var ett i stort sett oförsvarat om-
råde, säger Per Blomquist.

Att Sveriges rigida och snedvridna krigsplanering skulle fungera
»gick inte att inbilla reservofficerarna«, minns Per Blomquist. Han
fruktade en kapplöpning mot svenskt territorium från stormakterna.

Den tredje svenske officeren med erfarenhet från samma område,
men under 1980-talet, är kompanichefen Jan Mörtberg, numera
överste. Trots att Sverige under 1970- och 1980-talen hade satsat på
försvaret i norr var det fortfarande påfallande tunt längst upp.

— Den svenska krigsplanläggningen lämnade det här området näs-
tan helt utan militär närvaro. Detta var ju en väg som helt kringgick
NATO:s försvar i Nordnorge, en ren bakdörr in i det hela från Sve-
rige, medan vi försvarade området längre söderut, säger Jan Mön-
berg som varit huvudlärare i strategi vid Försvarshögskolan. Han har
en drastisk slutsats:

— Det betyder att vår ide måste ha varit — medvetet eller omedve-
tet — att så att säga tvinga NATO in i kriget. De kan inte ha accepte-
rat den här typen av planläggning på svensk sida. Vi lämnade ett
vakuum där NATO skulle vara tvunget att handla. Är det här en
strategisk lapsus, eller är det en strategiskt medveten sak där vi bi-
drar till att dra in NATO i kriget? Det vet inte jag, svarar Jan Mört-
berg.

General Fredrik Bull-Hansen, landkommendör i Nordnorge 1980-
1981, vet däremot mer. Han bekräftar att man på norsk sida visste
om denna lucka i det svenska försvaret.

— Vi tolkade det så att Sveriges möjlighet att effektivt försvara ett
mer omfattande sovjetiskt angrepp över det territoriet var liten, säger
Fredrik Bull-Hansen (min kursivering).
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4 7 1  D e t  fanns alltså en lucka i svenskt försvar. På norsk sida sågs detta
i vart fall som en medveten svensk planering — och något som huvud-
motståndaren Sovjet måste tvingas ta med i kalkylen.

— En poäng för oss var den att om Sovjetunionen valde ett sådant
alternativ måste de vara klara över att de kunde vara i krig med Sve-
rige. Det skulle i sin tur innebära att ryssarna måste riskera att om de
angrep Sverige så skulle Sverige anmäla sig fullt ut i NATO-försvaret,
säger Fredrik Bull-Hansen.

»FÖR OSS PASSAR DET BRA« NATO TAR ÖVER

Om NATO skulle ingripa i luckan måste i så fall svenska beslutsfat-
tare och officerare diskret förberedas för detta. Det skedde också i de
hemliga krigsspelen som genomfördes vid kurserna på Försvarshög-
skolan (FHS). Generalmajor Clas Skoglund var rektor för Försvars-
högskolan 48-1972..

— Det fanns en uppgiftsfördelning mellan Norge och Sverige. Den
här anfallsriktningen från Kola och bort över Norge var speciell. Vi
hade inget taktiskt sammanhang med resten av försvaret på den
svenska sidan — utan det var naturligt att överlåta det åt norrmännen
(min kursivering). För det var ju den enda uppgift de hade. Vi höll ju
hela Norge i övrigt. Norska försvaret byggde helt på att det låg bak-
om Sveriges så kallade breda rygg. Utan det där fick de klara själva.
Men så måste man göra upp om samverkan, framför allt på flygets
område, säger Clas Skoglund.

I spelen på FHS återkommer gång på gång krigsfallet med ett sov-
jetiskt angrepp mot Nordnorge. Ryssarna anfaller, och vid den norska
Lyngenställningen går sovjetiska trupper in på svensk mark. I  ett
krigsspel från 197o beskrivs läget i  Nordnorge i  en promemoria
märkt »HEMLIGT ARBETSPAPPER«:

»Fienden framtränger genom FINNMARK med ca tre div (divi-
sioner), varav minst en bat (bataljon) syns gå på svenskt område söder
Treriksröset. Han har med vissa delar nått LYNGEN-ställningen.« '7

I ett spel från 1973 upprepas händelseutvecklingen sju dagar in i
storkriget: »Anfall mot Lyngenförsvaret. Sovjetisk trupp på svenskt
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område vid Treriksröset.«"Likartade scenarier har jag funnit i Krigs-
arkivet även under 1980-talet, fram till 1989. Då meddelas i ett spel
att Warszawapakten anfaller Lyngenområdet och går in med stridande
förband över svenskt territorium. Sovjet meddelar i ett krigsspel 1989
dessutom den svenska regeringen att »överflygningar av svenskt
territorium inom området Kiruna—Treriksröset—Karesuando kan in-
träffa «.19

I de svenska krigsspelen används de angreppsriktningar som Rei-
dar Torp 1948, Åke Sagren på 1960-talet, Per Blomquist på 1970-
talet och Jan Mörtberg och Bengt Gustafsson på 1980-talet befarade.

Som framgått i kapitlet om krigsspelen sänds samverkansgrupper
ut för att etablera samband mellan militärbefälhavaren i Boden och
NATO:s chef i Bodo. Spelen ger en i stort sett korrekt bild av NATO:s
styrkor och de förstärkningar som kunde sändas till Nordkalotten.
De flyg, marinkårsförband och hangarfartygsgrupper som kommer
till Norges hjälp överensstämmer med den faktiska planeringen för
förstärkningar till Nordnorge. Det intygar fem norska generaler som
jag har visat spelhandlingarna för."

Norges ÖB under kalla krigets sista år 1987-1989 var general
Vigleik Eide. Därefter ledde han NATO:s militära stab till 1993. Ge-
neral Eide säger att man var mer oroad över ett sovjetiskt anfall över
finskt område. Men det hade varit »totalt ansvarslöst « att inte fun-
dera på vad som skulle hända vid sovjetiska anfall på eller över
svenskt område.

— En möjlighet är ju att svenskarna själva gör en framryckning i en
terrängriktning som berör en del av Nordsverige. En annan är att
man får förståelse i  Sverige för att med NATO-stridsmedel, som
flygangrepp, angripa i ett sådant område.

Så sent som den 1 november 1989 — alltså åtta dagar innan Berlin-
muren öppnas och kalla kriget tar slut — beskrivs för Försvarshög-
skolans officerare hur svensk neutralitet bryter samman. En orsak är
att Sovjet i inledningen till kriget än en gång ska »pacificera« nord-
ligaste Norge ner till Narvik. Lite längre fram i spelet konstateras
följande: »Sveriges strävan att stå utanför krig — att vara neutralt —
har nu misslyckats i och med att vi råkat i krig med Sovjetunionen.«21
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4 7 4  I  alternativet att slåss på NATO-sidan ska eleverna diskutera »av-
gränsningar av intressesfärer i luften, på marken«."

Att avgränsa luftrummet är ett återkommande tema i  spelen.
NATO önskar i spel från 1967 dela upp stridsområdet. I luften ska
NATO sköta anfall mot fienden efter en linje dragen strax söder om
Kiruna. Det innebär att NATO bekämpar fiender i både Finnmark,
Troms och nordligaste Sverige och Finland.

I krigsspel 1970 gör officerare från NATO och Sverige tillsam-
mans upp om samverkan i luften enligt följande:

»Gemensam planeringsgrupp för samordning av flygmilitär strids-
verksamhet till tid och rum. T v uppdelas Nordkalotten i ett nordligt
och ett sydligt område (gräns lat N 67° oo'). I det norra området
svarar TF 22 (Task Force 22) för attack- och spaningsuppgifter, i det
södra MBÖN (militärbefälhavaren Övre Norrland). «21

Att dela av stridsområdet vid 67:e breddgraden innebär en linje
som går strax söder om den norska huvudflygbasen Bode och söder
om Gällivare, Pajala och finska Sodankylä. Linjen 67:e breddgraden
återkommer ofta i spelen (i april zoio när vulkanaska lamslog flyg-
trafiken användes just 67:e breddgraden som begränsningslinje).

Eide säger att en uppdelning av luftrummet måste ske av rent
praktiska orsaker.

— Kontrollen av allierat flyg är redan komplicerad. I en situation
där man är tvungen att sätta in allierat flyg mot ryska anfallsstyrkor
— samtidigt som svenskarna flyger i samma område — kan man se
framför sig en nog så kaotisk situation, säger Vigleik Eide.

Han påpekar att på allierad sida kunde norska, amerikanska, brit-
tiska, kanadensiska och tyska flygenheter sättas in. Det gjorde en
avgränsning mellan svenskt och allierat flyg än mer angeläget. Att
dela upp luftrummet är dessutom nödvändigt när flygplanen saknar
utrustning för att identifiera vän eller fiende.

— Man enas om vissa avgränsningar som kan göras utifrån prak-
tiska överväganden. Gärna begränsat i tid och rum, eller i kombina-
tioner: »Ni kan flyga så och så i fyra timmar«, säger Vigleik Eide.

Generalmajor Kjell Lutnes som 1989-1990 var kommendör för
luftstridskrafterna i Nordnorge säger att man troligen skulle ha haft
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4 7 6  sambandsofficerare hos varandra (vilket ju också förekommer i krigs-
spelen) och dela luftrummet i tid och plats.

— Vet du var svenskarna är på plats så får du i en avgörande situa-
tion en förenklad problematik. Istället för att ha 36o graders för-
svarshorisont reduceras den till 18o grader.

På frågan om detta hade fungerat svarar Kjell Lutnes: »Det tror
jag.» Kjell Lutnes påpekar också att det rent språkmässigt var lättare
att ha med svenskar att göra än med många andra allierade inom
NATO.

Generalmajor Bert Stenfeldt var som sektorchef i Övre Norrland
ansvarig för luftförsvaret där åren 1982-1984. Han säger att han
träffade sin motsvarighet i Bodo »några gånger vid sidan om« men
att de inte diskuterade hur de skulle göra i krig.

— Att vi skulle dela upp luften där — det behövde vi inte ha någon
planläggning eller några diskussioner om. Utan skulle det skärpa till
sig och regeringen säga: »Samarbeta!« — då var det enkelt att lösa
genom att dela upp luftrummet, säger Bert Stenfeldt.

Även på marken finns i spelen på FHS förberedelser för en uppdelning.
Norge-NATO ska 1967 försvara svensk terräng »norr och väster om
Torne träsk» och om Kiruna togs av fienden även svara för försvaret
vid Torne träsk?' Tankegången i krigsspelen att dela upp försvaret av
Nordsverige återspeglar det verkliga tänkandet. Den norske general-
löjtnanten Tonne Huitfeldt var stationerad i flera omgångar i Nord-
norge under kalla kriget, sista gången som överstkommanderende i
Nordnorge 1977-1981. Därefter blev Huitfeldt som förste norrman
chef för NATO:s internationella militära stab, 1981-1985. Han läser
med stort intresse de svenska krigsspelen. Han är lite förundrad över
att de blivit offentliga. Så nickar Huitfeldt instämmande och säger:

— Man har alltså avtalat hur man ska ha det geografiska ansvaret.
Det är nog mycket sannolikt. För oss passar det väldigt bra, det där!
(Min kursivering.)

Fredrik Bull-Hansen bekräftar att tankegångar på en gemensam
arbetsfördelning Norge—Sverige fanns. Försvar skulle i norr tas upp
mot de framryckningslinjer som Sovjetunionen hade genom Sverige
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mot Norge. Försvaret borde tas upp längre fram än vid den norska
gränsen. Enligt Bull-Hansen tänkte man sig »en gemensam insats«
med Sverige.

— Där fanns det en del utmärkta försvarsmöjligheter som vi var
klara över — och som man på svensk sida var klar över, säger Fredrik
Bull-Hansen.

I krigsspel från 1989 framgår att kursdeltagarna skulle diskutera
samordning och »direkt hjälp» från NATO. Men enligt den säker-
hetspolitiska utredningen skulle ju Sverige ha haft »ytterst begrän-
sade förutsättningar för direkt samverkan med NATO i krig«."

Den uppfattningen delas inte av generallöjtnant Tonne Huitfeldt.
När jag frågar honom om en norsk och en svensk armsbrigad hade
kunnat samverka blir svaret överraskande:

— Det skulle vara fullt möjligt. Med maximal välvilja på bägge si-
dor så skulle det gå att få till på två dygn.

Det som enligt Huitfeldt skulle krävas är att man upprättade sam-
band, utväxlade förbindelseofficerare och delade upp operations-
områdena mellan brigaderna. Dessutom måste man utse en överord-
nad chef som kan sätta in artilleri- och flygunderstöd.

Sverige satsade i slutet av kalla kriget på försvaret i Övre Norr-
land. I första hand gällde det från 1982 flyget och i andra hand
markförbanden vilket fick effekt först från mitten av 1980-talet.
Men det ändrade inte läget högst upp i norr. Några större markstrids-
förband planerades aldrig bli insatta i det svenska området söder
om Lyngenställningen, det som inom NATO kallades för Svenske-
kilen.26

Från 1975 verkar samverkansgrupperna från NATO försvinna ur
spelet, kanske blev det för känsligt att i spelen förhandla med NATO
med tanke på neutralitetspolitiken. Istället infördes ett nytt moment
i FHS krigsspel. Fortfarande är grundproblemet norra Nordsverige.
Men nu inleder stormakterna en kapplöpning mot det militära vaku-
um som finns runt Kiruna. Sovjet har placerat trupper i Finland.
NATO förstärker i norr och nu lämnar NATO-rådet (alliansens be-
slutande organ) i spelet en note till svenska regeringen kl 03.30.
Enligt underrättelser till NATO står Sovjet berett till att inleda »en

477



FÖRSVARSHÖGSKOLAN
H ö s t k u r s e n  1967
Samverkansgrupp
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PM ö v e r  ö n s k e m å l

1.  M a r k o p e r a t i v a  ö n s k e m å l

1 .1  A t t  genom s v e n s k  f ö r s o r g  f i  f ö r b i n d e l s e r  v ä g e n  K a r e -
s u a n d o - K i l p i s j ä r v i  a v s k ä r s

1 . 2  A t t  genom s v e n s k  f ö r s o r g  s ö d e r  T r e r i k e r ö s e t  v ä s t e r u t
f ramryckande  f i  s l å s

1 .3  A t t  p l a n l ä g g n i n g  s k e r  f ö r  CTFNN ö v e r t a g a n d e ,  d e l s  a v
f ö r s v a r e t  n o r r  o c h  v ä s t e r  To r n e t r ä s k  ( j v g  u n d a n t a g e n ) ,
d e l s  a v  f ö r s v a r e t  v i d  To r n e t r ä s k  i  h ä n d e l s e  K i r u n a  t a -
ges a v  f i

1 . 4  T p  genom S v e r i g e  a v  t r u p p  o o h  m a t e r i e l  t i l l  N a r v i k  f ö r
f ö r s t ä r k n i n g  a v  f ö r s v a r e t .

2 .  L u f t o p e r a t i v a  ö n s k e m å l

2 . 1  D e n  l u f t o p e r a t i v a  l e d n i n g e n  i n o m  N o r d n o r g e  o c h  s i l o  ÖN
o r g a n i s e r a s  genom u p p d e l n i n s  a v  o m r å d e t  i  t v å  l u f t o p e -
r a t i v a  s e k t o r e r  e n l  f ö l j a n d e :

S e k t o r  " K i r u n a "  n o r r  6 7 °  3 0 '
- " -  " Ö N  3 "  s y d  6 7 °  3 0 '

ÖKN a n s v a r a r  f ö r  l u f t o p e r a t i o n e r n a  i  s e k t o r  " K i r u n a " ,
v a r v i d  f ö r u t s ä t t a  b a s e r i n g  o c h  ö v r i g  samverkan  e n l  p
2 . 2 - 2 . 5 .

2 . 2  B a s l ä g e t  i  N o r d n o r g e  ä r  p r e k ä r t .  F ö r  f l y g f ö r b a n d ,  s o m
f  n  ä r  base rade  i  Tr o n d h e i m o m r å d e t  e r f o r d r a s  b a s e r  i
ÖN med t i l l g å n g  t i l l  a l l m ä n  b a s b a t e e r v i c e  o c h  b r ä n s l e
e n l  f ö l j a n d e  f r  o  m  2 2 / 8 k

K i r u n a  T- b a s  f ö r  max t v å  d i v  F  1 0 0
ooh m a x  e n  g r p  RP 8 4

F ä l t  2 8  T- b a s  f ö r  max  t v å  d i v  F  1 0 0

Ö 2  s t ä l l e r  s p e c i a l u t r u s t n i n g  o c h  am t i l l  f ö r f o g a n d e .
För  t r a f i k l e d n i n g  m  m s v a r a r  ÖKN med r a d i o m t r l  o c h  t r a -
f i k l e d a r e .

2 . 3  T r a n s p o r t  a v  b a s u t r u s t n i n g ,  r a d i o m t r l  o c h  a m m u n i t i o n  m m
Trondhe im- K i r u n a  r e s p  Tr o n d h e i m  -  f ä l t  2 8 .  M ä n g d  o m k r
15 j v v a g n a r .  D i s p o n i b e l t  v i d  r e s p  b a s e r  i n o m  t v å  d y g n .

2 . 4  S t r i l o a m b a n d  ( t r å d )  l f c  ÖN 3  -  Höggumpen med i n k o p p -
l i n g s m ö j l i g h e t  v i d  K i r u n a b a s e n .  F ö r  sambandet  Höggum-
pen -  R i k s g r ä n s e n  s v a r a r  ÖKN. K l a r t  i n o m  e t t  d y g n  ( 2 1 / 8
2 4 0 0 ) .

2 . 5  Ö K N  ö n s k a r  p l a c e r a  j a l  med r a d i o u t r u s t n i n g  1  l f c  ÖN 3  f ö r
l e d n i n g  a v  N AT O - f l y g  i n o m  s e k t o r  ÖN 3  o c h  " K i r u n a " .  A n -
t a l  e n l  s e n a r e  ö v e r e n s k o m m e l s e .  Ö K N  f ö r u t s ä t t e r  a t t  a l l
l u f t l ä g e s i n f o r m a t i o n  o c h  s t r i l u n d e r l a g  v i d  l f c  ÖN 3  f å r
d i s p o n e r a s .



11 . _ _ _ _ _ _ 1 p d e r r ä t t e l s e t j ä n s t

3 .1  S a m o r d n i n g  a v  u n d t j ä n s t o n  i n o m  n o r d k a l o t t o m r å d e t  s k a l l
ske

3.2  F l y g s p a n i n g  b e d r i v s  a v

Nato:  n o r d  l a t  N  6 7 °  3 0 ,

ÖN: s y d  l a t  N  6 7 °  3 0 ,

3 . 3

4 .

4 . 1

Spaningsönskemål meddelas a n s v a r i g  c h e f  genom e a r r v e r -
kansgrupp e n l i g t  5 . 1 .

Gräns f ö r  u n d e r r ä t t e l s e o m r å d e n  f ö l j e r  g r ä n s  f ö r  opområdon.

C i v i l f ö r s v a r

Tr a n s p o r t  N a r v i k  -  K i r u n a  -  Trondhe im a v  7  0 0 0  f l y k t i n g a r
och 8 0 0  s v å r t  skadade e a s t  u t s p i s n i n g  under  t r a n s p o r t e n .
Av d e  8 0 0  s v å r t  skadade bedöms m i n s t  2 0 0  k r ä v a  l a s a r e t t s -
v å r d  u n d e r  f ä r d e n .

4 . 2  P o s t v e r k e t  ö n s k a r  v a r j e  d y g n  f å  t r a n s p o r t e r a  c a  2 0  t o r .
poet  i  b å d a  r i k t n i n g a r n a  p å  s t r ä c k a n  N a r v i k  -  Trondhe im.

4 . 3  I n n e v å n a r n a  i  P i n n a r k  o c h  Trams b e h ö v e r  under  d e n  n ä r -
maste månaden h j ä l p  med f ö l j a n d e  k v a n t i t e t e r  f ö r n ö d e n h e -
t e r  p e r  v e c k a :

300 t o n  m j ö l ,  7 5  t o n  s o c k e r ,  2 5 0  t o n  m j ö l k ,  2 5 0  t o n  k ö t t
samt 1 0  k g  p e n i c i l l i n ,  5 0  k g  s u l f a ,  1 5  k g  ö v r i g  a n t i b i o t i k a ,
2 0 0 0  f l a s k o r  macrodex  och  2  0 0 0  f l a s k o r  b l o d .

4 . 4  I n o m  c i v i l f ö r s v a r e t  r å d e r  b r i s t  p å  i n t o n s i m o t r a r  o c h  t o t a l -
behovet  inom området  u p p g å r  t i l l  1 0 0  e t .

5 .

5 . 1

Ledning och samverkan

Permanenta samverkansgrupper  u t v ä x l a s  m e l l a n  ON o c h  ÖRN
s t a b e r .  R r y p t o g r u p p e r  i n g å r .

5 .2  G r ä h s e r  f ö r  ansvarsområden ( o p . o m r å d e n )  t i l l s  v i d a r e  o f ö r -
ändrade .  U n d a n t a g  dock f ö r  l u f t f ö r s v a r  och f l y g s p a n i n g .

5 .3  O r i e n t e r i n g  om l ä g e ,  bedömanden o c h  verksamhet  n  m u t v ä x -
l a s  k o n t i n u e r l i g t  v i a  samverkansgrupperna.

T i l l s  v i d a r e  i n g e n  d i r e k t s a m v e r k a n  m e l l a n  l o k a l a  c h e f e r
annat  ä n  i  l u f t f ö r s v a r e t .

5 . 4  U n d e r s ö k n i n g  g ö r s  s n a r a s t  a v  m ö j l i g h e t e r  a t t  i n f ö r a  e n h e t -
l i g a  o c h  t i l l  k r i g s l a g e t  anpassade opområdesgränser.  G ö r s
i  ÖKN s t a b  i  samarbete  med ON samverkansgrupp d ä r s t ä d e s .
I n d e l n i n g ,  g r u p p e r i n g ,  u p p g i f t e r  o c h  l o k a l  samverkan t a n
d ä r v i d  u p p .

ÖKN p r i n c i p ö n s k e m å l  ä r  f  n  a t t  ö v e r f ö r a  d e l  a v  f o  6 6  t i l l
ÖKN.

5 .5  S a m b a n d s f l y g l i n j e  D o d ö  -Kiruna -Boden u p p r ä t t a s  a v  ON.  N o r -
m a l t  t v å  t u r e r / d y g n  i  v a r d e r a  r i k t n i n g e n .

5 .6  D i r e k t  t rådsamband u p p r ä t t a s  m o l l a n  ÖN o c h  ÖRN s t a b e r .
System f ö r  l ä g e s a n g i v n i n g  v i d  samverkan ä r  g e o r e f .

NATO BEHOVER. I  k r i g s s p e l  s o m  hö l l s  1 9 7 0 -
1 9 7 4  f i c k  d e  d e l t a g a r e  s o m  u t s å g s  a t t  i ngå  i
en s a m v e r k a n s g r u p p  f rån  NATO f r a m f ö r a  en
rad d e t a l j e r a d e  ö n s k e m å l  t i l l  Sver ige .  D e
fö re t r ädde  i s p e l e t  CTFNN ( C o m m a n d e r  Task
Forces  N o r t h e r n  Norway) .  O M  ä r  öve rs t kom-
m a n d e r e n d e  fö r  No rdno rge .  T-bas b e t y d e r
t i l l fä l l ig  baser ing .  D o k u m e n t e t  sk revs  r e d a n

1 9 6 7  m e n  a n v ä n d e s  i  f le ra  å r.  D e  n o r s k a
f lygp lanen ä r  jak tp lan  av  typ  S u p e r  Sabre  (F-
1 0 0 )  och  f o t o s p a n i n g s p l a n  Thunde r f l ash  (RF-
84) .  Fä l t  2 8  är  Gunna rn -basen  i V ä s t e r b o t t e n .
Str i l  b e t y d e r  s t r i ds l edn ing  och  jal  j ak t s t r i ds led -
ning. Kä l l a :  F ö r s v a r s h ö g s k o l a n s  hem l i ga  ark iv,
s p e l h a n d l i n g a r  Ö 2 ,  Vol  1 7 ,  s p e l  4 : IV:b .
HEMLIG 1 4  NOV 1 9 6 7 .  S e k r e t e s s e n  hävd .



4 8 0  militär operation mot nordligaste Sverige « för att skydda ryska trup-
per i Nordfinland.

»Sovjetiska markstridskrafter i Nordfinland och i nordligaste Sve-
rige (är) ett ytterst allvarligt hot mot NATO:s nordflank och utgör
därmed en sådan förskjutning av den globala maktbalansen att
NATO ser sig nödsakat att vidta motåtgärder.«27

För att skydda NATO:s trupper i Nordnorge vill NATO i rent
defensivt syfte luftlandsätta trupper i Kiruna-området och mot Nar-
vik. Det sker i spelen och NATO besätter Kiruna och sträckan upp
mot Narvik."

Att NATO luftlandsätter i Kiruna har sin grund i dess framskjutna
strategi från 1967. Alliansens landstyrkor skulle vara »capable of
defending as far forward as possible« .29

— NATO:s strategi sade ju att i Norden ska det genomföras ett
framskjutet periferiförsvar, säger Reidar Torp.

Agerandet i spelen är detsamma som USA:s marinkårsgeneral Carl
Mundy förklarade i förra kapitlet med orden: »Vi skulle inte sitta på
norska gränsen och vänta på ryska styrkor. «

Men det återspeglar också hur Sverige kom att disponera sina
stridskrafter på 1970-talet.

»Vår anfallskraft samlades till Gällivareområdet. Försvaret längs
stråket Pello—Narvik tunnades ut. Försvaret av den nya Narviksvägen
måste ledas från väster«, konstaterar överste Jan Wickbom."

»PÅ SAMMA SIDA«
UPPDELNING AV NORDKALOTTEN

Den informella, ömsesidiga arbetsfördelning mellan svenska förband
och Norge—NATO som tränats i krigsspelets form hade alltså sin
motsvarighet i ett hotande läge — om kriget hade kommit.

Den svenska regeringen informerades 1949, 1959 och 1963 av
Försvarsstaben om att samordning av stridskrafterna kring Treriks-
röset kunde bli nödvändig i krig." Detta för att undvika att länderna,
som det sades inför regeringen, »lägger krokben för varandra« (min
kursivering).32 Ett likartat resonemang har förre försvarsministern
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1. 0 - h a s e r t n g  av norska f l ygs t r idskra f te r  o n l i g t  fö l jande:

Ftteöto 1  d i v  F 104 1  d i v  RP-5 å

Ounnarn: 2  d i v  P-5A
Videalt 1  d i v  Ft.5/

2. T - b a s o r i n g  av norakn och amerikanska f l yge t r idakra f te r  på  Kiruna,

Videel ,  Ounnarn och Frösön. ö v r i g a  uvenaka baser beredda mottaga nöd-

landande f p l .

3. U t b y t e  av  luf t lägvoorienter ingar.

4. U p p e ä t t n i n g  av atridelodniageradar i  Kirunaområdet ( M e l  o r  22.TP) .

SVERIGE BEHÖVER. I krigsspelen fick
deltagare också företräda Sverige. Militär-
och civilbefälhavarna för Övre Norrland (MB/
CB ON) framförde i krigsspel 1970-1974
detaljerade önskemål till NATO:s befälhavare i
norr, CTFNN, vars styrka heter Task Force 22
(TF 22). Svenskarna begår omfattande
flygangrepp. Det blir möjligt genom att norskt
flyg får tre nya ordinarie baser (0-baser) i
Sverige för sina Stavfighter (F 104 G) och

Freedom Fighter (F 5). T-bas innebär tillfällig
bas för både norskt och amerikanskt flyg.
Uppdelningen av luftrummet sker vid 67:e
breddgraden som skår Nordkalotten strax
söder om Gällivare. NATO spanar och anfaller
in i Finland norr om linjen, och Sverige söder
om den. Källa: Försvarshögskolans hemliga
arkiv, spelhandlingar Ö 2, Vol 17. Höstkursen
1970, Krigsarkivet. Sekretessen hävd.



48 2 Eric Krönmark. Han kallar området som sträcker sig från Kiruna
upp mot Narvik och den norska flygbasen Bardufoss för ett impedi-
ment (alltså mark som inte går att nyttja):

— Området nordväst Kiruna var ur svensk synpunkt ointressant.
Det är bara fjällområden. Det kan inte användas som basområde,
egentligen. Det är taktiskt och strategiskt sett ett impediment. För
Sveriges del behövde man inte titta på framryckningsvägar där, men
ur norsk synpunkt var det intressant, säger Eric Krönmark men till-
lägger:

— Det är egentligen bara lufthavet här som är av intresse för oss
i en konflikt.

Även Åke Sagren talar om att en uppdelning skulle ha skett i
krig:

— Vi var ju helt övertygade om att om ryssen anfaller Sverige med
siktet inställt mot väster och Atlantkusten — då måste NATO ingripa.
Men vi hade alltså ingen operativ planläggning som jag känner till
för hur vi skulle samordna de operationerna. Det talar också för att
den enklaste modellen hade varit att dra ett streck. Norr om strecket
är det NATO:s angelägenhet, söderut svarar vi fortfarande för för-
svaret.

Det är inte precis det vi fick höra under kalla kriget: »hela landet
ska försvaras« och »vi försvarar oss själva«.

I krigsspelen går det att spåra en mer omfattande militärstrategisk
arbetsfördelning mellan länderna på Nordkalotten. Den följer inte
nationsgränserna så som vi känner dem idag och i fred. Schematiskt
kan länderna i fred grupperas på en linje som går i öst—västlig axel.
Det är också den mentala bild vi har av geografin på Nordkalotten.
Den ser ut så här:

NATO-Norge Sverige Finland

Men om Sovjet skulle inleda ett angrepp på nordligaste Norden så
skulle det ske en förändring. För att undvika att lägga »krokben för
varandra« blir det justeringar och en ny mental kartbild över hur
försvarskriget ska föras framträder.



Slaget om Nordkalotten

NATO och Norge längst i  norr försvarar nordligaste delen av
Nordkalotten. Det innebär flyganfall mot sovjetiska förband längst i
norr och övre delen av Norrbotten samt norra delen av finska Lapp-
land.

Sverige i mellanposition försvarar södra delen av Norrbotten och
gör flyganfall mot broar, vägar och sovjetiska förband i södra delarna
av finska Lappland.

Finland viker efter inledande motstånd undan från Lappland och
koncentrerar sig på försvaret av Kärn-Finland mot Sovjet.

Att tankar fanns på en sådan arbetsfördelning bekräftas för mig
av bland annat chefen för Försvarshögskolan 1984-1986, general-
löjtnant Gustaf Welin.

Även på finländskt håll antyds något liknande tankar. Finland
hade inte heller några stora militära resurser att sända till övre delen
av Lappland.

— Vi måste ha planer att försvara hela Finland, och har alltid haft
planer för det. Om det sedan inte blir praktiskt möjligt är en annan
sak. Man måste retirera om ryssen kommer med stora trupper. Natur-
ligtvis måste man också räkna på möjligheten att vi inte har möjlig-
het att organisera och sända trupperna ända upp till Lappland, sä-
ger generallöjtnant Ermei Kanninen som 1978-1982. var chef för
Huvudstaben.

Överste Jan Mörtberg säger:
— Vi disponerade inte försvaret högst upp i norr för neutralitet där

Sverige inte skulle dras in, utan lämnade ett vakuum åt NATO och
luckor i vår krigsplanering. Den finländska krigsplaneringen var som
en dörr. De bedrev fördröjningsstrid men fördröjde söderut — inte
mot svenska gränsen — utan mot sitt kärnland. Det finns hela tiden
implicit i vår krigsplanläggning att vi faktiskt är med på samma sida
som Norge, NATO och USA mot Sovjetunionen.

På så sätt disponeras stridskrafterna efter hur de bäst når effekt
och med en tydlig arbetsfördelning på frontlinjen mot öster. De tre
ländernas försvar mot ett anfallande Sovjet på Nordkalotten grup-
peras enligt en nord—sydlig frontlinje som schematiskt ser ut så
här:
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NATO-Norge
Sverige
Finland

Stridskrafterna i norr fördelas därmed på ett likartat sätt som söder
om Sverige, på NATO:s centralfront som gick från Danmark ner till
Österrike. Även där var styrkorna grupperade i nationella förband
längs fronten mot öster. Från Danmark i norr och söderut var det
olika nationella styrkor från, i tur och ordning:

Danmark
Danmark-Tyskland
Nederländerna
Tyskland
Storbritannien
Belgien
Tyskland
USA
USA-Tyskland"

På Centralfronten höll NATO stora manövrer för att få detta pussel
av nationella förband att fungera. Så kunde inte ske på Nordkalotten
mellan Norge, Sverige och Finland på grund av ländernas skilda sä-
kerhetspolitiska etiketter. Men grunden var lagd: det fanns en infor-
mell arbetsfördelning för en gemensam front mot öster som kunde
träda i funktion när ett sovjetiskt angrepp gjorde det nödvändigt.



13 I Slaget om Östersjön
och Öresundsregionen

ET VAR EN absolut nyhet för mig. Jag reagerade oerhört starkt.
Det stred ju mot allt man har fått lära sig.

Kommendören i  flottan Lars Wedin kommer ihåg hur
upprörd han blev. Det vari maj 1986. Han var då kommendörkapten
och hade sänts till Frankrike för att genomgå en ettårig högre stabs-
utbildning. Nu var Lars Wedin och de andra fyrtio kursdeltagarna
från École suOrieure de guerre navale på studieresa i  Norden.
I Danmark togs krigshögskolan från det allierade Frankrike emot på
hög nivå. Chefen för den danska operationsstaben, amiralen Hans
Garde, redogjorde för Danmarks krigsplanläggning.

Det var en traditionell orientering med bilder. Men plötsligt, bland
alla bilderna, visar amiralen hur Danmark planerar att minera Öre-
sund. Det syns tydligt hur danskarna ska lägga minfält som är dragna
rätt över farlederna och in på svenskt vatten. För Lars Wedin kändes det
nästan som ett slag i maggropen — danska minor i hans hemmavatten.

— Detta var ett område där min patrullbåt i krig, om jag minns rätt,
var utgångsbaserad. En mina kan sänka stora fartyg — för små pa-
trullbåtar och deras besättningar ett dödligt hot. Särskilt som amiral
Garde också nämnde att en del av minorna var okontrollerbara. Det
betyder att när de är utlagda slår de blint mot både fiende och vän
som råkar passera.

Men det fanns också något annat som upprörde Wedin. NATO-
landet Danmark hade planerat att lägga ut minfält ända fram till
svenskt vatten på fyra ställen: Helsingor—Helsingborg, runt Ven,
Köpenhamn—Malmö och Falsterborev—Falsterboudde. Två av mine-
ringarna gick dessutom vidare in på svenskt territorium vid Ven och
Falsterbo, hann Wedin uppfatta.

— Jag blev ganska chockerad. Vi trodde ju på det där med neutra-
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4 8 6  litetspolitiken. Det här stred mot allt man har fått lära sig, säger Lars
Wedin.

Han skrev plikttroget en rapport om kursen till marinchefen och
tog med vad han hade upplevt. »Beträffande minkrigföring konstate-
rades att denna koordineras med NATO men står under nationell
kontroll. På en karta visades planerade mineringar i Öresund — jag
hann notera följande fält Åtminstone mineringarna vid VEN och
FALSTERBO föreföll delvis ligga på svenskt territorium.«1

Någon reaktion på sin rapport fick han aldrig.
Vad kommendörkapten Wedin hade fått höra vari själva verket en

strängt bevarad hemlighet. Det var förberedelserna för krig och ett
slag om Östersjöutloppen och Öresund — ett slag där Sverige spelade
en dold roll under ytan med sin NATO-granne Danmark.

»KORV, BIER OCH CIGARETTER«
AVSTEG FRÅN NEUTRALITET

Sverige samverkade med NATO-landet Danmark för att kunna spärra
Öresund vid krigsfara och krig. Detta är ett av alla de dolda kapitlen
i vår säkerhetspolitik under det kalla kriget. Öresund var den del av
det svenska territoriet där neutralitetspolitiken snabbast hotades vid
höjd spänning, gråzonsläge eller krig mellan stormaktsblocken. Där-
för fanns ett okänt och informellt samarbete med vår NATO-granne
för att snabbt kunna spärra Sundet med mineringar.

I den säkerhetspolitiska utredningen från zooz förbigås detta
samarbete med total tystnad. Där står att läsa: »Förberedelser för
militär samverkan i krig med andra länder var förbjudna ... Utred-
ningen har inte funnit några tecken på avsteg härifrån. «z

Däremot konstaterade utredningen: »Stormaktsintressena i Nor-
den var koncentrerade till nordligaste Skandinavien och Östersjö-
utloppen. Övriga delar kunde möjligtvis vara intressanta för basering
av sjö- och flygstridskrafter och för genommarsch.»3

Kontroll av Östersjöutloppen och därmed Öresund var alltså cen-
tralt för både Warszawapakten och NATO i ett storkrig. För Warsza-
wapakten var det ett vitalt intresse att nå ut till det fria havet från



Slaget om Östersjön och Öresundsregionen

Östersjön för att bekämpa västmakternas transporter över Atlanten
och till Västtyskland, Danmark och Norge. För NATO var uppgiften
att förhindra just detta. Östsidan fruktade å sin sida angrepp väster-
ifrån mot deras länder över Östersjön. Väst å sin sida ville förhindra
att Östersjön dominerades av Warszawapaktens styrkor.

