
!Sveriges säkerhetspolitik och militära försvarskra" (”den väpnade 
neutraliteten”) var en viktig faktor att räkna med för både väst- och 
östblocken under kalla krigets epok. Sveriges överbefälhavare #$%&–

#$$', general Bengt Gustafsson, ger i denna bok sin syn och tolkning på 
utvecklingen av den sovjetiska hotbilden mot Sverige under kalla kriget, 
insatt i det storstrategiska sammanhanget. Han stödjer sig på en omfat-
tande litteratur, initierade intervjuer och annat material av betydelse.
! Den bild av utvecklingen av den sovjetiska militära strategin mot 
Sverige som framträder är delvis annorlunda än vi föreställde oss och 
bör stimulera till e"ertanke om att militära realiteter bör påverka vårt 
val av säkerhetspolitik. Från Moskvas sikt var Sverige ett viktigt militärt 
problem som måste kunna hanteras i alla lägen. Sverige representerade 
i praktiken ”halva frontlinjen” genom Europa under kalla kriget mellan 
maktblocken.
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Det sovjetiska hotet mot Sverige
Sovjetisk planering och svenskt invasionsförsvar. Vad hade hänt?

av Bengt Gustafsson

General Bengt Gustafsson ytterst initierade bok om det sovjetiska hotet 
mot Sverige under kalla kriget från "##$ ges nu ut på nytt. Forsknings-
projektet ”Försvaret och det kalla kriget” (FoKK) har gett SMB detta 
hedersuppdrag. 

Boken täcker kalla kriget och presenterar en djup analys av det sov-
jetiska hotet. Östersjöutloppen, behovet att nå ut till norra Atlanten 
och att hindra USA från att utnyttja våra %ygbaser diskuteras. Till detta 
kommer intressanta resonemang om kärnvapnens roll i den sovjetiska 
planeringen.

Vårt väl förberedda invasionsförsvar längs Östersjökusten gav oss 
vissa förutsättningar att stå utanför ett krig. Vår neutralitetspolitik med 
en täckt livlina till USA minskade påfrestningarna på Finland. Över-
vägde Sovjet ett krig hade vår potential – särskilt under !&'#-talet – 
kunnat vara utslagsgivande. Därigenom var vi fredsbevarande.

Ett omfattande källmaterial med stor tyngd har tolkats på ett skick-
ligt sätt med stöd av Gustafssons unika kontakter bland annat med tidi-
gare sovjeto(cerare med goda insikter i planeringen. 

Arbetet är grundläggande för synen på det sovjetiska hotet mot 
Västeuropa och Norden med bakomliggande politisk och strate-
gisk utveckling samt rollfördelning inom Warszawapakten. Vi får en 
logisk förklaring till undervattensaktiviteterna liksom övrig under-
rättelseverksamhet med polska tavelförsäljare och TIR-bilar samt 
Spetsnazdykare.

Bengt Gustafsson har utfört ett i många stycken banbrytande arbete.

Lennart B:son Uller
Överste, ordförande i sti)elsen svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
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General Bengt Gustafsson ytterst initierade bok om det sovjetiska hotet
mot Sverige under kalla kriget från 2007 ges nu ut på nytt. Forsknings-
projektet "Försvaret och det kalla kriget" (FoKK) har gett SMB detta
hedersuppdrag.

Boken täcker kalla kriget och presenterar en djup analys av det sov-
jetiska hotet. Östersjöutloppen, behovet att nå ut till norra Atlanten
och att hindra USA från att utnyttja våra flygbaser diskuteras. Till detta
kommer intressanta resonemang om kärnvapnens roll i den sovjetiska
planeringen.

Vårt väl förberedda invasionsförsvar längs Östersjökusten gav oss
vissa förutsättningar att stå utanför ett krig. Vår neutralitetspolitik med
en täckt livlina till USA minskade påfrestningarna på Finland. Över-
vägde Sovjet ett krig hade vår potential -  särskilt under 1960-talet -
kunnat vara utslagsgivande. Därigenom var vi fredsbevarande.

Ett omfattande källmaterial med stor tyngd har tolkats på ett skick-
ligt sätt med stöd av Gustafssons unika kontakter bland annat med tidi-
gare sovjetofficerare med goda insikter i planeringen.

Arbetet är grundläggande för synen på det sovjetiska hotet mot
Västeuropa och Norden med bakomliggande politisk och strate-
gisk utveckling samt rollfördelning inom Warszawapakten. Vi får en
logisk förklaring till undervattensaktiviteterna liksom övrig under-
rättelseverksamhet med polska tavelförsäljare och TIR-bilar samt
Spetsnazdykare.

Bengt Gustafsson har utfört ett i många stycken banbrytande arbete.
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Lennart B:son Uller
Överste, ordförande i stiftelsen svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
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Tack!

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) är ett fri-
stående forskningsprojekt under ledning av professor Kent Zetter-
berg, FHS.

I dess ledningsgrupp "nns representanter för Försvarshögsko-
lan (FHS), Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Kungl. 
Örlogsmannasällskapet (KÖMS).

FoKK har sedan #$$% fått ett långsiktigt stöd av Knut och Alice 
Wallenbergs sti&else (KAW), för vilket vi framför ett varmt tack.

Tack!

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK) är ett fri-
stående forskningsprojekt under ledning av professor Kent Zetter-
berg, FHS.

I dess ledningsgrupp finns representanter för Försvarshögsko-
lan (FHS), Kungl. Krigsvetenskapsakademien (KKrVA) och Kungl.
Örlogsmannasällskapet (KÖMS).

FoKK har sedan 2007 fått ett långsiktigt stöd av Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse (KAW), för vilket vi framför ett varmt tack.
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Förord

Sveriges säkerhetspolitik och militära försvarskra" (”den väpnade 
neutraliteten”) var en viktig faktor att räkna med för både väst- och 
östblocken under kalla kriget. Sveriges överbefälhavare #$%&–#$$', 
general Bengt Gustafsson, ger i denna skri" sin syn och tolkning på 
utvecklingen av den sovjetiska hotbilden mot Sverige under kalla 
kriget, insatt i det storstrategiska sammanhanget. Han stödjer sig på 
en omfattande litteratur, initierade intervjuer och annat material av 
betydelse.

Den bild av utvecklingen av den sovjetiska strategin och plane-
ringen mot Sverige som framträder är delvis annorlunda än vi före-
ställde oss och bör stimulera till e"ertanke om att militära realite-
ter bör påverka vårt val av säkerhetspolitik. Från Moskvas sikt var 
Sverige ett viktigt politiskt och militärt problem som måste kunna 
hanteras i alla lägen. Sverige representerade i praktiken ”halva front-
linjen” genom Europa under kalla kriget mellan maktblocken. Dess-
utom växte den norra (ankens militärstrategiska betydelse över 
tiden. Säkerhetspolitiskt var Sverige en bu)ertstat, militärt en svår 
tröskel att ta sig över.

På västsidan fanns ett klart intresse att stärka det svenska för-
svaret, särskilt lu"försvaret, för att Sverige skulle kunna stå emot 
ett eventuellt anfall från Sovjetunionen–Warszawapakten. Omvänt 
planerade man inom östblocket kontinuerligt för krig i form av ett 
storanfall västerut. I det läge måste Sverige kunna kontrolleras mili-
tärt och politiskt. WP-planeringen på kontinenten sköttes gemen-
samt, medan planeringen mot norra (anken, TVD Nordväst, däre-
mot sköttes av Sovjetunionen ensamt (i praktiken av Generalstaben, 
Stavkan, i Moskva). Forskningen har ingen möjlighet att få ta del av 

Förord

Sveriges säkerhetspolitik och militära försvarskraft ("den väpnade
neutraliteten") var en viktig faktor att räkna med för både väst- och
östblocken under kalla kriget. Sveriges överbefälhavare 1986-1994,
general Bengt Gustafsson, ger i denna skrift sin syn och tolkning på
utvecklingen av den sovjetiska hotbilden mot Sverige under kalla
kriget, insatt i det storstrategiska sammanhanget. Han stödjer sig på
en omfattande litteratur, initierade intervjuer och annat material av
betydelse.