För både öst och väst gällde alltså att snabbt ta kontroll över Öster-
sjöutloppen. För Sverige var det under 1950- och 1960-talen också
av intresse att spärra Bälten och Öresund för att hindra Warszawa-
pakten att angripa västkusten och den krigsimport som man räknade
med måste tas in via Göteborg.

I Kennedyadministrationens säkerhetsgaranti för Sverige från
196z sades att Sveriges neutralitet var värdefull så länge Sverige var
starkt och fungerade som en »buffert för sovjetisk expansionism i
Östersjöområdet«.4 Vidare sades att svenska stridskrafter och deras
uppdrag var »i stor utsträckning i samklang med USA:s och NATO:s
målsättningar«.' Detta borde i så fall också gälla i Öresundsområ-
det.

Som framgått redan av kapitlet om underrättelsealliansen pågick
hela tiden ett hemligt samarbete med Danmark om den så kallade
tonnageräkningen. Det var en kontroll av Sovjetblockets trafik ut
och in i Östersjön för att upptäcka förändringar i fartygstrafiken som
kunde röja anfallsförberedelser. T-kontorets chef Thede Palm skri-
ver: »Danskarna skötte givetvis passagerna genom Bälten medan vi
hade rapportering från Helsingborg.«6 Även från Ven kunde svenska
båtar gå ut och kontrollera trafiken.

Historien från de två världskrigen visar att Öresund är ett av de
områden där svensk neutralitet allra först skulle sättas på hårda prov
om kalla kriget blev hett.

Öresund är ett av världens mest trafikerade vatten och den snab-
baste vägen mellan två hav. Sundet var och är ett mycket speciellt
farvatten, det delas i en dansk och en svensk hälft. Vid den danska
stranden ligger dessutom huvudstaden Köpenhamn med de försvars-
problem det innebär. Till detta förekommer fickor i Öresund med
fritt hav. Enligt internationell sedvanerätt får Sundet inte spärras för
utländska fartyg utan ska ständigt hållas öppet för trafik. Dessutom
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4 8 8  regleras trafiken av en traktat från 1857 om att genomfarten inte får
hindras eller fördröjas — det ska gälla under både krig och fred. Där-
utöver har enligt sedvanerätten utländska örlogsfartyg rätt till så
kallad oskadlig genomfart. Enligt svenska kungörelser från 1938,
förnyad 1966, måste ubåtar i Sundet gå i övervattensläge. Dock har
en neutral stat rätt att lägga ut mineringar på delar av sitt territorial-
hav.'

Under både första och andra världskriget tvingades Sverige göra
avsteg från neutralitetsreglerna i Öresund. Vid första världskrigets
början tog Tyskland kontroll över inloppen till Östersjön. Bälten och
Öresund minerades. Detta för att hindra att brittiska sjöstridskrafter,
främst ubåtar, hotade tysk trafik i  Östersjön och Bottniska viken.
Sverige opponerade sig utan framgång. 1915 prickade Sverige ut en
egen led i den smala Kogrundsrännan, som går tätt intill den svenska
kusten från Skanör till Klagshamn.19 6  lade tyskarna ut en minering
ända in till svenska kusten. Som svar på en ny svensk protest svarade
Tyskland att Sverige borde minera Kogrundsrännan — då först skulle
de tyska minorna på svenskt vatten tas bort. Ett hemligt avtal slöts
där Sverige minerade rännan och därefter endast tillät svenska fartyg
att passera genom den led som gick genom mineringen. Storbritan-
nien, Italien, Ryssland och Frankrike protesterade utan framgång
mot Sverige.'

Andra världskrigets utbrott i september 1939 blev en repris av
tyska krav på svenska mineringar. I november 1939 lade Tyskland ut
en minering vid Falsterbo en distansminut in på svenskt territorial-
hav. Sverige gav efter och Försvarsstaben fick order att inte hävda
neutralitet längre ut än till tremilsgränsen. Vid överfallet på Dan-
mark och Norge den 9 april 194o minerade Tyskland i Skagerack och
skar av svenska förbindelser västerut. Storbritannien svarade den 12
april med minfällningar från flyg i södra Öresund och Västerhavet. I
detta läge föll man på svensk sida slutligen till föga och minerade
Kogrundsrännan den 12 maj 194o. Redan den 17 maj 194o föreslog
Tyskland en ny spärr i Öresund — en nätspärr i norra Öresund på
svenskt vatten mot brittiska ubåtar. Den tredubbla spärren lades ut
med tyska fartyg och tysk materiel vid Viken.



Slaget om Östersjön och Oresundsregionen

En något dråplig skildring av hur detta gick till den io juni 1940 4 8 9
har getts av den tyske konsuln i Helsingborg Ivar P:son Henning:

På förmiddagen blev jag uppringd av en svensk kommen-
dörkapten, som låg här med sin torpedbåt. Han frågade,
om jag hade lust att följa med på en tur i Sundet ombord
på hans båt, och tillade, att jag skulle komma att träffa
gamla bekanta, han ville ej säga vilka ... När vi nalkades
Viken låg mittsunds en stor tysk lastångare, Genua. Vi
lade till vid dess sida, kommendörkaptenen, åtföljd av
mig, äntrade upp. Ombord mottogs vi av tyske chefen,
kommendör Tschirch, som jag kände sedan 1914. Mycket
förvånad blev jag dels över att vi steg ombord på en tysk
båt, dels över att här träffa en gammal god vän. Sedan de
båda båtcheferna konfererat med varandra, förstod jag att
det ej var för min skull, som denna utfärd företagits;
viktiga saker skulle nu utföras. De svenska sjöofficerarna
skulle vara med om att med tyskarnas hjälp spärra Sundet
för ubåtar. Arbetet tog omedelbart sin början. I ångarens
lastrum låg det långa nätet av tjock wire med stora
maskor, vari ubåtar skulle fastna. Nätet, försett med
tyngder och flöten, sänktes nu i vattnet med stor skicklig-
het av manskapet i riktning mot Viken. När detta arbete,
som tog lång tid, avslutats vid den svenska sidan, började
ett liknande arbete vid danska kusten. Under tiden låg
torpedbåten vid Genuas sida. De svenska matroserna fick
korv, bier och cigaretter av tyskarna och tankar utbyttes
om kriget. Vädret var strålande vilket underlättade
utsättande av nätet ... Sedan nätutläggningen avslutats,
placerades ett svenskt och ett tyskt bevakningsfartyg i
Sundet för att kontrollera passagen för båtar mellan
ubåtsspärren. Efter väl förrättat arbete tog de svenska
officerarna och jag farväl av tyskarna och återvände med
torpedbåten till Hälsingborg vid 10.30-tiden.9



490 En öppning lämnades för passage invid land utanför Vikens hamn.
Spärren som även hade bottenhydrofon och strålkastare övervaka-
des och skyddades av ett kustartilleribatteri med fyra 57 mm pjäser.

Arrangemanget som var otillåtet enligt folkrätten tillkom på tyskt
initiativ, det gynnade tyska intressen samt spärrade förbindelsen mel-
lan två hav.

Sverige sökte i Viken hålla spärrens existens hemlig. Sandsäckvärn
och eldledning maskerades som färgglada badhytter och strandkios-
ker. Soldaterna arbetade sommartid i badbyxor. Först 1943, när krigs-
lyckan vänt, tilläts passage av alla fartyg genom spärren som var kvar
till september 1945.1°

» U / A N  HÄNSYN TILL GRÄNSDRAGNINGAR«
SKANDINAVISK PLAN

Under de skandinaviska försvarsförhandlingarna 1948-1949 kon-
staterade Sverige, Norge och Danmark att den enda fienden var
Sovjetblocket. Vid studiet av olika krigsfall underströks de politiska
problem som uppstod i ett gråzonsläge mellan fred och krig. Som ett
konkret exempel angavs att Sovjetblocket i östtyska hamnar drog
samman stridskrafter för ett anfall mot Skandinavien. Detta kunde
kräva gemensamma motåtgärder trots att angreppet inte inletts.
»Detta politiska övervägande behandlas inte här. Dock bör i detta
sammanhang särskilt uppmärksammas problemet, huruvida möjlig-
het föreligger att före ett krigsutbrott vidtaga spärrningsåtgärder
i östersjöutloppen« (min kursivering)."

Uppgifterna för ländernas försvar slogs fast. I Öresund gällde det
att hindra och försena ryska passager och anfall mot Skåne—Själland,
Västsverige och Norge:

»Forsvaret af Öresund som helhed betragtes som en falles dansk-
svensk opgave for stridskrafter af alle forsvarsgrener.« 12

Direkt samverkan mellan länderna i det smala Öresund var extra
gynnsamt »hvis krafterna insattes uden hensyn til grensedragning
o.l. Exempelvis kan nevnes at uttagning av minesperrer, som strak-
ker sig over farvandets hele bredde, bör planlägges og udföres som
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een samlet operation for at sikre fremskaffelse af en ubrudt speerre-
linje«13 (mina kursiveringar).

Dessutom måste dessa obrutna spärrlinjer skyddas så att minsve-
pare från Sovjetblocket inte kunde röja dem. Det krävde kustartilleri
på både dansk och svensk sida och utredarna pekade till och med ut
var kanonerna skulle byggas: »Dels öst for Skanör och på Stevns,
dels syd for Malmö og ved Dragör.«14

Direkt efter sammanbrottet för det skandinaviska försvarsförbun-
det i februari 1949 gick ÖB Nils Swedlund till regeringen. Ärendet
var planläggning av det militära samarbetet med Danmark och Norge.
Punkt 10 på listan löd: »Plan för sjömilitär samverkan med Danmark
i södra Östersjön, Öresund och Kattegatt-Skagerack (speciellt beträf-
fande mineringsverksamhet).«15

1949 startade Sverige en diplomatisk-militär expertutredning, Öre-
sundsutredningen. Syftet var att klarlägga hur Sverige med bibehållen
neutralitet skulle kunna spärra av den svenska delen av Sundet mellan
Malmö och Köpenhamn. Skälet var att Sverige ville förekomma en ny
stormaktskapplöpning om Öresund. Vid ett krigsutbrott kunde Dan-
mark, men inte Sverige, anfallas, vilket skulle leda till sovjetisk kon-
troll över Bälten och Drogdenrännan (det vill säga utanför Köpen-
hamn). I det läget förväntade man sig tryck från väst att spärra Flint-
rännan (utanför Malmö) medan Sovjet krävde att den hölls öppen.

Om Sovjet anföll även Sverige skulle en spärr vara ett gemensamt
intresse för de västallierade och Sverige. Utredningen påpekade att
svensk minering blev ineffektiv om den inte anknöt till den danska.
En fullständig spärrning krävde en rad åtgärder, bland annat:

• ömsesidiga orienteringar om sjöstridskrafterna,
• övervakning och förmedling av spaningsrapporter,
• mineringsplaner,
• speciella förbindelser,
• koder m m.

Öresundsutredningen som gjordes av Per Anger föredrogs för rege-
ringen i februari 195o och godkändes. Att så skedde vållade uppen-
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49  2 barligen huvudbry för Neutralitetspolitikkommission. En expert som
granskade Öresundsutredningen på kommissionens uppdrag konsta-
terade att dess förslag bröt mot neutralitetsreglerna. Detta kom dock
aldrig med i utredningens betänkande som offentliggjordes 1994.
Den skrev kortfattat att om Öresundsutredningen »ledde till kon-
kreta åtgärder inom marinen är osäkert«.I6

Enligt kommissionen saknades varje antydan om samverkan med
främmande makt i den svenska plan för spärrning av Öresund som
lades fast 1967. Officerare som hördes av kommissionen förnekade
sådana planer och kontakter med danskarna.'7

»In spite of the Atlantic pact« SAMARBETE

Men nya pusselbitar visar att flertalet av de förslag som fanns i Öre-
sundsutredningen i själva verket genomfördes i all tysthet. I januari
195o skrev Försvarsstaben till försvarsminister Allan Vougt (S) om
»samordning av försvarsförberedelser i Öresund«. Det gällde sam-
ordning av radar, kustartilleri, koder för luftförsvaret och mineringar.'8
Den 14 december 195o var den danske statsministern Hans Hedtoft
(S) och den danske marinchefen A H Vedel i Stockolm. Vedel hade
1943 fått hjältestatus i Danmark sedan han gav order om att sänka
den danska flottan så att den inte föll i tyskarnas händer — ett tiotal
fartyg hade dessförinnan hunnit fly till Sverige. Vedel var åren 1950-
1958 chef för Sewcernet och NATO Flag Officer Denmark.' Nu
mötte han sin svenske motpart Helge Strömbäck.

Dokumentet från marinchefernas möte 195o stämplades både
hemligt och »dubbelramat« d e t  vill säga av synnerlig betydelse för
rikets säkerhet — och det med all rätt.

I dokumentet sägs att Hedtoft var i Stockholm för att föreslå för
den svenska regeringen att »de båda ländernas militära ledningar
finge upprätthålla rent militära förbindelser«. Så blev det ju också,
även om installationerna kallades flygsäkerhetssamarbete.

Av chefen för marinens uppteckning framgår vidare att Vedel läm-
nade en rad upplysningar till sin svenske kollega. Danmark skulle
kraftigt öka sin kapacitet att minera genom minor från USA. Från
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1 A .  Angående a m m d a i n g  c v  radersv lYeen ingen.
Bär t o r d e  arsee knntbevakningen i  v i l k e n  även r a d a r s t a t i o n e r  i n g å .

Det å r  g i v e t v i s  a v  vårda l iven f a r  age a t t  e n  aamordniag kan  e k e .  T e k

Dinka f a rbe rede lne r  h ö r f ö r  bä ra  d ä r f ö r  p lea låggaa  ( l i k s o m  r edan  nu  e k e r  b e -

t r ä f f a n d e  lu t tbevakn ingen)  o c h  överenakmonelaer U9111'111; o n  kun tbevaka ings-

l t i onernae  grupper ing  och a p p g i f t s f ö r d e l n i n g .

1 B .  Angående k r a t a r t i l l e r i g r a n n e r i n g e n .

De sveaeka b a t t e r i e r n a  på  erecundskunten grupperas f a r  a t t  skydda  mi -
ner ingarna,  v a r f ö r  donna f r å g a  b ö r  see i  eamhand med f r å g a  1  D  nedan.

1 C .  Angående code f ö r  k n a t f ö r e v e r a t .

Denna d e t a l j  i n g å r  1  d e t  p len läggn ingss rbe te  som redan  pågå r  och  kon.
mer y t t e r l i g a r e  e t t  k l a r n a  u t i  senhand mad p l o e l A g g r i n g  e n l i g t  l i o v e n .

1 D .  A n  nionde d n e r i n g a r .

Det danska f ö r s l a g e t  i nnebä r  a t t  p c a i t i o n e r n a  f å r  m i n e r i n g a r  i  0 r e -
aund o c h  syd Skåne ö s s e s i d i g t  a k o l a  de lges .

Det å r  e t t  aednn ga n e l t  s t a r k t  önekead l  e t t  e n  v i n e  k o o r d i n e r i n g  s r

aineringsplanamaa i  öreound kamrar t i l l  s t å n d .  D e t t a  ä r  a v  v i k t  i n k s  m i n u t

mad hänsyn t i l l  n e a t r a l i t e t e a k y d d e t .  A t t  e t t  v i n e t  eamarbsta e k o l l e  f å  ske

manna « m a k e  och danaka m i l i t ä r s  myndigheter  f ä r e s l o g e  d ä r f ö r  i  enshand
med a t t  f r å g a n  o a t  ekaiakt  samarbete p å  andra  maråden behandlades i  'memo:Ike

reger ingen hdaten 1949. W i l g t  d å  f a t t a t  b e s l u t  o k o l l e  e m e l l e r t i d  f r å g a n
am öreaunds f d r e v a r  t  v  e n t å .

Skål t a l a  f å r  a t t  nu  u t v i d g a  d a t  uppdrag eon g i v i t s  s v a n k a  f i n - a v e r ,

staben a t t  omfa t t a  liven 0reaundardner ingarna och  deanan f ö r e v a r  r e d  k u s t a r -
t i l l e r i .

De här  fe rsa lagna  p lanlåggningearbatena b ä r a  abe e n l i g t  samma grusdon
(bet rä f fande b l  a  zelwateae) a n a  nu pågående, t i d i g a r e  medgivna a r b e t e n .

Det dolda försvarssamarbetet med Danmark
var välsignat av regeringen. Det visar bland
annat detta PM med försvarsstabschefens
Nils Swedlunds piktur som år ställt till
försvarsminister Allan Vougt den 7 februari
1950. Samarbete om mineringar godkändes

av regeringen 28 mars 1950. Källa:
Dokumentet ovan och försvarsstabens
regeringsföredragning 21/11 1959,
Handlingar rörande samarbete i Norden,
Vol 1, Ser. Fll, Fst Chefeexp, Fst KH-arkiv,
Högkvarteret.



4 9 4  Amerika skulle det även komma kanoner, ett 15 cm batteri som
skulle byggas vid Öresunds södra mynning, Stevns klint, så som
skandinaviska försvarskommittén hade föreslagit (ett annat batteri
på Langeland skulle täcka Stora Bälts södra mynning).

Det ingick i en samordnad ansträngning för att effektivt kunna
stänga både Bälten och Sundet i krig. Flygfällning av minor skulle ske
utanför DDR och Polen samt söder om de danska sunden (alltså ett
slags repris på de brittiska minfällningarna 194o).

Vad gäller danska mineringar i Öresund sades dessutom att »en
minering utlägges från Stevns rätt ost intill svenskt terrvatten med
segelränna under Stevn; Drogden stänges helt med avståndsminor i
tre linjer«.20

Det innebär en total stängning av den danska sidan av södra Öre-
sund, frånsett segelrännan. Öster om Stevns innebär ett minfält som
går i riktning söder om Falsterbo. Det var den mineringen som Lars
Wedin reagerade emot trettiosex år senare.

Dessutom framfördes vid mötet från svensk sida en begäran om
att minera på danskt vatten. Detta godkändes av den danske marin-
chefen: »Ingen erinran mot att den svenska mineringen i södra Flint-
rännan sköt in på danskt vatten mot Saltholmen. «21 Slutligen kom
amiralerna fram till att en dansk radarstation på Bornholm borde få
förbindelse med Sverige.22

Marinchefernas diskussioner var mer än en svensk-dansk histo-
ria. Sverige hade först vänt sig till NATO-stormakten Storbritan-
nien för att komma på talefot med danskarna. I en doktorsavhand-
ling av Juhana Aunesluoma från zoo3 står det att den svenske
marinchefen Strömbäck den 17 juni 195o mötte den brittiske ami-
ralen Slayter. Strömbäck sade att de första planerna på att gemen-
samt blockera Sundet ihop med Danmark hade träffats redan i juni
1949. Men nu var den svenske marinchefens bekymmer att sam-
arbetet med Sverige hade gått i stå sedan Danmark gått med i Atlant-
pakten. Britten Slayter sade att befälhavaren för den brittiska Home
Fleet »should instruct Admiral Vedel to continue collaboration in
spite of the Atlantic pact« .23 Samarbetet skulle alltså fortsätta trots
att Danmark hade gått in i Atlantpakten medan Sverige stod utan-
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4 9 6  för.  Sex månader senare ägde mötet mellan Vedel och Strömbäck
rum.

Överenskommelsen från marinchefernas möte i december 195o
genomfördes, liksom även stora delar av Öresundsutredningen. Det
bekräftas av en av dem som var med redan på 1950-talet: viceamiral
Jorgen Bork.

Han berättar för mig hur han som ung operationsadjutant fick
uppdraget att arbeta med detta mycket ömtåliga och hemliga upp-
drag. Det skedde efter det största svenska flottbesöket någonsin i
Danmark med tjugonio fartyg år 1958.

— Det var då man på arbetsnivå, med operationsadjutanter, star-
tade det inledande arbetet, säger Jorgen Bork.

I en föredragning för den svenska regeringen den 21 november
1959 nämndes »vissa förberedelser« för samarbete i Öresund och
Skagerack. »Kännedom om vad som på dansk sida planeras i Öre-
sund blir nödvändig för att vi på svensk sida skall kunna bedöma
vilka åtgärder, som bör vidtagas såväl i neutralitetsläge som i krig.
Förberedelser för en koordination framstår därför som mycket önsk-
värd. Man torde här kanske främst ha tänkt på mineringsverksam-
heten.<<24 De sju regeringsledamöterna, inklusive statsminister Erlan-
der och utrikesminister Unän, godkände förberedelserna.

Nya och detaljerade planer för mineringen gjordes upp. Amiral
Bork berättar att planerna skrevs upp i små böcker (förmodligen en
gemensam bok i två exemplar — en för varje land). Där angavs hur
minfälten skulle läggas. Det bestämdes också hur sambandet skulle
ske i krig, på särskilda radiofrekvenser och med chiffer. Särskilda
kodord fanns för att meddela när olika åtgärder vidtogs. Om sam-
bandet skulle störas ut av fiendens elektroniska krigföring fanns pla-
ner för vilka frekvenser de skulle växla över till. Även minsvepning
och ubåtsjakt var reglerat mellan Sverige och Danmark. Hans upp-
gifter går som synes stick i stäv med den säkerhetspolitiska utred-
ningens slutsats att det inte fanns operativa planer och förberedelser
för samverkan.

— Det var fullständigt entydigt. Det var en gemensam bok. Den
blev ju aldrig använd. Men tankarna var tänkta och det som var nöd-
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vändigt fanns där. Boken ligger längst nere i kassaskåpet, slår Jorgen
Bork fast. Vilket kassaskåp den kan ligga i är inte helt klart — att finna
boken blir en uppgift för framtida forskning.

De danska motiven var två: dels att stänga Öresund och Bälten för
Warszawapakten, och dels att hindra sjöburna invasionsföretag mot
Själlands kust. På dansk sida fanns stor kapacitet att snabbt få ut
minorna med fyra stora minutläggare. I  Sverige fanns Limhamns-
färjorna som hade minräls för minor som låg nära till i ett förråd i
Klagshamn.

— Huvudfrågan var: Hur tidigt skulle mineringen ske? Det var na-
turligtvis ett politiskt beslut. Men om Sverige inte företog sig något,
då kunde man riskera att det blev passage genom svenskt farvatten.
Det var i och för sig en kränkning, men då passerade man runt om de
danska minfälten. Motsvarande gällde att svenskarna kunde lägga ut
minor — medan det gick att passera runt dem genom danska vatten.
Därför var vi tvungna att göra det tillsammans och avtala hur man
skulle arbeta ihop. Det var mycket spännande att få vara med om att
göra det där i starten, minns Jorgen Bork.

Att planen genomfördes antyds i den föredragning som Försvars-
staben gjorde för regeringen efter storspionen Stig Wennerströms gri-
pande 1963. »Inga krigshandlingar kan beröra Sverige, Danmark
eller Norge utan överhängande risker för att våra stridskrafter kan
komma i direkt kontakt med varandras verksamhet. « Det hänvisas
till planer som »förhindrar att vi sänker varandras ubåtar, går in i
varandras minfält».25 Regeringen godkände samarbetet.

Jergen Bork var chef för sjövärnets operativa kommando 1984-
1988. Därefter var han dansk representant i NATO:s militärkom-
mitt 1988-199o. Enligt Bork kom minplaneringen att gälla hela
kalla kriget ut.

— Det var utarbetat en gång för alla. Men det var inte mellan
NATO och Sverige, det var mellan Danmark och Sverige, poängterar
Jorgen Bork.

Det är formellt korrekt, men i praktiken gör det inte så stor skill-
nad. Som amiral Garde sade till sina franska gäster 1986 var mine-
ringen koordinerad med NATO, även om den stod under dansk na-
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498  tionell kontroll. Att  den dansk-svenska planeringen genomfördes
1958 är ett intressant sammanträffande. 1957 hade NATO:s minist-
rar slagit fast att »Skandinavien bör försvaras som en helhet så långt
framskjutet som möjligt« (min översättning och kursivering).26 Om
Danmark sades att det var »nyckeln« till operationer i västra Öster-
sjön som skulle hindra sovjetiska styrkor att nå öppna havet. Sverige
kunde genom sin position »bidra till NATO:s försvar«. Vidare slogs
det fast att »planer för försvaret av Norge och Danmark, och också
Sverige om möjligt, måste vara samordnade« (min översättning och
kursivering)."

Hösten 1958 pågick inom NATO förberedelserna för att skapa ett
särskilt kommando, BALTAP, för att spärra Östersjöutloppen. Där
sammanfördes västtyska och danska marinstridskrafter av NATO
för att kontrollera Östersjöutloppen effektivt. Men också för att i
kris och krig ta emot allierade styrkor för försvar av Östersjöutlop-
pen. Det var då som NATO:s Nordkommando fick direktiv att pla-
nera för Sverige som »medkrigförande«. Det var också vad som för-
utsattes i planerna för mineringarna.

Det är i detta större sammanhang som dansk minering av Öresund
tillsammans med Sverige ska ses. För danskarna i NATO-systemet
var detta en »ytterst ömtålig« fråga. Dels av hänsyn till Sveriges de-
klarerade neutralitetspolitik, dels gentemot övriga allierade som ald-
rig informerades fullt ut. Övriga NATO-länder fick reda på att det
fanns »en förståelse« med svenskarna om kriget kom — men inte mer.
Inte ens generallöjtnant Kjeld Hillingso som var högste chef för BAL-
TAP 1993-1995 kände till allt:

— Vi är grannar. Vi har gränser tillsammans. Vi har sjöterritorier
tillsammans. Av praktiska och historiska skäl var det nödvändigt
med koordination av åtgärder. Speciellt minutläggning. Det gjorde
att jag — utan att ha sett några svenska planer för minering — fick
försäkringar om att de danska planerna inte kunde kringgås genom
att fienden drog in på svenskt territorium i Öresund och i utrymmet
mellan Själland och Falsterbo. Man möttes på låg nivå och försäk-
rade sig om att planerna var överens, säger Kjeld Hillingso.

Även amiral Bror Stefenson bekräftar att det fanns en »kvar-
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varande överenskommelse på låg nivå» om mineringar i Öresund.
— Här går gränsen. Vad gör ni på den sidan och vad gör vi på den

sidan? Det var klart. För det går ju fort när man väl bestämt sig för
att använda Limhamnsfärjorna och langa ut minorna, säger Bror
Stefenson.

Sveriges siste ÖB under kalla kriget, general Bengt Gustafsson,
uppger att i de informella kontakterna med Danmark var minering-
arna centrala.

— Det viktiga var de där mineringarna i Öresund. Där redovisade
man exakt för varandra var och i vilka situationer man tänkte lägga
ut minorna.

»IN PÅ DANSKT OMRÅDE«
DET DOLDA BLIXTLÅSET I ÖRESUND

Både Hillingso och Stefenson använder uttrycket »låg nivå» för att
beskriva arrangemangen. Men det fanns också kunskap på högre
nivå hos ett fåtal invigda. Viceamiral Bengt Schuback blev souschef i
Försvarsstaben 1977, militärbefälhavare i Milo Syd 1982 och marin-
chef åren 1984-1990. Han informerades om mineringarna flera
gånger under dessa tretton år.

— Att det förekom samarbete med Danmark och att det rörde
mineringarna fick jag reda på som souschef. När jag tillträdde som
militärbefälhavare fick jag noggrann information av chefen för Malmö
marina bevakningsområde. Där fick jag reda på planläggningen och
hur mineringarna var dragna, säger Bengt Schuback.

Han bekräftar att ansvarsområdena korsade territorialgränserna:
— Mineringarna gick in i varandra. Man bytte ansvar för territo-

riet. Och det var naturligtvis rent praktiska, sjömansmässiga grejer
som låg bakom. Det går ju inte att bevaka om man inte hjälps åt!

Till synes var det autonoma åtgärder som genomfördes av varje
nation för sig. Men när mineringarna lades ut taggade de i varandra
och de två sidorna kunde snabbt dras ihop — som de två sidorna i ett
blixtlås. Att minera Öresund var en av de första åtgärderna i det
svenska kuppförsvaret. Det kunde ske på några timmar.
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5 00 P å  dansk sida låg ansvaret för mineringen på Sundets marindistrikt
som hade sitt högkvarter i Stevnsfortet. Den som på svensk sida hade
det dagliga ansvaret för Öresund var Malmö marina bevaknings-
område, BoMö. Det torde vara ett av Sveriges minsta militära för-
band, en chef och fem officerare ur flottan vid BoMö med en dygnet-
runtbemannad sjöbevakningscentral samt sex båtbesättningar för de
fyra små vedettbåtar som pilade fram och tillbaka i och kring Öre-
sund. En båt var alltid igång och den sammanlagda personalstyrkan
var hundra man.

Kommendörkapten Christer Fredholm var chef för BoMö £983-
1987. Han berättar att i fred var det viktiga an följa vad som skedde,
här passerade bägge militäralliansernas fartyg revy. Redan Öresunds-
utredningen hade föreslagit samarbete om »övervakning och för-
medling av spaningsrapporter«. Det var också vad som skedde —
danskarna kunde exempelvis meddela fyra timmar i  förväg att en
brittisk Oberon-ubåt var på väg. Och så fort en rysk ubåt rapportera-
des av radarbevakningen gick en vedettbåt ut och hakade på den.

— Det fanns ingen uppifrån beordrad samverkan med danskarna.
Det hade man liksom i ryggraden vad det handlade om. Skulle vi
i krig kunna lösa uppgiften så måste man ju veta vad de andra gjorde.
Så jag gjorde studiebesök hos mina moatjeer på andra sidan, cheferna
för Öresunds och Bornholms marindistrikt. Och de gjorde motsva-
rande besök hos oss. Jag visste att deras uppgift var att spärra Öre-
sund på den danska sidan, liksom vår var att spärra på den svenska,
säger Christer Fredholm.

— Vi övade ständigt att snabbt få minorna ur minförråden, ut på
fartygen och lägga ut vissa prioriterade mineringar.

Christer Fredholm betonar att man på hans nivå inte hade någon
gemensam minplanläggning med danskarna.

— Det gick aldrig så långt att jag visade mina operationsplaner, vad
jag skulle göra i krig, eller pratade frekvenser eller någonting sådant.
Utan det var mer en allmän orientering.

De böcker som Jergen Bork talar om känner Fredholm inte till.
Men han förnekar inte att det kunde bli aktuellt med mineringar på
danskt vatten.
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— I krig kan ju allt hända. Då fanns det en minplanläggning som 5 0 1
hade helt andra uppgifter, både defensiv och offensiv, säger Christer
Fredholm.

Flera överbefälhavare, som ju visste hur viktigt förbandet var,
skyddade BoMö så fort det var tal om rationaliseringar. Det lilla för-
bandet överlevde alla omorganisationer under kalla kriget. Men det
döptes om till Öresunds marindistrikt och lades till slut ner zoio.

En del av ansvaret på den svenska sidan för minorna hade kust-
artilleriet. Ett av dess förband var Spärrkompani Malmö. Kompaniet
hade hög beredskap och skulle på papperet mobilisera inom tolv tim-
mar. Men kuppövningar visade att de i praktiken var eldberedda med
sina kanoner redan inom två till fem timmar.

Kompaniet ansvarade för fyra mineringar utanför Malmö och
Limhamn. En minering var utlagd redan i fred nära Malmö — de tre
andra skulle läggas ut vid en kris.

En minering vid Limhamn var speciell. Det var den största — och
den gick in på danskt territorium, enligt vad flera källor inom kust-
artilleriet uppger för mig.

— Den mineringen täckte Flintrännan och Drogden och gick en bra
bit in på danskt område, säger en officer som var krigsplacerad i
Spärrkompani Malmö på 1980-talet.

Det var alltså en modern och större variant av den minering som
Danmark gått med på redan 1950. Amiralerna Vedel och Strömbäck
var ju då ense om att lägga mineringen så att den »i södra Flinträn-
nan sköt in på danskt vatten mot Saltholmen<<.28

Kustartilleribatterierna byggdes också där 1949 års skandinaviska
försvarsutredare hade föreslagit — på bägge sidor om Öresund. Re-
kommendationen att ha kustartilleri söder om Malmö och öster om
Skanör innebar batterier vid Lernacken, Maglarp och Trelleborg.
Äldre svenska batterier moderniserades efterhand och blev stora an-
läggningar under jord, färdiga 1964-1967 (Simrishamn, Malmö-
Lernacken och Ystad z) samt 1973 (Trelleborg z vid Maglarp). En-
dast pansarkupolerna med eldrören syntes ovan mark. Danska och
svenska batterier kompletterade varandra vad gällde placering och
räckvidd så att deras eld effektivt skulle täcka Sundet. Det framgick



502. 1968 i en hemlig utredning gjord av kapten Cay Holmberg vid För-
svarshögskolan, utredningen sändes till bland annat Utrikes- och
Försvarsdepartementen.29 Från batterierna kunde därmed varje för-
sök av fienden att röja mineringarna bekämpas. Äldre batterier från
1940-talet ersattes på 1980-talet av världens förmodligen mest avan-
cerade kustartilleripjäser av typ ERSTA. Det nya batteri Ystad 1 stod
klart 198o och följdes 198z av Trelleborg 1 som från Gylle hade en
räckvidd ända in i Öresund."

Spärrkompani Malmö hade tre 7,5 cm kanoner vid Lernacken inte
långt från Öresundsbrons landfäste, en av kanonerna finns kvar. Bat-
teriet var klart 1967 och hade en räckvidd på normalt 7000-8000
meter, maximalt iz000 meter. Vid övningar kom frågan upp hur de
skulle hantera situationer i krig när Sverige var neutralt och sovje-
tiska fartyg hade rätt att passera. Om danskarna öppnade eld mot de
sovjetiska fartygen skulle batteriet enligt instruktionen skydda dem
och skjuta mot Danmark. Ett svar som gavs på hur dilemmat skulle
hanteras löd: »Då får vi väl ringa över till danskarna först och varna
dem och sedan skjuta för formens skull.«31

Även radarstationen på Bornholm som amiralerna Vedel och
Strömbäck talat om 195o byggdes och samband etablerades med den
svenska radarbevakningen. Den förbindelsen var i drift och användes
bland annat under notkrisen 1961.

— Då blev jag akut kommenderad till kustradarstationen på Ölands
södra udde med huvuduppgift att bedriva luftspaning. Vid åtskilliga
tillfällen tog luftförsvarscentralen kontakt med sin motsvarighet på
Bornholm för att reda ut läget i luften på en särskild linje, säger överste-
löjtnant Rolf Lin&n.

Att med en stor konventionell ubåt passera i u-läge i södra Öre-
sund mellan Falsterbo och Ven ansågs omöjligt på grund av det ringa
vattendjupet.32 Men den I I  september 1955 siktades för första gången
i Sverige vad som av allt att döma var en miniubåt i dessa grunda vat-
ten. Miniubåten sågs utanför Pinhättan vid Barsebäck. Trots en teck-
ning av ubåtstornet så avfärdades rapporten från Malmö marina
bevakningsområde först av svenska marinen. Två månader senare
kom en ny, likartad, rapport från Öresund. Chefen för marinen ute-



Inte endast mineringar och
magnetslingor för att
upptäcka ubåtar hade gjorts
upp i samförstånd mellan
Sverige och NATO-grannen
Danmark. Även kustartilleri-
ets batterier byggdes så att
Warszawapaktens fartyg
alltid var inom skotthåll om
de försökte röja minorna.
Källor: Andrée 2007 s. 200,
Holmberg 1968, Bilaga 8.

1955 siktades för första
gången i Sverige en
miniubåt utanför Barsebäck.
Särskilt kusten norr om
Barsebäckshamn är mycket
lämplig för landstignings-
operationer. Kuststräckan
kartlades från 1955 av
Polen. På kartan ur polska
flottans arkiv 1959 är
tjugotvå militära betongvärn
runt Barsebäckshamn
markerade med svarta
prickar. Källa: Anti-invasions-
anläggningar i Sydsverige.
Polska flottans arkiv-DIIS,
Agrell 1986, Holmberg
1968, Högberg 2000 s. 34.
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504 s löt  nu att det kunde ha varit en konventionell ubåt: »Endast någon
typ av miniatyrubåt (dvärgubåt) kan förutsättas klara navigering i ett
så pass grunt farvatten. «" Sovjetunionen var den enda makt som
förfogade över sådana ubåtar i Östersjön, konstaterades det. Ändå
var det »ytterst egendomligt om en sjömakt skulle låta en ubåt av
denna typ i fredstid operera så långt in i en farled, som här skulle ha
skett med den stora risk för upptäckt etc som föreligger".34 Men idag
sitter vi med en pusselbit som kan förklara agerandet: vi har sett kar-
tan som visar att Polen i december 1954 planerade att delta i en inva-
sion av Skåne, som framgick av kapitel 7. Av kartor i polska arkiv
framgår också att det skånska kustförsvarets betongbunkrar, den
så kallade Per Albin-linjen, inklusive bunkrarna vid Barsebäck, kart-
lades.

Men miniubåtarna glömdes bort och blev en nyhet först tjugoåtta
år senare. Det skedde 1983 då Ubåtsskyddskommissionen avslöjade
att miniubåtar kränkt Sverige i Hårsfjärden 1982.. Sovjet pekades ut.
Motivet sades vara »förberedande skeden i en operativ planering
I denna planering kan tänkas ingå förberedelser för insättande av
specialförband och förberedelser kopplade till användning och röj-
ning av minor«." Kritiker ifrågasatte slutsatserna och till och med att
miniubåtar ens existerade. Femton år senare, 1988, bekräftade Ryss-
lands marinchef att alla de fyra Sovjetflottorna hade offensiva special-
förband med miniubåtar. Även den militära underrättelsetjänsten
GRU använde miniubåtar för underrättelse- och sabotageuppdrag
mot främmande baser.36 Rysk elittrupp fanns på miniubåtar ännu
1004, berättade chefen för ryska Östersjöflottan i en intervju med
mig samma år." Alla dessa pusselbitar är inga bevis — men de verkar
passa samman och det går att skönja motivbilden bakom intrånget
utanför Barsebäck 1955•

För Danmark var i vart fall oron för sovjetiska ubåtar i Öresund
högst reell två år efter observationen vid Barsebäck. Ett danskt doku-
ment märkt »YDERST HEMMELIGT« från september 1957 visar
att Danmark tog initiativ för att upptäcka ubåtar som under ytan
passerade i  norra Öresund. Den danske försvarsstabschefen Paul
Hammershoy skrev till sin svenske kollega Richard Åkerman att de
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Under v o r  samtale ved middagen i  K r i s t i a n s t a d  nmvnede j e g
f o r  d i g ,  a t  v i  a t od  o v e r t o r  a t  e t a b l e r a  e h  " l oop"  (submar ine
detec t ion dev ice )  i  den n o r d l i g e  d e l  a f  Oresund i  nerheden a l
Hels ingor,  o g  a t  d e t  -  f o r  a t  fu lda tend iggare  den -  v i l l e  v o r e
onske l ig t  a t  supp le ra  den med e t  t i l s v a r e n d e  an lag  hos j a r .

I  l o b e t  a f  k o r t  t i d  v i l  v i  v a r e  så  l a n g t  framme med heneyn
t i l  den ende l ige  planle igning,  a f  " loop" .ens  p l a c e r i n g ,  a t  v i  v i l
vare k l a r  t i l  a t  d r o f t e  t e k n i s k e  e n k e l t h e d e r .

Jeg mente a t  f o r n t å  på d i g ,  a t  I  v i l l e  vane i n t e r e s s e r e t  i
at  " l e g e  med", o g  j e g  v i l l e  d e r f o r  bede d i g  -  h v i s  du  f o r t s e t  h a r
samme i n d s t i l l i n g  -  om a t  ove rve j a ,  hvem du v i l  udpege t i l  a t
d r a f t e  sagan med v o r  ekaper t ,  f o r m e n t l i g  kommandar H.J.Hahnsen,
og n å r  du h a r  a t a l u t t e t  d i n e  o v e r v e j e l s e r  -  f o r h å b e n t l i g  med e t
p o s i t i v t  r e s u l t a t  -  meddela mig navnet på  den pågaldende.

Jeg behever v o l  i k k e  a t  unders t rege,  a t  sagen h e r  e r  moget
h o j t  k l a z a i l i c e r e t ;  men j a g  v i l  gerne t i l f o j e ,  a t  j a g  -  d a  sagen
jo kun  h a r  v a r a t  b e r o r t  mallem 08 t o  -  i k k e  h a r  nevnt  d e t t a  breve
i ndho ld  f o r  kommandor Haseelgren, i  h v i s  bender j e g  har  l a g t
de t ta  b rev  t i l  v i d a r e  a f l e v e r i n g  p e r s o n l i g  i  d i n e .
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Danmarks försvarsstabschef Paul Hammers-
hey föreslår att en " loop" -  magnetslingor
för att upptäcka ubåtar -  i norra Öresund
samordnas med Sverige. Av  noteringen i
hörnet framgår att chefen för marinstaben
Blidberg fått i uppdrag att arbeta med saken.
Henning som orienterats var chef för försvars-
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stabens underåttelsesektion. Sverige lade
också ut magnetslingor som överlappade
de danska och var i  drift kalla kriget ut.
Källa: Handlingar rörande samarbete i
Norden, Vol 1, Ser. FII, Fst Chefsexp,
Fst KH-arkiv, Högkvarteret.



506  hö l l  på att installera en »loop (submarine detection device)« i norra
Öresund i närheten av Helsingör. För att göra den fullständig var det
önskvärt att den kompletterades med en motsvarande på svensk
sida."

En sådan anläggning byggdes också. Magnetslingor lades norr om
Helsingborg och anslöts till »Slingstation Öresund« som låg i Laröd.
Stationen tillhörde Batteri Hälsingborg, en stor kustartillerianlägg-
ning som byggdes i all hast april—juni 194o och var i drift ända till
199o, idag bevarad av Beredskapsmuseet."

— Slingorna var väl koordinerade fysiskt sett. De gick från vardera
sidan till mittlinjen och överlappade varandra. Jag har själv sett dem
och vet var de har legat. Våra minutläggare lade ut slingorna, säger
överstelöjtnant Rolf Linän som var operativ chef vid kustartilleriet
i Blekinge på 1980-talet. Slingorna var kopplade till BoMö.

»VÄLDIGT NYTTIGT SPEL« MENTALA KRIGSFÖRBEREDELSER

Att lägga ut minor var naturligtvis ytterst ett politiskt beslut, precis
som det konstaterades av de skandinaviska försvarsförhandlarna år
1949 och även av Jorgen Bork.

Vid kurserna på Försvarshögskolan fick de utvalda politikerna
och officerarna genom hemliga krigsspel en mental förberedelse för
lägen där Sveriges neutralitetspolitik inte gick att fullfölja.

Kris och krig kring Östersjön och Öresund var ett återkommande
tema i krigsspelen under hela kalla kriget. I ett av spelscenarierna
från december 19894° inleder Warszawapakten (WP) ett anfall den 6
augusti mot de danska öarna och Norge.

»Under natten till den 6 augusti genomför NATO en komplettering
av de danska mineringarna i Bälten. Samtidigt spärras den danska
sidan av Öresund genom omfattande mineringar. Även svenska mine-
ringar läggs ut i Öresund.« (Min kursivering.) I samband med strider
i gryningen mellan WP och NATO så »kränks svenskt territorialhav
syd Skåne i Öresund och på Västkusten vid upprepade tillfällen«.

I ett annat krigsspel4' ställs beslutsfattarna inför en militär kapp-
löpning mellan stormaktsblocken till Sundets södra del och Falster-
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CB S  r a p p o r t  t i l l  f ö r s v a r s d e p a r t e m e n t e t  0 6 - 0 4  k l  0 9 0 0
om l ä g e t  v i d  F a l s t e r b o n ä s e t

H a l v ö n  ä r  a v s k u r e n ,  k a n a l e n  f ö r s v a r a s  a v  l u f t l a n d s a t t
b r i t t i s k  t r u p p .
S t r i d e r  p å g å r  h å r  o c h  v a r .

B e f o l k n i n g e n  t e r  ö k a t  m a r k a n t  i  a n t a l  genom u t f l y t t n i n g
t i l l  s o m m a r h u s e n .  D e t  f i n n s  i n g a  s k y d d s r u m ,  i  r e g e l
e j  h e l l e r  k ä l l a r e .  M ä n n i s k o r n a  t r y c k e r  i n o m h u s .

6 D  H
B i l a g

S i d a

V å r d c e n t r a l e n  i  S k a n ö r  k l a r a r  s j u k v å r d s b e h o v e n .
F ö r l u s t e r n a  u p p g å r  t i l l  c a  1 0  d ö d a  o c h  e t t  f e m t i o t a l
s å r a d e  t o t a l t .  B e h o v  a v  k v a l i f i c e r a d  l ä k a r v å r d  e r f o r d r a s
f ö r  e t t  a n t a l  s k a d a d e  p å  n ä s e t .

P o l i s e n  -  c a  2 0  m a n  -  f u n g e r a r ,  m e n  i n c i d e n t e r  f ö r e -
kommer m e d  d e  f r ä m m a n d e  s t y r k o r n a .

F ö r s ö r j n i n g s l ä g e t  ä r  g o t t ,  m e n  e l k r a f t e n  ä r  h e l t  u t s l a -
g e n .  D e t t a  i n n e b ä r  a t t  v a t t e n f ö r s ö r j n i n g e n  u p p h ö r  om
någon  t i m m e .

B e f o l k n i n g e n  k a n  t a  d e l  a v  n y h e t e r  o c h  i n f o r m a t i o n  p e r
r a d i o  s å  l ä n g e  b a t t e r i e r n a  r ä c k e r .

B l a n d  c i v i l b e f o l k n i n g e n  ä r  man u p p b r a g t  ö v e r  a n g r e p p e t ,
d e t  h a r  j u  k o m m i t  f r å n  " f e l  h å l l " .  S t ä m n i n g e n  ä r  l a b i l ,
och  o r o n  s t i g e r .  D e t  ä r  n ö d v ä n d i g t  a t t ,  f ö r h å l l a n d e n a
o r d n a s  u p p  med d e t  s n a r a s t e .  I  v a r j e  f a l l  m å s t e  c i v i l -
b e f o l k n i n g e n  u t r y m m a s .

En luftlandsättning •hån fel hall.. Brittiska
förband tar kontroll över Falsterbokanalen
vilket överraskar civilbefolkningen. Här
rapporterar civilbefälhavaren i Syd (CB S) till
regeringen i ett krigsspel från 1988 om läget.

Källa: Försvarshögskolan, 1989-12-01,
Applikatoriskt spel 6, Del 3, händelseutveck-
ling 6 D, HK/VK, Bilaga 4. Försvarshögsko-
lans hemliga arkiv F 3:a:18, Krigsarkivet.
Sekretessen hävd.



O 8 bo .  I ett av spelen förstärker NATO sitt försvar på Bornholm för att
motverka sovjetiska försök att kontrollera Östersjön. Ett dygn senare
begär Sovjets ambassadör företräde i  Stockholm klockan 04.45:
»NATO bedöms överväga att söka spärra Östersjöutloppen varav
även inbegrips svenskt territorium.« Därpå lämnar Sovjetambassa-
dören det dramatiska beskedet att Sovjet intar Falsterbonäset om fem-
ton minuter. För att inte äventyra världsfreden måste Sovjet spärra
Östersjön för all trafik från NATO-länder, och för att nå fullständig
effektivitet måste det omfatta även svenskt område. »Således kom-
mer ytattackfartyg fr o m 0500 att ingripa mot icke behöriga fartyg
som söker passera på svenskt territorium och som stöd för dessa åt-
gärder luftlandsätts nu med helikopter delar av en sovjetisk division
på Falsterbonäset.« Ett svenskt motstånd mot aktionen kan leda till
ett svårkontrollerbart krig med oöverblickbara konsekvenser, varnar
Sovjet i spelet.

NATO reagerar omedelbart. Sovjets övergrepp innebär, om det
inte avvisas av Sverige, också en omedelbar försämring av NATO:s
säkerhetspolitiska position. Om Sverige underlåter att fullgöra sina
skyldigheter måste det uppfattas som att Sverige bytt säkerhetspoli-
tik (och alltså underförstått stöder den fientliga Warszawapakten).

I ett annat spelmoment42 tvingas NATO därför »dessvärre« spärra
Östersjöutloppen för Warszawapakten, »för att få full effekt måste
den (spärren) emellertid också omfatta den svenska delen av Öre-
sund«. Dessutom måste stridskrafter tillfälligt föras över på svenskt
territorium och nu luftlandsätts delar ur en brittisk division på Fals-
terbonäset.

I en rapport som i spelet inflyter till Försvarsdepartementet fram-
går strax därefter: »Halvön är avskuren, kanalen försvaras av luft-
landsatt brittisk trupp. Strider pågår här och var ... Bland civilbe-
folkningen är man uppbragt över angreppet, det har ju kommit från
'fel håll'(!).<<43

— När ryssarna kom blev deltagarna djupt engagerade och skulle
omedelbart gå till motangrepp och ta tillbaka Falsterbonäset. När
det sedan var samma scenario med Royal Marines då var det inte
fråga om att på något sätt kasta ut dem. Det var snarare: »Ska vi inte



Slaget om Östersjön och Öresundsregionen

åka ut och fråga om de har tillräckligt med te?« Det var ett väldigt 5 0 9
nyttigt spel, säger kommendör Christer Hägg som var marinlärare.

Brittiska Royal Marines samarbetade nära med US Marines som
också, enligt general Carl Mundy, var berett att luftlandsätta förband
i Skåne.

Det underförstådda budskapet var att Sverige måste agera snabbt
framför egen dörr i Öresund för att komma före stormakterna — eller
om man så vill på »rätt sida « i ett storkrig. Att neutraliteten förmod-
ligen inte skulle hålla i nästa storkrig framgick bland annat när den
danske försvarsstabschefen var på besök vid FHS på 1970-talet. Han
fick då frågan:

Om två ryska örlogsfartyg kommer in i Öresund och vi är neu-
trala och ni är i krig och vi eskorterar dem genom Sundet, vad gör ni
då?

— Då skjuter vi.
Men då begår ni ju ett fel enligt internationell rätt?
— Ja, det beklagar vi, löd svaret."

»NI SKA VETA ATT VI VET«
VAD VISSTE WARSZAWAPAKTEN?

Vad som skedde vid Öresund övervakades noga av Warszawapakten.
Dokument i den östtyska militära underrättelsetjänstens arkiv visar
att Danmark var utsatt för en intensiv uppvaktning. 1961 konstate-
rade östtyskarna att Danmarks grunda vatten och farleder ger dans-
karna »goda möjligheter att använda minor och mindre fartyg.
Användning av flyg och ubåtar kan dessutom säkra en effektiv av-
spärrning av Sundet och Bälten. «4s

Östtyskarna hade också en god uppfattning om var minfälten låg,
visar en karta över de danska mineringarna. I Öresund syns två av de
minfält som Vedel och Strömbäck talade om 195o. Dessa minfält är
sammanhängande och täcker både svenskt och danskt vatten — precis
som i de verkliga, hemliga, planerna. Östtyskland satsade också stora
resurser på spionage och att bygga minröjningsfartyg.46

Det land i Warszawapakten som hade huvudansvar för underrät-



51 0 telseinhämtning i Sverige var Polen. En officer jag intervjuat har be-
rättat om en krigsförbandsövning med studiebesök i civila kläder vid
Batteri Malmö. Officerarna stod på Lernacken där Öresundsbron nu
har sitt landfäste och orienterades om mineringarna. Plötsligt upp-
täcker någon ett nytt ansikte i gruppen som lyssnar intresserat — den
diskrete mannen var polack.

En annan officer vid Spärrkompani Malmö minns en liknande
händelse:

— 1981 hade vi en övning och drog igång radarn. Det märkte väl
Warszawapakten som alltid låg med sin signalspaningsbåt, »Vakt-
hunden«, söder om Öresund. Dagen efter kom ett gäng från den sov-
jetiska ambassaden i Köpenhamn. De hade familjerna med sig och
hade picknick på Sibbarps badstrand intill. Männen gick runt vårt
område. Jag och en kollega gick till slut ut och slog en lov runt dem.
Vi vinkade till varandra. Det var som om de medvetet ville signalera:
»Ni ska veta att vi vet.«

En annan förmiddag 1981 upptäcktes i Gåsefjärden den sovjetiska
ubåten S 363 (mer känd under beteckningen U 137). Men när larmet
gick var delar av Blekinge kustartilleriförsvar inte på plats. Kanske
visste Sovjet detta, i vart fall kontrollerade kustartilleriet denna dag
sin beredskap mot kuppanfall på en än mer vital punkt, berättar
överstelöjtnant Rolf Linden.

— Just den här morgonen hade man larmat KA:s minutläggnings-
förband och utlöst kontrollen. Det minutläggarna skulle göra var att
lägga »vår del» av det som kallas spärren i södra Öresund. Jag vet inte
vilka avtal som vi eller någon annan hade med danska sidan. Men vi
hade en klar uppgift: vi visste var vi skulle lägga kontrollerbara minor
och spaningsslingor så att vi kunde upptäcka också ubåtar.

»BÄRA SINA GULDRÄNDER«
TÄTA PERSONKONTAKTER

Som framgått träffade svenske chefen för marinen på 1950-talet sin
danska motsvarighet och gjorde upp om mineringarna i Öresund.
Mineringarna var endast en mindre del av det större marina sam-
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Östtysk karta över mineringarna av östersjöutloppen
från 1961. DDR:s underrättelsetjänst hade prickat in
de mineringar som Sverige och Danmark planerat att
lägga ut. Under andra delen av kalla kriget blev dock
minfälten betydligt mer omfattande — bland annat
söder om Falsterbo — ån vad kartan visar.
Källa: Wegener Friis 2005. s 122.



5 I 2 arbetet med Danmark. Redan de skandinaviska försvarsförhandling-
arna slog 1949 fast att danska och svenska ubåtar i krig kunde slå
mot en rysk invasion riktad mot svenska Östersjökusten eller Dan-
marks sydöstra kust. Även för försvaret av Bornholm borde samver-
kan ske.

Försvarsförhandlingarna underströk även vikten av att dela upp
havsområdena så att bägge länderna kunde operera fritt inom respek-
tive område. Därför skulle det »were nodvendigt at fastsatte demar-
kationslinjer mellem dansk och svensk virkeområde for så vidt angår
optreden i Ostersoen af overfladefartojer og undervandsbåde«.47

Detta krävde nära marina band mellan länderna — vilka fortsatte
hela kalla kriget ut. Viceamiral Jr rgen Bork var chef för danska Sjö-
värnets operativa kommando 19 8 4-19 88 och hade goda personliga
relationer med Claes Tornberg som vid samma tid (1985-1990) var
chef för svenska Kustflottan:

— Jag hade mycket nära kontakter med Claes Tornberg. Vi besökte
varandra emellanåt i Stockholm och i Arhus. Vi utväxlade alla de
synpunkter som det är naturligt att man utväxlar mellan två kom-
menderande amiraler i två grannländer som är vänligt sinnade.

— Hade ni några hemligheter, Tornberg och du, för varandra?
— Kan du kalla det hemligheter när man i ansvariga positioner ut-

växlar synpunkter? Jag skulle vilja säga att det vore naivt och brotts-
ligt om man inte gjorde det! Om man inte talade med varandra, då
skulle man inte bära sina guldränder, svarar Jorgen Bork och syftar
på de gyllene flätade band som pryder ärmarna på amiraluniformen.

Konteramiral Claes Tornberg säger när han får höra Jorgen Borks
beskrivning:

— Det är väl uttryckt. Men vi hade ingen hidden agenda, utan vissa
saker är alldeles naturliga och står inte i strid med neutralitetspoliti-
ken. Det är inget brott eller avsteg att föra principiella resonemang
om hur vi ska hantera en krigssituation utifrån olika scenarier. Har
man inte fört sådana resonemang måste man börja från scratch. Det
vore ansvarslöst om man inte funderat på vilka man skulle slåss till-
sammans med om det blev krig, anser Claes Tornberg.

Han hade studerat vid US Naval War College vilket innebar att
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han i NATO-sammanhang sågs som »en godkänd typ«. Tornberg 5 1 3
understryker vikten av goda personliga relationer.

— Kunskap, respekt och förståelse för varandras verksamheter kan
man bara få om man träffar varandra. Vi hade växeltjänstgörande
officerare i Kustflottan från Norge, Danmark, Finland, Västtyskland.
De var ombord några veckor och detta var godkänt av regeringen. Vi
hade själva tjänstgörande officerare på deras enheter. Vi lärde också
känna varandra vid olika typer av örlogsbesök och officiella besök
och förde naturligtvis diskussioner. Men vi hade inga gemensamma
krigsspel eller planläggning, säger Claes Tornberg.

Också viceamiral Bengt Schuback vittnar om nära och goda rela-
tioner till Jorgen Bork och sina danska och norska motsvarigheter
under sin tid som marinchef (1984-1990). Med Danmark fanns sam-
arbete om ubåtsräddning och danskarna hade svenska torpeder samt
svenskt artilleri. Från Norge köpte Sverige patrullbåtar och robotar.
Det blev många tillfällen till kontakter. Även med de västtyska marin-
cheferna förekom ett utbyte, men inte lika ofta som med de nordiska
kollegerna.

Förre marinchefen viceamiral Per Rudberg hade på 1980-talet
uppdraget att samordna svensk krigföring med NATO. Enligt ho-
nom förutsågs en uppdelning i krig av såväl mineringar och ubåtar
som övervattensfartyg vid krigsfara.

— Det är en av de första saker man måste komma överens om, om
det börjar skärpa till sig. Detta för att inte få oönskade möten, så att
säga. Det gäller ubåtar, övervattensfartyg och mineringar — allting
som kan tänkas kollidera. Det tillhör strategins elementa, säger Per
Rudberg."

Enligt förre ÖB Bengt Gustafsson var Kustflottans stab på 1980-
talet redo att i krig skicka en samverkansgrupp till den västtyska
marina ledningen för att samordna krigföringen i Östersjön." Det
fanns alltså en stark kontinuitet över decennierna. Att skicka offi-
cerare till Västtyskland, NATO:s Kommando för Östersjöutloppen
(BALTAP) och Danmark för att samordna »stridsverksamhet i södra
Östersjön« planerades, som jag visade i tidigare kapitel, redan av
överste Mangård år 196z.



514 »INTE FÖR HÖGT PÅ JAKOBSSTEGEN«
LUFTFÖRSVAR AV M A L M Ö -KÖPENHAMN

Att de skandinaviska försvarsförhandlingarna slagit fast att »För-
svaret av Öresund ska vara en gemensam dansk-svensk uppgift för
stridskrafter ur alla försvarsgrenar« kom också att påverka flygvapnet.
Förutom möjlighet att samordna luftbevakning och jaktstridsledning
skulle svenska attackförband » baseras så, att de kan insättas förutom
i Östersjön och i södra delen av Bottenhavet, även i Östersjöinlop-
pen, på Själland, i Skagerack och Kattegatt samt i Sydnorge«.s° I linje
med detta kom också huvuddelen av det svenska attackflyget att
baseras på Västgötaslätten. Där och på andra håll kunde även danska
stridsflygplan landa, för om deras baser inte kunde skyddas »kan det
vara lämpligt att tidigt basera attackförbanden i Sverige» — vilket ju
senare blev möjligt att öva genom flygsäkerhetsavtalen.

Vid en storkonflikt kring Östersjöutloppen var sannolikheten stor
för att Sveriges luftrum skulle kränkas omedelbart av både NATO
och Warszawapakten. Det var ett återkommande scenario i hemliga
svenska krigsspel. Även på detta område var samverkan i krig med
Danmark och därmed NATO förberett.

I ett krigsspel på Försvarshögskolan så sent som 1988-1989 an-
griper Warszawapakten (WP) NATO-länderna på bred front. I nat-
tens mörker, innan storanfallet från öster inleds, hinner både Dan-
mark och Sverige lägga minor i Öresund. Därpå kommer anfallet på
bred front, och för Sydsverige får det omedelbart konsekvenser:

»I gryningen den 6 augusti landsätter WP stridskrafter på Born-
holm från luften och sjön samt på Själland och Fyn från luften.
Strandförsvar och flygbaser på dessa öar bekämpas med bomber och
raketer. I samband med strider mellan WP och NATO:s sjöstrids-
krafter kränks svenskt territorialhav syd Skåne, i Öresund och på
Västkusten vid upprepade tillfällen. Tonnage för (överskeppning av)
2-3 divisioner (ca 6o 000 man) bedöms vara samlade i östtyska,
polska och baltiska hamnar. Luftvärnsrobotbatterierna runt Köpen-
hamn skjuter robotar över svenskt luftrum i Skåne mot sovjetiska
bombplan som anflyger Danmark längs vår södra territorialgräns.
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Flyktingstrommen f r å n  Finland och Norge över landgranaen i  Morra Sverige Okar
k r a f t i g t .  Ned f lykt ingarna f ö l j e r  vittnesbord om den sovjet iska krigsmaaki-
none oerhörda s lagkra f t  och obeveklighet. De norrlandska lokalt idningarna
f y l l e  s v  skakande mater ia l .

Redan på kva l l en  den 6  ougueti inrapporteras sovjet iska förband, d e l v i s
helikoptertransporterade, i  Real ,  Tornel  och Rovaniemi. De sovjet iska f ö r -
banden å r  krafteamlade t i l l  Rovaniemi och området Slater därom.

I  ervningen den 6  auauski landeatter RP s t r idskra f te r  på Bornholm f rån  l u f t e n
och s jen samt på Spi l land och Fyn f r å n  lu f ten .  Strandförsvar och f lygbaser på
dessa Oar bekämpas mod bomber och rake ter.  Tonnage f o r  2 -3  d iv is ioner  hedoms
vara samlade i  östtyska,  polska och bal t iska hamnar.

I  eamband med s t r i d e r  mellan VP och Nato s jöst r idskra f ter  kränks svenskt
te r r i to r ia lhav  syd Slane, i  Öresund och på Västkusten v i d  upprepade t i l l f å l -
len.

Luftvärnsrobotbatterierna runt  » w h a m =  skjuter  robotar over svenskt lu f t rum
i  Skine mot de sovjet iska bombplan, som anflyger mot Danmark länge v å r  madra
ter r i to r ia lgrans .

Danska f l y k t i n g a r  b ö r j a r  strömma Over Öresund t i l l  Sverige.

Pen 6 augusti  k l  0700 sands e t t  budskap f rån  den amerikanske presiden-
ten över samtliga amerikanska radio-  och TV-stat ioner,  i  v i l k e t  han f ö r -
k larar  a t t  s t r i d s k r a f t e r  u r  Nato har f å t t  order a t t  s ä t t a  s i g  t i l l  mot-
varn mot den sovjet iska aggressionen. Nato kommer t i l l s v i d a r e  i n t e  a t t  an-
Wind. kårnladdningar.

Det närmaste dygnet e f t e r  Wi l t  a n f a l l  utvecklas i  väst  en omfattande d ip lo -
matisk a k t i v i t e t  f ö r  e t t  begramm str iderna och förmd S o v j e t  a t t  uppta
förhandlingar. USA uppmanar på Vast .  vagnar em den 6  au tus t i  Sovjet  a t t
omedelbart avbryts den igångsatta aggressionen. Om Si  i n t e  sker,  måste -sum
presidenten f r a m h å l l i t  dagen Innan U S A  ingripa med s icket  hårda medel.

Samtidigt som den svenska neutralitetens
fasthet och trovärdighet slogs fast inför
svenska folket spelades det med en annan
verklighet i krigsspelen 1988/89.
I detta hemliga spel med häftiga strider
i Östersjön och vid Öresund kränks svenskt

luftrum redan första dygnet av både NATO
och Warszawapakten. Danmark och Sverige
minerar samtidigt i Öresund. Källa: För-
svarshögskolans spelhandlingar. F3a:18,
Krigsarkivet. Sekretessen hävd.



5 i 6  Danska flyktingar börjar strömma över Öresund till Sverige. 0'
Krigsspelet visar, enligt de militära bedömningar som då gjordes,

att Danmark inte kunde försvaras utan att svenskt luftrum berörs. En
orsak var de moderna vapensystemen med lång räckvidd, exempelvis
sjömålsrobotar. De kan skjutas från både flyg och fartyg mot fiendens
fartyg. Den danske viceamiralen Jorgen Bork förde under sin karriär
befäl över de danska fregatterna. Dessa hade amerikanska sjömåls-
robotar av typen Harpoon med en räckvidd på I i o kilometer.

— I modern krigföring är det frågan om mycket, mycket kort tid
innan vi öppnar eld. Hur skulle vi kunna använda våra Harpoon-
robotar på stora avstånd om vi inte kunde skjuta över svenskt terri-
torium? I  den sydliga delen av Sundet skjuter du i  vart fall över
svenskt territorialvatten om fienden kommer, säger Jorgen Bork.

I det svenska krigsspelet från 1988-1989 utbryter även flygkrig i
luftrummet över Sverige. Det var ett krigsfall som sågs som sannolikt
i studier gjorda inom Försvarsstaben. Om Warszawapakten satte
igång ett angrepp mot Danmark skulle flygvägarna för de sovjetiska
flygplanen till eller från den danska fronten sannolikt snedda över
Sverige. På samma sätt som brittiskt och amerikanskt bombflyg flugit
över Sydsverige under andra världskriget skulle Sovjet i ett nytt krig
ha intresse av att göra detsamma.

Att det fanns ett gemensamt intresse för en flygsamordning med
väst nere i söder antyds redan i den krigsplanläggning som Sveriges
regering 195o lämnade ut till Storbritannien. Dokumentet skrevs på
uppdrag av försvarsminister Allan Vougt, S, med överskriften »TOP
SECRET». Där beskrivs bland annat hotet av ett ryskt storanfall på
Centralfronten och mot Danmark: »Both the Western Powers and
Sweden can, however, have their Air forces oppose such operation. «52

På 1950-talet upprättades också gemensamma planer för sam-
arbete mellan de skandinaviska ländernas luftbevakning. Om fientligt
eller oidentifierat flyg upptäcktes zoo kilometer bort skulle grann-
landet underrättas. Direkta förbindelser från svenska luftförsvaret
fanns till danska Karup från början av 1960-talet." I Karup låg också
NATO:s kommando BALTAP där Kjeld Hillingso var högste chef
åren 1993-1995:



NATO Strategy Documents 1949 - 1969

(3) T o  c o n d u c t  s t r a t e g i c  a n d  t a c t i c a l  a i r  o p e r a t i o n s  i n  s u p p o r t
o f  t h e  o v e r a l l  l a n d ,  s e a  and  a i r  b a t t l e  f o r  Eu rope ;  a n d  t o
c o - o r d i n a t e  o r  c o n t r o l ,  a s  a p p r o p r i a t e ,  s u c h  s o r t i e s  a s  may
be made a v a i l a b l e  b y  n a v a l  f o r c e s ,  a d j a c e n t  commands, o r
e x t e r n a l  a i r  f o r c e s .

(4) T o  p r o v i d e ,  t h r o u g h  c o - o r d i n a t i o n  w i t h  n a t i o n a l
m e t e o r o l o g i c a l  s e r v i c e s ,  a s  n e c e s s a r y,  m e t e o r o l o g i c a l
s e r v i c e s  t o  s u p p o r t  l a n d ,  s e a  and  a i r  o p e r a t i o n s .

(5) T o  c o - o r d i n a t e  s e a r c h  a n d  r e s c u e  s e r v i c e s .

(6) T o  c o n d u c t  a e r i a l  m ine  l a y i n g .

(7) T o  c a r r y  o u t  o p e r a t i o n s  a g a i n s t  enemy f o r c e s ,  l i n o s  o f
communicat ion, a n d  p o r t s  i n  and  a round  t h e  B a l t i c ,  B l a c k  a n d
Medi te r ranean Seas,  a n d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  ACLANT commands
i n  t h e  s e a  a r e a s  a d j a c e n t  t o  N o r t h  Norway.

Svenska flygvapnet -  NATO:s external air force.
NATO:s flygstridskrafter i Europa skulle om möjligt
samordna och kontrollera sådana flygföretag som
gjordes av external air forces, enligt strategin 1969-
1991. Det syftade på svenska flygvapnet som 1969
hade 700 plan. Källa: NATO Stategy Documents
1949-1969, MC 48/3 ,  Appendix B, s. 395.



518 -  Man måste informera om något som är zoo kilometer bort så att
grannarna kan fånga upp det. Svensk radar fångar upp något och vid
en given punkt så lämnar de över upplysningar till dansk radar så att
man kan möta flyget över danskt område eller följa det, det är helt
naturligt.

— Luftförsvaren hade ju gemensamma problem med kontrollen av
luftrummet. De vanligaste kränkningarna av svenskt luftrum var ju
NATO-kränkningar, och speciellt danska. Det blev nödvändigt med
samarbete, och därmed hade vi en viss kunskap om uppbyggnaden
av luftförsvaren på bägge sidor om Öresund, säger Kjeld Hillings0.

Dessa arrangemang ligger i linje med vad Anders Thunborg har
sagt om det svenska flygvapnets uppgift ifall Sverige drogs in i kriget.

»Sverige skulle förstärka västs och NATO-sidans flyg i händelse
av krig. Amerikanerna var ju alltid imponerade av det svenska flyg-
vapnet. «$4

Det var inte endast USA som imponerades av flygvapnet. Det gjorde
även Thunborgs kolleger, försvarsministrarna i NATO. I december
1969 slog de fast hur NATO:s nya strategi flexible response skulle
tillämpas av de allierade flygstyrkorna i Europa. I krig skulle dessa
samordnas med och, där så är lämpligt, kontrollera de flygföretag
som gjordes av »external air forces«."

Inga länder nämns i det generellt hållna dokumentet — men den
enda »external air force« i  Europa utanför NATO och Warszawa-
pakten av betydelse var Sveriges flygvapen. 1969 bestod flygvapnet
av 37 divisioner med 700 stridsflygplan: 400 jakt-, zoo attack- och
zoo spaningsplan.56

— Ja. Formuleringen external air force syftar på Sverige, bekräftar
Reidar Torp när jag visar honom dokumentet.

Torp var ansvarig för planläggning och policy i NATO:s stab och
var med och utarbetade flexible response. Detta strategidokument för
NATO vari kraft ända till slutet av 1991. Det var alltså ingen slump
att Pentagon, som framgått av kapitel 8, så sent som 1988 ansåg att
det var »synd och skam« att Sverige skulle minska flygvapnet.

Redan i fredstid hade ländernas flygvapen kontakt med varandra
vid olika händelser, enligt den svenske flygöversten av första graden
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Swen Persson. Han tog själv sådana kontakter med danska kolleger 5 1 9
när han tjänstgjorde i luftbevakningen. Genom att storflygplatsen
Kastrup ligger så nära Sverige så »lånar« dess trafik luftrum av Sve-
rige. Det fanns därför en gemensam rutin för att kunna avveckla all
trafik på Kastrup inom mindre än trettio minuter. På Kastrup fanns
inte endast den civila ledningen utan också den militära flygledningen
för hela Danmark.

Enligt Swen Persson innebar dessa arrangemang tillräckliga kon-
taktvägar för att i ett krisläge snabbt kunna samordna de bägge län-
dernas luftförsvar.

— Köpenhamn försvarar man inte i Köpenhamn utan in över Sve-
rige. Alltså krävs det samordning. Sverige blir berört, det går inte att
anfalla vare sig Köpenhamn eller Oslo utan att på något sätt beröra
Sverige, säger Swen Persson.

Samordningen var helt nödvändig, enligt svenske generalmajoren
i flygvapnet Evert Båge:

— Är det så att en angripare flyger in över Skåne är det en hopplös
situation för danskarna om de vill försvara sig. De har inte många
sekunder att vifta på. Går det så här långt, så är vi indragna i kriget,
säger Evert Båge. Under sin tid som chef för Operationsledningen
1973-1978 förde han regelbundet samtal med danskarna.

Danmark hade på marken mobila luftvärnsrobotar av typ Hawk
som låg som ett bälte för att stoppa fiendens flyg från södra Jylland—
Fyn—Själland. På Själland skulle Hawk-förbanden främst försvara
huvudstaden Köpenhamn.

— Hawk-robotarna var utmärkta. De hade naturligtvis också en
radie in över svenskt territorium. Men de skulle bara användas mot
fientligt flyg, säger danske generallöjtnanten Kjeld Hillingse.57

Hur kan man luftförsvara Köpenhamn utan att skjuta över svenskt
område?

— Korrekt. Det kan man inte. Därför fanns det också en samord-
ning av kontrollen av luftrummen. Luftförsvarsstyrkorna talade med
varandra och hade en viss insikt i varandras uppträdande, svarar
Hillingse. Detta betyder att 1950-talets avtal om luftbevakning för-
des vidare ända in i modern tid.



5 20 F ö r r e  marinchefen Per Rudberg som i krig skulle befinna sig i ett
NATO-högkvarter poängterade att svenskt flyg inte kunde flyga i
söder utan en djupare samordning med Danmark:

— Skulle man ta risken att bli nedskjuten? I den situationen fordras
ett gemensamt försvar av Malmö-Köpenhamn. Det tänktes säkert på
bägge håll.

I Malmö fanns luftvärnsregementet Lv 4 ( 198z flyttat till Ystad,
nedlagt 1997). Förbandet var från 1960-talet utrustat med samma
robotsystem som danskarna: Hawk (svensk beteckning rbs77, nu-
mera modifierad till rbs97). På svensk sida skulle försvaret i Milo Syd
i krig ledas av militärbefälhavaren (MB). Viceamiral Bengt Schuback
var MB Syd åren 1982-1984. Enligt honom fanns det en rutin i
stridsledningssystemen för att varna varandra för vådabeskjutning
av både fartyg och flygplan. Generallöjtnant Gustaf Welin var MB
Syd åren 1988-1992 och bekräftar att han diskuterade samarbete i
krig med sina danska motparter.

— Samverkan med Danmark gällde bland annat deras robotparaply
med Hawk-robotarna.

Ett annat alternativ var att USA genom marinkåren satte ner ett
tredje flygvapen i Skåne som effektivt täppte till Östersjöutloppet, så
som general Carl Mundy talade om.

Överste Per Blomquist tjänstgjorde i Västra militärområdet i olika
omgångar under 197o- och 1980-talen. Han besökte kollegerna i
Karup för att få en uppfattning om hur NATO:s flygstridskrafter
skulle agera. Om Warszawapakten laddade upp längs hamnarna i
södra Östersjön tänkte och planerade NATO flyga över Sverige för
att göra motangrepp.

— De ville kunna flyga rätt ner över Skåne. Och då får det inte vara
något som hindrar dem att flyga över svenskt område. Tankemässigt
var det inga blockeringar för oss — det tog vi för givet.