Den bild av utvecklingen av den sovjetiska strategin och plane-
ringen mot Sverige som framträder är delvis annorlunda än vi före-
ställde oss och bör stimulera till eftertanke om att militära realite-
ter bör påverka vårt val av säkerhetspolitik. Från Moskvas sikt var
Sverige ett viktigt politiskt och militärt problem som måste kunna
hanteras i alla lägen. Sverige representerade i praktiken "halva front-
linjen" genom Europa under kalla kriget mellan maktblocken. Dess-
utom växte den norra flankens militärstrategiska betydelse över
tiden. Säkerhetspolitiskt var Sverige en buffertstat, militärt en svår
tröskel att ta sig över.

På västsidan fanns ett klart intresse att stärka det svenska för-
svaret, särskilt luftförsvaret, för att Sverige skulle kunna stå emot
ett eventuellt anfall från Sovjetunionen-Warszawapakten. Omvänt
planerade man inom östblocket kontinuerligt för krig i form av ett
storanfall västerut. I det läge måste Sverige kunna kontrolleras mili-
tärt och politiskt. WP-planeringen på kontinenten sköttes gemen-
samt, medan planeringen mot norra flanken, TVD Nordväst, däre-
mot sköttes av Sovjetunionen ensamt (i praktiken av Generalstaben,
Stavkan, i Moskva). Forskningen har ingen möjlighet att få ta del av
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detta sovjetiska originalmaterial idag – inte heller NATO:s motsva-
rande material är tillgängligt.

Mot den bakgrunden är Bengt Gustafssons skri" en impone-
rande prestation, som visar att kunskapsläget trots de stängda arki-
ven ändå genom användande av bearbetningar, oral history med 
mera kan fördjupas avsevärt.

Professor Kent Zetterberg
Ledare för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK)

detta sovjetiska originalmaterial idag - inte heller NATO:s motsva-
rande material är tillgängligt.

Mot den bakgrunden är Bengt Gustafssons skrift en impone-
rande prestation, som visar att kunskapsläget trots de stängda arid-
ven ändå genom användande av bearbetningar, oral history med
mera kan fördjupas avsevärt.

Professor Kent Zetterberg
Ledare för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FoKK)
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En början

I Danmark publicerades sommaren "##$ en studie kallad Danmark 
under den kolde krig.% I Sverige väckte publikationen mest uppstån-
delse genom att den helt accepterade Ola Tunanders konspirations-
teori om att det var anglosaxiska ubåtar som – med några centralt 
placerades goda minne – kränkte svenska vatten under %&'#-talet. 
Danska militärer hade också en del andra synpunkter på studien och 
hösten "##$ höll den danske militärhistorikern och pensionerade 
brigadgeneralen Michael Clemmesen ett föredrag på den svenska 
Försvarshögskolan (FHS), i vilket han bland annat redovisade pla-
nen för den polska så kallade Kustfrontens anfall längs södra Öst-
ersjökusten med mål att inom två veckor ha ockuperat Danmark. I 
slutet av detta föredrag sade han, att endast ett fåtal av förbanden i 
Baltiska militärdistriktet deltog i denna operation och frågade sig 
vad de andra kunde ha ha( för uppgi(? Vi var några stycken som 
tog fasta på denna fråga och sedan dess har jag – med stöd av pro-
fessor Kent Zetterberg vid Försvarshögskolan – ägnat mig åt att för-
söka utröna om det idag går att få ett mer underbyggt svar på frågan 
om det sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget, det vill säga 
under perioden %&)$–%&'&/%&&%.

Förutsättningarna verkade för oss vara betydligt sämre än de var 
för de danska forskarna. Varför förklaras närmre i nästa avsnitt. Var-
ken de eller jag har ha( tillgång till de ryska (det tidigare Sovjetu-
nionens) olika säkerhetsmyndigheternas arkiv gällande kalla krigets 
epok. I de fall de över huvudtaget öppnats har handlingar främst 
varit tillgängliga för tiden till och med andra världskriget. Jag har 
därför varit hänvisad till öppna källor och intervjuer med tidigare 
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En början

I Danmark publicerades sommaren 2005 en studie kallad Danmark
under den kolde krig.' I Sverige väckte publikationen mest uppstån-
delse genom att den helt accepterade Ola Tunanders konspirations-
teori om att det var anglosaxiska ubåtar som - med några centralt
placerades goda minne - kränkte svenska vatten under 1980-talet.
Danska militärer hade också en del andra synpunkter på studien och
hösten 2005 höll den danske militärhistorikern och pensionerade
brigadgeneralen Michael Clemmesen ett föredrag på den svenska
Försvarshögskolan (FHS), i vilket han bland annat redovisade pla-
nen för den polska så kallade Kustfrontens anfall längs södra Öst-
ersjökusten med mål att inom två veckor ha ockuperat Danmark. I
slutet av detta föredrag sade han, att endast ett fåtal av förbanden i
Baltiska militärdistriktet deltog i denna operation och frågade sig
vad de andra kunde ha haft för uppgift? Vi var några stycken som
tog fasta på denna fråga och sedan dess har jag - med stöd av pro-
fessor Kent Zetterberg vid Försvarshögskolan - ägnat mig åt att för-
söka utröna om det idag går att få ett mer underbyggt svar på frågan
om det sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget, det vill säga
under perioden 1945-1989/1991.

Förutsättningarna verkade för oss vara betydligt sämre än de var
för de danska forskarna. Varför förklaras närmre i nästa avsnitt. Var-
ken de eller jag har haft tillgång till de ryska (det tidigare Sovjetu-
nionens) olika säkerhetsmyndigheternas arkiv gällande kalla krigets
epok. I de fall de över huvudtaget öppnats har handlingar främst
varit tillgängliga för tiden till och med andra världskriget. Jag har
därför varit hänvisad till öppna källor och intervjuer med tidigare
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o"cerare i Sovjetunionens väpnade styrkor eller andra med insyn i 
det sovjetiska samhället. 

Det kom emellertid många böcker författade av avhoppare från 
Sovjetunionen runt #$$% och det självpåtagna uppdraget blev lättare 
än vad jag trott. Någon kan tycka att texten alltför mycket präglas av 
kalla krigets retorik, men det är inte bara så som jag själv upplevde 
det, utan så berättar också mina källor.

I vilka källor jag fann svaren och hur jag bedömer dem framgår 
av källförteckningen.

Bengt Gustafsson

Noter:
# Danmark under den kolde krig, Den sikkerhedspolitiske situation !"#$–!""!  

(Köpenhamn: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), &%%').

Bengt Gustafsson. Foto Lasse Sjögren.Bengt Gustafsson. Foto Lasse Sjögren.

officerare i Sovjetunionens väpnade styrkor eller andra med insyn i
det sovjetiska samhället.

Det kom emellertid många böcker författade av avhoppare från
Sovjetunionen runt 1990 och det självpåtagna uppdraget blev lättare
än vad jag trott. Någon kan tycka att texten alltför mycket präglas av
kalla krigets retorik, men det är inte bara så som jag själv upplevde
det, utan så berättar också mina källor.

I vilka källor jag fann svaren och hur jag bedömer dem framgår
av källförteckningen.

Bengt Gustafsson

Noter:
1 Danmark  under den kolde krig, Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991

(Köpenhamn: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2005).
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Några utgångsvärden

De svenska statsmakternas sy"e med vår så kallade neutralitetspo-
litik och vårt för en småstat starka militära försvar var, att vi skulle 
kunna hålla oss utanför en stormaktskon#ikt om en sådan än en 
gång skulle drabba vårt närområde. I slutet på denna uppsats åter-
vänder jag till detta val av alternativ och hur det så här i e"erhand 
står sig i jämförelse med alternativet, nämligen att vi gått med i 
NATO såsom Danmark och Norge. Det är ju så lätt att vara e"er-
klok, sägs det.

Från mitten av $!%&-talet är det svårt att tänka sig att någon av 
de båda supermakterna medvetet skulle starta ett krig som kunde 
leda fram till en duell dem emellan med kärnvapen. Missbedöm-
ning eller eskalation från ett mindre, lokalt krig var dock en möjlig-
het. Från början av $!%&-talet hade Sovjetunionen en förekommande 
strategi som ledde till en sådan risk. Hur var de innersta tankarna i 
USA? (För svar sök SIOP-%' på internet.)