Men den officiella politiken var ju att avvisa kränkningar?
— Ja, i fred! Det gjorde vi också. I  krig skulle man naturligtvis

bortse från det. Så är det. Jag kan aldrig tänka mig något annat, sva-
rar Per Blomquist.

En likartad bedömning gör Swen Persson:



Det svenska attackflygets aktionsradie med
A 32 Lansen täckte hamnar kring Östersjö-
utloppen och Östersjön runt. Kartan är från
1958. På 1970- och 1980-talen innebar Al
37 Viggen bättre prestanda och då tillkom
viktiga utskeppningshamnar som Stettin,

Gdansk. Baltijsk, Kaliningrad, Liepaja,
Riga, Tallinn och Vasa som angreppsmål.
Källa: Andersson 2010, s. 74 och 228, karta
från Krigsarkivet, Flygstabens hemliga arkiv,
Centralexp, E 1, Vol 90.



522. -  Om Warszawapakten avsåg att genomföra en sådan operation
så kunde de aldrig vara säkra på att Sverige skulle hålla sig utanför
genom att tillåta att vårt territorium kränktes. Och då måste natur-
ligtvis Sverige och Danmark eller Sverige och NATO på något sätt
koordinera vad man gör, säger överste Persson och tillägger:

— Den militära planerare i Danmark, Norge eller i NATO över-
huvudtaget som trodde att Sverige skulle börja med ett våldsamt luft-
försvar mot NATO-insatser österut, den tror jag inte existerar!

I svenske försvarsministern Allan Vougts topphemliga PM från
195o sades också att om Sovjet var på väg att få fotfäste på Själland
så skulle detta försvåras »by sending in Western Power and the Swe-
dish air forces«."

Uppgiften att genomföra sådana anfall låg på attackflyget och
Första flygeskadern. Flygförarna i attacken förberedde därför anfall
mot danska hamnar. Generalmajor Bert Stenfeldt tog över som chef
för Attackeskadern 1990. Stenfeldt erinrar sig hur han och hans kol-
leger kartlade samtliga danska hamnar för att kunna slå ut sovjetiska
förband där:

— Vi var faktiskt och tittade på alla hamnar nere i Danmark — lika-
väl som hamnarna på Gotland. Vi hade dem som mål. Man satte sig
nere i hamnen civilklädd och så pratade man med folket där. De pra-
tade gärna, utan att veta vem man var, minns Bert Stenfeldt.

Sådana insatser mot sovjetiska mål på danskt område krävde
också samordning med de danska styrkorna. En av de ytterst få per-
soner som inte velat bli intervjuade av mig är en dansk flyggeneral
som samarbetade med svenskarna. Hans motivering: »Jag har lovat
mina svenska kamrater på hedersord att inte tala om detta så länge
jag lever.«

Generallöjtnant Bent Amled var både dansk flyggeneral och chef
för BALTAP 1988-1990. Han anser att det var en informell allians
med Sverige. Men det gällde att hålla detta samarbete på så låg, prak-
tisk nivå att det inte riskerade att bli känt offentligt. Diskretion var
en hederssak och flyggeneralen Amled refererar till Jakobs stege, den
stege som i Gamla Testamentet förbinder människorna med Gud i
himlen:
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— Det var en fråga om att inte komma för högt upp på Jakobs-
stegen. Man ska hålla sig på jorden. Jag har en känsla av att man lade
band på sig själv. Det gällde att inte störa något genom att vara alltför
lösmynt och ivrig.

»ETT FRUKTANSVÄRT HYSCH-HYSCH«
Lanes  FÖR NATO-UBÅTAR

Neutralitetspolitikkommissionen konstaterade 1994 att »företrädare
för de danska, norska och svenska marinerna orienterade varandra
om vad man bedömde som absolut nödvändigt att man på bägge
sidor var underkunnig om. Det kunde t ex gälla de egna ubåtarnas
operationer.«"

Den säkerhetspolitiska utredningen redovisade 2002 att det fun-
nits uppdelningar av ubåtsområden i både Västerhavet och Öster-
sjön. Hemliga svenska marinorder om det hade funnits åtminstone
sedan 1956. Sverige anmälde till Danmark om svenska ubåtar gick ut
på fritt hav mellan södra Östersjön och Skagerack. I Östersjön gällde
exempelvis 1973 anmälningsplikt till Danmark om svenska ubåtar
passerade en linje som gick ut österut i höjd med Stenshuvud i Hanö-
bukten. I Västerhavet gick begränsningslinjen rakt västerut från den
svenska territorialvattengränsen vid Lysekil. Med Norge fanns mot-
svarande reglering med en linje som gick diagonalt i sydvästlig rikt-
ning ut från Strömstad.

Men vad utredningen inte tog upp var att det i fred också fanns
särskilda ubåtsleder under vattnet, lanes, för NATO-länderna. I lik-
het med de västliga spaningsplanen — som flög runt Gotland i exakta
banor likt spårvagnar — så fanns det en motsvarighet under ytan för
NATO-ländernas ubåtar.

Dessa lanes, eller identifieringsrännor, var en väl bevarad hemlig-
het. Bo Johnsson Theutenberg som tjänstgjorde i Försvarsstabens
operationsledning på 1980-talet uppger:

— Genom olika kanaler fick vi veta var västliga ubåtsföretag be-
fann sig. Det betydde att om ubåtar uppträdde utanför dessa lanes så
kom de sannolikt inte från NATO. Det var ett fruktansvärt hysch-
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5 24 hysch om det här, säger Theutenberg som blev informerad om saken
av ÖB Lennart Ljung personligen.

— Det var speciella identifieringsrännor som var någon form av fria
leder för NATO-ubåtar. Där fick vi alltså inte fälla sjunkbomber, sä-
ger Theutenberg. Han tjänstgjorde under 1980-talet som folkrätts-
sakkunnig vid Utrikesdepartementet. Han uppger att dessa lanes
redovisades vid ett internt möte på UD den 3 april 1979 där både ut-
rikesminister Hans Blix och ÖB Lennart Ljung deltog.

Konteramiral Claes Tornberg säger:
— Jo, man hade sina vägar, precis som det fanns spår för övervak-

ningsplanen runt Gotland. Det var för att undvika misstag. Det fanns
anledning för bägge sidor att klara ut sina förehavanden så att man
inte störde varandra.

Även dåvarande försvarsstabschefen Bror Stefenson och förre
chefen för NATO:s Kommando för Östersjöutloppen, BALTAP, Kjeld
Hillingso, bekräftar att det fanns sådana arrangemang. Om det på-
träffades ubåtar där visste man på svensk sida att de var från NATO,
och om de gick utanför så var de inte från ett NATO-land. Och när
det uppstod oklarhet fanns på svensk sida kanaler för att ta reda på
om inkräktaren kom från väst.

— Det fanns möjlighet att kontakta olika NATO-kommandon vid
behov och reda ut om de hade ubåtar i området, säger Bo Johnsson
Theutenberg.

»INTRÄNGNINGAR I  UNDERRÄTTELSESYFTE«
SVENSKT UBÅTSKRIG MOT SOVJET

Ett annat viktigt och återkommande samtalsämne mellan Sverige och
Danmark var hur man vid en storkonflikt skulle undvika ett okon-
trollerat ubåtskrig mellan Sverige och NATO. Ubåtar uppträder ju
dolt och det gällde att förhindra att länderna bekämpade varandras
ubåtar av misstag.

Den säkerhetspolitiska utredningen beskrev vissa kontakter med
NATO-grannarna vid fredliga ubåtsövningar. Utredaren Ek&is slog
fast att »överenskommelserna enbart gällde i fred och syftade till
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ökad ubåtssäkerhet. De utgjorde således på intet sätt någon överens-
kommen 'operativ uppdelning' av södra Östersjön och av Väster-
havet att gälla i krig. Vid en beredskapssituation eller en neutralitets-
förklaring torde Sverige ha sagt upp överenskommelserna om ubåts-
säkerhet i fred« (mina kursiveringar)."

Men det är inte hela bilden. Säkerhet i fred är en sak — men i krig
är den än viktigare. Flera nyckelpersoner har bekräftat för mig att
ubåtsoperationer i Östersjön reglerats i en överenskommelse mellan
Sverige och Danmark som skulle gälla även i krig. Från 1962. ingick
Danmark och Västtyskland bägge i  NATO:s Östersjökommando
BALTAP som kontrollerade NATO:s samlade ubåtstrafik i och kring
Östersjön. Därmed fanns det i praktiken en uppdelning av Östersjön
mellan Sverige och NATO i ett tänkt krigsscenario med Sovjetimpe-
riet som den gemensamma fienden.

Längs den baltiska kusten skulle i krig, antog man, Sovjets stora
transportlinje från Leningrad och andra hamnar mot Centralfronten
gå. Den överenskomna linjen gick ut från Hanöbukten och över hela
Östersjön. Den exakta dragningen har, bland annat norr om Bornholm,
växlat något under åren. Linjen gick fram till den dåvarande sovjetiska
kusten så att Liepaja (i Lettland) låg norr om linjen i den »svenska«
sektorn som omfattade mellersta och norra Östersjön. Staden Liepaja
och dess hamn var under Sovjeteran förbjudet område, vid marinbasen
Liepaja fanns 2.8 000 militärer. Här fanns också i4:e ubåtsflottiljen och
den så kallade Sarkofagen där mindre ubåtar kunde gömmas.6'

Området söder om linjen var NATO:s operationsområde för ubå-
tar. Här låg en annan sovjetisk flottbas, Klaipeda (i Litauen). Linjens
existens och huvudsakliga dragning bekräftas av bland annat förre
ÖB Bengt Gustafsson.

— De svenska ubåtarna ska gå norr om, och de tyska söder om,
säger Bengt Gustafsson.

Linjedragningen fanns i en order till chefen för den svenska ubåts-
flottiljen, enligt kommendörkapten Magnus Haglund.

— I en hemlig stående order fanns den där linjen utritad, det var en
separationslinje. Linjens sträckning skiftade, den flyttades hit och dit,
säger Magnus Haglund. När en svensk ubåtsdivision skulle få sin
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5 26 fredsbas i Karlskrona i mitten på 1970-talet så motsatte sig Haglund,
som hade inblick i krigsplaneringen, detta.

— Vi hade inte några uppgifter för ubåtar i södra Östersjön. Att de
skulle tillhöra Södra militärområdets stridskrafter var fullständigt
stolligt, minns han.

Vid krig gick svenska Milo Syds och Milo Östs operationsområde
in över Sovjetunionen. En karta i Bengt Wallerfelts bok om svensk
krigsplanering visar att linjen mellan Milo Syds och Östs operationer
var dragen mellan kuststäderna Liepaja och Klaipeda. Denna interna
svenska avgränsning sammanfaller alltså med ubåtslinjens slutpunkt
vid den sovjetiska kusten."

Linjen innebar att NATO:s ubåtar opererade i södra Östersjön
från Klaipeda och söderut mot Kaliningrad, polska och östtyska kus-
ten. NATO hade som doktrin att genomföra ett framskjutet periferi-
försvar. ÖB Lennart Ljung noterade själv vid ett besök i Västtyskland
198o: »Den tyska operationstaktiken avsåg att så långt österut som
möjligt påbörja försvaret av Östersjöutloppen. Man skulle alltså
sätta in framför allt sina ubåtar långt österut ... En särskilt stor bety-
delse menade man att mineringskapaciteten skulle komma att få.«63

Det intressanta är att Sverige hade motsvarande planering med of-
fensiva mineringar. Det som i NATO hette periferiförsvar motsvara-
des i svensk försvarsplanläggning av begreppet djupförsvar. Det inne-
bar att svenska ubåtar i krig — vi hade år 197o hela tjugotre ubåtar —
skulle operera mot exempelvis trafik från Liepaja och andra viktiga
Sovjethamnar. Detta skulle ske genom offensiva mineringar inne på
sovjetiskt vatten. Ubåtarna hade för dessa uppdrag särskilda torped-
minor. Det var äldre torpeder där stridsspetsen längst fram bytts ut
mot en mina. När torpeden avfyrades så gick den sin förutbestämda
bana och lade sig med minan på botten. De svenska ubåtarnas uppgift
i krig var att inledningsvis skjuta in minorna mot de sovjetiska ham-
narna. Därefter skulle ubåtarna bekämpa invasionsföretag samt sjö-
transporter.

Minering med ubåtar övades regelbundet längs svenska kusten,
exempelvis utanför Västervik. Men det fanns två problem för det
svenska ubåtsvapnet med dessa uppdrag. Det första var att den
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svenska kusten inte alls såg ut som den långgrunda sovjetiska. Det
andra var den tekniska prestanda som gällde för vissa av torped-
minorna. Sovjet hade en territorialvattengräns på tolv distansminu-
ter — men så långt gick inte de svenska torpedminorna. De måste
alltså avfyras inne på sovjetiskt vatten. Därför behövde det genom-
föras rekognosceringar — vilket medförde att svenska ubåtar kränkte
sovjetiskt territorialvatten.

En av dem som utformade order för sådana turer var kommendör-
kapten Magnus Haglund, som 1976-198o var taktisk flaggadjutant
i Kustflottan. Det var hemliga företag som med fördel bedrevs på
helgerna när övriga svenska marinförband hade övningsuppehåll
och låg vid kaj. De svenska ubåtscheferna fick inte öppna sin order
förrän ubåtarna var ute till havs. Kränkningarna av Sovjet skedde
ofta i skymning eller mörker.

— Vi skrev inte i våra order att de skulle kränka sovjetiskt territo-
rium. Men det hände att någon käck ubåtschef ville framstå som den
tuffaste i kretsen. Om de kom tillbaka och hade fotograferat en fyr på
fyra distansminuters avstånd genom periskopet så var det ingen som
sade »Så får du inte göra», utan man sade istället »Bra gjort«. Så
fungerar det, säger Magnus Haglund.

Att detta förekom och fortsatte även under 1990-talet bekräftar
flera personer som hade verkat i marinen, men frågan är så känslig
att ingen vill framträda med namn." Ett vittnesmål lyder:

»När jag var ubåtschef i början på 1990-talet ärvde jag det här
taktiska mönstret. Då hade man slutat fotografera, men däremot
gjordes inträngningar i underrättelsesyfte. Det egentliga taktiska syf-
tet var att lära ubåtscheferna att operera på andra sidan där det skil-
jer sig dramatiskt med tanke på geografin och bottentopografi och så
vidare. Dessutom övades det rätt omfattande på att skjuta in minorna.
Jag kan bara bekräfta att dessa övningar levde ända in på 1990-
ta let. «65

Det kan verka märkligt att svenska ubåtar fortsatte att operera mot
den andra sidan av Östersjön även efter balternas frigörelse och Sov-
jetunionens upplösning 1991. Men ryska trupper och anläggningar
fanns kvar i Baltikum till augusti 1994. Så sent som i maj 1993 ge-
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528 nomförde hela den svenska regeringen den topphemliga lednings-
övningen Carina där scenarierna var rysk aggression av olika slag mot
de tre baltiska länderna. Övningen visade att Sverige inte kunde stå
neutralt utan krigsutbrottet var förestående när övningen avbröts.

Men tillbaka till linjen i Östersjön. Enligt den säkerhetspolitiska
utredningen gällde samarbetet om de fredstida övningarna enbart
Danmark: »Någon bilateral överenskommelse med Förbundsrepub-
liken Tyskland om utbyte av förhandsinformation synes dock inte ha
föreslagits eller begärts.«" Det är formellt korrekt, men också vilse-
ledande.

Resurserna inom BALTAP stod framför allt västtyskarna för, de
hade tjugo ubåtar medan danskarna hade tre. Eftersom alla ubåtar
låg under samma kommando var skillnaden mellan Danmark och
BALTAP närmast en fråga om optik.

När Sveriges ÖB Stig Synnergren 1975 besökte Danmark deltog
även den danske chefen för BALTAP, viceamiral A Helms, i program-
met. I BALTAP:s fyrtioåriga jubileumsbok skriver Helms: » We were
actually well informed on the Swedish defence problems. <<67

När Västtyskland hade marina önskemål förmedlades de via mel-
lanhanden Danmark. Danskarna spelade här samma förmedlande
roll som norrmännen vilka var värdland för det överordnade Nord-
kommandot AFNORTH i Kolsås utanför Oslo. Det fick ÖB Bengt
Gustafsson klart för sig kring 1990 då hans danske motsvarighet
Jorgen Lyng kontaktade Gustafsson:

— Han ringde och sade: »Den där linjen som vi kommit överens om
tidigare mellan Tyskland och Sverige — kan vi inte dra den igen?» Det
var alltså en västtysk eller blivande tysk propå som gick via Danmark
till Sverige. Då gick jag till Roine (försvarsminister Roine Carlsson)
och fick nej, berättar Bengt Gustafsson.68

Det förefaller rimligt att det var den tyska återföreningen 1990 som
var orsaken till att man på tysk sida ville dra om linjen eftersom NATO
då fick en trefalt längre Östersjökust. Bengt Gustafsson tror att linjen
hade upphävts kring 1984. Det kan stämma med generalmajor Lars G
Perssons uppgifter om att man genomförde krigsspel för ubåtskrig
ihop med danskarna. Dåvarande försvarsstabschefen Bror Stefenson,
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på posten 1982-1987, var skeptisk till fasta planer och säger:

— Vi behöver inte ha planer för ubåtar. Vi kan, om vi skickar ut
ubåtar, tala om för varandra var de är, säger Bror Stefenson. Han och
den danske försvarsstabschefen Sven Thiede »jobbade ihop». När
det brände till gällde det att klara ut »vad gör du och vad gör jag».

Sven Thiede blev försvarsstabschef 1983 och Danmarks försvars-
chef 1985. Han efterträddes 1989 av Jorgen Lyng som alltså ville dra
linjen igen. Mycket talar för att linjen också återupprättades och
fortsatte att existera även efter 199o.

— Det är möjligt — bakom ryggen på mig, svarar Bengt Gustafsson.
Att linjen fanns upptäckte i vart fall en svensk officer i hög befatt-

ning på 1990-talet som blev mycket förvånad:
— Jag trodde på svensk alliansfrihet tills jag fick kunskap om

linjen."
Bengt Gustafsson anser att linjen i krig också gällt Storbritanniens

ubåtar i Östersjön. Storbritannien patrullerade två gånger om året i
Östersjön med sina Oberon-ubåtar och passade ibland på att besöka
Sverige i undanskymda hamnar som Åhus och Karlshamn. Kjeld Hil-
lingso uppger att man från dansk sida fungerade som ett slags agent
för Tyskland.

— Ja, vi var också agenter för USA och Storbritannien vid några
tillfällen, säger Kjeld Hillingso.

Det var alltså inte endast när brittiska ubåtar löpte in i Öresund
som svenskarna fick förhandsinformation via Danmark. Redan 1955
kom svenska och amerikanska marinen överens om att förse varand-
ra med data om varandras ubåtsrörelser. Informationen om var de
egna ubåtarna fanns skulle gå via danskarna. USA meddelade när
deras båtar passerade in öster om Norges sydspets Lindesnes. Sverige
skulle dessutom med dansk mellanhand lämna ifrån sig information
om siktade sovjetiska ubåtar till amerikanska Office of Naval Intel-
ligence."

Från svensk sida var det bekvämt att kontakterna gick via Dan-
mark. Det var mindre känsligt att ha att göra med Danmark där ris-
ken för läckage var mindre, jämfört med NATO-kommandot BAL-
TAP (med officerare från sex länder) eller Västtyskland.
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5 3 0 F r å n  sovjetisk sida fanns alltsedan andra världskriget en stark
misstänksamhet mot »det revanschistiska« Västtyskland som fram-
ställdes som ett hot. Västtysk penetration av Östersjöområdet och
etablerandet av NATO-kommandot BALTAP var officiella motiv för
Sovjets agerande i notkrisen med Finland 1961.7' BALTAP:s hög-
kvarter låg i Karup i Danmark. En som upplevde den alarmerande
spänningen då var Claes Tornberg som tjänstgjorde 1961 ombord på
jagaren ()land som spanade på Warszawapaktens styrkor i Gdarisk-
bukten och längs den baltiska kusten.

— Då hade vi ännu en neutralitetspolitik som syftade till att vi skulle
vara neutrala, men som samtidigt räknade med att vi kunde hamna i
krig — och då på västmakternas sida. Därmed var det inget konstigt
att det fanns en mental beredskap för detta scenario och kontakter
med västmakterna. Fram till mitten av 1970-talet var det helt natur-
ligt att vi förberedde oss för ett krig, också ett krig där vi blev inblan-
dade och hur vi då skulle samordna våra resurser. Sedan blev neutra-
litetspolitiken alltmer dogmatisk, säger Claes Tornberg.

Som framgått tidigare var ett ryskt övningsscenario 1972. att väst-
tyska jagare löpte ut från svenska baser. Det var inte helt ogrundat.
Tolv år tidigare hade försvarsledningen i Sverige genomfört den stora
generalstabsövningen GSÖ/64. I övningen spelades ett intensivt sam-
arbete med de allierade. Från väst framfördes tolv olika önskemål om
samarbete. De fem första berörde sjökriget:

1. Västtyska och danska sjöstridskrafter underställas
svenska marina chefer.

z. Begäran om uppgift betr svenska sjöstridskrafters
gruppering och uppgifter i Skagerack och Kattegatt samt
utlagda mineringar.

3. Samarbete beträffande konvojeskort.
4. Tappning av svensk luforsändning (»lufor< står för

luftförsvarsorientering. Det var radiosändningar riktade
till myndigheter och allmänhet med musik som avbröts
av varningar för fientliga och okända flygplan samt
robotar) och luftbevakningsrapportering.



Slaget om Östersjön och Öresundsregionen

5. Underrättelser från Sverige om angriparens mark- och
flygförband i Finland och Baltikum samt sjöstridskrafter
i Östersjön."

I punkt 7 ville de allierade dessutom koppla samman »kustbevak-
ningsnätet i Kattegatt

En orsak till samarbete i krig var att de västtyska baserna var sår-
bara. På 1950- och 1960-talen var det därför en uppgift för den
svenska marinen att ta emot västtyska förband på Orrfjärdsbasen i
Östergötland. Detta framgick av en hemlig order från chefen för
marinen som fram till 1961 var operativt ansvarig för flottan:

— Det fanns i en order sex—sju rader om att man skulle vara beredd
att ta emot den västtyska flottan. Det innebar att svenska flottan inte
skulle kunna disponera Orrfjärdsbasen i Gryts skärgård när den väst-
tyska flottan eventuellt skulle komma dit, minns Bengt O'Konor,
kommendör av första graden.

Tankegången bakom ordern var att Sovjet vid ett krigsutbrott
mycket snabbt skulle kunna ta kontroll över Danmark, Öresund, Bäl-
ten och västtyska basområden vid Kiel. Västtyska fartyg skulle då söka
sig till Sverige som ännu var neutralt. O'Konor var 1983-1986 chef för
Ostkustens örlogsbas, under en period då det skedde många under-
vattenskränkningar. Han anser att det var Sovjet som var inkräktaren,
vilket hade samband med planerna på västtysk basering i Sverige.

— Från rysk utgångspunkt räknade de naturligtvis med, som en
realitet, att en konflikt även kunde dra in Sverige — med västtyska
flottan här. Från svenska baser skulle flottorna vara ett hot mot vik-
tiga sovjetiska sjötransporter längs med den baltiska kusten. Det var
en mycket känslig transportväg — och kränkningarna var en garde-
ring för att kunna infiltrera och slå ut våra baser om det skulle bli en
sådan utveckling, säger Bengt O'Konor. I krigsdagboken från GSÖ/64
framgår att svenska marinkommandona på Syd- och Ostkusten or-
ganiserade »tysk ubåtsbas i Orr« (alltså Orrfjärdsbasen)."

I ett krigsspel på Försvarshögskolan 1974 där Sverige är med på
västsidan sedan flera dagar förstärks Milo Syd av tre tyska torped-
båtar och sex danska minsvepare. I ett spel så sent som 1988 blir
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A. Ä r e n d e n  i n i t i e r a d e  a v  avenaka högkvar te re t

1. U a d e r h å l l e f r å g o r  b e t r  u n d e r a t ä l l d a  a l l i e r a d e  a j d e t r i d e -
k r a f t e r  i  Ödtere jön .

2. O m  CEd ang  u t v ä x l i n g  a v  u n d e r r ä t t e l s e r  och l u f t l ä g e a u p p -

g i f t e r  r e g i o n a l t  ö v e r  grånsen.

3. I m p o r t  a v  e p e o i a l r e n e r v d e l a r  f ö r  Rack.

4. U t v ä x l i n g  av  e r f o r d e r l i g a  eanbandahandlingar i  c e n t r a l
och r e g i o n a l  m a t e n s .

5. L å n  a v  r d o u t r u a t n i n g  UHF.

6. U p p k o p p l i n g  a v  d i r e k t  t f n f ö r b i n d e l s e  c e l l a n  SOC- l fo  och
mellan r e g i o n a l a  c h e f e r .

7. F a s t a t ä l l a n d e  a v  a n s v a r s -  och områdesgränser f ö r  4 . 5 -  cc

f l y g o p e r a t i o n e r.

8. Dygnarapport a n g  l ä g e t  f ö r  a l l i e r a d e  e t r i d s k x a f t e r  ( g e -
nom ' v e n e k  eamvorkanagrupp).

9. B e g ä r a n  om v e r k a n  a v  a l l i e r a d e s  bekämpning mot a n g r i p a -

rena hamnar och f l y g b a s e r.

10. I m p o r t  a v  v i i i  k r i g a m t r l ,  t  e  r b  2 4 .

11. Begäran om understöd a v  a l l i e r a d e  f l y g s t r i d s k r a f t e r  m o t

f l ygbaaer,  h a m l a r  och  i n v a s i o n e f a r k o s t e r.

12. Begäran om understöd genom a l l i e r a d .  k å r n v a p e n i n e a t s

på f i n s k t ,  b a l t i s k t  och svenskt  t e r r i t o r i u m .

I g e n e r a l s t a b s ö v n i n g  1 9 6 4  rö rde  f le ra
m o m e n t  s a m o r d n i n g  m e d  NATO-a l l ie rade
i Ö s t e r s j ö n  o c h  Ös te r s j öu t l oppen .  A t t  v i ssa
d a n s k a  och v ä s t t y s k a  f a r t yg  s t ä l l d e s  u n d e r
s v e n s k  l edn ing  f ö r e k o m  även  i f le ra  k r i gsspe l ,
l i k s o m  t i l l fä l l ig  base r i ng  av  flyg p å  s v e n s k a
b a s e r  (T-baser).  A t t  s v e n s k t  a t tack f l yg  s k u l l e

an fa l l a  m å l  på  b l  a  Jy l land var  någo t  s o m
f ö r b e r e d d e s  m e d  s v e n s k a  r e k o g n o s c e r i n g a r
på p l a t s  av  A t t a c k e s k a d e r n s  pe rsona l  ä v e n
på 1 9 7 0  och  1 9 8 0 - t a l e n .  Kä l la :  GSÖ 6 4 ,
R e s e r v l e d n i n g s g r u p p e n s  e r f a r e n h e t e r
2 7 / 4 . 6 4 ,  B i l aga  2 ,  Fs t  KH-arkiv,  H ö g k v a r t e -
re ts  ark iv.
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B. Ä r e n d e n  i n i t i e r a d e  a v  a l l i e r a d e

1. V ä s t t y s k a  o c h  danska s j ö s t r i d s k r a f t e r  i  ö s t e r s j ö n  under-

s t ä l l a s  svenska  mar i na  c h e f e r .

2. B e g ä r a n  om u p p g i f t  b e t r  svenska s j ö s t r i d ä k r a f t e r s  ,2;rup-
p a r i n g  och  u p p g i f t e r  i  Skagerack och K a t t e g a t t  samt  u t -
lagda m i n e r i n g a r.

3. S a m a r b e t e  b e t r  k o n v o j e s k o r t .

4. Ta p p n i n g  a v  svensk  l u f o r s ä n d n i n g  och l u f t b e v a k n i n g s -
r a p p o r t e r i n g .

5. U n d e r r ä t t e l s e r  f r å n  S v e r i g e  om angr ipa rens  m a r k -  och
f l y g f ö r b a n d  i  F i n l a n d  och  B a l t i c u m  samt s j ö s t r i d s k r a f t e l
i  ö s t e r s j ö n .

6. B e g ä r a n  om t i l l g å n g  på  T- b a s e r  i  S v e r i g e .

7. B e g ä r a n  om i n s a t s  a v  svensk  a t t a c k  på  J y l l a n d .

8. S a m m a n k o p p l i n g  a v  kus tbevakn ingsnä te t  i  K a t t e g a t t .

9. R a p p o r t  om a l l i e r a d e s  f l y g b u r n a  t e l emo tmede l .

10. Begäran  om t e k n i s k t - v e t e n s k a p l i g t  b i s t å n d  i  samband med
e t t  n y t t  p r o j e k t  hos  a n g r i p a r e n .

11. U n d e r s t ä l l a n d e  a v  svenska s t r i d s k r a f t e r  i  n o r d l i g a s t e
Sver ige ;  a l l i e r a d  ÖB f ö r  n o r d f r o n t e n .

12. Begäran  om e v a k u e r i n g  a v  f l y k t i n g a r  f r å n  Trons  f y l k a
v i a  svenska in landsbanan  s y d v a r t .



53 4 Sverige från krigets första dag tillflykt för förband ur BALTAP: »Ett
tiotal västtyska och danska minsvepare söker sig, mer eller mindre
skadade, till hamnar i Skåne och Halland. <05

På Västkusten skulle chefen för Marinkommando Väst kunna ta
emot fartyg i en utvidgad Gullmarsbas, Bohusbasen Nord.76 Denna
svenska planering upphörde på 1960-talet, men inte de västtyska ör-
logsbesöken i Sverige. De kom gärna i skyddade leder i skärgården.
Att de hade intresse av att basera sig i Sverige tar viceamiral Bengt
Schuback för givet:

— Titta bara på deras örlogsbesök: Kalmar, Norrköping, Gävle,
Härnösand. Det är inte bara för att där är vackert utan det är syste-
matiskt, naturligtvis. Dessutom följde de inte alltid tillträdesbestäm-
melserna utan ankrade på svenskt vatten tidigare än de fått tillstånd
till. Eller om det nu var okunskap, men tyskarna är inte så värst
okunniga, säger Bengt Schuback.

Det fanns, i vart fall i början av 1980-talet, misstankar om att
Västtyskland hade kränkt svenska vatten. Efter den intensiva ubåts-
jakten vid Utö 198o gjorde chefen för Kustflottan Bror Stefenson en
resa till Västtyskland och sin tyske motsvarighet Giinter Fromm.

— Jag talade om för den tyske amiralen Fromm: »Vi misstänker att
ni har blandat er i det här, men det ska ni akta er för. « Jag tror han
tog upp det budskapet och vi märkte också att de var betydligt för-
siktigare därefter, säger Bror Stefenson.

» VERKLIGEN EFTERLÄNGTAT« UBÅTSSPÄRR FRÅN USA

Ett sista dolt och nästan okänt ubåtssamarbete var det som inleddes
med USA under 198o-talet. Ett amerikanskt avlyssningssystem lades
ut i Ålands hav. Syftet var att genom fasta hydrofoner (undervattens-
mikrofoner) på havsbotten fånga upp ljud från kränkande sovjetiska
ubåtar. Liknande system hade amerikanerna i Nordatlanten för att
spåra sovjetiska ubåtar, de så kallade SOSUS-linjerna (Sound Sur-
veillance System).

Det amerikanska systemet kallades av de invigda i marinen för
Ålandsspärren eller System 4. Jag fann uppgifterna om det i ubåtsut-
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redaren Rolf Ekkis efterlämnade arkiverade dokument. I hans utred-
ning Perspektiv på ubåtsfrågan från zoot nämns det inte med ett ord.
Där står inget om att USA var med och byggde upp en övervaknings-
kedja åt Sverige. Att NATO:s viktigaste nation hade hjälpt Sverige
mot inkräktarna rimmade möjligen illa med utredningens resone-
mang om att motiven att kränka »kunde väga jämt mellan pakterna«
(alltså att Warszawapakten och NATO hade lika tunga motiv)."

SOSUS-linjen lades ut kring 1985. Utbildning av svenska operatö-
rer skedde i USA eller Storbritannien. Men systemet var enligt förre
försvarsministern Anders Thunborg dåligt anpassat till Östersjön
och passade bättre »i de stora haven «."

Enligt marinchefen Bengt Schuback var upprinnelsen hans kon-
takter med USA:s marinchefer.

— Jag fick ett erbjudande om att förstärka ubåtsskyddet, minns
Bengt Schuback.

USA erbjöd sig att utbilda svensk personal i undervattensspanings-
teknik och i hur man bygger upp övervakningscentraler. Följden blev
att ett »rätt stort svenskt team« åkte över till Amerika.

— Till min häpnad blev det aldrig något problem med Försvars-
departementet utan det var bara att åka, minns Bengt Schuback.

Ett resultat blev System 4 i Ålands hav som kopplades till marinens
undervattenscentral på Muskö. Installationen föredrogs för försvars-
minister Roine Carlsson och fick hans godkännande. USA:s stöd var
inte enkelriktat — i gengäld fick den amerikanska sidan kunskap om
vad Sverige visste om sovjetisk ubåtsverksamhet i Östersjön.

— Jag kommer så väl ihåg att man tänkte »det kommer väl inte ut
i pressen, det här». Men det gjorde det aldrig, trots att det var mycket
folk involverade. Det här var ett komplement som verkligen var efter-
traktat av oss.

Att USA, som var med och byggde upp ett spaningssystem för
svensk räkning, skulle ha medverkat vid intrång mot Sverige är knap-
past något som Bengt Schuback tror på.

— Nej, inte ett dugg.



14 I Vad visste politikerna?

SVERIGE HADE alltså ett omfattande informellt samarbete med
sina NATO-grannar och USA. Det rimmar illa med beskeden
till svenska folket. 1971 skrev den parlamentariska försvars-

utredningen: »Sverige måste avstå från att förbereda militärhjälp
från utomstående makter i händelse av ett väpnat angrepp.«' I 1987
års riksdagsbeslut om försvaret slogs fast att »alla förberedelser och
överläggningar syftande till militär samverkan med andra stater i
krig är självfallet uteslutna« (mina kursiveringar).2

Enligt den säkerhetspolitiska utredningen stämde däremot ord
och handling överens. Utredningen slog »entydigt« fast att »det inte
funnits någon substantiell diskrepans mellan den deklarerade politi-
ken och dess praktik» (mina kursiveringar).3

I det pressmeddelande som utredaren Rolf Ek&is gav ut när ut-
redningen presenterades var han ännu mer kategorisk. Innehållet i
pressmeddelanden brukar vara det som når allmänheten via mass-
medierna, få läser en utredning på 757 sidor. Pressmeddelandet för-
kunnade:

Den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet krävde att
inga förberedelser i fred gjordes för militär samverkan i
krig. Detta slogs fast i regeringsuttalanden, försvarsutred-
ningar och försvarsbeslut under hela utredningens period.
Utredaren har granskat den militära planeringen för denna
tid och inte funnit belägg för annat än att detta respekterats
fullt ut. (Mina kursiveringar.)4

Men som jag har kunnat visa pågick under hela kalla kriget hemliga
förberedelser, överläggningar och till och med vissa diskreta övningar
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5 3 8 f ö r  att i krig kunna samverka militärt med NATO-länderna. Neutra-
litetspolitiken var en dubbelpolitik: till folket förmedlades ett bud-
skap — men i det fördolda agerade man annorlunda. Det väcker
frågan: Vad visste politikerna?

» E T T D U B B E L S P E L  S O M  VA R  ENS F Ö R B A N N A D E

S K Y L D I G H E T «  F Ö R S VA R S M I N I S T R A R N A

Tage Erlander var statsminister mellan 1946 och 1969, och under
den perioden informerades stora delar av regeringen vid flera tillfäl-
len om samarbetet med NATO-länderna. Det skedde redan efter de
skandinaviska försvarsförhandlingarna det avgörande året 1949,
nämligen i februari, maj och september 1949.5 Under 1950-talet fö-
rekom dessutom så kallade kommandokonseljer där särskilt känsliga
försvarsfrågor behandlades av de närmast berörda statsråden. I bör-
jan av 1950-talet var det exempelvis statsminister Erlander, försvars-
minister Torsten Nilsson och statsrådet Dag Hammarskjöld (som
förhandlade med USA om Marshallhjälp och vapenleveranser till
Sverige).6

Nästa dokumenterade information till regeringen i sin helhet om
västsamarbetet skedde i  samband med Hjalmarsonaffären 1959.
Regeringen beslöt sommaren det året att utesluta högerledaren Jarl
Hjalmarson från Sveriges FN-delegation eftersom denne kritiserat
Sovjet, vilket ledde till en konfrontation i riksdagen om neutralitets-
politiken.' Hjalmarson hotade då att avslöja delar av västsamarbetet,
vilket han var väl informerad om. I ett krigsspel på Försvarshögsko-
lan några veckor tidigare, där Hjalmarson spelat statsminister, före-
kom ett omfattande militärt samarbete med väst.' I riksdagsdebatten
tog statsminister Erlander kategoriskt avstånd från alla förberedelser
om samverkan med en stormaktsallians. Därmed gav Erlander »en
medvetet felaktig bild av vad som faktiskt förekommit«, enligt Neu-
tralitetspolitikkommissionen.9 Men regeringen var väl medveten om
vad som pågick. Tre dagar före Erlanders riksdagsdebatt med Hjal-
marson informerades åtta regeringsledamöter om västsamarbetet,
som de därmed godkände.'" Statsråden fick en noga avvägd informa-



Vad visste politikerna?
tion. Försvarsministern Sven Andersson förberedde vad som skulle
sägas till regeringskollegerna om luftbevakningsavtalen med NATO-
grannarna Norge och Danmark."

Att detta ändå var kontroversiellt och hemligt framgick av att För-
svarsstaben för regeringen underströk vilken liten krets som kände
till förberedelserna till fullo. Endast chefen för Försvarsstaben och
överbefälhavaren hade »fullständig överblick « över samarbetet med
NATO-grannarna Norge och Danmark.

Militärledningen försäkrade dessutom regeringen att inget skulle
komma ut. Det förklarades med att förberedelserna »kan genom-
föras strängt konfidentiellt och endast kräver kortvariga samman-
träffanden mellan enstaka officerare«." Den utsagan stämde i över
femtio år. Att officerare i det alliansfria Sveriges operationsledning
diskuterade samarbete i krig med sina NATO-kolleger i Danmark
och Norge under hela det kalla kriget har inte endast varit okänt
fram till nu, det har till och med förnekats.

1963 fick regeringen vid ett sammanträde med tretton ledamöter när-
varande en mer omfattande redovisning." Orsaken var att regeringen
ville veta hur mycket spionen Wennerström kunde ha förrått till Sov-
jet. Här togs inte endast samarbetet med NATO-grannarna Norge
och Danmark upp — utan även det med USA. Det gällde underrättel-
sesamarbetet, larmförbindelserna med USA:s flygstyrkor i Wiesbaden
och färdplanerna för de amerikanska signalspaningsplanen. Slutligen
nämndes att krigsmakten redan i fred utsett svenska samverkansgrup-
per som i krig skulle sändas till NATO-huvudstäderna Washington,
London, Paris, Bonn, Köpenhamn, Oslo samt även till Helsingfors.
I föredragningen försäkrades att kontakter skedde med varje land för
sig. »Alla kontakter är sålunda strängt nationella, och samarbete
med NATO finnes ej.«" Det var formellt korrekt, men vilseledande.
Man undvek att nämna triangelsamarbetet Sverige—Norge—Danmark
mellan underrättelsetjänsterna. Dessutom var ju Norge och Danmark
via NATO-kommandona i Kolsås och Karup i praktiken informella
länkar till alliansen. Sammantaget var det ändock en uttömmande
redogörelse för samarbetet som regeringen fick och välsignade."
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540  I  regeringen är försvarsministern en nyckelpost i denna dolda
allians. Bland försvarsministrarna är två av dem centrala: Torsten
Nilsson (försvarsminister 1951-1957, utrikesminister 1962-1 971)
och Sven Andersson. Bägge hade innan de blev försvarsminister varit
Socialdemokraternas partisekreterare och bägge avslutade sin poli-
tiska bana som utrikesminister. Sven Andersson var partisekreterare
1945-1948, kom in i regeringen 1948 och var statsråd i totalt tjugo-
åtta år. Av dessa hade Andersson posten som försvarsminister i sexton
år (1957-1973) och utrikesminister i tre (1973-1976). Generaldirek-
tör Nils Gykkn, som arbetade i Försvarsdepartementet i många år,
beskriver Andersson som »en av världens starkaste antikommunis-
ter«. Att opponera sig mot honom var ingen »naturlig instinkt« för
socialdemokratiska politiker och tjänstemän.'6

Sven Anderssons statssekreterare åren 1969-1974 var Anders
Thunborg, som kallar sin förre chef »en av arkitekterna« bakom
västsamarbetet.

Harry Engblom som 1965 befordrades till kommendör av första
graden i flottan berättar för mig hur han i samband med utnäm-
ningen blev uppkallad till försvarsminister Sven Andersson. Under
samtalet framhöll Engblom sina goda kontakter västerut, varpå Sven
Andersson svarade:

»Nej, nej, jag vill inte veta någonting. Men fan ta den som har
varit med om det här — och inte utnyttjar varje möjlighet att skapa
ökade kunskaper och erfarenhet! «

Harry Engblom uppfattade Anderssons reaktion som »utomor-
dentligt bra och positiv«. Han fortsatte odla sina kontakter. Engblom
var 1965-1966 chef för flottans slagkraftigaste förband Jagarflottil-
jen. Senare blev han chef för Västkustens örlogsbas 1972-1976 där
han hade »väldigt fina förbindelser med Norge«.

Det var alltså dubbla budskap från försvarsminister Andersson.
Både »jag vill inte veta« och »bra — fortsätt! «. I själva verket hade
detta arbetssätt grundlagts redan 195o då statsminister Erlander av
den amerikanske journalisten Marquis Childs fått höra att flygvapnet
flugit längs finsk-ryska gränsen vilket ryssarna visste." Men det var
allvarligare än så. Flygvapenpiloten Ingemar Wängström hade den
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5.4.2 2 5  september 1949 gjort en beordrad fotospaningsflygning via Fin-
land in i Sovjet till Kandalaksja som ligger vid Vita havet och förföljts
av sovjetiskt jaktflyg) Beskeden till statsminister Erlander och för-
svarsminister Allan Vougt, som forskade i saken, från chefen för
flygvapnet (CFV) Bengt Nordenskiöld var först luddiga." Försvars-
stabschefen Nils Swedlund fick reda ut det hela och noterade i sin
dagbok:

Flera samtal med CFV (som sade sig ha svårt att ljuga!) om
hur han skulle förhålla sig. Till slut eniga om att han borde
säga Vougt att han kände till saken (för att skydda de sina)
och att han förnekat saken tidigare (för att skydda reger-
ingen).2°

Det hela slutade med att försvarsminister Vougt gav besked att rege-
ringen godtog att de inte varit fullt informerade. De gav ändå klar-
tecken att fortsätta:

»Han meddelade att regeringen d v s excellenserna vore i princip
med på att underrättelsetjänst krävde visst hemlighetsmakeri uppåt.
Men betr. ev. nya flygningar över annat territorium skulle V oriente-
ras. Betr samarbetet med US underrättelsetjänst skulle 'försiktighet'
iakttagas, men ej avbrott. «21 Swedlunds hänvisning till excellenserna
verkar vara en omskrivning för stats- och utrikesministrarna. Nils
Swedlund hade alltså regeringens förtroende och befordrades 1951
av regeringen till ÖB, en post han hade till 1961.

Som framgått av tidigare kapitel var Torsten Nilsson väl infor-
merad om FRA:s signalspaning. Det gällde också efterträdaren Sven
Andersson. Enligt ÖB, Stig Synnergren, var »särskilt Sven Anders-
son hårt inblandad « i FRA:s signalspaning och samarbete med andra
länder.22

Mycket information behöll Andersson av allt att döma för sig själv
— under både statsminister Erlander och statsminister Palme. Anders-
son informerade inte ens Erlander om spionmisstankarna mot Stig
Wennerström. Ingvar Carlsson har konstaterat: »Sven Andersson
hade inställningen att ett statsråd skulle störa sin statsminister endast
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i trängande fall. En statsministers vardag är så fylld av uppgifter som
tränger sig på att han inte letar efter problem att få sysselsätta sig
med. (<23

En likartad beskrivning ger Carl Bildt som 1982-1983 var leda-
mot i den av regeringen Palme utsedda Ubåtsskyddskommissionen
och arbetade nära Sven Andersson som var dess ordförande:

— Relationen mellan Palme och Sven Andersson var ju komplice-
rad. Sven hade ju ett grundläggande förtroende för Olof Palmes om-
döme i sådana här frågor. Men han ansåg samtidigt att det nog var
bäst att inte informera honom om allting. Jag tror inte det var fråga
om att Andersson inte litade på Palme utan mera: »Besvära honom
inte med sådana saker som kan komplicera det han säger», säger Carl
Bildt. Han karaktäriserar Andersson som erfaren och mycket väl-
informerad. Han var en »grand old man. Sven hade i fickan alla
nationens yttersta hemligheter.«

Försvarsminister Eric Krönmark, M, informerades 1976 av sin fö-
reträdare Eric Holmqvist, S, om underrättelsetjänsten, hur regeringen
skulle evakueras i krig och om den hemliga motståndsrörelsen. Krön-
mark deltog även aktivt i möten med motståndsrörelsens ledning.

— Det tyckte jag var viktigt, för har man en sådan grupp som är ute
i gränstrakterna så måste det finnas någon som har både den politiska
kontrollen och ansvaret. Det är försvarsministerns uppdrag att se till
var gränsen går, berättar Eric Krönmark.

När det gällde det övriga hemliga västsamarbetet fick Krönmark
ingen information av företrädaren Holmqvist. Den kom istället från
ÖB Stig Synnergren som hade socialdemokratiska värderingar.24 Syn-
nergren var djupt involverad i underrättelsefrågor och i de informella
kontakterna både med Finland och västerut.

— Jag hade vissa kontroverser med Synnergren. Men när det gällde
västsamarbetet måste jag säga att jag uppskattade honom mycket.
Det var en öppen kommunikation, säger Eric Krönmark.

Mycket stannade mellan ÖB och försvarsministern och fördes ald-
rig vidare i regeringskretsen.

— Synnergren sade »vissa saker får jag ta ansvar för, så att rege-
ringen inte råkar illa ut», berättar Eric Krönmark.
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544 A l l t s å  hölls vissa saker hemliga även för försvarsministern, med
Swedlunds ord »hemlighetsmakeri uppåt«, av rädsla för att de skulle
komma ut i en vidare krets och rentav bli offentliga. Samma metod
använde även Krönmark själv gentemot den övriga regeringen som
ju fattar sina beslut kollektivt. Men enligt författningen hade för-
svarsministern möjlighet att fatta hemliga så kallade kommandobe-
slut på egen hand, det gällde främst beslut inom ÖB:s och FRA:s
områden.

— Jag som försvarsminister tog vissa beslut utan att informera
statsministern för att skydda honom. Om man skulle göra fel på ett
så känsligt område är det nämligen då bara försvarsministern som
halshuggs — inte regeringen som helhet. På samma sätt tar en ÖB
vissa beslut för att skydda en försvarsminister, säger Eric Krönmark:

— Man måste »handla i chefens anda« som det heter i det militära,
för att skydda chefen.

Att Sverige skulle få hjälp från USA var Eric Krönmark helt klar
över:

— Det är klart man räknade med det. Och den hjälp vi hade fått
hade varit av två slag: dels flyg och dels marin hjälp. Det ingick i kal-
kylen.

Krönmark funderade även på vad som skulle ske om Sovjet hotade
oss med kärnvapenanfall. Enligt Krönmark skulle regeringen då
snabbt vända sig till USA som kunde ställa mot-ultimatum mot Sovjet.
Det låter långsökt, men faktum är att kärnvapeninsatser från USA
var uppe vid en beredskapskontroll som ÖB Lennart Ljung (på pos-
ten 1978-1986) gjorde vid ett av militärområdena. Ljung diskutera-
de med en begränsad del av militärområdesstaben var amerikanska
kärnvapen skulle sättas in mot sovjetiska styrkor.25

Paradoxalt nog kunde Krönmark föra en öppnare diskussion med
NATO-landet Norges försvarsminister Thorvald Stoltenberg, social-
demokrat, än med de egna borgerliga regeringskollegerna.

— Mellan fyra ögon fanns det ingen anledning att vara återhållsam.
Norrmännen betraktade ju oss på den tiden som en sköld. Å andra
sidan betraktade vi Norge som väldigt viktigt, för om vi råkade illa
ut var de en bas för stöd till oss, säger Krönmark.
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Däremot var den typen av problem inte något som togs upp i re-
geringen:

— Det hörde till undantagen att diskutera sådana här problem i
regeringskretsen. Blåögdheten bland svenska politiker — även på hög
nivå, den var magnifik, säger Eric Krönmark och förklarar:

— Neutralitetspolitiken var ju en dogm här i Sverige. Som politiker
måste man ju gilla läget. Och då måste man så att säga upprätthålla
den dogmen. Sedan måste man ju se till realiteter och vad som kan
hända. Och då kan man ju kalla det dubbelspel, och visst är det det.
Men som jag såg det, och ser det ännu idag, så var det ett dubbelspel
som det var ens förbannade skyldighet att klara — helt enkelt för att
säkerställa nationen i ett krisläge."

På försvarsministerposten efterträddes Krönmark 1981 av Tors-
ten Gustafsson, centerpartist från Gotland. Gustafsson råkade raskt
i svårigheter därför att han var alltför ärlig och sade som det var. Ett
av hans bevingade ord myntades när han 1981 yttrade: »Även om vi
betraktar oss som neutrala vet vi var vi hör hemma. Amerika är den
stora demokratin.» Oppositionsledaren Olof Palme kritiserade Gus-
tafsson i hårda ordalag.

»Detta är ett utomordentligt egendomligt uttalande. Det måste ty-
das så att försvarsministern betraktar neutralitetspolitiken mera som
en formalitet som inte hindrar vissa typer av militärt samarbete med
de länder där vi 'egentligen hör hemma'», sade Palme som antydde att
statminister Fälldin borde avsätta Gustafsson.27 Uttalandet gick enligt
Palme inte att »förena med bevarad trovärdighet för vår neutralitets-
politik. Det är särskilt allvarligt när det görs av försvarsministern«."

Palme kallade i riksdagen försvarsministern för en »driftkucku
här och utomlands«." Händelsen belyser den tidens debattklimat —
men också hur dolt västsamarbetet var. Gustafsson framställdes som
okunnig men hade varit med i flera försvarsutredningar och förkla-
rade att han misstolkats." Nio år senare gav Gustafsson en mer sann-
färdig förklaring: »Mitt misstag var att jag öppnat mig för mycket.
Jag var helt enkelt för ärlig.«31 Talesättet att ärlighet varar längst var
inget som gällde för svenska försvarsministrar:

— Gustafsson hade ju gett en realistisk beskrivning. Men i Sverige
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546  var  säkerhetspolitiken ett minerat område. Vissa stigar var minröjda
och där kunde man gå, på vissa andra kunde man inte gå. Torsten
visste inte riktigt var de där låg. Palme var väldigt oförskämd mot
Gustafsson. Jag vill minnas att han stod i kammaren och mer eller
mindre idiotförklarade honom, säger Eric Krönmark.

Förre utrikesministern Sten Andersson, som 1981 var socialdemo-
kratisk partisekreterare, konstaterar:

— Torsten Gustafsson hade rätt. Men det där var ju en omöjlig sits
i ett känsligt läge, säger Sten Andersson.

Försvarsminister Gustafssons chef statsminister Thorbjörn Fäll-
din citerar två oskrivna regler:

— »Allt vad du säger ska vara sant. Men för den skull behöver du
inte säga allt som är sant.» Möjligen bröt Gustafsson mot den sista
regeln, säger Thorbjörn Fälldin. I riksdagsdebatten tog han endast
pliktskyldigast sin partivän Gustafsson i försvar och förklarar varför:

— Det är en gammal regel att en beskyllning kan man leva med.
Men om du förlänger debatten så att den pågår i flera dagar då nitas
den in i folks medvetande, säger Fälldin. Och han drar sig till minnes
livsvisdomen en gammal gumma i hans barndom bjöd grannfruarna
på:

»Käre ni, kom ihåg en sak. Om ni ser att det kommer främmande
och ni inte har hunnit tömt potta, som står där under kökssoffan —
då, käre ni, låt pottan stå still! För om ni rusar dit och tar tag i'na och
flyttar den in till kammaren så rör ni om i det där så det osar sju
gånger mer! «

Neutralitetspolitiken tålde alltså inte att röras om i. Samma iakt-
tagelse har den finländske säkerhetspolitiske experten Tomas Ries
gjort. Han har liknat politiken vid en cocktail: »Blandningen skulle
dock varken skakas eller röras, utan ligga mycket stilla med neutrali-
teten på ytan och NATO-samarbetet på botten. Det enda pinsamma
med det hela var att det rimmade illa med svenska regeringars freds-
nissepolitik, och i synnerhet den moraliserande kritik av NATO och
USA som karaktäriserade Palmeåren.«32

En som var aktiv i försvarspolitiken under Olof Palmes regerings-
tid var Anders Thunborg. Näst Olof Palme själv och Sven Andersson
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var Thunborg antagligen den som var bäst insatt i de hemliga väst-
kontakterna. Thunborg hade varit internationell sekreterare hos So-
cialdemokraterna och även arbetat med internationella kontakter
inom IB under överbefälhavare Synnergren och IB-chefen Birger
Elmer." När Thunborg tillträdde som statssekreterare under Sven
Andersson 1969 blev han ändå »förvånad« över hur omfattande
västsamarbetet var med tanke på »vår neutralitetsretorik «."

Thunborg var alltså statssekreterare under Vietnamkriget och
»frostens år» mellan USA och Sverige 1973-1974. Trots detta hade
Thunborg, som han sade, »grönt kort« till det officiella Washington
som i övrigt inte tog emot svenska politiska besök på hög nivå. Thun-
borg var aktiv även i underrättelsesamarbetet och besökte själv ame-
rikanska flygvapnet i Wiesbaden »någon gång när det strulade«."
Med ÖB Stig Synnergrens ord var Thunborg »mer skolad för det här
än någon annan «."

ÖB Synnergren var ofta hos Thunborg, som då var statssekrete-
rare. Även näste ÖB, Lennart Ljung, var minst en gång i veckan hos
Thunborg som då hade utnämnts till försvarsminister. Lennart Ljung
som var signalofficer hade genomgått Special Communications
Course i England och General Staff College i USA. Det stora person-
liga kontaktnät som Ljung hade skaffat sig vid sina utländska studier
höll han aktivt vid liv. Lennart Ljungs tjänstedagbok vittnar även om
många internationella kontakter. När Ljung 1986 avgick kom den
amerikanske generalen Richard Lawson, ställföreträdande chef för
USA-styrkorna i Europa, på inofficiellt besök och gav Ljung utmär-
kelsen Legion of Merit. Detta var ett av flera möten mellan de två."
Det följer ett mönster från tidigare svenska överbefälhavare som
hade kontakter med USA:s vice befälhavare för Europa, DCINCEUR
(Deputy Commander in Chief, US European Command). Denne var
vanligen flygofficer med bakgrund i  USA:s strategiska bombflyg.
DCINCEUR var inte lika känd som NATO:s högsta befälhavare och
höll lägre profil utåt. Därmed kunde flera amerikaner på posten lättare
dyka upp i Sverige utan att bli igenkända. Att kontakten med USA-
styrkornas högsta ledning i Europa vidmakthölls av Sveriges högste
militär så sent som 1986 har tidigare inte uppmärksammats."
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548 V i c e a m i r a l  Frank Rosenius, som arbetade i Försvarsstabens Ope-
rationsledning z åren 198z—I985 under Lennart Ljung, utgår från
att ÖB:s resor och kontakter var kända av ministern.

— Det var det möjligas konst inom givna politiska ramar. Alla de
här resorna som ÖB och försvarsstabscheferna gjorde måste ju ha
avrapporterats till försvarsministern — förtroligt, naturligtvis, säger
Frank Rosenius.

Det stämmer med förre försvarsministern Anders Thunborgs upp-
fattning. Det är annars ganska vanligt att politiker antyder att väst-
samarbetet var något som militären bedrev på egen hand, långt ut-
över vad regeringen vetat om och än mindre tillåtit. Men det motsägs
av Thunborg, en av de politiker som verkligen var insatta. Thunborg
misstänkte aldrig att Försvarsmakten undanhöll information eller
spelade under täcket med västsidan utan att regeringen visste om det:

»Militärerna och den politiska ledningen satt i samma båt. De
hade ett gott samarbete. 039 Tvärtemot den gängse bilden att västsam-
arbetet klingade av under 1970- och 198o-talen så tilltog det enligt
Thunborg: »Våra förbindelser man-mot-man i både politiska och
militära sammanhang ökade hela tiden under perioden. Sådan infor-
mation finns dock inte dokumenterad.« Principen var att inget verk-
ligt viktigt skulle sättas på papper och »det var väl bra det«, enligt
Thunborg.4° Det är minst sagt anmärkningsvärt att Thunborg säger
detta, att västkontakterna ökade hela tiden under 1970- och 1980-
talen, när han hörs av den säkerhetspolitiska utredningens experter.
Trots detta vittnesmål och en rad fakta som talar i samma riktning så
kom utredaren Rolf Ekeus ändå fram till motsatsen — västkontak-
terna avtog efter 1969.

Lennart Ljungs efterträdare som ÖB Bengt Gustafsson har bekla-
gat att Ljung endast informerade honom om underrättelsesamarbe-
tet, men inte om de övriga västkontakterna. Gustafsson var ÖB de
sista tre åren av kalla kriget, från 1986. Nu var Gustafsson ingen
fullkomlig novis, som militärbefälhavare i Övre Norrland hade han
ju etablerat goda kontakter tvärs över gränsen till sin motsvarighet
i Norge och de gjorde gemensamma rekognosceringar i terrängen.
Under Gustafssons ÖB-tid fortsatte Försvarsstabens löpande hemliga



Vad visste politikerna?

kontakter med NATO-grannarna. De »sköttes av överstar och kom-
mendörer« i Operationsledningen som inte bad ÖB Gustafsson om
lov innan de reste.

Gustafsson blev därmed enligt egen utsago den förste ÖB som inte
»visste allt« om västsamarbetet. En tänkbar förklaring till detta kan
vara ett rent förbiseende av Lennart Ljung. Bengt Gustafsson hade
snabbefordrats av regeringen utan att, som Ljung och Synnergren,
först ha tjänstgjort som försvarsstabschef där de dolda västkontak-
terna ingick i jobbet. En annan förklaring är att Ljung, som 1984 på
eget initiativ beslutade att tugga sönder de äldre planerna på samar-
bete med NATO-länderna, verkligen ville sätta punkt då. Mot det
talar att han tog emot USA-generalen Lawson 1986 och denna boks
uppgifter från överstarna Joakim Collin och Hjalmar Mårtenson om
fortsatt planering och förberedelser för samverkan med NATO-län-
derna i krig även efter 1984. Kanske var det så enkelt att Ljung inte
litade på att han kunde anförtro alla hemligheter till nästa genera-
tions officerare som skolats i den officiella neutralitetsretoriken och
var mer frispråkiga?

Bengt Gustafsson anser att det var »genant« att han inte var fullt
informerad. Men han förstod ändå raskt att neutralitetspolitiken hade
flera bottnar. Ett exempel var när hans norske kollega Vigleik Eide
erbjöd Gustafsson att träffa NATO:s överbefälhavare för Europa,
SACEUR John Galvin (på posten 1987-1992.). Gustafsson tvekade
och frågade försvarsminister Roine Carlsson om han kunde få träffa
Galvin i Oslo.

— Det fick jag. Det var en aha-upplevelse. Sedan hade Galvin och
jag årliga kontakter. Vi snackade naturligtvis yrkesmässigt, men inte
några konkreta grejer som hade med krig att göra. Konkret talade vi
FN-insatser, minns Bengt Gustafsson.

ÖB Gustafsson var noga med att informera sina försvarsministrar
— även om de hemliga operationer som genomfördes av KSI, Konto-
ret för särskild inhämtning. Bengt Gustafsson kunde då inleda mötet
med ministern med orden »nu skall jag berätta något för dig som du
varken har hört eller vill veta«. Då brukade Roine Carlsson säga:
»Då går vi upp!«, varpå de två gick upp till rummet Kajutan högst
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5 50 upp under takåsarna i Försvarsdepartementet där ingen annan kunde
höra och veta vilka hemligheter de talade om.

Återigen denna formulering om att någon som inte »vill veta» —
det vill säga visserligen förstå och veta om, men inte behöva ta ansvar
för om något går snett och kommer ut i offentlighetens ljus.

Jan Nygren blev statssekreterare i Försvarsdepartementet 1988
under Roine Carlsson. Vissa delar av västförberedelserna kände han
till, andra låg hos ministern. På departementet fanns en grupp för
»särskild planläggning» som hade hand om planer för rikets ledning,
flyktvägar med mera. Nygren uppfattade att de låg under försvars-
ministern själv.

— Jag visste vad de sysslade med, men det skedde ingen redovisning
till statssekreteraren.

Jan Nygren, som satt fram till regeringsskiftet 1991, säger att var-
ken USA eller Sovjet hade några illusioner om var Sverige hörde hem-
ma i ett krig — trots neutralitetspolitiken:

— USA uppfattade Sverige ungefär så som Torsten Gustafsson sade:
man visste på vilken sida vi stod — alldeles självklart var det så. Rys-
sarna uppskattade den zon av icke-allians som fanns i Norden. Men
de är ju inte dumma i huvudet utan förstod vad Sverige höll på med.
Wennerström och Bergling bidrog väl dessutom till att ge dem detal-
jer i ämnet, säger Jan Nygren.

Både försvarsministrar och statssekreterare i Försvarsdepartemen-
tet besökte militärledningens krigsövningar. Dessa följde under 198o-
talet samma mönster som Försvarshögskolans spel, vittnar en av
deltagarna om:

— Neutraliteten upphörde när vi anfölls. Man kunde inte se ett
enda storkrigsfall som inte innebar att både NATO och Sverige kom
i krig och det var uppenbart vilken sida vi skulle hamna på. I övnings-
förutsättningarna var det vanligt, men inte alltid förekommande, att
spelet gick till en punkt där man var medkrigförande med NATO.
En av åtgärderna var att fördela de militära resurserna i Östersjön,
berättar en av deltagarna.

I övningarna uppstod frågor av typen: »Vad är det då vi behöver
hjälp med?» Från väst kunde Sverige i scenarierna få robotar, special-
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ammunition och resurser för att röja ammunition.
Politikerna övernattade till och med ibland i anläggningarna un-

der övningarna och kunde få god inblick i vad militären övade.
— Det var nog svårt att inte fatta vad som hände, fortsätter denne

deltagare som också berättar om att vissa politiker värjde sig mot
spelförloppets inneboende logik. Som vanligt i scenarierna gick Sov-
jet in i Finland och anföll över svenska gränsen. En känd socialde-
mokrat hade i spelet rollen som statsminister. Han hävdade i timmar
att det endast var en incident i norr. I resten av landet skulle vi vara
i fred och vara neutrala. Till slut tvingades han acceptera att vi var i
krig."

Det står alltså klart att landets överbefälhavare under hela kalla kri-
get hade mycket nära kontakt med försvarsministern. Västsamarbe-
tet var därmed hela tiden förankrat i regeringen. De fåtaliga invigda
nyckelpersonerna i försvarets ledning kan åtminstone inte ha uppfat-
tat det på något annat sätt. Grunderna för västsamarbetet, som lades
fast vid slutet av 1940-talet och i början av 1950-talet, kom därmed
att gälla hela kalla kriget ut — även om formerna förändrades och
kretsen av invigda begränsades för att undvika läckor till offentlig-
heten.

Karaktäristiskt är att dessa kontakter mellan politiker och militä-
rer på 1970- och 198o-talen vanligen skedde muntligt. Därmed fanns
få röjande dokument som kunde läggas någon till last om de hade
läckt ut och avslöjats. Något tydligt tecken på att någon ÖB gått
längre än vad som var godkänt av hans närmaste statsråd har jag inte
stött på. Centralt i den dolda alliansen var axeln mellan ÖB och för-
svarsministrarna. Men vad visste i så fall statsministrarna?

»DU HAR RÄTT ATT MÖRKA« STATSMINISTRARNA

Tage Erlander var försvarsvän, Amerikavän och den främste av arki-
tekterna bakom västsamarbetet. Hans dagböcker visar att han var
väl informerad om västkontakterna.42Två av Erlanders medarbetare,
Olof Palme och Ingvar Carlsson skulle småningom bli partiledare och
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5 5 2 statsministrar. Redan under Erlanders tid grundlades av allt att döma
ett arbetssätt där statsministern väl visste vad som pågick — men »inte
ville veta«.

Ett exempel på det kan hämtas från en verksamhet som var lika
hemlig som västsamarbetet, nämligen arbetet på en svensk atom-
bomb åren 1945-197z. Trots regerings- och riksdagsbeslut om att
förbjuda forskning och tillverkning av kärnvapen 196o fortsatte ut-
vecklingen i största hemlighet. De maskerades som »skyddsforsk-
ning« mot kärnvapnen.

Torsten Magnusson var chef för kärnvapenprogrammet 1945-
1968. Det sysselsatte på 1960-talet över 300 forskare och tekniker
inom Försvarets forskningsanstalt, FOA, plus ytterligare ett okänt
antal personer inom försvaret, AB Atomenergi och regeringskans-
liet." Magnusson som också var FOA-chef 19. AR ,1974 har vittnat
om att regeringen underrättades skriftligt och godkände FOA:s
atomvapenforskning. Men så fanns det också information som gavs
på ett annat sätt, i en mindre krets:

— Det andra var genom muntliga föredragningar för försvars-
ministern. Då var också ofta statsministern och finansministern med.
Att informera regeringen var en av mina viktigaste uppgifter. Men
ibland verkade det som om statsministern inte ville förstå eller veta
vad nästa steg skulle bli (min kursivering)»

När atombombsprogrammet avslöjades av journalisten Christer
Larsson i Ny Teknik 1985 ville Tage Erlander inte uttala sig utan
hänvisade till Olof Palme. Erlander motiverade detta med orden:
»Palme var ju den som var chef för atomeriet.«45

Olof Palme efterträdde 1969 Tage Erlander som partiledare och
statsminister. Det innebar ett generationsskifte i mer än ett avseende.
Medan Erlander resonerat sig fram i  regeringskretsen ville Palme
styra och ställa, något som partiveteraner som Sven Andersson och
Sten Andersson inte gillade."

Olof Palme ledde S-regeringen fram till den borgerliga valsegern
1976, som då bröt fyrtiofyra års socialdemokratiskt regeringsinne-
hav.

Under Palmes första statsministerperiod pågick Vietnamkriget och
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vänstervågen med svensk kritik av USA:s krigföring. Ju mer politiskt
kontroversiellt det dolda västsamarbetet blev, desto färre visste om
det — och desto mer personaliserad blev kunskapen om detta. När det
gällde underrättelseverksamheten och Sveriges samarbete med andra
länder sade Anders Thunborg att »Ingvar Carlsson kunde en del,
men den som kunnat allt var Olof Palme«.47

Olof Palme var en central aktör i svensk säkerhetspolitik under
kalla kriget. Under sin tidiga politiska karriär framstår Palme som
något av en kall krigare: internationell studentpolitiker med ameri-
kanskt stöd, antikommunist, anställd vid Försvarsstabens underrät-
telseavdelning där han arbetade med att organisera den hemliga
svenska motståndsrörelsen i krig.48 Palme var också atomvapenan-
hängare och alltså den på politisk nivå som under Erlander övervakat
det topphemliga arbetet med att ta fram en svensk atombomb.

Detta är fakta som till synes rimmar illa med Palmes senare of-
fentliga profil som USA-kritiker, fredsaktivist och kärnvapenmot-
ståndare. Som framgått kompenserades Palmes USA-kritik under
Vietnamkriget i det fördolda med att både underrättelsesamarbetet
och det militära utbytet med USA intensifierades. Utåt sades dock
inte ett ord om detta.

Enligt Anders Thunborg »fanns en Palme-myt som bortsåg från
hans västvänliga och antikommunistiska hållning» och glömde att
Palme var »en av de ledande kommunistmotståndarna« som hade
arbetat hårt för att »rensa ut kommunister ide internationella student-
förbunden «.49

En vanlig uppfattning är att Olof Palme inte trodde att Sovjet
kränkte Sverige under vattnet vid Hårsfjärdenjakten 1982, trots att
hans regering protesterade mot Sovjet. Palme skulle mer eller mindre
ha blivit utsatt för en kupp av Ubåtsskyddskommissionen, ledd av
Sven Andersson och med Carl Bildt som en pådrivande ledamot. Men
dåvarande marinchefen Per Rudberg ger en annan bild. Han berättar
att Palme var oerhört intresserad av ubåtskränkningarna och kallade
upp Rudberg.

— Han frågade mig rakt ut: »Var tror du de kommer ifrån?» Jag
svarade: »Med de indikationer vi har, så är det nog ryssarna.« »Det
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5 5 4 ä r  klart att det är de — det är bara de som är så djävla dumma!«, sade
Palme, enligt Rudberg.

Att Palme var övertygad om att Sovjet låg bakom styrks också av
dåvarande FN-ambassadören Anders Ferm som på Palmes uppdrag
via en »back-channel« samtalade med Sovjet för att få dem att upp-
höra med kränkningarna.5°

Palme — som ju själv hade arbetat i Försvarsstaben — hade även
egna personkontakter där. En av dessa uppger för mig att Palmes
irritation över Ubåtsskyddskommissionen inte så mycket gällde ut-
pekandet av Sovjet som inkräktaren som det att Palme inte hade fått
påverka formuleringarna. Det styrks även av den socialdemokratiske
ledamoten i kommissionen 011e Svensson. Till honom sade Palme att
han var »förbannad« men det gällde något annat. »Rapportens slut-
satser och att vi pekat ut Sovjet hade han inga invändningar emot.
Däremot klagade han över ett par formuleringar i det säkerhetspoli-
tiska avsnittet.«"

Längre fram greps Palme av tvivel på ubåtskränkningarna. Ty
trots nya rapporter om kränkningar så kom det inte fram handfasta
bevis, vilket var frustrerande. Samtidigt skapade det problem i rela-
tionen till Sovjet, säkerhetspolitiken blev en inrikespolitisk stridsfrå-
ga och utrymmet för svenskt agerande på det internationella planet
krympte. Eller som Anders Thunborg uttryckte det: »Ubåtarna för-
störde Palmes ambitioner. Vi kunde inte spela samma roll som Palme
tänkt. «"

Mot den andra supermakten, USA, var Per Rudberg en av dem
som agerade på Olof Palmes uppdrag.

— Palme gav mig order att se till att Pentagon var på gott humör
i samband med diverse utspel han gjorde.

Ubåtskränkningarna orsakade en mängd politiska kontroverser.
Vid en av dessa, den så kallade Bildtaffären 1983, riskerade en del av
den dolda alliansen att bli känd. Det var Carl Bildts kontakter i USA
som ledde till ett unikt uttalande där regeringen fördömde denne en-
skilde riksdagsman. Orsaken var att Carl Bildt direkt efter Ubåts-
skyddskommissionens rapport hade åkt till Washington och Penta-
gon, vilket klandrades som »synnerligen omdömeslöst«. I uttalandet
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nämndes att Bildt i Washington hade diskuterat med »den andra su-
permaktens underrättelsetjänst«. Vad Bildt hade gjort var att han i ett
möte arrangerat av Sveriges ambassad hade träffat representanter för
Pentagons underrättelsetjänst, Defense Intelligence Agency, DIA.
Men regeringen var inte enig i fördömandet. Enligt uppgift från Sten
Andersson var både han och Anders Thunborg emot.

— Det stora problemet var ju att Palme blev så djävla arg. Och han
måste få någonting för att lugna ner sig. Men han handlade fel. Palme
matchade ju fram Bildt på det här sättet, det tyckte jag var dumt.
Både Bildt och Palme var lika på det sättet att de ibland kunde reta
folk utav helvete för att de var så arroganta och självsäkra. De gav
liksom inte motståndaren en chans, säger Sten Andersson.

Leif Leifland var kabinettssekreterare i UD under de borgerliga
åren 1977-1982. och följde sedan striderna i Sverige som ambassadör
i London.

— Olof Palme tvingade fram den här kadaverlydnaden och att ut-
rikespolitikens trovärdighet inte fick ifrågasättas. Det var en funk-
tion av Olof Palmes temperament och personlighet med kompro-
misslös inställning till meningsmotståndare — en motståndare är en
lymmel. Olof Palme var en psykologisk gåta, säger Leif Leifland.

Men med dagens kunskap om den dolda alliansen kan det även ha
funnits ett annat motiv hos Palme. Efter Sveriges kraftfulla protest
mot Sovjets ubåtsintrång kan statsministern inför offentligheten ha
önskat markera distans mot USA. Banden mellan USA och Sverige
hade stärkts efter försvarsminister Weinbergers besök 1981. Precis
som 195z under Koreakriget blev det 198z under det andra kalla
kriget en intensifiering av Sveriges dolda militärpolitiska relationer
med USA. I februari 1983 hade Olof Palme och försvarsminister An-
ders Thunborg på Arlanda träffat den mäktige ordföranden i USA-
senatens försvarsutskott John G Tower. Mötet hölls hemligt i Sverige
men läckte ut i USA.53 Vad som inte var känt i maj 1983 var att chefen
för DIA vid samma tid hade en inbjudan att besöka Sverige. Det visste
Bildt — vilket fick Palme att ställa in besöket. Men Sveriges inbjudan
till DIA-chefen var ett kort som Bildt aldrig spelade ut mot Palme.

— Det hade jag aldrig gjort. Det var ju det som var problemet. Re-
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5 5 6 geringen kunde ju räkna med den grundläggande lojaliteten från min
sida, säger Carl Bildt.

Ubåtsfrågan var endast en av flera strider om säkerhetspolitiken.
Enligt Moderaterna och Bildt visade ubåtskränkningarna att Social-
demokraterna led av ett »systemfel« i synen på Sovjetväldets karak-
tär, som de nu visade undfallenhet inför. Enligt Socialdemokraterna
och Palme hotade å andra sidan de borgerligas tal om frihet i Öst-
europa freden, och var uttryck för antisovjetisk korstågsanda.