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

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

K A P I T E L  2

Några utgångsvärden

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

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

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

I och med att Sovjetunionen valde offensiven som strategi i
sin krigsplanläggning blev det ett betydande potentiellt hot
mot Danmark, Norge, Förbundsrepubliken Tyskland och
andra stater, som omedelbart skulle komma i beröring med
den östliga krigsmaskinen. Om Sovjetunionen i sin säkerhets-
politik valt en mer defensiv politik, som Gorbatjov införde
1987, i vilken man begränsade sig till att försvara egna områ-
den i tillfälle av krig, skulle Warszawapakten ha uppfattats
som ett väsentligt mindre hot.2
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Till de ”andra staterna” hörde Sverige, även om Finland och Öst-
ersjön skilde oss åt. Jag bör kanske erinra om att den inomstatliga 
gränsen mellan det kommunistiska DDR och västra Tyskland gick 
väster om Skåne.

Endast den som vill bortse från aggressiviteten i den bedrivna 
underrättelseverksamheten mot vårt land samt den subversiva poli-
tiska verksamheten, som var av samma art som i de europeiska 
NATO-länderna, kunde upplevt det annorlunda. ”Från underrät-
telsesynpunkt”, säger en före detta GRU-o#cer, ”betraktades Sve-
rige som en $ende.” Jag påstår inte att Sovjetunionen hade den 
politiska intentionen att vid lämplig tidpunkt starta ett krig för att 
erövra också Västeuropa, endast att det förde en politik som upplev-
des som hotfull och tidvis riskfylld. Exempel på utövandet av den 
sovjetiska underrättelseverksamheten i Sverige framgår av bilaga !. 

Sveriges säkerhetspolitik utgick ifrån principen ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet 
i krig”. Med ett starkt försvar som medel skulle Sverige ha möjligheten att hålla sig utan-
för en stormaktskonflikt även om en sådan drabbade landets absoluta närområde. Alter-
nativet till ett självständigt starkt försvar kunde ha varit att Sverige precis som Norge och 
Danmark anslöt sig till NATO. Foto: Simon Olsson.

Sveriges säkerhetspolitik utgick ifrån principen "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet
i krig". Med ett starkt försvar som medel skulle Sverige ha möjligheten att hålla sig utan-
för en stormaktskonflikt även om en sådan drabbade landets absoluta närområde. Alter-
nativet till ett självständigt starkt försvar kunde ha varit att Sverige precis som Norge och
Danmark anslöt sig till NATO. Foto: Simon Olsson.

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

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

I en tidigare uppsats, har jag berört de föreställningar vi själva 
hade om vår så kallade hotbild under kalla kriget, samt hur den 
resulterade i operativa doktriner för och förberedelser av vårt mili-
tära försvar." Den danska studien #ck mig intresserad av att pröva 
riktigheten av dessa föreställningar. Från studien kan allmänna upp-
gi$er hämtas, som till exempel synen över tiden på användningen 
av kärnvapen. Däremot #nns det få detaljer av betydelse för att klar-
lägga det faktiska militära hotet mot Sverige och de andra nordiska 
länderna.

Detta sammanhänger med Warszawapaktens ledningsstruktur 
och dess ”brandväggar” för den operativa planeringen. De senare 
syntes ha fortsatt ända in i generalstaben i Moskva, som troligen var 
(är?) uppdelad i operativa planeringsceller för de olika strategiska 
områden som den militärgeogra#ska världen enligt rysk modell är 
indelad i, så kallade Teatr Voenny Destvij (TVD). Sådana grupper 
från centrum åkte ut för att öva de regionala staberna inom Sovjet-
unionen och Warszawapakten. Endast mycket höga befattningsha-
vare hade någon kännedom om operationsordern för högre förband 
och få icke-ryska befattningshavare. Operationsorderna skrevs för 
hand och i ett fåtal exemplar. Kännedomen om vad som gällde inom 
angränsande TVD fanns ej. För att det skulle kunna fungera vid ett 
snabbt krigsutbrott låg förseglade kuvert med order hos cheferna i 
hela ledningshierarkin. Det innebar naturligtvis risk för dålig koor-
dinering vid ett genomförande. Å andra sidan var kra$samlingen 
till en huvudaxel för varje operationsområde total.

Danmark tillhörde det kontinentala TVD Väst medan de övriga 
nordiska länderna tillhörde TVD Nordväst. Det #nns vissa tecken 
på att gränsen mellan dessa TVD kan ha varit något %ytande, för att 
medge operativ %exibilitet, eller ha ändrats över tiden. I det senare 
fallet kan den sydligaste delen av Sverige i början eller i vissa krigs-
fall ha tillhört TVD Väst. Detta gällde i så fall vid den tid eller i de 
fall Skånelanden ingick som en del av operationen mot Östersjöut-
loppen. Den danska studiens arkivkällor och vittnen från de central-
europeiska länderna har sålunda få eller inga uppgi$er om den ope-
rativa planeringen mot Norden i övrigt. 

Man kan bli förundrad över att de var beredda att satsa så mycket på
personalkontroll.

I en tidigare uppsats, har jag berört de föreställningar vi själva
hade om vår så kallade hotbild under kalla kriget, samt hur den
resulterade i operativa doktriner för och förberedelser av vårt mili-
tära försvar.3 Den danska studien fick mig intresserad av att pröva
riktigheten av dessa föreställningar. Från studien kan allmänna upp-
gifter hämtas, som till exempel synen över tiden på användningen
av kärnvapen. Däremot finns det få detaljer av betydelse för att klar-
lägga det faktiska militära hotet mot Sverige och de andra nordiska
länderna.

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

Danmark tillhörde det kontinentala TVD Väst medan de övriga
nordiska länderna tillhörde TVD Nordväst. Det finns vissa tecken
på att gränsen mellan dessa TVD kan ha varit något flytande, för att
medge operativ flexibilitet, eller ha ändrats över tiden. I det senare
fallet kan den sydligaste delen av Sverige i början eller i vissa krigs-
fall ha tillhört TVD Väst. Detta gällde i så fall vid den tid eller i de
fall Skånelanden ingick som en del av operationen mot Östersjöut-
loppen. Den danska studiens arkivkällor och vittnen från de central-
europeiska länderna har sålunda få eller inga uppgifter om den ope-
rativa planeringen mot Norden i övrigt.
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De som #nns ansluter till Skåne (en polsk övning !$%&) och Syd-
norge, som från slutet av !$'(-talet anges som andrahandsmål för 
den polska Kustfronten e)er ockupationen av Danmark. Vi kan 
sålunda inte för TVD Nordväst få några uppgi)er från de hand-
lingar som #nns kvar i de polska samt före detta östtyska eller 

Vid en konflikt mellan stormaktsblocken hade de danska sunden varit av avgörande  
betydelse för den sovjetiska östersjöflottan. De marina förbanden hade till uppgift att  
operera i Nordsjön och Atlanten varför det gällde att ta sig igenom sunden. En sådan  
operation hade onekligen berört även det svenska försvaret av Sydsverige.

Vid en konflikt mellan stormaktsblocken hade de danska sunden varit av avgörande
betydelse för den sovjetiska östersjöflottan. De marina förbanden hade till uppgift att
operera i Nordsjön och Atlanten varför det gällde att ta sig igenom sunden. En sådan
operation hade onekligen berört även det svenska försvaret av Sydsverige.

De som finns ansluter till Skåne (en polsk övning 1954) och Syd-
norge, som från slutet av 1970-talet anges som andrahandsmål för
den polska Kustfronten efter ockupationen av Danmark. Vi kan
sålunda inte för TVD Nordväst få några uppgifter från de hand-
lingar som finns kvar i  de polska samt före detta östtyska eller
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tjeckoslovakiska arkiven eller av de vittnen därifrån som deltog i 
möten och övningar på det sätt som de danska forskarna fått om 
planerna mot sitt land, som tillhörde samma TVD som dessa länder.

Varje sovjetiskt militärdistrikt satte vid mobilisering upp en front. 
Gränsen inom TVD Nordväst mellan dess två militärdistrikt (fron-
ter), Leningrads och Baltiska, gick ungefär längs #$ breddgraden. 
Det är osäkert hur gränsen gick på land i själva Sovjetunionen mel-
lan TVD Väst respektive Nordväst just i Baltikum. I !e Voroshi-
lov Lectures %nns det två bilder som har olika gränsdragning.& På 
den ena bilden går gränsen i Finska viken, det vill säga nära den 
#$ breddgraden, på den andra mellan Lettland och Litauen. Är det 
endast ett misstag eller förändrades det över tiden eller berodde 
det på i vilken TVD:s operation de utgångsgrupperade förbanden 
ingick i varje särskild situation? En sak är också gränsdragning för 
planering i fred, en annan i den akuta situationen vid krigsutbrott, 
då förbandstilldelning och gränser måste anpassas till den faktiska 
situationen. Vi kan emellertid konstatera att de två direkt stridsbe-
redda divisionerna i Kaliningrad oblast i ett fall följde i kön på den 
polska fronten på en kartbild, i andra fall hade de en landstignings-
uppgi' mot sydligaste Sverige.( Det senare kan ha varit fallet före 
!)#$ års plan.