Fred ställdes alltså mot frihet — trots att en klassisk socialdemo-
kratisk förstamajparoll varit »Alla folks frihet — hela världens fred«.
I december 1984 började Palmes närmaste i partiledningen känna att
Palme drev de ständiga striderna om säkerhetspolitiken för långt. Vid
ett möte med det socialdemokratiska partiets verkställande utskott
kritiserade Sten Andersson Palmes ständiga strider om neutralitets-
politiken och fick stöd av andra."

Samtidigt som de militära öppna och dolda kontakterna med USA
intensifierades lade sig Sverige nära Sovjet med olika nedrustnings-
initiativ. Örjan Berner, som sedan skulle bli svensk ambassadör i
Moskva, konstaterade i slutet av 1984:

»I själva verket har det varit så att Stockholms utrikespolitiska
linje på för Moskva viktiga områden, det vill säga nedrustningsfrågor
i Norden och i Europa, sällan löpt så parallellt med de sovjetiska
ståndpunkterna som under 8o-talet.«" Under 1980-talet började
också svenska fartyg och flygplan uppträda mer försiktigt och över-
trädde sällan mittlinjen i Östersjön. Att Sverige skulle ha visat und-
fallenhet mot Sovjet brukade tillbakavisas då. Men idag finns det en
annan öppenhet. Tidigare S-statsrådet Jan Nygren håller med den
moderata kritiken om att det fanns ett »systemfel« i synen på Sovjet.

— Det är klart att det fanns. När jag tänker tillbaka på den tiden —
hur kunde vi hamna i ett sådant läge? Det är inte särskilt smickrande.
Jag har ju också deltagit i eller lyssnat på diskussioner om att man
egentligen inte skulle bråka med ryssarna. Freden var trots allt vikti-
gare än friheten. Hotet om kärnvapenkriget var stort. Därför skulle
man helst inte kritisera ryssarna i onödan. Men det var en idiotisk
inställning, naturligtvis, säger Jan Nygren och tillägger:
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— Det var ett märkligt fenomen. Inte minst arbetarrörelsen och
socialdemokratin har anledning att fundera över sin egen historia.
Vad var det som gjorde att man då plötsligt kunde vara väldigt med-
görlig? Jag kan förstå det som en pragmatisk hantering av svensk
säkerhetspolitik. Men jag har svårare att förstå det i någon sorts ideo-
logisk mening.

Jan Nygren anser också att striderna om säkerhetspolitiken be-
rodde på att det efter Tage Erlander, alltså under Palmes statsminis-
tertid, uppstod ett glapp i kunskaper och kontakter mellan regering
och opposition.

— Säkerhetspolitik är ingen tebjudning, ibland måste man spela ett
dubbelspel. Men då ska det finnas samstämmighet. Finland är ett bra
exempel. Där var man pragmatisk och skaffade sig samsyn — i huvud-
sak i alla fall — om hur man skulle hantera ett antal frågor. Det är inte
säkert att man behöver vara överens om allting. Men man behöver
prata med varandra om saker och ting — och efter Erlander så inträf-
fade ett glapp, säger Jan Nygren.

Även Olof Palmes politiske levnadstecknare Kjell Östberg fäster
sig vid vad han kallar »denna dubbla bokföring« i sin bok När vin-
den vände från 2oo9:

Olof Palme var från början väl insatt i den svenska neutrali-
tetspolitikens alla aspekter utan att någonsin redogöra för
dess hemliga delar. Det var först efter hans död som detta
blev känt i hela sin omfattning. Tvärtom var han under hela
sitt politiska liv mån om att det militära samarbetet med
NATO fortsatte att fungera även när han i sin utrikespolitik
kom på konfrontationskurs med USA.%

Centerledaren Thorbjörn Fälldin efterträdde Palme som statsminister
1976 och var det i fem år i två perioder (1976-1978 och 1979-1982.).
Här uppstod ett glapp: Fälldin säger att Palme inte sade ett ord om det
hemliga västsamarbetet till honom vid regeringsskiftet. Men Fälldin
som liksom Palme var reservofficer utgick ändå från att Sverige i ett
krig skulle få hjälp från väst och att detta krävde förberedelser.
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5 5 8 -  Det framkom vid Folk och Försvars rikskonferenser. Där hände
det att både frågeställare och de som svarade var ovanligt öppna.
Men den politiker som kom dit första gången och inte sysslat med
försvarsfrågor — den begrep ju inte det, säger Thorbjörn Fälldin.

Palme informerade inte heller Fälldin om den hemliga motstånds-
rörelsen.

— Det fick jag veta via Synnergren när jag blev statsminister. Dess-
förinnan hörde jag aldrig något.

ÖB Stig Synnergren hade varit Fälldins chef i det militära och med
»Synnergren kunde jag tala om vad fan som helst«. Fälldin berättar
att Synnergren hade ett speciellt sätt att både informera och få god-
kännande från statsministern när det gällde hemliga ting.

— Det hände nog ofta att Synnergren informerade. Om veder-
börande som tog emot informationen passade och inte ville ge något
besked uppfattade Synnergren det alltid som ett ja. »Det är nog djäv-
ligt om det här blir känt och att ÖB är inblandad. För guds skull, det
ska inte finnas några ministrar inblandade i det här.« Det var hans
tes. Jag hade den allra största respekt för Synnergren.

Var regeringen alltså å ena sidan informerad, men hade å andra
sidan ryggen fri och kunde dementera: det här är ingenting vi beslutat
om?

— Ja. Han insåg att en sådan situation kunde uppstå, svarar Thor-
björn Fälldin.

Lennart Ljung efterträdde Synnergren som ÖB 1978. Ljung fick en
nära och förtroendefull relation till Fälldin som befästes under de tio
krisdygnen när U 137 stod på grund i Gåsefjärden 1981. Enligt Fäll-
din hade varken Synnergren eller Ljung uppfattningen att Sverige
skulle tvingas kämpa ensamt i ett krig.''

Thorbjörn Fälldins trepartiregering sprack på kärnkraftsfrågan
1978 och statsminister för ett år blev Ola Ullsten, FP. Vad kände han
till om västsamarbetet?

— Jag visste nog i stort sett hur det var. De som sysslade med för-
svars- och säkerhetspolitik på ett mer intimt sätt hade ju detaljerna
klarare för sig. Men Nixondoktrinen om att man ska samarbeta och
samordna kände vi till. USA tillmätte ju Sverige stor betydelse som
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randstat. De gav prioritet till Sverige som fick ta del av försvarsmate-
riel innan, eller istället för, NATO-länderna, svarar Ola Ullsten och
tillägger:

— Underrättelsesidan vet jag mindre om. Det var nästan medvetet
att jag inte ville veta. Ibland krävs det arbetsfördelning.

Än en gång en ledande politiker som förstod — men »inte ville
veta». Det börjar kännas som ett mönster.

Efter mordet på Olof Palme 1986 blev Ingvar Carlsson statsminis-
ter fram till 1991. Carlsson hade lång erfarenhet av regeringskansliet
och var utbildningsminister 1969-1973, bostadsminister 1973-1976
och statsministerns ställföreträdare 1982-1986. Carlsson hade alltså
främst arbetat med inrikesfrågor. I motsats till både Palme och Fäll-
din var Carlsson inte reservofficer. Han hade heller inte deltagit i
Försvarshögskolans chefskurs och krigsspel i vars scenarier neutra-
liteten alltid bröt samman.

— Jag var aldrig med på dem, jag ansåg att jag inte hade tid. Men
där förekom sådant där, det vet jag. Neutralitetspolitiken får inte
vara så dogmatisk att den blir det godas fiende. Utan man får fundera
på vad som händer om den bryter samman.

Som statsminister besökte Carlsson regeringens hemliga krigshög-
kvarter och visste att det fanns en beredskap för motstånd under
ockupation. Däremot säger han sig inte ha känt till en rad andra för-
beredelser som pågick under hans regeringstid och som jag redovisar
här. Det gäller exempelvis krigsplaceringen av en svensk överste i en
stab utanför München, ett arrangemang som ÖB Stig Synnergren ska
ha legat bakom.

— Det är inte säkert att sådant rapporterats till regeringen. Hade
regeringen fått reda på det hade de sagt: det där är olämpligt, sådant
ska vi inte syssla med. Det kan ha förekommit, men jag tror inte att
ÖB medvetet varit illojal mot regeringen. Synnergren var ju en väl-
digt dynamisk person — och han kände att han hade sitt ansvar.
I grunden upplevde vi honom som en lojal person som kände till var
gränserna låg. Men även hans omdöme kan ju på någon punkt ha
klickat, svarar Ingvar Carlsson.

Intressant nog ger Carlsson nästan identiskt samma bild som Fäll-
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5 60 d in  av hur ÖB genom att berätta om hemliga ting får regeringens
tysta och diskreta godkännande:

— Har ÖB redovisat en sak för regeringen och han då inte fått
»stopp och belägg! « — då har han ju fått ett medgivande att gå vidare,
säger Ingvar Carlsson.

Han anser att överbefälhavarna varit lojala personer som känt till
var gränserna gick. Ingvar Carlsson som började hos Tage Erlander i
statsrådsberedningen redan 1958 tillägger:

— Jag hörde aldrig att Palme eller Erlander kom till mig och sade
»nu har ÖB gjort så och så och gått bakom ryggen«.

Det gällde även FRA vars byteshandel västerut enligt Carlsson
aldrig var uppe till allmän beredning i regeringen. Orsaken var att
detta hade blivit för »tungrott«.

— I vissa lägen har man en chans. Det gäller då att bedöma: Ska jag
släppa det här för att få den där andra informationen som kan vara
viktig? Även neutralitetspolitiken måste vara pragmatisk. Vi måste i
ett sådant läge, för att få för oss livsviktig information, vara beredda
att använda en del information som vi själva hade.

Det blev en underrättelseallians, en väldigt stor intressegemenskap?
— Det är naturligtvis mänskligt att det växer fram en personlig

kontakt. Men systemet måste fungera på det sättet. Jag har i varje fall
aldrig i efterhand sett något exempel där jag studsat och sagt »Hur
kunde man vara så omdömeslös?».

FRA skickar hela tiden signaler västerut, i realtid, det är ett ganska
stort steg?

— Ja, den amerikanska och brittiska underrättelsetjänsten var så
massiv och intensiv i förhållande till vår. Sverige var ett väldigt intres-
sant land, även om det inte var vi som samlade in de avgörande infor-
mationerna.

Den här bokens uppgifter om mineringar i Öresund och ubåts-
linjen i Östersjön känner däremot Carlsson inte igen från någon före-
dragning.

— Vi kan aldrig vara säkra på i en regering att — i det här fallet —
marinen talar om allting för regeringen. Men det fanns ju absoluta
gränser för vad de fick företa sig eller inte. Vi vet ju att det fanns
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marinofficerare som var väldigt kritiska mot Palme eller vår politik 5  61
— vad de förde för samtal när de mötte NATO-kolleger vet jag inget
om, säger Ingvar Carlsson.

Kanske stannade informationen hos försvarsministern och gick
inte vidare till Carlsson. En av Sveriges högsta officerare med insyn i
västsamarbetet säger mig: »Ingvar Carlsson ville inte veta.«

Försvarsminister Eric Krönmark kallade ju västförberedelserna
»ett dubbelspel som var ens förbannade skyldighet«. När jag möter
Ingvar Carlsson vänder han sig mot ordet dubbelspel. Han talar öp-
penhjärtigt om att de förberedelser som gjordes var nödvändiga.

— Det var en riktig och rimlig politik och det var inget omoraliskt
i det. Det var att värna på ett rimligt sätt om landets säkerhet att det
då fanns sådana förberedelser, säger Ingvar Carlsson.

Att svenska folket inte visste om det, var avsiktligt:
— Man skulle inte veta. Det finns ju vissa saker, även i en demo-

krati, som man med hänsyn till landets trygghet och säkerhet inte kan
gå ut och tala om.

Men det sades att varje förberedelse för samverkan var utesluten
— samtidigt gjordes förberedelser i det fördolda?

— Det är detsamma som att man inte säger »vi funderar på om vi
möjligen ska devalvera«. Det finns vissa saker där du har rätt att
mörka. Du har rätt att mörka om en devalvering, du har rätt att
mörka om att du vidtar åtgärder på säkerhetspolitikens område. Om
du inte mörkar dem så riskerar du att fienden kan förbereda sig, sva-
rar Ingvar Carlsson som tycker det är »självklart« att vissa saker
måste ske dolt.

Även om det går att följa Ingvar Carlssons resonemang är det ändå
en viss skillnad mellan att tyst fundera på en devalvering under några
dagar eller veckor och att bedriva en dold politik under årtionden.
Statsnyttan kan visserligen göra det nödvändigt att mörka. Men det
innebär inte att det är rätt att upphöja det som är osant till en
dogm.

En sak som Ingvar Carlsson säger under intervjun gör mig förund-
rad. Det är när jag frågar om hur beskeden till svenska folket har
förändrats i de olika utgåvorna av Om kriget kommer. Hur tyngd-



5 62 punkten har förskjutits bort från kamp för »frihet och självständig-
het» 1961 till att 1989 bli en annan. Vid kalla krigets slutår är ju
beskedet till svenska folket att »vi inte har något militärt samarbete
med andra länder i fredstid. Om det blir krig ska vi vara neutrala och
inte gå med på någondera sidan. « Ingvar Carlsson säger sig inte kom-
ma ihåg någon debatt om detta.

Jag tar fram Om kriget kommer från 1961 och visar sidan 1. Den
har rubriken »TILL SVERIGES MEDBORGARE». Därunder dekla-
rationen om Sveriges politik där friheten och självständigheten beto-
nas. Orden neutralitet och alliansfrihet saknas helt. Längst ner på
sidan finns dateringen »Stockholms slott i maj 1961« följt av två
namnteckningar, statschefens och regeringschefens: kung Gustaf VI
Adolfs och statsminister Tage Erlanders. Jag håller fram sidan och
Ingvar Carlsson svarar:

— Det här är ju en propagandaskrift.
Jag häpnar inför svaret. Om kriget kommer delades ut till hushål-

len 1961. Den avslutades med maningen: »Bevara skriften bland
Dina värdehandlingar — en dag kan du behöva den.« Beskeden i Om
kriget kommer var så viktiga att de trycktes och återkom i kortver-
sion i telefonkatalogerna som spreds i miljontals exemplar varje år
under kalla kriget. Men nu avfärdar Ingvar Carlsson denna skrift,
med de auktoritativa orden från hans egen lärofader och företrädare
Tage Erlander, som en »en propagandaskrift«. Högre än så värdera-
des alltså inte beskeden från Sveriges statsledning till svenska folket.

Den siste svenske statsministern under kalla kriget var Carl Bildt,
som efterträdde Ingvar Carlsson hösten 1991, drygt två månader
före Sovjetunionens upplösning vid jultid samma år. Bildt uppger att
han inte fick någon briefing om västsamarbetet av Carlsson. Nu
kände Bildt ändå »på ett eller annat sätt« till bland annat underrät-
telsesamarbetet med USA och planerna på att sända ut svenska sam-
verkansgrupper till NATO-länderna vid krig.

Att det fanns en dold verklighet bakom neutralitetsparollerna för-
stod Bildt redan tidigare, och han nämner tre sådana aha-upplevelser.
I mitten av 1970-talet besökte Bildt (då ännu inte riksdagsman) led-
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ningscentralen för USA:s strategiska bombflyg i Omaha i Nebraska. 5  63
— Jag förvånades och imponerades av hur de visade att de blixt-

snabbt kunde få upp flygvädret över Sverige och svenska flygfält på
de jättelika displayerna.

Nästa gång var när Bildt på 1980-talet ingick i en försvarsutred-
ning och besökte ett avancerat svenskt kustartilleribatteri vid Ystad.
Där följde batteriet de fartyg som rörde sig mellan svenska kusten
och östtyska Riigen — indelade i tre grupper:

— Batteriet i Ystad var rätt slående. Det var tre kolumner: egna,
fiendens och allierade. Vilket, när man tittade på de konkreta situa-
tioner som vi kunde utsättas för i södra Östersjön och Östersjöutlop-
pen, var fullständigt nödvändigt och logiskt. Men det var något
annorlunda än den officiella bilden, säger Carl Bildt med ett under-
statement.

Att det fanns en kolumn för allierade var inte någon tillfällighet.
I kustartilleriet användes redan 195o ett brittiskt system med olika
färger för att markera var fartyg hörde hemma: blåa = egna, röda =
fientliga, gula = oidentifierade och gröna = vänner/allierade. Där
fanns även symboler för hangarfartyg. Färgkodningen hängde med
ända in i dataåldern."

Den tredje aha-upplevelsen var när Bildt i en svensk försvarsbe-
redning besökte Öst- och Västtyskland. Östtyskarna såg Sverige som
motståndare, medan bilden var den motsatta hos det västtyska marin-
kommandot i Gliicksburg:

— Det var uppenbart att det fanns en uppdelning i vilka zoner man
opererade ubåtarna.

Att Sverige skulle få hjälp av USA som hade utfärdat en ensidig
säkerhetsgaranti stod däremot inte klart för Bildt.

— Jag tror inte man förstod det. Man kunde inte vara säker på att
få hjälp, det var beroende av scenarierna och resurserna. USA hade ju
inte oändliga stridskrafter, ens på den tiden, säger Carl Bildt och till-
lägger:

— Men det var väl flygunderstöd det i första hand handlade om.
Det är klart att USA hade ett mycket starkt egenintresse. Skulle det
komma en sovjetisk invasion gentemot Sverige så skulle det äventyra



5 64 Norge och Nordatlanten, hela försörjningslinjen över Atlanten och
därmed Västeuropa. Min senare erfarenhet är att amerikanska för-
band har planer för praktiskt taget allting.

Bildt anser att svenska folket borde ha getts större insyn i den po-
litik som faktiskt fördes:

— Jag tycker man kunde haft en annan öppenhet. Det var inte oför-
enligt med den alliansfria politiken att göra förberedelser för en si-
tuation där denna skulle misslyckas. Men det var ju då oförenligt
med den lite annorlunda tolkning av neutralitetspolitiken som Palme
slog in på där han skulle moralisera gentemot resten av världen, säger
Bildt som är den ende ännu aktive politikern jag intervjuat. På sin
blogg skriver han samma vecka:

»Det är slut på de dubbla budskapens tid i svensk säkerhetspolitik
— tiden när det sades ett, men förbereddes ett annat, tiden när man i
Washington och Moskva visste mycket mer om vår verkliga politik
än vad man någonsin vågade informera Sveriges riksdag om.»"

Vad visste egentligen Sveriges riksdag?

» D E T  P R ATA D E S  A L D R I G  O M  S A M A R B E T E T  V Ä S T E R U T «

R I K S D A G E N

»All offentlig makt i Sverige utgår från folket» — så lyder första para-
grafen i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar. Och i dess fjärde
paragraf slås fast: »Riksdagen är folkets främsta företrädare.»

Men under kalla kriget hölls folkets främsta företrädare — riksdags-
ledamöterna — okunniga om det dolda samarbetet med väst. När den
hemliga militära underrättelsetjänsten IB avslöjades 1973 var det en
nyhet för gemene man. Anmärkningsvärt nog blev det en nyhet också
för riksdagens försvarsutskott som inte vetat någonting om IB.

Säkerhetspolitiken har i Sverige varit furstens provins. Andra har
inte släppts in. Men under Tage Erlanders regeringstid 1946-1969
visste oppositionsledarna hur det stod till. Åtminstone Högerns Jarl
Hjalmarsson och Folkpartiets Bertil Ohlin (partiledare 1944-1967)
och efterträdaren Sven Weän hade kunskap. En orsak var att Erlan-
der ända in på 1960-talet var inställd på att vid en kris bilda en sam-
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lingsregering. Även om han i sina dagböcker raljerar över Bertil Ohlin 5  65
var denne tilltänkt utrikesminister." Centerpartiets ledare Gunnar
Hedlund åren 1949-1971 var inrikesminister 1951-1957 och hade
därmed vetskap om den hemliga motståndsrörelsen." Det hade däre-
mot inte Hedlunds efterträdare, oppositionsledaren Thorbjörn Fäll-
din när han 1976 blev statsminister (som har framgått informerades
Fälldin då inte av Palme utan av ÖB).

Folkpartisten Hans Lindblad kom in i riksdagen 1969. Han var
riksdagsledamot i tre omgångar under sammanlagt totalt tjugo år,
fram till 1993. Större delen av tiden ägnade han sig åt försvarspolitik.

— Det pratades aldrig i utskottet om samarbetet västerut. Men för
mig var det uppenbart att vi hade ett samarbete. Viggensystemet,
avtalet bakom det med USA och underrättelsesamarbetet kände jag
till, säger Hans Lindblad.

Som flygintresserad visste Lindblad att Sverige luftförsvarade en
stor del av frontlinjen mellan NATO och Warszawapakten. Om man
på Europakartan vrider på Sverige i8o grader så motsvarar Sveriges
del av fronten sträckan från Ystad till Rom. Det var enligt honom
Sveriges försvar som gjorde det möjligt för Norge att slippa ha ame-
rikanska baser på sitt territorium i fredstid.

— Vi var på västmakternas sida redan i fredstid, som en förebyg-
gande insats. Ryssarna och amerikanerna visste ju hur verkligheten
var: vi var ryggtäckning åt Norge. Neutralitetspolitiken gäller bara
till den dag du blir anfallen, därför måste vi tänka på vad som händer
i krig. Iden att vi i något sammanhang skulle skjuta på amerikaner
eller norrmän är absurd, anser Hans Lindblad.

Sina kunskaper fick han främst via partikamraterna Erik Boheman
(FP-riksdagsman och talman, kabinettssekreterare under världskriget
och ambassadör i London och Washington) och folkpartisten Sven
Weden (partiledare 1967-1969). Den senare hade en god relation till
Tage Erlander. Weden såg Erlander som garanten för att västsamarbe-
tet fortsatte, enligt Lindblad som arbetar på en bok om Weden.

Överhuvudtaget var sekretessen hård gentemot försvarspolitikerna.
I riksdagens försvarsutskott satt ju också Vänsterpartiet kommunis-
terna som sågs med misstro av de övriga partierna och militären.



5 66 Utskottet fick inte ens reda på hur många artilleripjäser och strids-
vagnar Sverige hade.

— Siffrorna stod ju i den årliga Military Balance som utkommer i
London — men i Sverige hemligstämplades allting. Det var närmast
komiskt, säger Hans Lindblad.

En budgetpost som försvarsutskottet måste behandla är anslaget
till det topphemliga FRA. När utskottet skulle informeras skedde det
på ett närmast farsartat sätt. När FRA:s generaldirektör kom delades
det under hans anförande ut papper i numrerade exemplar till leda-
möterna som inte fick någon paus för att studera dokumentet, som
var av teknisk karaktär. Så fort generaldirektören talat färdigt samla-
des papperna in. Hans Lindblad minns hur utskottets socialdemo-
kratiske ordförande utbrast:

»Säg inte mer! Ska vi veta — så ska vi veta allt. Då är det bättre att
inte veta något alls! «

Hans Lindblad säger självkritiskt att de kunde ha frågat om mer,
men utskott på femton personer lämpar sig inte för förtrolig informa-
tion. Men inte heller de riksdagsledamöter som ville fick veta. När
Carl Bildt på besök i Milo Syd frågade om den operativa planeringen
fick han intetsägande svar. Hans Lindblad försökte förgäves få fram
hur stora styrkor Warszawapakten egentligen kunde sätta in i en kust-
invasion mot Sverige. Vad var det vi skulle försvara oss emot? Det
gick inte att få svar i Sverige — men under ett besök i NATO-landet
Danmark fick Lindblad och de andra svenska riksdagsledamöterna
besked — av en dansk amiral.

— Han svarade öppet på alla de frågor som de inte svarat på hemma
i Sverige. Han utgick förstås från att vi svenska försvarspolitiker var
briefade hemmavid. Det fanns i Danmark inga hemligheter för oss,
minns Hans Lindblad.

En liknande erfarenhet hade han i Nordnorge dit den norske för-
svarsministern Johan Jorgen Holst hade åkt enkom för att träffa
svenska parlamentariker.

— Det var en aha-upplevelse. Det var otroligt med all information
vi kunde få av honom. Han verkade inte ha några hämningar utan
berättade om radarstationer, hur stora deras resurser var och om de
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skulle räcka till för att möta en invasion från Warszawapakten, minns 5  67
Hans Lindblad.

Ställde ni frågan i Norge om vi skulle få hjälp av NATO?
— Nej, det låg ju i sakens natur att vi försvarar dem. Och blir vi

anfallna så får vi hjälp, svarar Hans Lindblad.
Han anser att det fanns partitaktiska skäl på bägge sidor av block-

gränsen bakom tigandet om den dolda alliansens dubbelpolitik.
— För Erlander och de som upplevt andra världskriget var krig en

realitet. På Erlanders tid var det helt klart: blir västsamarbetet känt
så måste det avbrytas. Det bidrog till att de borgerliga inte heller
gjorde någon sak av det. När vi sedan kommer till Palme och det
gänget så upplevde de inget krigshot. Västsamarbetet var inte för-
ankrat hos folket, inte hos regeringen och inte i partiet. Det är klart
att en socialdemokratisk partikongress hade blivit fly förbannad om
det hade blivit känt, anser Hans Lindblad.

När svenska riksdagsmän ville veta något — då var det alltså hos
våra NATO-grannar de fick besked. Det talas ibland om EU:s demo-
kratiska underskott och med det menas att medborgarna och deras
valda ombud i Europaparlamentet inte har så mycket att säga till om
i EU. Vad ska man då säga om Sveriges riksdag och det dolda samar-
betet västerut? Sveriges folk och dess valda ombud har inte känt till
den politik som förts i deras namn. Professor Kjell Östberg beskriver
i sin Palmebiografi »den dubbla neutraliteten« som ett demokratiskt
dilemma: »Samarbetet med väst måste hållas hemligt och förnekades
ständigt. Det betyder att medborgarna inte fick möjlighet att få infor-
mation om, eller ens öppet diskutera, en av tidens allra viktigaste
frågor.«62 Till det kan läggas att bristande rättrogenhet mot den
officiella dogmen användes som inrikespolitiskt slagträ.

»ÖVERLÖPERI OCH OMDÖMESLÖSHETER«
TABUN, MYTER OCH VERKLIGHET

Att politiker träter om säkerhetspolitik och angriper varandra är en del
av deras yrkesroll och vardag. Men under kalla kriget kunde de stats-
tjänsteman, officerare och forskare som sade hur det var råka illa ut.



5 68 A t t  Sverige var ett västland som gränsade till det kommunistiska
Sovjetimperiet och kunde beröras i ett storkrig kan verka självklart
idag. Likaså att Sovjet var den potentiella fienden. Men under 1980-
talet skärptes den politiska retoriken: »Vårt försvar är riktat åt alla
håll. «

Verkligheten var dock en annan. Visserligen övade Försvarsmakten
försvar av Västsverige, som en del av neutralitetspolitikens optik.
Men bland manskap och befäl var nyttan av dessa övningar ifråga-
satta — många visste ju att förbandet inte skulle slåss i Västsverige
utan på andra håll om det blev allvar. Ett exempel är övningen Väst-
gräns 1985 i Värmland. När den spelade invaderande fienden — öv-
ningens B-styrka — rullade ut ur skogen såg den inte ut som Högkvar-
teret hade tänkt sig. Den sovjetiske militärattachén blev alltmer bis-
ter, minns en av följeslagarna, pressofficeren H G Wessberg:

— B-styrkans anfall inleddes av en pluton infanterikanonvagn 91.
På kanonernas eldrör hade soldaterna med vit tejp skrivit CCCP. På
ett torn stod FROM RUSSIA WITH LOVE och på vagnssidan hade
de tejpat hammaren och skäran!

Vid en vinterövning i Nedre Norrland stötte en annan sovjetisk
attaché som talade god norska på en grupp slutkörda soldater. Atta-
chn frågade soldaterna hur övningen hade varit. Soldaterna svor
och klagade över allt möjligt och hade inte riktigt klart för sig vem de
talade med. Till slut kom Sovjetofficeren till sin kärnfråga som ställ-
des på klingande norska:

— Men om det blir krig, ställer ni upp då?
— Det ska du ha djävligt klart för dig, att om ryssen kommer så

skjuter vi!
Det var den verklighet som omvärlden såg och hörde. Men detta

fick inte sägas högt i Sverige så att svenska folket kunde se och höra.
Istället fördömdes den som talade klarspråk.

Det skedde när militärbefälhavaren för Milo Öst, Bengt Lehander,
1987 förklarade för Försvarshögskolans chefskurs: »Vi planerar för
att vi kan bli utsatta för ett överraskande angrepp. För närvarande är
Warszawapakten den enda potentiella angriparen mot Östra militär-
området. «
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Det kan ju tyckas vara en ganska naturlig utgångspunkt för den 5  69
som ska försvara östra Sverige. Men detta skulle han inte ha sagt. Det
kom nämligen på tryck i Eskilstuna-Kuriren. Utrikesdepartementet
reagerade. Lehander och några andra statstjänare angreps för att ha
gjort sig skyldiga till »överlöperi och omdömeslösheter«. Det skedde
i en hemlig promemoria från ett departementsråd på UD:s politiska
avdelning. Överlöpare är detsamma som förrädare och när anklagel-
seskriften blev känd togs det ordet tillbaka. Men kritiken i övrigt
stöddes av UD-ledningen." Det säger något om takhöjden i Sverige
1987.

Jan Nygren, S, som tillträdde som statssekreterare i  Försvars-
departementet året därpå, 1988, är förundrad över debattklimatet:

— När jag gjorde lumpen och när vi talade om Försvarsmaktens
inriktning så var det aldrig någon hemlighet att vi tränade för att
möta ett ryskt angrepp. Hur kunde denna enkla sanning plötsligt i
den offentliga debatten framstå som något konstigt och suspekt?
Det fördes politiska diskussioner in absurdum — när det fanns mycket
logiska, rimliga och pragmatiska skäl till att svenska värnpliktiga i
första hand tränades för att möta hot ifrån Warszawapaktens styr-
kor.

Ingvar Carlsson säger att också neutralitetspolitiken måste vara
pragmatisk. Men de som deltog i en krigsövning i ett bergrum i Bar-
karby i slutet av 1970-talet, alltså under den borgerliga regeringen,
fick snarare lära sig att den var dogmatisk. I övningen angreps Sve-
rige av Sovjet och det blev krig. Då anlöpte en brittisk-amerikansk
sjöstyrka till Brofjorden för att stödja Sverige.

— Varpå regeringen gav order om att de ska avvisas med vapen-
makt. Vi skulle alltså avvisa hjälpen och föra ett tvåfrontskrig. Den
dogmatiska politiken fick företräde framför det som alla visste egent-
ligen skulle ha skett om det varit verklighet, minns viceamiral Frank
Rosenius. (Från 1958 och en bit in på 1960-talet hade det varit en
hemlig krigsuppgift för Västkustens marinkommando att i krig »en-
ligt särskilda direktiv samverka med ev allierade sjöstridskrafter och
förbereda basering av sådana«.64)

Vid mitten av 1980-talet deltog Frank Rosenius också i ett internt



5 70 seminarium på Försvarsdepartementet där Sverige hotades och an-
fölls av Sovjet. En officer som råkade säga att neutraliteten brutits
och att vi då kunde alliera oss med den andra sidan blev utskälld efter
noter.

Att inom regeringskansliet ta upp motsättningen mellan deklare-
rad politik och militärstrategiska realiteter var inte gångbart. Det in-
såg departementsrådet Nils Gylden vid Försvarsdepartementet när
han vid en diskussion om motiven bakom ubåtskränkningarna tog
upp supermakternas syn på Sverige. Gylden pekade på att den ena
supermakten misstrodde oss medan den andra hade förväntningar.
»Inlägget möttes av massiv tystnad, varefter man började tala om nå-
got annat.«65

1987 bjöd Försvarets forskningsanstalt in tidigare amerikanska
försvarspolitiker till ett seminarium. De talade klarspråk om att Sov-
jet var det enda realistiska hotet mot Sverige och att vi tillsammans
med Danmark och Norge stod inför samma hot. Detta var sedan
1948 också den svenska statsledningens reella hotbild och grunden
för det hemliga samarbetet med Danmark och Norge. Men att sådant
framfördes utan att »det på talarlistan fanns någon svensk deltagare«
som kunde ge den officiella synen upprörde UD. Det ska i rättvisans
namn sägas att UD av allt att döma svävade i okunskap om dubbel-
politiken. Flertalet diplomater i UD eller tjänstemännen på Försvars-
departementet kände inte till den dolda politiken. De kunde därmed,
som en diplomat uttrycker det, »sjunga med änglarna « och framföra
den officiella linjen. En svensk ambassadör som varit stationerad i ett
av våra NATO-grannländer förklarar för mig att han kände sig som
»en nyttig idiot« när han långt senare fick reda på vad som skett un-
der ytan på det militära planet. Medan tjänstemän och diplomater i
exempelvis Norge kände till hela sitt lands politik, så hemlighölls
centrala element i den svenska politiken för de svenska företrädarna.
Det var en av nackdelarna med dubbelpolitiken och ledde också till
ineffektivitet.

— Under hela min tid så var det en dragkamp mellan UD och För-
svarsdepartementet. Det var mer eller mindre en brandvägg däremel-
lan, säger Eric Krönmark.

Ingvar Carlsson som var statsminister 1987 försvarar den typ av
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fördömanden som skedde mot tjänstemän och officerare som talade 5 7 1
klarspråk med att man inte ville »veckla in sig i en situation som är
väldigt svår att hantera«.

— Det skulle undergräva effektiviteten i de åtgärderna. Man ville
naturligtvis inte tala om att vi förlängde våra landningsbanor, och
sådant. Varför skulle vi underlätta för ryska spioner? De som hade
ansvaret ville inte föra en offentlig diskussion om vad man skulle
göra, säger Ingvar Carlsson.

En likartad tankegång finns i UD-promemorian från 1987. Att
inför »öppen ridå ta ut sorgerna i förväg« och tala om hur ett tredje
världskrig kunde utvecklas var både ofruktbart och riskfyllt. Detta
eftersom det ledde till spekulationer om »neutralitetens eventuella
misslyckande eller rentav möjligheten att få hjälp utifrån<<.66

Jan Nygren som var statssekreterare i Försvarsdepartementet från
1988 är förundrad över hur hjälpen utifrån kunde bli tabu.

— Under efterkrigstidens alliansfrihet talade man inte om något
slags neutralitet i evighet — amen! Det fanns även formuleringar som
antydde att man mycket väl kunde begära hjälp utifrån om neutrali-
teten bröts. Och med tanke på situationen var det från väst denna
hjälp kunde komma. Men någonstans på vägen försvann detta reso-
nemang. Var det en medveten hantering av säkerhetspolitiken — eller
var det en glidande förändring? Vad var det som gjorde att man
flyttade sig? frågar han sig.

Det gjordes också karska deklarationer om hur Sverige skulle agera i
krig som inte stämde med vad som skulle ha hänt i verkligheten. En
sådan myt är att Sverige skulle bekämpa amerikanska kryssnings-
robotar. Enligt Rolf Ekkls utredning skulle detta problem knappast
ens behöva uppstå. Sverige hade ju både regler och ett luftförsvar
»vars struktur och automatik så effektivt underbyggde neutralitets-
avsiktens trovärdighet att såväl öst som väst inrättade sina krigsplan-
läggningar så att svenskt luftrum skulle respekteras, åtminstone i in-
ledningsskedet i en konflikt».67

Hur var det då i verkligheten? Kryssningsrobotarna flög på låg
höjd, de navigerade efter terrängen och väntades korsa Sverige på



572  väg mot Sovjet. Sovjet krävde i hotfulla ordalag att Sverige och Fin-
land skulle bekämpa dem.

— Vi kunde inte låta dem passera, vi fick varningar från ryssarna,
minns dåvarande statssekreteraren Sven Hirdman.

Sovjets ambassadör Jakovlev krävde besked av försvarsminister
Krönmark om de skulle skjutas ner.

— Jag var ju tvungen att säga att vi skulle hävda svenskt luftterrito-
rium. »Vi har vårt Viggensystem, de här robotarna går med låg has-
tighet, de är lätta att bekämpa, vi kommer att skjuta ner dem«, berät-
tar Eric Krönmark och lägger till:

— Att vi sedan kan skjuta och bomma — det är en annan sak! Det
räknade vi med. Vår bekämpning hade i verkligheten varit mycket
symbolisk, om den ens hade skett.

Inte heller statsminister Thorbjörn Fälldin, som ju var inbiten
kärnkraftsmotståndare, var tilltalad av att bekämpa dessa kärnvapen-
robotar om de passerade Sverige.

— Säg att du lyckas att skjuta ner dem över svenskt territorium.
Vad hade hänt om kärnvapnen exploderat? Sådana tankar hade också
kommit med i bedömningen, säger Thorbjörn Fälldin.

I riksdagen var Hans Lindblad, FP, den i försvarsutskottet som
kunde mest om flyg. Han insåg att det var praktiskt omöjligt att skjuta
ner kryssningsrobotarna. Men eftersom hotet från dem var ett argu-
ment för hans egna krav på bättre radarsystem och beväpning till
flygvapnet så sade han inte nej.