Vid den tyska återföreningen avslöjades den höga stridsbered-
skapen (timmar) vid förbanden i Centraleuropa och den rikliga 
användningen av taktiska och operativa kärnvapen vid stabsöv-
ningar gällande TVD Väst. Forskare har frågat sig, om övningarna 
var ett uttryck för den faktiska operativa planeringen. Det får bland 
annat genom den danska studien och vittnesmålen till det interna-
tionella forskningsprojektet Parallel History Project (PHP)# anses 
bevisat att så var fallet. För en militär är det också naturligt att man 
prövar genomförbarheten av sina planer vid övningar, särskilt i de 
fall då övade förband också deltar i dem.

Det fanns *oder som kunde föreställa Rhen eller öar som kunde 
föreställa de danska. Erfarenhetsdiskussioner fördes e'er övning-
arna och ledde ibland fram till förändringar i planerna. Från PHP 
har jag en kopia av en handskriven plan för utnyttjandet av Tjecko-
slovakiska folkarmén vid krig (utgåva !)#") påtecknad av överbefäl-
havaren för SSSR:s väpnade styrkor, som överensstämmer med de 
uppgi'er som man enligt vittnen också övade.

tjeckoslovakiska arkiven eller av de vittnen därifrån som deltog i
möten och övningar på det sätt som de danska forskarna fått om
planerna mot sitt land, som tillhörde samma TVD som dessa länder.

Varje sovjetiskt militärdistrikt satte vid mobilisering upp en front.
Gränsen inom TVD Nordväst mellan dess två militärdistrikt (fron-
ter), Leningrads och Baltiska, gick ungefär längs 6o breddgraden.
Det är osäkert hur gränsen gick på land i själva Sovjetunionen mel-
lan TVD Väst respektive Nordväst just i Baltikum. I The Voroshi-
lov Lectures finns det två bilder som har olika gränsdragning.4 På
den ena bilden går gränsen i Finska viken, det vill säga nära den
6o breddgraden, på den andra mellan Lettland och Litauen. Är det
endast ett misstag eller förändrades det över tiden eller berodde
det på i vilken TVD:s operation de utgångsgrupperade förbanden
ingick i varje särskild situation? En sak är också gränsdragning för
planering i fred, en annan i den akuta situationen vid krigsutbrott,
då förbandstilldelning och gränser måste anpassas till den faktiska
situationen. Vi kan emellertid konstatera att de två direkt stridsbe-
redda divisionerna i Kaliningrad oblast i ett fall följde i kön på den
polska fronten på en kartbild, i andra fall hade de en landstignings-
uppgift mot sydligaste Sverige.5 Det senare kan ha varit fallet före
1960 års plan.

Vid den tyska återföreningen avslöjades den höga stridsbered-
skapen (timmar) vid förbanden i Centraleuropa och den rikliga
användningen av taktiska och operativa kärnvapen vid stabsöv-
ningar gällande TVD Väst. Forskare har frågat sig, om övningarna
var ett uttryck för den faktiska operativa planeringen. Det får bland
annat genom den danska studien och vittnesmålen till det interna-
tionella forskningsprojektet Parallel History Project (PHP)6 anses
bevisat att så var fallet. För en militär är det också naturligt att man
prövar genomförbarheten av sina planer vid övningar, särskilt i de
fall då övade förband också deltar i dem.

Det fanns floder som kunde föreställa Rhen eller öar som kunde
föreställa de danska. Erfarenhetsdiskussioner fördes efter övning-
arna och ledde ibland fram till förändringar i planerna. Från PHP
har jag en kopia av en handskriven plan för utnyttjandet av Tjecko-
slovakiska folkarmen vid krig (utgåva 1963) påtecknad av överbefäl-
havaren för SSSR:s väpnade styrkor, som överensstämmer med de
uppgifter som man enligt vittnen också övade.
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Noter:
#. Danmark under den kolde krig, Den sikkerhedspolitiske situation !"#$–!""!  

(Köpenhamn: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), #$$%), del ", sid &".
'. Bengt Gustafsson, Det ”kalla kriget” – några re%exioner (Stockholm: Försvarshög-

skolan, #$$&). FoKK rapport nr (.
". Ghulam Dastagir Wardak (red.), &e Voroshilov Lectures (Washington, DC: National 

Defence University Press: !()().
%. Samtal med överste Valter Auseklis Plavins, februari #$$* respektive HKV/MUST 

från en centraleuropeisk källa.
&. ”+e Parallel History Project on Cooperative Security (PHP), the former Parallel 

History Project on NATO and the Warsaw Pact), provides new scholarly perspecti-
ves on contemporary international history by collecting, publishing, and interpre-
ting formerly secret governmental documents. In response to the declassi,cation of 
NATO records and the growing availability of documents from archives in Eastern 
and Central Europe, PHP as a cooperative undertaking of more than twenty partner 
institutes brings together leading Cold War historians, archivists, and government 
o-cials. +e ,ndings are presented to the specialist academic community at confe-
rences and published both in print and on the PHP website. (<http://www.php.isn.
ethz.ch/>)”

Noter:
2. Danmark under den kolde krig Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991

(Köpenhamn: Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), 2005), del 4, sid 64.
3. Bengt Gustafsson, Det "kalla kriget" - ndgra reflexioner (Stockholm: Försvarshög-

skolan, 2006). FoKK rapport nr 9.
4. Ghulam Dastagir Wardak (red.), The Voroshilov Lectures (Washington, DC: National

Defence University Press: 1989).
5. Samtal med överste Valter Auseklis Plavins, februari 2007 respektive HKV/MUST

från en centraleuropeisk källa.
6. "The Parallel History Project on Cooperative Security (PHP), the former Parallel

History Project on NATO and the Warsaw Pact), provides new scholarly perspecti-
ves on contemporary international history by collecting, publishing, and interpre-
ting formerly secret governmental documents. In response to the declassification of
NATO records and the growing availability of documents from archives in Eastern
and Central Europe, PHP as a cooperative undertaking of more than twenty partner
institutes brings together leading Cold War historians, archivists, and government
officials. The findings are presented to the specialist academic community at confe-
rences and published both in print and on the PHP website. (<http://www.php.isn.
ethz.ch/>)"
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Globala aktörer

Historiskt har Moskvastaten strävat e#er att utvidga sin maktsfär 
mot de omgivande haven. Försöket att återta Finland och införlivan-
det av $nska Karelen och del av Polen i Sovjetunionen !%&% får ses 
som en konsekvens av att dessa landområden en gång tillhört tsarens 
domäner. Detsamma gäller införlivandet av de baltiska staterna vid 
två tillfällen under andra världskriget. I sina minnesanteckningar 
påstår Chrusjtjov att avsikten endast var att utvidga skyddet runt 
Leningrad, men att när man körde fast beslöt att anfalla också norr 
Ladoga för att splittra de $nska styrkorna.' Jag kan bara konstatera 
att Ohto Manninen i sin väldokumenterade framställning om den 
ryska planeringen inför vinterkriget styrker min uppfattning om ett 
önskat återtagande av ”Storfurstendömet”.( Denna avsikt syntes tyd-
ligt i skapandet av Kuusinenregeringen i Terijoki.

Att Sovjetunionen sedan vid krigets slut upprättade en kordong 
av satellitstater i Centraleuropa hade andra och )era skäl. Viktigast 
var att nästa krig inte skulle föras på rysk jord, men man skall inte 
bortse ifrån att Stalin var smickrad över att som segerherre sitta vid 
förhandlingsbordet och göra upp om ”den gamla världens” delning 
i intressesfärer med företrädaren för det gamla brittiska imperiet 
och – som det skulle visa sig om än i mer indirekt bemärkelse – det 
nya amerikanska. Dragkampen skulle länge handla om Balkan, vars 
närhet till Storbritanniens gamla sjöförbindelser med Indien samt 
senare etablerade oljekällor i Mellersta Östern redan under första 
världskriget varit av strategiskt intresse för Churchill.

Från ideologisk utgångspunkt var det för Sovjetunionen endast 
en tidsfråga innan revolutionen skulle ”frigöra” även de andra 
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Globala aktörer

Historiskt har Moskvastaten strävat efter att utvidga sin maktsfär
mot de omgivande haven. Försöket att återta Finland och införlivan-
det av finska Karelen och del av Polen i Sovjetunionen 1939 får ses
som en konsekvens av att dessa landområden en gång tillhört tsarens
domäner. Detsamma gäller införlivandet av de baltiska staterna vid
två tillfällen under andra världskriget. I sina minnesanteckningar
påstår Chrusjtjov att avsikten endast var att utvidga skyddet runt
Leningrad, men att när man körde fast beslöt att anfalla också norr
Ladoga för att splittra de finska styrkorna.? Jag kan bara konstatera
att Ohto Manninen i sin väldokumenterade framställning om den
ryska planeringen inför vinterkriget styrker min uppfattning om ett
önskat återtagande av "Storfurstendömet".8 Denna avsikt syntes tyd-
ligt i skapandet av Kuusinenregeringen i Terijoki.

Att Sovjetunionen sedan vid krigets slut upprättade en kordong
av satellitstater i Centraleuropa hade andra och flera skäl. Viktigast
var att nästa krig inte skulle föras på rysk jord, men man skall inte
bortse ifrån att Stalin var smickrad över att som segerherre sitta vid
förhandlingsbordet och göra upp om "den gamla världens" delning
i intressesfärer med företrädaren för det gamla brittiska imperiet
och - som det skulle visa sig om än i mer indirekt bemärkelse - det
nya amerikanska. Dragkampen skulle länge handla om Balkan, vars
närhet till Storbritanniens gamla sjöförbindelser med Indien samt
senare etablerade oljekällor i Mellersta Östern redan under första
världskriget varit av strategiskt intresse för Churchill.

Från ideologisk utgångspunkt var det för Sovjetunionen endast
en tidsfråga innan revolutionen skulle "frigöra" även de andra
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folken, om man endast som föregångsland #ck visa upp vilka för-
bättrade och jämlika levnadsvillkor som uppnåddes för hela folket 
i en socialistisk stat med femårsplaner nu när ”det stora fosterländ-
ska kriget” äntligen var över. Det skadade emellertid inte att hjälpa 
förändringen litet på vägen, först genom att säkerställa ”proletaria-
tets diktatur” i de centraleuropeiska satellitländerna och senare för-
sök till smärre utvidgningar, som att införliva hela Berlin i Östtysk-
land samt södra halvan i ett samlat kommunistiskt Korea. Försök 
att lönnmörda en alltför självständig Tito och understödja ett kom-
munistövertagande i Grekland prövades också. Redan deltog för 
övrigt representanter för kommunistiska partier i styret av de #n-
ska, franska och italienska demokratierna, som också kunde hjäl-
pas på traven.

Initiativet till angreppet över $%:e breddgraden kom visserligen 
från Nordkorea, men tillfrågad uppmuntrade Stalin till detta. Värl-
den hade emellertid blivit farligare med atomvapen, och när USA 
till Stalins förvåning trädde in som försvarare av det ”fria” Sydkorea, 
visserligen under FN-etikett, påbörjade Stalin metoden med att föra 
krig genom ombud, som senare skulle bli en del av den sovjetiska 
politiken på &era håll i världen. Sovjetiska &ygförband deltog redan 
från början i angreppet. Huvuduppgi'en att förstärka Nordkorea 
föll emellertid på Kina, som hade en skuld att betala till Stalin. Han 
hade medvetet skapat den första Berlinkrisen för att ge Mao lugn 
och ro i sin avslutande kamp mot Chiang Kai-shek, som kördes ut 
från fastlandet till Taiwan !()(.(

Stalins agerande under dessa första e'erkrigsår ledde fram till att 
Väst avbröt sin avrustning samt att USA övergick till den tillbaka-
hållande strategi som genom allianser skapades runt de två kommu-
nistiska stormakterna. En inringningspolitik, vars sy'e det var att 
förhindra en fortsatt kommunistutbredning, men naturligtvis också 

Nikita Chrusjtjov grep hösten 1953 makten om det sovjetiska kommunistpartiet 
då han utsågs till ledare för dess centralkommittés politbyrå. Vid sitt berömda tal 
under partikongressen 1956 tog han avstånd från personkulten kring Stalin och 

den terror han haft som medel för att förtrycka den egna befolkningen.  
Talet bidrog till brytningen mellan Sovjetunionen och Kina. Trots Chrusjtjovs 
avstånd från Stalins terrorregim fortsatte förföljelserna, avrättningarna och 

deporteringarna även under hans eget styre. Foto: US Library of Congress.

folken, om man endast som föregångsland fick visa upp vilka för-
bättrade och jämlika levnadsvillkor som uppnåddes för hela folket
i en socialistisk stat med femårsplaner nu när "det stora fosterländ-
ska kriget" äntligen var över. Det skadade emellertid inte att hjälpa
förändringen litet på vägen, först genom att säkerställa "proletaria-
tets diktatur" i de centraleuropeiska satellitländerna och senare för-
sök till smärre utvidgningar, som att införliva hela Berlin i Östtysk-
land samt södra halvan i ett samlat kommunistiskt Korea. Försök
att lönnmörda en alltför självständig Tito och understödja ett kom-
munistövertagande i Grekland prövades också. Redan deltog för
övrigt representanter för kommunistiska partier i styret av de fin-
ska, franska och italienska demokratierna, som också kunde hjäl-
pas på traven.

Initiativet till angreppet över 38:e breddgraden kom visserligen
från Nordkorea, men tillfrågad uppmuntrade Stalin till detta. Värl-
den hade emellertid blivit farligare med atomvapen, och när USA
till Stalins förvåning trädde in som försvarare av det "fria" Sydkorea,
visserligen under FN-etikett, påbörjade Stalin metoden med att föra
krig genom ombud, som senare skulle bli en del av den sovjetiska
politiken på flera håll i världen. Sovjetiska flygförband deltog redan
från börj an i angreppet. Huvuduppgiften att förstärka Nordkorea
Loll emellertid på Kina, som hade en skuld att betala till Stalin. Han
hade medvetet skapat den första Berlinkrisen för att ge Mao lugn
och ro i sin avslutande kamp mot Chiang Kai-shek, som kördes ut
från fastlandet till Taiwan 1949.9

Stalins agerande under dessa första efterkrigsår ledde fram till att
Väst avbröt sin avrustning samt att USA övergick till den tillbaka-
hållande strategi som genom allianser skapades runt de två kommu-
nistiska stormakterna. En inringningspolitik, vars syfte det var att
förhindra en fortsatt kommunistutbredning, men naturligtvis också

Nikita Chrusjtjov grep hösten 1953 makten om det sovjetiska kommunistpartiet
då han utsågs till ledare för dess centralkommittas politbyrå. Vid sitt berömda tal
under partikongressen 1956 tog han avstånd från personkulten kring Stalin och

den terror han haft som medel för att förtrycka den egna befolkningen.
Talet bidrog till brytningen mellan Sovjetunionen och Kina. Trots Chrusjtjovs
avstånd från Stalins terrorregim fortsatte förföljelserna, avrättningarna och

deporteringarna även under hans eget styre. Foto: US Library of Congress.
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avsåg att gagna den sjöfarande federationens egna politiska och eko-
nomiska intressen. Viktigast av dessa var Atlantpakten, NATO, som 
tillkom !#$#. Det sovjetiska svaret på detta, Warszawapakten (WP), 
kom !#%%. På den europeiska kontinenten skulle de båda supermakt-
spakterna e&er hand ställa upp sina största mark- och taktiska 'yg-
stridskra&er på ömse sidor den Järnridå, som döptes av den från 
Jalta och Potsdam besvikne Churchill i ett berömt tal i Fulton (USA) 
!#$(. De konventionella styrkorna kompletterades e&er hand med 
för den europeiska krigsteatern lämpade kärnvapen och de båda 
tyska staterna upprustades inom respektive pakt.