— Vi kunde rent tekniskt skjuta ner dem. Men det gick ju inte rent
praktiskt: det skulle kräva att man tvingades ha halva flygvapnet i
luften för att flyga i patrullbana mot kryssningsrobotarna. Jag tyckte
det var knäppt, men jag lät formuleringarna gå igenom.

Sven Hirdman konstaterar att i ett krig hade det kommit hundra-
tals robotar.

— Så det hade nog varit kört, så att säga. Men har man börjat
skjuta kryssningsrobotar mot varandra där är det ju redan ett stor-
krig igång i Europa — it's another ballgame.

Överstelöjtnant Lennart Berns som tjänstgjorde på flygstaben och
på Flygstridsskolan minns:

— Doktrinen var: Skjut ner kryssningsrobotar! Men kommer vi in



Vad visste politikerna?

på realpolitik så är det klart att man inte skulle ha gjort det, utan
kryssningsrobotarna fick pinna vidare mot sina tänkta mål.

En komplikation var att flygvapnet hade amerikanska Sidewinder-
robotar. När Sverige skulle köpa dem ville USA försäkra sig om att
dessa inte skulle användas för att skjuta ner andra amerikanska ro-
botar. Man önskade ett arrangemang så att amerikanska kryssnings-
robotar skulle kunna passera Sverige." Detta stämmer också väl med
förväntningarna på Sverige att som »friendly neutral« släppa igenom
överflygningar.

Om kryssningsrobotarna avfyrades från amerikanska fartyg ut-
anför Nordnorge så gick kortaste vägen för dem mot Sovjet över
norra Sverige. Jag frågar generalmajor Bert Stenfeldt om han tror
att flygvapnets amerikanska Sidewinder-robotar skulle ha använts
för att skjuta ner amerikanska kryssningsrobotar.

— Det tror jag inte — inte en sekund.
Skulle ordern ha getts, och skulle piloterna ha lytt den?
— Jag tror aldrig den frågan blir aktuell, den löses på det sättet att

amerikanerna säger »vi kommer att göra så och så«. Och därmed är
det klart, svarar Bert Stenfeldt.

I Försvarsmaktens ledning togs inte heller uttalandena om att
skjuta ner amerikanska kryssningsrobotar på väg mot Sovjet på all-
var, minns Frank Rosenius:

— Nej, vi hade i alla fall inga planer på att optimera vårt försvar
mot vad jänkarna höll på med. Vi hade fullt sjå med ryssarna och
deras system.

Detta är ett sista exempel på dubbelpolitiken under det kalla kri-
get. Offentliga deklarationer och den statliga historieskrivningen
säger en sak — men om den dolda alliansen hade aktiverats så gällde
något helt annat.



15 I Sverige — en icke-röstande
medlem av NATO?

Avslutning

D E N  SOM TROR att Sveriges dubbelpolitik upphörde med kalla
kriget har fel. Än idag, på zo 1 o-talet, existerar en skillnad
mellan hur Sverige agerar i  säkerhetspolitiken och vad

svenska folket får veta.
Som jag har visat går det med fog att hävda att Sverige under

kalla kriget ingick i en informell allians med NATO-länderna. Det
var en dubbelpolitik, dold för svenska folket. Trots svenska deklara-
tioner om neutralitet i krig så trodde inte omvärlden på ett neutralt
Sverige. I Moskva sågs politiken som ett »dubbelspel« och Washing-
ton räknade in oss som »NATO:s sjuttonde medlem». Inte ens bland
våra nära nordiska grannar, de som kände oss bäst, trodde man att
politiken skulle lyckas.

Under senare år har tidigare okänt material om Sveriges samhörig-
het med NATO-länderna kommit fram i svenska doktorsavhandlingar.
Trots det slog den tidigare säkerhetspolitiske utredaren Rolf Ekeus
hösten zoio fast: »Nu vet vi att något dubbelspel inte förekom i neu-
tralitetspolitikens bedrivande. «'

Som den här boken har visat är det tvärtom så att ju fler nya rön
som kommer fram, desto tydligare framträder Sveriges dubbla poli-
tik. Varför fortsätter detta förnekande av fakta och denna historie-
förvanskning? Vad, eller vem, är det som ska skyddas? Finns det något
som ännu på zoio-talet måste hållas dolt? En förklaring kan vara att
vår bild av det förflutna påverkar oss än idag och de val vi gör för
framtiden. Vad som hände under kalla kriget får därför relevans för
hur Sverige kommer att möta zoio-talet med dess utmaningar.

Var och en må idag ha vilken uppfattning som helst om Sveriges
samarbete med NATO-länderna under kalla kriget. Det kan ses som
antingen ansvarsfullt eller riskabelt. Höjde samarbetet med NATO-
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576  länderna tröskeln för ett angrepp mot Sverige och ökade dess chans
att stå utanför krig? Eller riskerade vi på grund av den dolda allian-
sen att kastas in i kriget redan första dagen? Hade Sverige kunnat
göra på något annat sätt? Hade Sverige kunnat gå med i NATO?
Eller fanns inget annat alternativ än att fortsätta det dolda samarbe-
tet under neutralitetspolitikens täckmantel? Här finns det också kri-
tiker, exempelvis Mats Blomberg, som hävdat att den dolda politiken
var farlig, dyr och odemokratisk.2

Tack och lov har vi inte facit — det blev inget krig.

Det i mitt tycke mest problematiska är att svenska folket i hög grad
inte kände till Sveriges verkliga säkerhetspolitik. Ett lands statsnytta
kan ibland göra det nödvändigt att, som Ingvar Carlsson säger, mör-
ka vissa saker. Men under neutralitetspolitikens era upphöjdes det
som var osant till dogm, och det under årtionden. Militärt samarbete
påstods inte förekomma — ja, det var helt oförenligt med politiken.
De som ens förde detta på tal fördömdes i hårda och oförsonliga
ordalag. Att Sverige i praktiken militärt endast hotades av Sovjet-
imperiet fick inte sägas. Samtidigt som västsamarbetet med NATO-
länderna hela tiden pågick i det fördolda.

Att retoriken drevs till allt högre nivåer under 197o- och 1980-
talen har historikern Mikael af Malmborg förklarat med att den
politiska och militära utvecklingen gjorde neutralitet omöjlig. Neu-
traliteten var »talked into existence» och blev enligt honom ett illu-
sionsnummer. Därför »blev varje öppen och kritisk diskussion om
neutralitetens grundvalar ett hot mot neutralitetspolitikens trovärdig-
het. Förutsättningen för debatten är att alla måste vara överens.«3

Klart är att den deklarerade politiken hade ett starkt folkligt stöd.
Det fanns också starka särintressen inom försvar, försvarsindustri
och fackföreningar som gynnades av enigheten. Genom neutralitets-
politiken kom svenska skattebetalare att stå för högre försvarsanslag
än våra nordiska grannar. Pengarna gick delvis till att upprätthålla en
»svensk profil» på försvarsmateriel som utvecklades och tillverkades
inom landet (medan till exempel Norge fick vapenhjälp av USA för
miljardbelopp och inte som Sverige behövde bygga upp ett allsidigt
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stormaktsförsvar i mindre skala). Neutralitetspolitiken var en politik
för fredsförhållanden — i fall av krig hade den dolda alliansen aktive-
rats. Svenska Dagbladets Europakorrespondent Rolf Gustavsson har
provokativt frågat: »Fungerade retoriken om neutralitetspolitiken i
första hand som ett fredstida lyckopiller för att stärka självbilden och
viljan att betala ett starkt försvar? «4

Min drivkraft bakom denna bok har varit att utforska just skillnaden
mellan retorik och realiteter, mellan ord och handling — att klarlägga
Sveriges verkliga agerande i säkerhetspolitiken. Varför då? Jo, av det
enkla skälet att Sverige är en demokrati — med de krav på öppenhet
inför det egna folket som det innebär. Eller för att låna ett uttryck
från USA, the people have the right to know! Svenska folket har rätt
till sin egen historia, rätt att veta vilken politik som förts i dess namn.

Sedan kalla kriget har den politiska kartan i Sveriges närområde
ritats om. Sovjetimperiet är upplöst och Tyskland återförenat. Sverige
och Finland är sedan 1994 partnerländer till NATO genom Partner-
skap för fred och från 1995 fullvärdiga EU-länder. Därefter har
Polen, Estland, Lettland och Litauen blivit fullvärdiga medlemmar av
både EU och NATO.

I Sverige har socialdemokratiska och borgerliga regeringar anpas-
sat vårt försvar till NATO och EU:s militära samarbete. Det har skett
och sker under minsta möjliga offentliga debatt. Orsaken är att neu-
tralitet och alliansfrihet för många svenskar än idag är positivt lad-
dade begrepp som partierna dragit sig för att utmana. Många med-
borgare tror ännu att vi är neutrala eller militärt alliansfria — trots att
vi är med i en politisk union, EU. På NATO:s hemsida stod det hösten
2.010 att Sveriges samarbete med NATO » bygger på Sveriges lång-
variga militära alliansfrihet och en stark nationell samsyn«.3 Men
precis som under kalla kriget har NATO-samarbetet numera en om-
fattning som är okänd för större delen av nationen. Svenska nutida
regeringar använder samma devis för NATO-samarbetet som utrikes-
minister Östen Unden myntade redan 1949 då det hemliga skandina-
viska försvarssamarbetet grundlades, nämligen att regeringen inte
skulle »utropa detta på torgen«.6
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578 H ä r  är några militära fakta om Sveriges försvar på zoxo-talet:
Sju av tio svenska fredssoldater utanför Sverige bär NATO-stjär-

nan på uniformen, på höger överärm. Sveriges största utlandsstyrkor
står under NATO-kommando. I Afghanistan deltar 500 svenskar i
den NATO-ledda International Security Assistance Force (ISAF) och
på Balkan tjänstgör 240 svenskar i Kosovo Force (KFOR).

Övriga tre av tio svenskar i internationell fredstjänst har EU-stjär-
norna på uniformen. Sverige har deltagit i varenda militär fredsope-
ration som EU genomfört — från insatsen i Makedonien 1999 till
piratjakten i Adenviken zoio. Inom EU har Sverige ställt upp som
ledande nation för EU:s Nordic Battle Group zoo8 (och planeras
göra det 2.011 och 1014) vilket kräver nära militärt samarbete med
andra EU-länder. Ett i Sverige ofta förbisett faktum är att av EU:s 27
länder är hela zI fulla NATO-medlemmar. Det innebär att vad vi gör
militärt i EU sker enligt NATO:s standard och rutiner. När Sverige
zoio ledde EU:s antipiratstyrka utanför Afrika kunde den svenske
befälhavaren tala med andra styrkor i området tack vare utrustning
som US Navy lånat ut.

Under 1970- och 1980-talen brukade Sverige ha z000 FN-solda-
ter i fredens tjänst ute i världen. Numera är det nästan inga alls, de
senaste åren har det varit under 3o svenskar i FN:s fredsoperationer.
Istället är det i första hand NATO och i andra hand EU som för befäl
över svensk trupp utomlands, låt vara att bägge har FN-mandat
i ryggen.

Att svensk militär övar på egen hand är ovanligt. Av 61 övningar
som Försvarsmakten genomförde 2.009 var endast 14 av rent natio-
nell karaktär. Hela 41 övningar skedde ihop med olika NATO-län-
der. I de områden där NATO-förstärkningar anlände i kalla krigets
hemliga krigsspel samövar nu Sverige med NATO. Årligen krigar
svenska hemvärnet ihop med NATO-länderna i  alliansens vinter-
övning i Nordnorge. 2.005-2007 lånade regeringen Persson ut hela
ubåten HMS Gotland med besättning till USA. US Navy fick en
övningsfiende och svenskarna fick lära sig hur världens mäktigaste
flottstyrka opererar.'

Under kalla kriget hade svenska kustartilleriet symboler för allie-
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rade hangarfartyg. Kustartilleriet har lagts ner men inte NATO-län-
dernas hangarfartyg. 2009 stävade ett brittiskt hangarfartyg längs
svenska kusten upp i Bottenviken för att delta i flygövningen Loyal
Arrow över Norrbotten. Där deltog stridsflyg från tio NATO-länder,
från Turkiet till USA. 2010 kom US Air Force tillbaka för att samöva
bombattacker och jaktskydd med svenska Gripenplan.

All svensk ledning av svenskt militärt flyg sker på engelska med
enheterna fot och knop istället för meter. Under kalla kriget sökte
svenska flygförare i smyg öva dog-fight med NATO-grannarna. Nu
sker detta regelbundet i  stor skala där svenska, norska och även
finländska flygförband i norr regelbundet veckovis flyger hos varandra.
Svenska Gripenplan med svenska piloter har övat och utvärderats
i luftstridsövningen Red Flag i Nevada, USA. Under 1980-talet övade
Flygenhet 66 i hemlighet att hämta upp agenter från NATO-länderna
i nattens mörker. Svenskar som nu ska sändas ut i konfliktzoner dril-
las vid Försvarets överlevnadsskola i Karlsborg i hur de ska hämtas
upp enligt NATO:s rutiner.8

Efter de skandinaviska försvarsförhandlingarna 1948-1949 slöts
i största hemlighet ett avtal om samarbete mellan luftbevakningen
i Sverige, Norge och Danmark i krig. Detta sker från 2.010 med Norge
redan i  fred inom det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO.
Sverige ska utnyttja NATO:s Air Situation Data Exchange System
vid nödsituationer och gemensamma flygövningar. Det ska användas
också vid hot och i flygvapnets incidentberedskap.'

Under kalla kriget var just Sveriges incidentberedskap en symbol
för vilja och förmåga att dygnet runt markera suveränitet och territo-
riell integritet. Sverige har ett världsledande system för att med data-
länkar säkert överföra information till och mellan våra stridsflygplan
utan någon röjande radiotrafik. Men i den modernaste versionen av
Gripen ska detta system ersättas med ett USA-system, Link 16, enligt
NATO-standard. Systemets kryptonycklar är amerikanska och USA
kan därmed följa trafiken vid till exempel en incident i Östersjön där
svenska flygplan och fartyg ingriper. Därmed avhänder sig Sverige en
del av suveräniteten."
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5 80 I n o m  NATO sker det viktiga löpande arbetet i hundratals kom-
mitteer och arbetsgrupper. Hur många deltar då det militärt allians-
fria Sverige i? Rätt svar: 190 (etthundranittio). Det kan vara fler än
så, det svenska deltagandet är så omfattande att inte ens Sveriges
NATO-delegation vid NATO-högkvarteret i Bryssel säkert kan ange
det exakta antalet." De fem viktigaste kommittéerna är knutna till
NATO:s beslutsorgan och pågående operationer som Afghanistan
och Kosovo. Därutöver är Sverige med på så vitt skilda områden som
civil beredskap, materielhantering, underhåll, ledning, forskning och
utveckling samt i i  zo olika militära kommitteer.

Hur har det blivit så här? Den formella grunden för allt militärt
samarbete med NATO är att Sverige sedan 1994 är partnerland inom
NATO:s Partnerskap för fred, PFE NATO har världens enda fun-
gerande internationella militära standard, och den som ska delta i en
fredsoperation gör bäst i att följa NATO:s standard och procedurer.
Det är en fråga om effektivitet och säkerhet — för att inte utsätta de
egna förbanden för onödiga risker. Sverige uppfyller NATO:s mål om
samverkan inom 6o olika områden — i vissa fall bättre än en del
NATO-länder själva.

Sverige är också med i Euroatlantiska partnerskapsrådet där part-
nerländerna möts i anslutning till NATO:s viktigaste politiska möten.
Här deltar svenska stats-, utrikes- och försvarsministrar, men rådet är
mest ett samrådsorgan mellan alla partnerländerna och NATO:s län-
der. Det är egentligen endast NATO:s kärnvapenplanering och själva
besluten i alliansen som Sverige idag är helt utestängt ifrån.

Sverige är uppskattat i NATO. Vi tillhör de länder som gått längst
i att överge det traditionella territoriella försvaret av nationen. Från
den ena extremen, ett invasionsförsvar på 85o 000 man under vapen,
är vi på väg mot den andra ytterligheten, ett försvar på endast 50000
man 2014.12 Det nya svenska insatsförsvaret ska utvecklas mot en
»expeditionär förmåga» för insatser långt bort där NATO:s stor-
makter USA och Storbritannien varit förebilderna.

Detta blev möjligt genom att Sovjetunionen upplöstes, Ryssland
demokratiserades och de tre baltiska staterna gick med i NATO. Sve-
riges enda potentiella fiende, Sovjet, försvann från horisonten. Politi-
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kerna såg en chans att skära i försvarsanslagen (som sjönk från 2,5 5  8 I
procent av bruttonationalprodukten 1988 till 1,3 procent zo08).

Omställningen drevs på av tongivande generaler i försvarsledningen
som kring sekelskiftet utropade en »strategisk time-out«. Kalla kri-
gets försvarsmakt dömdes ut som ett förlegat »förrådsställt invasi-
onsförsvar«." Hundratals mobiliseringsförråd tömdes, materielen
slumpades bort till vrakpriser och de värnpliktiga krigsplacerades
inte längre i några förband. Under kalla kriget gällde mobiliserings-
tider för armen från sex timmar upp till tre dygn. Med 2004 års för-
svarsbeslut infördes istället i en fotnot »resursförband« där bered-
skapskraven var så lågt satta att det skulle ta upp till tre år att få
hela försvaret på fötter. Det nationella försvaret av Sverige sattes på
undantag.'4

Det var delvis en nödvändig rationalisering. Men den parades med
att svenska politiker blåste »faran över« i försvarspolitiken. Sju par-
tier var eniga om att vii Sverige inte längre behövde ha ett territoriellt
försvar av hela landet. Samtidigt krävde de internationella insatserna
och truppernas säkerhet dyr, modern materiel. Skiftet från regeringen
Persson till Reinfeldt 2006 innebar inte att den ekonomiska utförs-
åkningen upphörde, utan försvarsanslaget sjönk i realt värde från 42
miljarder 2004 till 38 miljarder zoio (en utveckling som fick mode-
rate försvarsministern Mikael Odenberg att avgå 2007).

Insatsförsvaret blev därmed mindre och mindre. Räknat från och
med försvarsbeslutet 1988 till och med försvarsbeslutet 2009 som
ska vara verkställt 2014 så är det en mycket kraftig reduktion av
antalet förband. Armsförbanden har minskat från 29 brigader (en
brigad omfattar vanligen 5 000 man) till 7 bataljoner (en bataljon är

000 man) — en minskning med 93 procent. Armens rörliga insats-
förband ska alltså 2014 bestå av sju manöverbataljoner. Det är inte
mycket, sju bataljoner motsvarar i numerär vad som under kalla kri-
get fanns tillgängligt enbart för att försvara området runt Arlanda
flygplats. Av 4o örlogsfartyg som fanns 1988 ska det bara finnas I I
kvar, en reduktion på 72 procent. Flygdivisionerna har redan mins-
kat från 27 till 4, en minskning med 85 procent."

För att lättare kunna sätta förbanden i fredsinsatser utomlands



5 8 2 avskaffade alliansregeringen i  två riksdagsbeslut 2009 och zoio
värnplikten. Motivet var att värnpliktiga endast kan användas för
försvar av Sverige medan utlandsstyrkan måste rekryteras på frivillig
väg. Sverige är det enda land i Norden som helt har avskaffat värn-
plikten. Det skedde mot folkets vilja, 63 procent av svenskarna vill
behålla värnplikten. Störst var stödet bland de berörda ungdomarna
själva, 74 procent av de unga männen mellan 15 och 29 år ville be-
hålla plikten.16 Beslutet är fattat och målet är att skapa ett stående
yrkesförsvar anställt på hel- och deltid som både kan användas i Sve-
rige och ska kunna sändas utomlands. Insatsförsvaret ska 2.014 bestå
av z8 000 officerare, soldater och sjömän. Till detta kommer en nu-
merär på zz000 i hemvärnet (som döpts om till nationella skydds-
styrkor).

Visserligen är dagens enheter bättre utrustade. De klarar också de
internationella fredsinsatserna mycket bra, även enligt utländska be-
dömare. Men för en allvarlig kris eller rentav krig så har försvaret
stora blottor och saknar vitala system (luftvärn, kvalificerade vapen,
mörkerutrustning). Åtta av tio officerare svarade 2010 att deras för-
band inte klarar att gå i strid." Det är resultatet av vad som i försva-
ret kallats »den stora oredans år«.'s Professor Wilhelm Agrell sum-
merar i sin bok Fredens illusioner det nationella svenska försvarets
nedgång och fall:

Från zoos fanns inte längre någon nationell försvarsför-
måga kvar. Det fanns resurser för övervakning av luftrum
och sjöterritorium och militära enheter som i teknisk
mening kunde användas också i det geostrategiska närom-
rådet. Men det fanns ingen förbandsstruktur, ingen krigs-
planläggning och ingen övningsverksamhet som ens
avlägset liknade den som Finland under samma period
vidmakthållit.'9

En jämförelse med Finland visar på stora skillnader. Finland står lik-
som Sverige formellt utanför NATO-medlemskapet och är med i EU.
Men finländarna har valt en annan väg i säkerhetspolitiken. De har



Sverige — en icke-röstande medlem av NATO? Avslutning

bibehållit en omfattande försvarsmakt på 350000 man.2° Och ut- 5 8 3
rikesministeriet ger klara besked om den realpolitik som gäller i Hel-
singfors: »Grunden för Finlands säkerhetspolitik är en övertygande
försvarskapacitet.«n Kontrasten mellan Sverige och Finland är så
stor att president Tarja Halonen redan 2004 konstaterade:

— Vi befinner oss i ett sådant geopolitiskt läge, att vi inte riktigt kan
göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret.n

Sverige förlitar sig numera verkligen på grannarna, i praktiken på
NATO-länderna och Finland. Utan att vi formellt gått med i någon
militärallians utformade samtliga sju riksdagspartier i regeringens
försvarsberedning både 2.007 och zoo8 en solidaritetsklausul:

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof
eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland eller
annat nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder
agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Det innebär att
Sverige kan bidra med militärt stöd vid kris- och konflikt-
situationer. Vi ska kunna och vilja hjälpa varandra i hän-
delse av olyckor, kriser eller konflikter och med relevanta
förmågor. Sverige ska mot denna bakgrund både ha förmåga
att ta emot och ge militärt stöd. (Mina kursiveringar.)23

Sveriges solidaritet gäller alltså medlemsländerna i Europeiska unio-
nen — bland annat våra östliga grannar Estland, Lettand och Litauen,
som gränsar till Ryssland. »Annat nordiskt land« innebär att Sverige
inkluderar också NATO-länderna Norge och Island. Att Sverige där-
med ställt sig solidariskt med alla våra NATO-grannar har i svensk
debatt gått nästan spårlöst förbi, likaså att vi själva förväntar oss
hjälp av NATO. När jag hösten 2.009 skrev i en artikel att vi nu valt
sida om Ryssland skulle hamna i konflikt med våra EU- och NATO-
grannar i Baltikum var en läsarreaktion att detta måste »strida mot
vår grundlagsfästa neutralitet«. Frånsett att neutraliteten aldrig var
grundlagsfäst så illustrerar reaktionen ändå hur stort avståndet är
mellan politiska beslut och vad som rör sig i folkdjupet, ty inte heller
detta har utropats »på torgen«.24



5 84 Formuleringarna om solidaritet växte fram successivt under 1990-
talets avspänning. NATO utvidgades och det svenska närområdet
hamnade i periferin av försvarspolitiken i Europa — som också den
var inriktad på insatser i Afrika och Asien. Det var en tid då det
rådde vackert väder i säkerhetspolitiken.

De sju partiernas solidaritetsklausul publicerades strax före kriget
mellan Georgien och Ryssland i augusti zoo8. Kriget kastade mörka
skuggor över hela Europa. När tongivande politiker vid Folk och
Försvars rikskonferens zo o  i ett krisscenario ställdes inför situatio-
nen att de kunde tvingas leva upp till solidaritetsklausulen och in-
gripa militärt i Baltikum mot Ryssland så slog de bakut.

Även Finland har gjort motsvarande deklaration, som till och med
går längre än den svenska. Finland talar klartext om det som svenska
politiker gärna talar tyst om, nämligen om militära ingripanden.
Landet bistår andra medlemsländer inom EU och förväntar sig att de
agerar på samma sätt.

En biståndsskyldighet som även omfattar militära medel är
ett åtagande som faller sig naturligt i ett sådant nära
förbund som unionen utgör. Det är klart att den starka
samhörigheten i unionen också återspeglar sig på den
militära verksamheten och på beredskapen att försvara
andra medlemsländer med alla till buds stående medel .23

Finland har också börjat öva med NATO:s snabbinsatsstyrka. (Sverige
var på väg att göra detsamma, men alliansregeringen ändrade sig.)16

Medan Sverige under kalla kriget hade ett förhållandevis starkt
försvar, störst i Norden, så räknade vi ändå i det tysta med hjälp från
NATO-länderna. Numera, när vårt nationella försvar krympt till en
bråkdel så deklarerar vi inte bara att vi förväntar oss hjälp utan
också att vi ska hjälpa andra. Frågan är, med vad? Under kalla kriget
hade Finland, som tvingats delta i Vänskaps-, samarbets- och bi-
ståndspakten med Sovjet, inte mycket hjälp att hoppas på från
NATO. I motsats till Sverige vidmakthåller de ännu ett omfattande
nationellt försvar och markerar tydligt att solidariteten också inne-
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fattar att de själva ska agera militärt. Finland har nu skapat sig en 5  8 5
egen handlingsfrihet medan Sverige i praktiken snarare avhänt sig
sin.

Georgienkriget zoo8 blev en vattendelare med flera konsekvenser,
på både kort och lång sikt. I 2009 års svenska försvarsbeslut började
pendeln svänga tillbaka. Fullt fungerande modern materiel som strids-
vagnar och stridfordon skrotas inte utan får stå kvar i förråden, och
ett kompani vagnar flyttades till Gotland som något år tidigare blivit
avmilitariserat. Sommaren zoio kom också politiska signaler om
territoriell regional ledning av försvaret på fyra platser utanför Hög-
kvarteret, dit allt hade koncentrerats några år tidigare."

En likartad förändring sker inom NATO som efter Georgienkriget
börjat se över sina medlemsländers försvar. Efter att ha betonat inter-
nationella fredsinsatser lade alliansen i en ny strategi i november
zo o större vikt vid försvaret av medlemsländernas eget territorium.
När Estland, Lettland och Litauen gick med i NATO 2004 uppgjor-
des inga planer för de nya NATO-ländernas försvar. Övriga NATO-
länder bedömde att det inte fanns något militärt hot från Ryssland,
som de heller inte ville provocera. Sedan dess har Ryssland kommit
ur sitt militära svaghetstillstånd och har börjat upprusta.

Detta och Georgienkriget har medfört att alliansen börjat göra för-
svarsplaner för Estland, Lettland och Litauen. Planer måste också övas
och det lär bli nästa steg. USA har under 2009—zolo för första gången
övat att sätta in flyg-, mark- och marinstridskrafter i Baltikum.

En annan utveckling är att Frankrike, som har varit drivande när
det gällt EU:s militära uppbyggnad, under president Nicolas Sarkozy
beslutat återgå i NATO:s militära kommandon (som president Char-
les de Gaulle lämnade 1966). Frankrike ska besätta 800 poster i
NATO. Det kan leda till att NATO:s militära tyngd i Europa ökar,
på bekostnad av EU:s.

Hur som helst finns ett ökat strategiskt intresse för Nordeuropa
och Arktis. En orsak är att USA:s president Barack Obama efter Ryss-
lands protester skrotade den robotsköld som föregångaren George
W Bush planerat med baser i bland annat Polen. Istället kommer ett
nytt system, som bland annat baseras till sjöss genom jagare och fre-



5 8 6 gatter ur USA:s flotta. De kan även sändas in i Östersjön när det be-
hövs, svarade USA:s flottchef Gary Roughead mig när han besökte
Sverige 2.o io. Han förutspådde en ökad USA-närvaro i Östersjön
och önskade närmare samarbete med Sverige.28

Att det strategiska landskapet runt omkring oss håller på att föränd-
ras framgår också av en strategisk framtidsrapport från Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOI. Analytikern Fredrik Lindvall konstaterar:

Ur ett militärt operativt perspektiv kan inte NATO genom-
föra militära försvarsoperationer i de baltiska staterna utan
att använda svenskt territorium. För att skapa luftöverlägsen-
het krävs baseringar och anflygningsvägar som förutsätter
att svenskt territorium och möjligen sjö- samt landterritorium
kan disponeras av alliansen. Dessutom går den närmaste
vägen mellan kontinentala USA och Mellanöstern över
Sverige och svenskt närområde, vilket gör området viktigt
för robotförsvar och framtida amerikanska strategiska
attackförmågor.29

Baser och flygvägar för NATO på och över svenskt territorium. Det
hela känns märkligt välbekant från kalla krigets värld och dolda
samarbete. Det är uppenbart att Sverige åter kan hamna i skärnings-
punkten som frontstat mellan stormakterna.

Eller är vii själva verket redan inräknade bland NATO-länderna?
När en svensk delegation för något år sedan besökte NATO-hög-
kvarteret i Bryssel frågade en deltagare: Om Sverige vill gå med i
alliansen, hur lång tid skulle det ta att bli medlem? Svaret blev en
motfråga:

— Hur lång tid tar det att flyga anslutningsdokumentet över
Atlanten?

NATO-ländernas anslutningsdokument förvaras nämligen i Wash-
ington. Sverige skulle alltså vara nio flygtimmar från ett NATO-inträde

naturligtvis en överdrift. Men svaret återspeglar att Sverige är
närmare knutet till NATO än någonsin. Sverige — och Finland — be-
traktas numera inom alliansen som »allierade partners «.3°
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Men även här finns en väsentlig skillnad mellan de två nordiska 5  8 7
grannländerna.

Finland har noga utrett för- och nackdelar med ett NATO-medlem-
skap i tre skilda utredningar. Den officiella politiken är att Finland
»upprätthåller möjligheten att ansöka om medlemskap i NATO«.31
Något beslut att gå med finns inte, men finländska regeringen slår fast:
»Det finns också i fortsättningen starka grunder för att överväga ett
finskt NATO-medlemskap. Ett omfattande politiskt samförstånd är
nödvändigt och beaktandet av medborgarnas åsikt är viktigt när man
fattar beslut om ett eventuellt medlemskap. «32

Någon statlig utredning av NATO-medlemskapets för- och nack-
delar har inte gjorts i Sverige. Istället sker Sveriges officiella närman-
de till NATO diskret med små, små steg i taget. 1998 flyttade både
Sverige och Finland in med sina diplomatiska NATO-delegationer
innanför stängslet till NATO-högkvarteret i Bryssel. De svenska och
finska delegationerna ligger på samma våningsplan mitt emot varan-
dra. Normalt brukar svenska beskickningar utomlands invigas av
en minister. Till EU-huvudstaden Bryssel åker ministrar varje vecka.
Men under hela tio års tid hade ingen minister, varken socialdemo-
kratisk eller borgerlig, intresse eller tid att inviga Sveriges NATO-
delegation. Inte heller när delegationen zoo8 upphöjdes till egen
myndighet kom någon på politisk nivå från Stockholm. Kontrasten
till Finlands NATO-delegation är slående. Finländarna har hållit be-
tydligt högre profil, har en mycket öppnare attityd och mer informa-
tion på sina hemsidor. Att Sverige håller en lägre profil kan bero på
att den svenska neutralitetspolitiken var självvald, medan Finlands
ställning efter världskriget var påtvingad. Men nu kan de agera fritt.

— Sverige är ett av NATO:s allra mest aktiva parmerländer, kon-
staterade i vart fall NATO:s generalsekreterare Jaap de Hoop Schef-
fer när han 2.007 besökte Sverige.

Hans efterträdare, dansken Anders Fogh Rasmussen tänkte komma
hit våren zo o. I Finland välkomnades NATO:s generalsekreterare
av bland andra president Tarja Halonen. Men något Sverigebesök
blev det inte — zot o var det ju valår i Sverige.

Ett officiellt besök av NATO:s generalsekreterare kunde nämligen



5 8 8 b l i  ett störande inslag för den borgerliga regeringen som var oenig
i NATO-frågan. Centern är emot ett inträde medan Folkpartiet 2007
i sitt partiprogram ansåg att de yttre förutsättningarna för säkerhets-
politiken ändrats: »Därför skall Sverige omgående söka medlemskap
i NATO.«33Inför valrörelsen 2010 strök Folkpartiet helt ordet NATO
i sitt valmanifest — frågan om medlemskap ska inte aktualiseras före
2014, enligt en uppgörelse mellan alliansens partiledare. Modera-
terna och Kristdemokraterna ligger närmare Folkpartiet än Centern,
men deras partiledningar väntar på att NATO-opinionen ska svänga
i positiv riktning. I valrörelsen ville alliansen att NATO skulle förbli
en »icke-fråga«.

Opinionsmätningar visar att halva svenska folket är emot ett
NATO-inträde. Samtidigt finns en långsam trend att anhängarna av
NATO-medlemskap blir fler. Idag har de vuxit till en tredjedel av
befolkningen."

Om en väpnad konflikt skulle hota och signalen »Viktigt medde-
lande« idag skulle ljuda från sirenerna på hustaken — vad är det som
gäller? Vad skulle beskedet till medborgarna vara i en uppdaterad
utgåva av Om kriget kommer? Enligt en opinionsundersökning 2009
trodde nästan halva svenska folket, 47 procent, att vi ingår i militära
allianser med andra länder. En dryg tredjedel, 36 procent, trodde att
vi stod utanför och 17 procent visste inte."

Och vilken är egentligen Sveriges position? Det är inte lätt att veta,
men våren 2009 kom ett oväntat besked:

— Sverige är en icke-röstande medlem av NAT0.36
Så presenterade ordföranden i riksdagens utrikesutskott Göran

Lennmarker (M) Sveriges säkerhetspolitik inför utländska diploma-
ter vid en mottagning på NATO-landet Estlands ambassad. »Icke-
röstande medlem av NATO« — en rutinerad rysk diplomat som stod
intill mig satte bokstavligen välkomstdrinken i halsen. Själv blev jag
förbluffad. Detta är alltså vad som sägs till utländska företrädare —
men inte från riksdagens talarstol och till svenska folket.

Men i skymundan intensifieras Sveriges samarbete med NATO dag
för dag. Parallellen till Sveriges anpassning till EU i slutet av 1980-
talet är slående. Den skedde också i små steg. Genom EES-avtalet
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anpassade sig Sverige till alla de regler som gällde på EU:s inre mark- 5  89
nad — men hade inget inflytande. Regeringen svävade på målet om
vart Sveriges Europapolitik egentligen syftade. Så blev det en ekono-
misk kris 199o. Regeringen Carlsson meddelade överraskande när
den presenterade ett ekonomiskt krispaket att Sverige skulle ansöka
om medlemskap i EU. Därpå följde Finland efter och bägge länderna
blev medlemmar samtidigt år 1995. Ett av de argument som användes
1990 i Europapolitiken var att Sverige inte passivt kunde följa efter
EU utan måste sitta med vid borden i Bryssel där besluten fattades.

År zoto har vi anpassat vårt försvar till NATO, våra två största
utlandsstyrkor står under NATO-befäl. Men Sverige har inget reellt
inflytande och sitter inte med vid bordet när de stora besluten träffas
(beslut i NATO, liksom i EU, kräver enhällighet).

Folkpartiledaren Jan Björklund hoppas på en motsvarande do-
minoeffekt i NATO-frågan som i EU-frågan — fast i omvänd ordning.
Att Finland först bestämmer sig för att söka NATO-inträde, vilket
enligt honom skulle få opinionen att svänga i Sverige."

De flesta stegen i Sveriges närmande till NATO har dock skett
under socialdemokratiska regeringar. Ibland gick det så snabbt att
diplomaterna i UD inte hängde med. När statsminister Göran Pers-
son under ett besök i Riga 1996 lovade att stödja Lettlands NATO-
ansökan så försökte UD dementera Persson.38 Regeringen Persson
och utrikesminister Anna Lindh gjorde också helt om och uttalade
sitt stöd för NATO i dess första krig, Kosovokriget 1999.

I upptakten till valrörelsen zoto kom flera utspel från den röd-
gröna oppositionen. En rödgrön regering skulle kräva att USA stäng-
de alla sina baser jorden runt. Miljöpartiets kongress krävde att
Sverige inte skulle delta i några fredsinsatser som leds av NATO.
Statsministerkandidaten Mona Sahlin, 5z år, förklarade att ett
NATO-medlemskap inte är aktuellt under hennes livstid: »Så länge
jag lever ser jag inte att Sverige ska vara medlem i NATO.«" Sahlin
krävde besked av statsminister Reinfeldt var han stod. Här verkade
det onekligen finnas en ganska stor skillnad mellan regering och op-
position. Men vid ett möte tre månader före valdagen, arrangerat av
Folk och Försvar och NATO-landet Estlands ambassad, förklarade



Kent Härstedt, S, från riksdagens utrikesutskott för de utländska
åhörarna:

— Det kommer att bli en fortsatt nära relation med NATO oavsett
vilken regering vi kommer att få.4°

Här fanns åter denna skillnad mellan vad som sägs till utländska
företrädare och till svenska folket.