Jag är medveten om att en del anser att det inte var Stalin som 
provocerade Väst, utan tvärtom. Och det gäller inte bara vänsterin-
tellektuella i Sverige. Till och med brittiska Joint Intelligence Com-
mittee (JIC) uttryckte till exempel i en rapport tidigt !#$(:

Under sitt tal i Fulton, USA, varnade Winston Churchill för Sovjetunionens maktambitioner 
i östra Europa vilket var på väg att dela kontinenten i ett kommunistiskt öst och ett demo-
kratiskt väst. I talet myntade han det klassiska begreppet ”järnridån”. Foto: US Library of Congress.

avsåg att gagna den sjöfarande federationens egna politiska och eko-
nomiska intressen. Viktigast av dessa var Atlantpakten, NATO, som
tillkom 1949. Det sovjetiska svaret på detta, Warszawapakten (WP),
kom 1955. På den europeiska kontinenten skulle de båda supermakt-
spakterna efter hand ställa upp sina största mark- och taktiska flyg-
stridskrafter på ömse sidor den Järnridå, som döptes av den från
Jalta och Potsdam besvikne Churchill i ett berömt tal i Fulton (USA)
1946. De konventionella styrkorna kompletterades efter hand med
för den europeiska krigsteatern lämpade kärnvapen och de båda
tyska staterna upprustades inom respektive pakt.

Jag är medveten om att en del anser att det inte var Stalin som
provocerade Väst, utan tvärtom. Och det gäller inte bara vänsterin-
tellektuella i Sverige. Till och med brittiska Joint Intelligence Com-
mittee (JIC) uttryckte till exempel i en rapport tidigt 1946:

Under sitt tal i Fulton, USA, varnade Winston Churchill för Sovjetunionens maktambitioner
i östra Europa vilket var på väg att dela kontinenten i ett kommunistiskt öst och ett demo-
kratiskt väst. I talet myntade han det klassiska begreppet "järnridån". Foto: US Library of Congress.
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#e attitude both of the Americans and ourselves towards 
Russia seemed to them to harden a$er the end of hostili-
ties. Both in South-East Europe and the Far East, #e United 
States Government seemed to them to be pursuing a policy 
designed to restrict Russia’s aspirations. His Majesty’s Govern-
ment appeared to be pursuing a similar policy in South-East 
Europe, Turkey and Persia.!%

World Peace Council (Världsfredskommittén) grundades 1949 och var redan från början 
under total sovjetisk kontroll. Organisationen verkade främst för kärnvapennedrustning 
och kraven riktades uteslutande mot västmakterna medan ingen som helst kritik fick rik-
tas mot Sovjetunionens upprustningar. Efter Sovjetunionens sammanbrott offentliggjorde 
World Peace Council självkritiskt dokument som visade på hur organisationen varit ett 
lydigt redskap för Sovjet. Foto: Lasse Sjögren.

The attitude both of the Americans and ourselves towards
Russia seemed to them to harden after the end of hostili-
ties. Both in South-East Europe and the Far East, The United
States Government seemed to them to be pursuing a policy
designed to restrict Russia's aspirations. His Majesty's Govern-
ment appeared to be pursuing a similar policy in South-East
Europe, Turkey and Persia.'°

World Peace Council (Världsfredskonnnnittön) grundades 1949 och var redan från början
under total sovjetisk kontroll. Organisationen verkade främst för kärnvapennedrustning
och kraven riktades uteslutande mot västmakterna medan ingen som helst kritik fick rik-
tas mot Sovjetunionens upprustningar. Efter Sovjetunionens sammanbrott offentliggjorde
World Peace Council självkritiskt dokument som visade på hur organisationen varit ett
lydigt redskap för Sovjet. Foto: Lasse Sjögren.
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Å andra sidan var det Stalin som tog till aggressiva medel som 
Pragkuppen, Berlinblockaden och Koreakriget. Demokratierna #ck 
hålla sig till mindre synliga åtgärder. Öststaterna erbjöds till och 
med Marshallhjälp, men Molotov lämnade tillsammans med sina 
satellitdelegater diskussionen i Paris $%&'.

Under kärnvapentäcket var supermakterna i ett bälte runt ekva-
torn från Sydostasien över arabländerna och Afrika till Syd- och 
Mellanamerika, förutom krig genom ombud, hänvisade till subver-
siv verksamhet i sin kamp om det politiska in(ytandet. Det var san-
nerligen ingenting som endast utövades av Sovjetunionen, men det 
var det ursprung som var mest framträdande för oss i Västeuropa. 
De kommunistiska partierna stöddes med pengar, utbildning och 
desinformation. Unionen hade en central myndighet för det senare, 
något vi #ck känna av i Sverige bland annat under $%)"-talets ubåts-
kränkningar. KGB:s in(ytelseagenter var verksamma på hög poli-
tisk nivå även i vårt land. Fredsrörelser in#ltrerades och stöddes 
ekonomiskt för att påverka försvarsfrågan i de europeiska länderna. 
Exempelvis kom %" procent av World Peace Councils budget från 
Sovjetunionen.$$

Kjeld Hillingsø beskriver i sin Trusselsbilledet$! (era av de kom-
muniststyrda företeelserna i Danmark, som till exempel den under-
grävande verksamhet som de kommunistiskt sinnade värnpliktiga 
under sin grundutbildning i början av $%'"-talet bedrev också i vårt 
land. De skulle inte längre vara värnpliktsvägrare, utan ska*a sig 
vapenutbildning för att kunna delta i ett framtida maktövertagande. 
Naivt, ja, men så sades det.

Kommuniststatens tveeggade sätt ledde till tolkningssvårigheter 
och politiska motsättningar inom Väst. Hur skulle man tolka vad 
som sades i en jämförelse med vad man tyckte sig kunna se med 
den begränsade insyn man hade i Sovjetstaten? Dess ambassadör i 
Stockholm på $%)"-talet, Boris Pankin, har beskrivit hur han uppfat-
tade det i sina memoarer:

Ta, till exempel Helsingforsprocessen, konferensen om säker-
het och samarbete i Europa, som vi envetet hade försökt få till 
stånd i många års tid. Helsingforsdokumentets grundsatser – 
speciellt i ”den tredje korgen” – hade vi ingen som helst avsikt 
att följa.

Å andra sidan var det Stalin som tog till aggressiva medel som
Pragkuppen, Berlinblockaden och Koreakriget. Demokratierna fick
hålla sig till mindre synliga åtgärder. Öststaterna erbjöds till och
med Marshallhjälp, men Molotov lämnade tillsammans med sina
satellitdelegater diskussionen i Paris 1947.

Under kärnvapentäcket var supermakterna i ett bälte runt ekva-
torn från Sydostasien över arabländerna och Afrika till Syd- och
Mellanamerika, förutom krig genom ombud, hänvisade till subver-
siv verksamhet i sin kamp om det politiska inflytandet. Det var san-
nerligen ingenting som endast utövades av Sovjetunionen, men det
var det ursprung som var mest framträdande för oss i Västeuropa.
De kommunistiska partierna stöddes med pengar, utbildning och
desinformation. Unionen hade en central myndighet för det senare,
något vi fick känna av i Sverige bland annat under 1980-talets ubåts-
kränkningar. KGB:s inflytelseagenter var verksamma på hög poli-
tisk nivå även i vårt land. Fredsrörelser infiltrerades och stöddes
ekonomiskt för att påverka försvarsfrågan i de europeiska länderna.
Exempelvis kom 90 procent av World Peace Councils budget från
Sovj etunionen.11

Kjeld Hillingso beskriver i sin Trusselsbilledet12 flera av de kom-
muniststyrda företeelserna i Danmark, som till exempel den under-
grävande verksamhet som de kommunistiskt sinnade värnpliktiga
under sin grundutbildning i början av 1970-talet bedrev också i vårt
land. De skulle inte längre vara värnpliktsvägrare, utan skaffa sig
vapenutbildning för att kunna delta i ett framtida maktövertagande.
Naivt, ja, men så sades det.

Kommuniststatens tveeggade sätt ledde till tolkningssvårigheter
och politiska motsättningar inom Väst. Hur skulle man tolka vad
som sades i en jämförelse med vad man tyckte sig kunna se med
den begränsade insyn man hade i Sovjetstaten? Dess ambassadör i
Stockholm på 1980-talet, Boris Pankin, har beskrivit hur han uppfat-
tade det i sina memoarer:

Ta, till exempel Helsingforsprocessen, konferensen om säker-
het och samarbete i Europa, som vi envetet hade försökt få till
stånd i många års tid. Helsingforsdokumentets grundsatser -
speciellt i "den tredje korgen" - hade vi ingen som helst avsikt
att följa.
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I vänsterkretsar ville #era inte se denna skillnad mellan ord och 
handling. I försvarsutskottet fanns till exempel en kvinnlig (s)-poli-
tiker som attackerade mig varje gång jag i ett samtal råkade peka på 
exempel på denna sovjetstatens dubbelnatur. (Så sent som på "$$%-
talet delade Gorbatjov ännu ut titeln ”Sovjetunionens hjälte” till en 
upp&nnare av ett nytt B-stridsmedel; ett vapen som unionen redan 
"$'! i FN gått med på att skrota.) I själva verket var det väl så som 
den brittiska underrättelsetjänsten sade till den första Labourreger-
ingen: ”In fact the Soviet leaders are especially hostile to ’reformist 

Flera svenska partier och föreningar på yttersta vänsterkanten mottog under kalla kri-
get finansiellt stöd från främst Sovjetunionen och Kina. På 1970-talet blev vissa av dessa 
grupperingar allt mer militanta och från att ha varit vapenvägrare uppmuntrades nu deras 
medlemmar att söka sig till den svenska Försvarsmakten för att få vapenutbildning. På 
flera förband blev den politiska propagandan bland värnpliktiga ett problem. Foto Lasse Sjögren.

Flera svenska partier och föreningar på yttersta vänsterkanten mottog under kalla kri-
get finansiellt stöd från främst Sovjetunionen och Kina. På 1970-talet blev vissa av dessa
grupperingar allt mer militanta och från att ha varit vapenvägrare uppmuntrades nu deras
medlemmar att söka sig till den svenska Försvarsmakten för att få vapenutbildning. På
flera förband blev den politiska propagandan bland värnpliktiga ett problem. Foto Lasse Sjogren.

I vänsterkretsar ville flera inte se denna skillnad mellan ord och
handling. I försvarsutskottet fanns till exempel en kvinnlig (s)-poli-
tiker som attackerade mig varje gång jag i ett samtal råkade peka på
exempel på denna sovjetstatens dubbelnatur. (Så sent som på 1990-
talet delade Gorbatjov ännu ut titeln "Sovjetunionens hjälte" till en
uppfinnare av ett nytt B-stridsmedel; ett vapen som unionen redan
1972 i FN gått med på att skrota.) I själva verket var det väl så som
den brittiska underrättelsetjänsten sade till den första Labourreger-
ingen: "In fact the Soviet leaders are especially hostile to 'reformist
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socialism’ which they regard as a dangerous competitor for working-
class support in many countries”."#

Sovjetunionen vågade sig också på att tillgripa militära medel för 
att säkerställa sin kontroll över satellitstaterna i Centraleuropa; först 
"$%# i Östtyskland och sedan "$%& i Ungern, båda gångerna utan 
någon kra'full reaktion från Västmakternas sida. Ansåg man det 
som acceptabelt inom ramen för Jaltaöverenskommelsen? Hand-
lingsoviljan bör ha sänt kalla kårar utmed ryggraden på politikerna i 
länder som kände sig ligga i riskzonen, till exempel i Finland. Det till-
hörde ju de länder där man under andra halvan av "$()-talet förbe-
rett det kommunistiska partiet, SKP, för en kupp."( Vid inmarschen 
i Tjeckoslovakien "$&* kände sig Sovjetunionen dock osäkert på om 
NATO skulle ingripa militärt eller inte. Vid ett PHP Round Table i 
Stockholm våren !))& deltog den ryske generalen Yermakov, som 
hade att förtälja, att han varit plutonchef under denna inmarsch 
och att Warszawapaktens anfallsstyrka varit dimensionerad till !* 

För Sovjetunionen blev afghansk-sovjetiska kriget 1979!1989 oerhört kostsamt både 
ekonomiskt och i militära förluster. Målet var att stötta den marxist-leninistiska reger-
ingen i Afghanistan mot den islamistiska mujahedinrörelsen, men gerillan visade sig 
ytterst svårbekämpad. År 1988 slöts ett FN-avtal där Sovjetunionen förband sig att lämna 
landet. På bilden en övergiven T-54A och T-55 vid Bagrams flygplats. Foto: Arlo Abrahamson.

socialism' which they regard as a dangerous competitor for working-
class support in many countries".13

Sovjetunionen vågade sig också på att tillgripa militära medel för
att säkerställa sin kontroll över satellitstaterna i Centraleuropa; först
1953 i Östtyskland och sedan 1956 i Ungern, båda gångerna utan
någon kraftfull reaktion från Västmakternas sida. Ansåg man det
som acceptabelt inom ramen för Jaltaöverenskommelsen? Hand-
lingsoviljan bör ha sänt kalla kårar utmed ryggraden på politikerna i
länder som kände sig ligga i riskzonen, till exempel i Finland. Det till-
hörde ju de länder där man under andra halvan av 1940-talet förbe-
rett det kommunistiska partiet, SKE för en kupp." Vid inmarschen
i Tjeckoslovakien 1968 kände sig Sovjetunionen dock osäkert på om
NATO skulle ingripa militärt eller inte. Vid ett PHP Round Table i
Stockholm våren 2006 deltog den ryske generalen Yermakov, som
hade att förtälja, att han varit plutonchef under denna inmarsch
och att Warszawapaktens anfallsstyrka varit dimensionerad till 28

För Sovjetunionen blev afghansk-sovjetiska kriget 1979-1989 oerhört kostsamt både
ekonomiskt och i militära förluster. Målet var att stötta den marxist-leninistiska reger-
ingen i Afghanistan mot den islamistiska mujahedinrörelsen, men gerillan visade sig
ytterst svårbekämpad. År 1988 slöts ett FN-avtal där Sovjetunionen förband sig att lämna
landet. På bilden en övergiven T-54A och T-55 vid Bagrams flygplats. Foto: Arlo Abrahamson.
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divisioner för att också kunna möta ett NATO-ingripande. Fjorton 
av dessa, varav häl#en östtyska och häl#en ryska, anföll från DDR 
in mot det gamla tyska Böhmen, det vill säga närmast intill NATO-
landet Västtyskland. Hur hade det utfallit om tysk ställts mot tysk? 
Även denna gång lät Väst dock saken bero. Det fanns nu kärnvapen 
med i bilden för bägge parter.

Ingripandet resulterade dock i en stor politisk förlust för Sov-
jetunionen. Strax före inmarschen hade ungdomsrevolten startat i 
Paris och med den en vänsterrörelse, som kommuniststaten enligt 
gammal vana försökte använda sig av för att öka Sovjetunionens 
in$ytande i Västeuropa. Nu blev det inte så. Istället uppstod den 
så kallade eurokommunismen, som tog avstånd från den i Sovjet-
unionen tillämpade socialismen när försöket att införa ”socialism 
med mänskligt ansikte” i Tjeckoslovakien tillrättavisades. Däre-
mot kunde revolten fortfarande användas för att öka kly#an mellan 
Europa och USA, då den andra supermakten samtidigt visade upp 
ett liknande ansikte i Sydostasien.

Först med den polska krisen i början på %&'(-talet var det slut 
med dessa militära interventioner. Visserligen skramlade man på 
nytt med en uppladdning vid gränsen, men mest för att få den 
politiska ledningen i Polen att liksom %&)* själv ta i frågan, införa 
undantagstillstånd och kväsa den fria fackföreningsrörelsen Solida-
ritet. Nu reagerade USA mer kra#fullt, liksom man gjort i Afghanis-
tan, med subversivt stöd till oppositionen. Den för Moskva obegrip-
lige humanisten Carter, som påbörjat detta stöd, avlöstes också av en 
ny president, Reagan, som kombinerade ett nytt upprustningsbeslut 
med hård retorik. Den oro detta väckte hos den gamle KGB-chefen 
Andropov, som snart skulle bli förstesekreterare, resulterade i den 
kanske farligaste krisen under hela kalla kriget. Jag skall återkomma 
till detta längre fram.

Redan under %&)(-talet hade Mao Tse-tung tröttnat på sin ”store-
bror”. Chrusjtjov berättar att brytningen började %&)& när Sovjetu-
nionen förvägrades att bygga en ubåtsbas för Stilla Havet i sydöstra 
Kina.%)

I början av %&+(-talet tog Mao dessutom emot ett besök av den 
amerikanske presidenten Nixon. Det uppstod en ny möjlig ,ende 
längs en lång gräns, vars dragning man dessutom var litet oense om. 
Det var dock inte mer militärt farligt än att Sovjetunionen kunde 

divisioner för att också kunna möta ett NATO-ingripande. Fjorton
av dessa, varav hälften östtyska och hälften ryska, anföll från DDR
in mot det gamla tyska Böhmen, det vill säga närmast intill NATO-
landet Västtyskland. Hur hade det utfallit om tysk ställts mot tysk?
Även denna gång lät Väst dock saken bero. Det fanns nu kärnvapen
med i bilden för bägge parter.