Arvet från kalla krigets svenska dubbelpolitik är alltså levande
ännu på zoio-talet. Närmandet till NATO sker visserligen »öppet«
för den som letar i regeringskansliets enorma dokumentproduktion
eller gräver ner sig i myndigheternas handlingar om övningsverksam-
het eller nya ledningssystem.

Det går knappast att tänka sig något annat politikområde i Sverige
där en hel dimension av politiken inte diskuteras öppet. Därmed blir
det ett gap mellan retoriken hemmavid och realiteterna på bortaplan.
(Tydligast har detta varit när det gäller »Sveriges glömda krig«4' i
Afghanistan där vi står under NATO-kommando med en strategi
som zor o innebar ökade risker, vilket också krävde sitt pris i form av
flera sårade och stupade svenska soldater och officerare.)

Här kan man tala om ett demokratiskt underskott. För hur ska vi
svenskar kunna orientera oss i dagens och morgondagens Europa om
vi varken känner vår egen nutidshistoria eller den politik som idag
förs i vårt namn?
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FIKONOMISKT har denna bok blivit möjlig tack vare nio olika 5 9 1
stipendier från vitt skilda håll:

Nordiska rådets svenska delegation,
Stiftelsen Clara Lachmanns Fond,
Einar Hansens Allhemsstiftelse,
Svensk-norska samarbetsfonden,
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse

för allmännyttiga ändamål,
Kulturfonden för Sverige och Finland,
Svenska Journalistförbundet,
Helge Ax:son Johnsons stiftelse, samt
Forskningsprogrammet Försvaret och det kalla kriget (FOKK).

Mina chefer på Svenska Dagbladet har i flera omgångar beviljat mig
tjänstledighet för intervjuresor och skrivande.

Faktamässigt bärs boken upp av intervjuer och samtal med
etthundrafyrtio nyckelpersoner i fem länder vilka generöst ställt
upp och talat med mig. Jag har även fått tips, upplysningar och
goda råd från en lång rad personer som delat med sig av sina
kunskaper till mig — ingen nämnd och ingen glömd. Personal vid
Riksarkivet och Krigsarkivet har tjänstvilligt öppnat hemliga arkiv.
Bokens uppgifter ur hemliga svenska krigsspel har sekretessgran-
skats av Krigsarkivet före tryckning.

Bokförläggare Peter Luthersson har tagit sig tid att samtala om
boken när jag önskat och uppmuntrat mig att fortsätta (klokt nog
berättade han först när jag lämnat manuskriptet att han sett boken
som »ett livsverk» som aldrig skulle bli färdigt). Redaktör Corinna



Muller har med entusiasm och argusögon läst manus och föreslagit
vad som kan tas bort eller formuleras bättre.

Arbetet med boken har sträckt sig över åtta år. Det mest uthålliga
och helt nödvändiga personliga stödet står därför släktingar och
vänner för. Framför allt gäller det min hustru Margareta Holm-
ström och våra barn Hanna, Markus, Samuel och Mattias samt
»Moster Anna« Nyman. De har alltid ställt upp — också när jag
i perioder mentalt uppslukats av arbetet med boken och pendlat
mellan kalla krigets värld och familjens.

Till er alla — varmt tack!

Sollentuna i februari 2011
Mikael Holmström

Om Du som läsare vill kontakta författaren är Du välkommen
att mejla till mhcoldwar@hotmail.com
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z Regeringsföredragning z / r
1959, Försvarsstaben Sektion II
Chefen P Henning. HEMLIG AV
SYNNERLIG BETYDELSE FOR
RIKETS SÄKERHET. ()BNB
genom Robert Dalsjö.

3 P.M. HEMLIG Stockholm 8
januari 1955. Överlämnas till
Chefen för Försvarsstaben
Generalmajoren Åkerman för
förtrolig kännedom. Gunnar
Jarring. Kungl. Utrikesdeparte-
mentet, Politiska avdelningen,
Avdelningschefen, OBNB genom
Robert Dalsjö.

4 Dalsjö 2006, s. 234.
5 Samtal med Anders Thunborg 23

september 2002. Säkerhetspolitiska
utredningens arkiv,

6  P e t e r s s o n  2 0 0 3 ,  S. 2 3 5 .

7 SOU 2002:108, S. 735.
8 SOU 2002:108, s. 699-702.
9 Svensk-finskt diskussionsmöte

den is augusti 1978. Promemoria
1978-09-08. Hemlig Strängt förtro-

1 0

I I

1 2

13
14
15
6

17
8

2 0

21

2 2

23

2.4
2 5

26
2 7

lig. Utrikesdepartementet, Politiska
avdelningen Enhet I Kr Hirdman,
UD:s arkiv i Riksarkivet.
Tamnes 1991, s. 245.
Svensk-finsk middagsdiskussion
den 16 augusti 1977. Promemoria
Minnesanteckningar 1977-09-02.
Strängt förtrolig. UD Politiska
avdelningen, Ds Hirdman Docent
Wahlbäck, UD:s arkiv i Riksarkivet.
Svensk-finskt diskussionsmöte i
Helsingfors. Promemoria 1979-03-
26. UD, Depr Hirdman, Strängt
förtrolig, Hemlig. UD:s arkiv i
Riksarkivet.
SOU 2002:108, S. 735.
Petersson 2003, s. 247.
Jakobson 2002, S. 8z.
Olof Kronvall: Den bräckliga bar-
riären. Finland i svensk säkerhets-
politik r948-1962. Försvarshög-
skolan 2003, s. Ica ff.
Bjereld m fl zoo8, not s. 181.
J a k o b s o n  2 0 0 2 ,  S. 3 7 0 .

Intervju finsk försvarstjänsteman
2. september 2003.
Henrik Meinander: Finlands histo-
ria 4. Schildt 1999, s. 35o & 429.
Enligt Jaakko Iloniemi och Max
Jakobson.
Meinander 1999, S. 366 ff.
Mauno Koivisto: Grannar. Fränd-
skap &  friktion. Atlantis 2008,
S. 1 7 2 .

Kronvall 2003.
Jarl Kronlund: Från folkresning till
institution. Finlands försvarsmakt
19 18-199 3 . Huvudstabens infor-
mationsavdelning 1993.
Kronvall 2003, S. 313.
Fredrik Vahlquist: »Hemliga
utrikes- och säkerhetspolitiska
samtal mellan statsministrarna
Fälldin och Koivisto sensommaren
1980“, i Mats Bergquist & Alf W
Johansson (red): Säkerhetspolitik
och historia. Vänbok till Krister
Wahlbäck. Hjalmarson & Högberg
2 0 0 7 .
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6oz z8 Ljung zoto, s. 35.
29 Henrik Berggren: Underbara dagar

framför oss. En biografi över Olof
Palme. Norstedt zot 0, S. 45.

3o Magnus Ullman: Episoder ur Gustaf
Mannerheims liv. Del 2. Bokförlaget
Magnus Ullman zoor, s. 43.

31 Johan Thotin: Bortom horisonten.
Thorims historia. Johan Thorén
zoo8.

3z Fredrik Vahlquist: »Männen som
stoppade Soviet« Understreckare
Svenska Dagbladet 13 juli 2.004.

33 »Nordeuropa — ett mönster för fred
och säkerhet« Anförande av stats-
minister Göran Persson 8 november
2002. www.regeringen.se

34 Enn Kokk: Vitbok. Militärens
hemliga nätverk i arbetarrörelsen.
Hjalmarson & Högberg zoo',
s. 466.

35 Lennart Ljungs dagbok, 6 oktober
1983. Krigsarkivet.

36 Knud Enggaard: »En mennskealder
i Norden«, i Knud Enggaard (red):
Femti år. Nordisk råd 1952-1992.
Til nordisk nytte? Nordisk råd
zooz, S. 19z.

37 Lennart Ljungs dagbok, 23 novem-
ber 1984. Krigsarkivet.

38 Krister Wahlbäck: »Det hotade
landet och det skyddade«, i Tapani
Souminen & Anders Björnsson
(red): Det hotade landet och det
skyddade. Sverige och Finland från
1500-talet till våra dagar. Historiska
och säkerhetspolitiska betraktelser.
Atlantis 1999.

39 ÖB Bengt Gustafsson, 9 maj loot.
Säkerhetspolitiska utredningens
arkiv.

40 Wallerfelt 1999, s• 142.-
41 Wallerfelt 1999, S. 141.
42 Intervju finsk nyckelperson z sep-

tember zoo3.
43 National Security Council: NSC

5403, January 12 1954, US Policy
Toward Finland. National Archives.

44 National Security Council: NSC
5403, January 12, 1954, US
Policy Toward Finland. National
Archives.

45 National Security Council: NSC
602.4, Statement of US Policy
Toward Finland, December 3o,
196o, s. r. National Archives.

46 National Security Council: NSC
602.4, S. Z.

47 National Security Council: NSC
6 0 1 4 ,  S. 5 .

48 National Security Council, NSC
6024, s. 8.

49 Intervju tjänsteman State Depart-
ment 24 oktober zoos.

So Intervju finsk försvarstjänsteman
z september zoo3.

S. »Den första fronten«
Underrättelsealliansen

NATO Strategy Documents: NSC
28/1, September 3 1948. Olav
Riste: »The Northern Front in the
Geo-Politics of Cold War Intel-
ligence«, i Karl L Kleve (red): 5o
years with the Cold War. Norwe-
gian Aviation Museum series no. 3
1999, S. 88.

z Michael Herman: »Norway as an
intelligence ally in the Cold war: a
British view» i Karl L Kleve (red):
so years with the Cold War. Nor-
wegian Aviation Museum series no.
3 1999.

3 Mikael Alenius: »Informell allians?
Den svenska militära underrättelse-
tjänstens samarbete med västmak-
terna 195o-196o«, i Kent Zetter-
berg & Per Iko (red): Kvalificerat
hemlig. Försvarshögskolan 2002.

4 Dalsjö 2006, s. 246.
5 S O U  2 0 0 2 : 1 0 8 ,  S. 6 9 2 .

6 Utfrågning av Thede Palm. Neutra-
litetspolitikkommissionens arkiv.
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7 Magnus Petersson: The Scandina-
vian Triangle. Forskningsrapport
2005.

8 Göte Friberg: Stormcentrum
Öresund. Natur & Kultur 1977,
s. 183 ff.

9 Olav Njolstad: Jens Chr. Hauge
— fullt og helt. Aschehoug zoo8,
s- 435-

to Petersson 1005.
Magnus Petersson: »Svensk militär
underrättelsetjänst och Norge
under första delen av det kalla kri-
get«, i Sven G Holtsmark m fl (red):
Motströms. Olav Riste og norsk
internasjonal historieskrivning.
Cappelen Akademisk Forlag zoo3,
S. 2 9 1 .

12. S O U  2 0 0 2 : 8 7 ,  s. 5 4 3 -

13 Utskrift av utfrågningen av f forsk-
ningschefen Thede Palm. Neutra-
litetspolitikkommissionens arkiv.
SOU 1994:11, S. 141.

14 Utskrift av utfrågningen av f forsk-
ningschefen Thede Palm. Neutra-
litetspolitikkommissionens arkiv,
s. 9.

15 Utskrift av utfrågningen av f forsk-
ningschefen Thede Palm. Neutra-
litetspolitikkommissionens arkiv,
S. 1 5 .

x6 Lennart W Frick & Lars Rosander:
Bakom hemligstämpeln. Hemlig
verksamhet i Sverige i vår tid.
Historiska Media 2004, s. 2.60 ff.
Utfrågning av Ingemar Engman.
Neutralitetspolitikkommissionens
arkiv.

27 Lars Olof Lampers: Det grå brödra-
skapet — en berättelse om IB. Fors-
karrapport till Säkerhetstjänstkom-
m i s s i o n e n .  S O U  2 . 0 0 2 : 9 2 ,  S. 1 9 6 .

18 SOU 2002:87, 5. 556.
1 9  S O U  2 0 0 2 : 8 7 ,  S. 5 5 3 .

20 Kokk zoor, 37o 1.
21 SOU 2002:87, S. 560.

22 Gunnar Ekberg: De ska ju ändå dö
— tio år i svensk underrättelsetjänst.
Fischer & Co 2009, S. 258.

23 Njolstad zoo8, S. 238.
2 4  S O U  2 0 0 2 : 8 7 ,  S. 5 5  z .

25 Promemoria Minnesanteckningar
efter samtal med fd genmj Bengt
Wallroth. Säkerhetspolitiska utred-
ningens arkiv.

z6 Mikael Holmström: »Ryssland
målet för FRA-lagen« Svenska
Dagbladet 9 juli 2008.

27 Mikael Holmström: »FRA:s spa-
fling stoppade attentat« Svenska
Dagbladet 23 juli 2009.

28 Uppgift till författaren från sins-
emellan oberoende källor.

29 Njolstad 2008, S. 32-0.
3o Erlander zoos, post z69: 2.3/1

1947, s. 16o.
31 Magnus Ullman: En Stockholms-

pojke berättar. Minnesbilder
från min uppväxttid 1946-1976.
Bokförlaget Magnus Ullman zoo9,
s. 169 ff.

32 Ullman zoo9, S. 169 ff.
33 Stockholms tingsrätt, DOM med-

delad 4.2.2974-
34 Frick &  Rosander 2004, s. 281.

Proposition 2009/10:1, Bilaga 6,
s. 45 & 63. Källa med insyn i FRA
till författaren.

35 Uppgift från källa till författaren.
Matthew M Aid: »In the Right
Place at the Right Time. US signals
intelligence relations with Scandi-
navia, 2945-1960« i Journal of
Strategic Studies 4/2.006. Sardines
s. 15, not 114. Detta är uppenbar-
ligen fortfarande känsligt. När
dokumenten om Sardines för
något år sedan påträffades i en
arkivmapp om Sweden så togs de
bort från USA:s National Archives.
www.fra.se/omfra_signalspaning.
shtml

36 Samtal med svensk försvarstjänste-
man 20 maj 2010.
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604 37 Kempe i förhör med SÄPO. Tek-
nisk utredningsrapport över haveri
med Tp 79 nr 00 1. Haverirapport
79001. Lutab 2007, S. 210.

38 Mikael Holmström: »Dimmorna
skingras kring DC-3:an« Svenska
Dagbladet 12 mars 2004-

39 Haverirapport 79001, s. 245-
40 Holmström i Svenska Dagbladet

12. mars 2.004.
41 Aid i Journal of Strategic Studies

412006.
4 2  S O U  2 0 0 2 : 1 0 8 ,  S. 6 9 4 -

43 Michael Clemmesen: »Truslen
mod Danmark i den kolde krig«
Föreläsning 17 oktober zoos för
Kungl. Krigsvetenskapsakademien
och Kungl. Örlogsmannasällskapet.
http://www.clemmesen.org/articles/
KKrVA_27_ro_2005.pdf

44 Uppgift från svensk regeringskälla
till författaren 1991.

45 Dalsjö 2006, s. 166,
46 Utskrift av utfrågningen av general

Stig Synnergren, s. 34. Neutralitets-
politikkommissionens arkiv.

47 Ulf Edlund & Hans Kampf (red):
System 37 Viggen, Svensk flyghisto-
risk förening 2009. Fröjdh 2003,
s. 217.

48 Fortsatta samtal med Anders Thun-
borg 24 september 2002. Säkerhets-
politiska utredningens arkiv.

49 Ljung zoio, s. 75o. Magnus Hag-
lund: Flottan och det kalla kriget.
Försvarshögskolan 2009, s. 85.

5o Dalsjö 2006, s. 171.
51 Dalsjö 2006, s. 203, 227, 245, 247.
52 Samtal med f.d. svensk jaktpilot

september 2010.
53 Robert Dalsjö: »Väskan i Washing-

ton« FHS Militärhistoriska semina-
rium 25 mars zoro.

54 Samtal med f krigsrådet Hans
Kollind 9 december 1992.. Neutra-
litetspolitikkommissionens arkiv.

55 Ove Bring: Folkrätt för totalförsva-
ret. En handbok. Fritze 1994.

56 Lennart Andersson & Leif Hell-
ström: Bortom horisonten. Svensk
flygspaning mot Sovjetunionen
1946-1952. Freddy Stenboms
förlag 2002, S. 95.

57 Mikael Holmström: »På spaning
över Sovjet« Svenska Dagbladet
20 mars 2004.

58 Rolf Jonsson: »Sveriges öga mot
kontinenten« i Erling Johansson
(red): Minnesbok Södra militär-
området. Södra militärområdes-
staben 2000, s. 41.

59 Intervju svensk jaktstridsledare
z september 20I0.

6o John Reeve: »From the Cockpit«,
i Tim McLelland: Avro Vulcan.
Cr&-y Publishing Ltd 2007,5189.

61 Utskrift av utfrågningen av f gene-
rallöjtnanten SvenOlof Olsson.
Neutralitetspolitikkommissionens
arkiv.

62 Uppgifter från person som tjänst-
gjorde i Högkvarteret vid inciden-
terna.

63 Kurt Ottoson: »Spaningsviggen
SF/SH 37« i Edlund & Kampf (red)
2.009, s. 1o6-108. Frick & Rosan-
d e r  2 0 0 4 ,  S. 3 3 0 .

64 Utskrift av utfrågningen av general
Stig Synnergren. Neutralitetspolitik-
kommissionens arkiv.

65 SOU 2002:108, s. 291 ff.
66 Brev till författaren från Harald

Westling 13 augusti 1998.
67 Samtal med f.d. överstelöjtnant

Carl Schnell 11 mars 1993. Neutra-
litetspolitikkommissionens arkiv.

68 Utskrift av utfrågningen av direktör
Birger Elm4 s. 3o. Neutralitetspoli-
tikkommissionens arkiv.

69 1976 flyttade amerikanska
flygvapnets Europahögkvarter till
Ramstein, men vissa enheter kan
ha varit kvar i Wiesbaden. Dalsjö
2.006, not 55, S. 202.
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7o Samtal med Anders Thunborg
oktober 2002. Säkerhetspolitiska
utredningens arkiv.

71 Promemoria Minnesanteckningar
efter samtal med fd genmj Bengt
Wallroth med Curriculum Vitae
Bengt Johan Wallroth, January 7,
1998. Säkerhetspolitiska utred-
ningens arkiv.

72. SOU zooz:io8, S. 692.
73 SOU 2002:108, s. 692..

6. »Nu är vi nog i krig«
U 137 — Uppvaknandet

Anders Hellberg & Anders Jörle:
Ubåt 137. Tio dagar som skakade
Sverige. Atlantis 1984.

z Lennart Ljungs dagbok. Onsdagen
den 2,8 oktober 1981. Krigsarkivet.

3 Lennart Ljungs dabok. Onsdagen
den 2.8 oktober 1981. Krigsarkivet.

4 Bjarne Darwall: Luftens dirigenter.
Air Historic Research 2404, S. 133 ff.

5 Mikael Holmström: »Ryska ubåten
på första parkett: Svenska marinen
slutprovade nytt ubåtsvapen« Ny
Teknik nr 45, 5 november 1981.

6 Edlund & Kampf 2009, s. 109.
7 Björn Hamilton: »Ubåtsminnen.

Ubåt 137« Fritt militärt forum
2001:4.

8 Hellberg & Jörle 1984, s. 144.
9 Vasilij Besedin: Inifrån U 137. Min

egen berättelse. Albinsson & Sjöberg
zoo9, S. 58.

to Mikael Holmström: »Radioaktiv
katastrof var nära « Svenska Dag-
bladet 26 oktober zoo6. Mikael
Holmström: »U 137 skulle inte
ha sprängts tror officer« Svenska
Dagbladet 27 oktober zoo6.
Hamilton i Fritt militärt forum
2001 :4.

12 Sammandrag av kryptomeddelande
mottaget på UD sambandscentral
1981-11-30. Lennart Ljungs dag-
bok, Krigsarkivet. (Meddelandet

finns ej med i bokutgåvan av Len-
nart Ljungs tjänstedagbok.)

13 Ljung zoro, s. 184.
14 Hellberg & Jörle 1984, S. 287-291.

B e s e d i n  2 0 0 9 ,  S. 7 2 - 7 4 -

15 svtplay.se/v/r 439 ri4/u_r37_kärn-
vapen

16 Besedin 2009, s. 61.
17 Ljung 20I0, S. 183 f.
18 Johan Tunberger: Norden — en

kärnvapenfri zon? Centralförbun-
det Folk och Försvar 1982, 89 ff.

19 Lars-Erik De Geer: »Äventyr i
tjänsten« Föredrag inför Militär-
historiekommissonen 2.9 oktober
2 0 1 0 .

zo Mikael Holmström: »Radioaktiv
katastrof var nära« Svenska Dag-
bladet 26 oktober zoo6.

zi Kjeld Hillingso: Trusselsbilledet.
En koldkriger taler ud.Gyldendal
2 0 0 5 ,  S. 2 1 6 .

22 Besedin 2009.
z3 Besedin 2009, s. 9 och 27.
24 Besedin 2.009, s. 37.
25 Bengt Gustafsson: Sanningen om

ubåtsfrågan. Ett försök till analys.
Santerus zoto, s. 173.

z6 Svenskt-finskt diskussionsmöte
den 15 augusti 1978. Promemoria
r978-o9-08. Politiska avdelningen
Kr Hirdman, STRÄNGT FÖRTRO-
LIGT HEMLIG. Utrikesdeparte-
mentet, s. 2-3.

27 Gustav von Hofsten & Frank Rose-
nius (red): Kustflottan. De svenska
sjöstridskrafterna under I900-talet.
Kungliga Örlogsmannasällskapet
z o o 9 ,  S. 2 0 0 .

z8 Enligt utredningens militäre expert
Göran Wallen: »Debatt i mörka
vatten«, del III, Tidskrift i Sjöväsen-
det 4/2009, S. 317.

29 Perspektiv på ubåtsfrågan. Hante-
ringen av ubåtsfrågan politiskt
och militärt. SOU 2001:85,5. 11,
S. 90-91.
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6o6 3o Mikael Holmström: »Sovjetiskt flyg
spanade inte efter U 137. Radar-
bilder motsäger uppgifter i Ekeus
ubåtsrapport« Svenska Dagbladet 7
januari zooz. Mikael Holmström:
»Ekeus tiger om ubåtsspaningen«
Svenska Dagbladet 8 januari zooz.
Mathias Mossberg & Göran Wal-
len: »Svenska Dagbladets artiklar
fulla av sakfel« Svenska Dagbladet
Synpunkt 15 januari 2002.. Mikael
Holmström: »Ubåtsutredarna
backar på flera punkter« Svenska
Dagbladet Synpunkt is januari
2002. Mikael Holmström: »ÖB går
emot Ekeus ubåtsrapport. Försva-
rets utredning stöder inte uppgifter
om sovjetisk sökoperation vid
Bornholm. Hemliga radarbilder
visar ingen sökning efter U 137«
Svenska Dagbladet 3 februari
zooz. Mikael Holmström: »Ekeus
osäker om sovjetisk sökoperation«
Svenska Dagbladet 4 februari zooz.
Wallen i Tidskrift i Sjöväsendet,
4 / 2 0 0 9 ,  S. 3 1 8 - 3 2 0 .

31 Lars Wedin: »Första världskriget —
flottan sätts på prov» i von Hofsten
&  Rosenius (red) 1009, s. 36 & 44.
Krister Wahlbäck: Den svenska
neutralitetens rötter. UD informerar
1984:3.

32 Mikael Holmström: »Det dolda
blixtlåset — minspärren i Öresund.
Informellt samarbete med NATO-
grannen Danmark under det kalla
kriget« Inträdesanförande hållet
vid Kungl. Örlogsmannasällska-
pets ordinarie sammanträde i
Stockholm den 2.9 oktober zoo8.
Tidskrift i Sjöväsendet, 5/08.

33 Per-Olof Ekman: Havsvargar.
Ubåtar och ubåtskrig i Östersjön.
Schildt 1983, S. 2.76.

34 Christopher Werner: »Andra
världskriget — Kustflottan och
neutralitetsvakten« i Gustav von
Hofsten & Frank Rosenius (red):
Kustflottan. De svenska sjöstrids-

krafterna under 1900-talet. Kung-
liga Örlogsmannasällskapet 2.009,
s. 96 & 103 ff.

35 Mikael Holmström: »Kränkningar
följer karta från kriget. Sovjetiska
ubåtar har patrullerat i svenska
vatten sedan 1930-talet enligt
norsk rapport« Svenska Dagbladet
2.3 december 1995.

7. Fienden:
Sovjet—Warszawapakten

I SOU 2.002.:108,x. 24.
2. Överbefälhavaren Handbrev nr H

8/80. Hemlig. Samtal med Sovjets
ambassadör 1980-50-2.4. Lennart
Ljungs dagbok. Krigsarkivet.
Senare även återgivet i bilaga 4
till Ljung 2010.

3 S O U  2 0 0 2 : 1 0 8 ,  S. 1 3 1 .

4 SOU 2.002:108, s. 79-
5 SOU zooz:ro8, S. 215-216.
6 SOU zoo2.:108, S. 24-
7 SOU 2oo2.:108, S. 24.
8 Lars Ulfving: Rysk krigskonst.

Försvarshögskolan zoos, s. 87.
9 Carl-Axel Gemzell: »DDR och

Norden — den militära dimensio-
nen« i Thomas Wegener Friis &
Andreas Linderoth (red): DDR
og Norden. Osttysk-nordiske
relationer 1949-1989. Syddansk
Universitetsforlag 2.005, s. 83-84.

so Danmark under den kolde krig,
Bind r, s. 637.
Antiinvasionsanläggningar i Syd-
sverige. Polska flottans arkiv genom
Frode P Jensen, DIIS.

12 Gemzell i Wegener Friis & Linde-
roth (red) 2.005, s. 84.

13 Eric Grove (red): NATO's Defense
of the North. Brassey's 1989, S. 75.

14 Bengt Gustafsson: Det sovjetiska
hotet mot Sverige under det kalla
kriget. Försvarshögskolan 2.007,
Bilaga 1. Rapport avseende utrikes
tjänsteresa för förste utredaren,



Noter

Litauiska SSR:s KGB:s aktiva reserv
major ---.

15 Thomas Wegener Friis: Den usyn-
lige front. DDR's milittere spionage
i Danmark under den kolde krig.
Lindhardt og Ringhof 2005,
S. 1 3 9 - 1 4 1 ,  S. 2 2 0 .

1 6  S O U  2 0 0 1 : 1 0 8 ,  S. 1 6 3 .  G e o f f r e y

Till: The European Allies. The
Maritime Strategy and The North-
ern Flank« Tabell: Naval Strengths
in 1987: European NATO and
Sweden, i Dörfer & Wallin 1990,
s. 71. The Military Balance in
Northern Europe 1988-1989. The
Norwegian Atlantic Committee,
Oslo 1989.

17 Matvej Burlakov, intervju i Docu-
ments/Kommersant 29 mars 2005,
www.kommersant.com.

18 Hillingso 2004, s. 167.
59 Carl-Axel Gemzell: »Warszawa-

pakten, DDR och Danmark«
Dansk historisk tidskrift 1996:1.

20 Gemzell i Wegener Friis & Linde-
roth (red) 2.005.

21 Ulfving 2005, s. 72.
22 Marina Kalashnikova: »All they

had to do was give the signal«
Documents/Kommersant z9 mars
2005, www.kommersant.com.

z3 Hillingse 2004, s. 155-
24 SOU 2002:108, bilagedel,

S. 1 1 4 - 1 1 5 .

2.5 MUST Rapport från Generallöjt-
nant Vladimir Cheremnikhs besök
på PRIO juni 1994, Bilaga 2 i
Gustafsson zoo7.

z6 Dörfer & Wallin (red) 1990: över-
raskat NATO s. 51, ubåtar söder
Irland s. 67.

27 Gustafsson 2007.
28 Kjell Inge Bjerga: »Politico-Military

Assessment on the Northern Flank
1975-1990« Report from the
IFS/PHP Bodo conference of zo—zI
August 2007.

29 Cheremnikh i Bilaga z i Gustafsson
2 0 0 7 .

3o Gustafsson 2007, s. 56 & 85.
3t Gustafsson 2007, s. 37 & 55.
32 Lars Christianson & Roger

Magnergård: »Flygvapenpiloter
kartlades« Svenska Dagbladet 31
maj 1986.

33 Utfrågning av Anders Thunborg.
Neutralitetspolitikkommissionens
arkiv.

34 Mikael Holmström: »Sovjet plane-
rade attack« Svenska Dagbladet 22
m a r s  2 0 0 2 .

35 Gemzell i Wegener Friis & Linde-
roth 2005, s. 97.

36 Gustafsson 2007, s. 65.
37 SOU 2002:108, Bilagedel, s. 116.
38 Intervju Olav Aamoth 11 septem-

ber zooz, Oleg Grinevskij i Docu-
ments/Kommersant, I z mars 2005.

39 Wojteck Mastny: »Taking Lyon on
the Ninth Day? The 1964 Warsaw
Pact Plan for Nuclear War in
Europe« Plan of Action of the
Czechoslovak People's Army for
War Period, 14 October 1964.
Parallel History Project on
Cooperative Security (PHP).

4o Magnus Haglund: Den strategiska
planen. Sovjetisk operativ krigs-
planläggning under kalla kriget,
i Kent Zetterberg (red): Att skåda
Sovjetunionen i vitögat. Sex studier
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Högkvarterets arkiv. Robert Dal-
sjös arkiv ÖBNB.
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Dalsjös arkiv ÖBNB.
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Dagbladet 24 april 1998.
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25. Sverige — en icke-röstande
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Muntliga källor

Aamoth, Olav. Intervju is &  I2
september zooz.

Amled, Bent. Intervju 12 maj 2005.
Andersson, Sten. Intervju 13 juni 2005.

Intervju 16 juni 2005.
Ask, Carl Jacob. Intervju 14 februari

2003.
Basil, Robert. Intervju zo oktober 2.003.
Berns, Lennart. Intervju 7 maj 2003.
Bergquist, Mats. Samtal 15 april lobo.
Bildt, Carl. Intervju 7 april 201 0.
Björeman, Carl. Intervju 2.2. mars 2.005.
Blomquist, Per. Intervju r z november

2.003. Intervju 2.4 mars 2.005.
Bork, Jorgen. Intervju 12. maj 2005.
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2003.
Braunstein, Christian. Intervju 17
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Bull-Hansen, Fredrik. Intervju 12 april
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Eios, Rolv. Intervju I april 2003.
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EFTERORD

MIKAEL HOLMSTRÖMS Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO-
förbindelser fyller en viktig lucka i vårt vetande om Sveriges försvar
och säkerhet under det kalla kriget. Holmström är försvarsexpert,
mångårig redaktör i Svenska Dagbladet och ledamot av Kungl.
Krigsvetenskapsakademien. Han har under åtta år med stor energi
och uthållighet, vid sidan av en krävande tjänst, borrat i frågan om
Sveriges hemliga NATO-förbindelser. Han har aldrig gett upp, och
det tackar vi för. Nu ser vi resultatet i form av denna digra bok med
ett imponerande stort antal intervjuer av centrala personer, hemma
och ute i världen.

Mycket är nytt, dokumentationen är omfattande, och framställ-
ningen ger intryck av att vara klok och balanserad i stort. En del
uppgifter och tolkningar är dock mer spekulativa, det hör till sakens
natur, eftersom mycket här bygger på muntliga uppgifter som
knappast kan kontrolleras mot några skriftliga källor. Det mesta
bär sannolikhetens prägel, inte minst det stora sammanhängande
mönstret av svenska västkontakter på hög nivå. Dessa sattes inte
på papper utan skedde informellt och muntligt i hög grad.

Konkret betyder detta att Sverige under det kalla kriget skaf-
fade sig en reservpolitik — om landet skulle dras in i krig. Syftet
var att snabbare få samverkan med västsidan vid ett krig. Sverige
skulle inte överraskas på grund av »neutralitetsidioti«, så kan
denna beredskap kallas. Samverkan var begränsad till små grup-
per ledande militärer och andra befattningshavare och hade
klartecken från högsta politiska håll. En klar arbetsfördelning
skymtar: regeringen skulle inte komprometteras, men utbytet på
myndighetsnivå kunde fördjupas i syfte att bättre lära känna
varandra och vinna tid i ett skymningsläge. Inte minst samverkan
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med grannarna Danmark och Norge var viktig i detta skede.
Den bild som här framträder är delvis sensationell. Samarbetet

i form av kontakter, information och insyn i varandras system var
uppenbart långtgående på en rad områden. Sverige blev en del av
nätverket "Försvaret av väst" i stormakternas ögon, även om det
svenska folket inte visste om detta utan trodde på den officiella
neutralitetslinjen, som skulle gälla i alla väder fram till dess landet
var angripit utifrån. (Även i det läget fanns det svenska tänkare,
bland annat utrikesminister Osten Unden (1945-61), som hoppades
på en återgång till den välsignade neutraliteten ..4*

Dock gick det en bestämd gräns för Sverige vid ett direkt militärt
stabssamarbete i formaliserad form; det gick inte för den svenska
alliansfriheten. Det allmänna intrycket av utvecklingen från »isloss-
ningen« under Koreakriget 1950-53, med ökade kontakter med
USA, är att Sverige efter hand drogs in i ett militärt nätverk med
västsidan, med regeringens/statsmakternas goda minne. Syftet var att
göra det möjligt att ta upp försvaret av Sverige i samverkan med de
skandinaviska grannarna vid ett storkrig i Europa. Även ett isolerat
angrepp mot Sverige från öst kunde förväntas mötas med ett stöd
direkt från västsidan, det vill säga främst USA och Storbritannien.

Sveriges invasionsförsvar under det kalla kriget ingav respekt i
Washington, London och Moskva. Inte minst gällde detta luft- och
sjöförsvaret med mineringar, som var starka och kraftiga försvars-
linjer att bryta igenom för en fiende. Det gjorde i praktiken Sverige
till en viktig strategisk partner vid ett storkrig i Europa för västsidan.
Att landet skulle kunna stå utanför ett storkrig var det numera få
initierade som trodde. I de skandinaviska försvarsförhandlingarna
om ett förbund 1948-49 behandlades hela Skandinavien som en
enhet i krig, en militärstrategisk och politisk uppfattning som
uppenbart var gängse men inte nådde ut till det svenska folket.
Sovjetunionen fick snabbt reda på denna analys genom spionen
Stig Wennerström, som lämnade ut denna hemliga förbundsplan

• J f r  Birger Sjöberg, Fridas visor: »Jag vill vara neutral tills jag dör«. Fridas neutra-
litetsförklaring: »Nej, mitt hjärta har ej val «, säger Frida. »Nej, mitt hjärta har ej val
i denna nöd! Jag vill vara neutral«, säger Frida. »Jag vill vara neutral intill min död.«

6 5 5



till ryssarna. I Moskva visste man alltså tidigt, redan under Stalin-
tiden, att Sveriges öden nu var länkade till västsidan i ett krig. Det
var något man måste utgå ifrån och planera för. (Vi känner ej den
sovjetiska krigsplaneringen mot Sverige och Finland, däremot den
på kontinenten inom ramen för Warszawapakten.)

Samtidigt utgjorde detta ett memento för Sovjetunionen, som
måste gardera sig mot att västsidan flyttade fram sina baser och
positioner genom »hangarfartyget Sverige«. Detta kunde ske
politiskt genom påtryckningar/ultimatum i ett krisläge eller genom
starka militära insatser mot Sverige för att betvinga landet. Mycket
talar här för att Sovjetunionen var inriktad på den politiska vägen
med ultimatum kombinerat med en militär »inringning av Sverige«
i ett tidigt skede för att stoppa en anknytning till väst. Därmed
skulle Sverige tvingas att förbli neutralt och följa de sovjetiska
kraven. Om detta skulle ha lyckats är givetvis en öppen fråga.

Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen. Sveriges hemliga
NATO-förbindelser är ett gott exempel på vad Oral History kan
tillföra historien på områden där skriftliga källor saknas eller är
mycket tunnsådda. Boken visar djupa västkontakter på stora
områden; sen får läsaren göra sina egna bedömningar av detta
källkritiskt svåra stoff. För mig ger den en klar bild: Sverige var
alliansfritt under det kalla kriget och strävade efter neutralitet i
krig. Skulle detta misslyckas genom ett sovjetiskt angrepp mot
landet, direkt eller indirekt, så var Sverige ganska väl förberett på
att ta upp ett gemensamt försvar med grannarna Danmark och
Norge och med stöd av västmakterna, där USA hade en nyckelroll.

PROFESSOR KENT ZETTERBERG

Forskningsledare för Försvaret och det kalla kriget (FOKK)



» W A N  SFRIHET i fred syftande till neutralitet i krig.«
Så löd formeln som trummades in i oss svenskar under
Kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutra-

litet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med
NATO-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för
svenska folket. I Den dolda alliansen avslöjas en informell allians
med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser
med NATO-grannarna Danmark och Norge.

Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende:
Sovjetunionen. USA såg oss som »NATO:s sjuttonde medlem«.
I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom
några dygn.

Redan i fred pågick underrättelsesamarbetet västerut. Vid
kriser aktiverades de dolda nätverken. Samverkan i krig hade
förberetts genom en rad hemliga åtgärder: resor av nyckel-
personer, krigsspel och specialenheter inklusive en svensk
motståndsrörelse. Även Finland hade diskreta kontakter västerut.

I Den dolda alliansen besvaras också kärnfrågan: Vad visste
politikerna? Den spännande skildringen bygger på Mikael
Holmströms intervjuer med 14o politiker, officerare, diplomater
och andra nyckelpersoner i Sverige och utomlands. Åtskilliga
dokument som hittills varit hemliga återges i boken.
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