Ingripandet resulterade dock i en stor politisk förlust för Sov-
jetunionen. Strax före inmarschen hade ungdomsrevolten startat i
Paris och med den en vänsterrörelse, som kommuniststaten enligt
gammal vana försökte använda sig av för att öka Sovjetunionens
inflytande i Västeuropa. Nu blev det inte så. Istället uppstod den
så kallade eurokommunismen, som tog avstånd från den i Sovjet-
unionen tillämpade socialismen när försöket att införa "socialism
med mänskligt ansikte" i Tjeckoslovakien tillrättavisades. Däre-
mot kunde revolten fortfarande användas för att öka klyftan mellan
Europa och USA, då den andra supermakten samtidigt visade upp
ett liknande ansikte i Sydostasien.

Först med den polska krisen i början på 1980-talet var det slut
med dessa militära interventioner. Visserligen skramlade man på
nytt med en uppladdning vid gränsen, men mest för att få den
politiska ledningen i Polen att liksom 1956 själv ta i frågan, införa
undantagstillstånd och kväsa den fria fackföreningsrörelsen Solida-
ritet. Nu reagerade USA mer kraftfullt, liksom man gjort i Afghanis-
tan, med subversivt stöd till oppositionen. Den för Moskva obegrip-
lige humanisten Carter, som påbörjat detta stöd, avlöstes också av en
ny president, Reagan, som kombinerade ett nytt upprustningsbeslut
med hård retorik. Den oro detta väckte hos den gamle KGB-chefen
Andropov, som snart skulle bli förstesekreterare, resulterade i den
kanske farligaste krisen under hela kalla kriget. Jag skall återkomma
till detta längre fram.

Redan under 1950-talet hade Mao Tse-tung tröttnat på sin "store-
bror". Chrusjtjov berättar att brytningen började 1959 när Sovjetu-
nionen förvägrades att bygga en ubåtsbas för Stilla Havet i sydöstra
Kina.15

I början av 1970-talet tog Mao dessutom emot ett besök av den
amerikanske presidenten Nixon. Det uppstod en ny möjlig fiende
längs en lång gräns, vars dragning man dessutom var litet oense om.
Det var dock inte mer militärt farligt än att Sovjetunionen kunde
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bibehålla sin markanta kra#samling till Europa mot NATO under 
hela kalla kriget. Det kan också konstateras att Sovjetunionen inten-
si$erade sin upprustning under den så kallade avspänningsperio-
den från slutet av %&'(-talet, inte minst vad gäller Norra )ottan, som 
avlöst Östersjö)ottan som Sovjetunionens mest prioriterade )otta. 
De centraleuropeiska WP-staternas stridskra#er moderniserades 
också, för att kunna lösa sina o*ensiva uppgi#er inom ramen för 
en ny strategi.

Noter:
+. Strobe Talbott (red.), Chrusjtjov minns (Stockholm: Bonnier, %&+%), sid !'+*.
,. Ohto Manninen, !e Soviet Plans for the North Western !eatre of Operations in 

"#$#–"#%% (Helsinki: National Defence College, !((").
&. Pavel Sudoplatov, Anatoli Sudoplatov samt Jerrold L. och Leona P. Schecter, Direkto-

ratet – Stalins spionchef berättar, först publicerad i Boston, %&&".
%(. Peter Hennessy, !e Secret State: Whitehall and the Cold War (London: Penguin 

Books, !((-), sid %..
%%. Christopher Andrew, !e Mitrokhin Archive: !e KGB in Europe and the West (Lon-

don: Basic Books, !(((), sid !,+ samt sid "-+*.
%!. Kjeld Hillingsø, Trusselsbildet – en koldkriger taler ud (Köpenhamn: Nordisk Förlag 

AS, !((.).
%-. !e Secret State, sid !".
%". !e Mitrokhin Archive, sid !+,f.
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Den förekommande sovjetiska strategin

Strategin innebar att Warszawapakten (erkannerligen Sovjetunio-
nen), när man ansåg sig ha indikationer på ett förestående NATO-
angrepp, skulle förekomma detta, för att så snabbt som möjligt 
försvåra NATO:s användning av kärnvapen samt en amerikansk 
förstärkning över Atlanten. Operationsplanen innebar i TVD Väst 
att man på bred front från Tjeckoslovakien till Polen skulle anfalla 
västerut för att på några dygn nå Atlantkusten. Samtidigt skulle man 
från Ungern anfalla genom det neutrala Österrike mot norra Italien 
och Medelhavet. Det går en röd tråd från ett sammanträde i Sov-
jetunionens inre försvarscirklar i början av #$"%-talet över marskalk 
Zjukovs hemliga Berlintal #$"& till beslutet #$'% att anta en förekom-
mande o(ensiv strategi. Det sammanträde jag nämner hölls strax 
före Berijas fall #$") och beskrivs i Stalins spionchefs, Pavel Sudopla-
tovs, memoarer:

Berija beordrade mig att tillsammans med GRU-chefen gene-
ral Zacharov, chefen för marinens underrättelseoperationer, 
Vorontsov, och chefen för långdistansbomb*yget marskalk 
Golovanov, att inom en vecka inkomma med förslag hur den 
amerikanska strategiska *ygöverlägsenheten och de ameri-
kanska kärnvapenbaserna skulle kunna neutraliseras. Han 
ville ha en plan för att sätta amerikanernas underhållslinjer 
till Europa ur funktion, inklusive hamnar och *ygbaser.

När vi följande vecka samlades på Berijas rymliga kon-
tor i Kreml var *ottchefen amiral N Kuznetsov närvarande ... 
med ett annat perspektiv till mötet. Han sade att akuta ope-
rationer borde klassi+ceras i enlighet med det moderna kri-
gets särdrag, och moderna kon*ikter, hävdade han, tenderar 
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Strategin innebar att Warszawapakten (erkannerligen Sovjetunio-
nen), när man ansåg sig ha indikationer på ett förestående NATO-
angrepp, skulle förekomma detta, för att så snabbt som möjligt
försvåra NATO:s användning av kärnvapen samt en amerikansk
förstärkning över Atlanten. Operationsplanen innebar i TVD Väst
att man på bred front från Tjeckoslovakien till Polen skulle anfalla
västerut för att på några dygn nå Atlantkusten. Samtidigt skulle man
från Ungern anfalla genom det neutrala Österrike mot norra Italien
och Medelhavet. Det går en röd tråd från ett sammanträde i Sov-
jetunionens inre försvarscirklar i början av 1950-talet över marskalk
Zjukovs hemliga Berlintal 1957 till beslutet 1960 att anta en förekom-
mande offensiv strategi. Det sammanträde jag nämner hölls strax
före Berijas fall 1953 och beskrivs i Stalins spionchefs, Pavel Sudopla-
toys, memoarer:

Berija beordrade mig att tillsammans med GRU-chefen gene-
ral Zacharov, chefen för marinens underrättelseoperationer,
Vorontsov, och chefen för långdistansbombflyget marskalk
Golovanov, att inom en vecka inkomma med förslag hur den
amerikanska strategiska flygöverlägsenheten och de ameri-
kanska kärnvapenbaserna skulle kunna neutraliseras. Han
ville ha en plan för att sätta amerikanernas underhållslinjer
till Europa ur funktion, inklusive hamnar och flygbaser.

När vi följande vecka samlades på Berijas rymliga kon-
tor i Kreml var flottchefen amiral N Kuznetsov närvarande ...
med ett annat perspektiv till mötet. Han sade att akuta ope-
rationer borde klassificeras i enlighet med det moderna kri-
gets särdrag, och moderna konflikter, hävdade han, tenderar
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att vara kortvariga och nå slutliga avgöranden. Med utgångs-
punkt från min plan ställde han frågan: Givet att våra resur-
ser är begränsade, var borde våra prioriteringar ligga – i 
ett förekommande anfall, som kanske skulle sänka tre eller 
fyra hangarfartyg vid Atlanthamnar eller i Medelhavet, eller 
sprängning av marinbaser för att förhindra trupp#ödet? Uti-
från sitt maritima perspektiv hävdade han att vi i det långa 
loppet genom att beröva amerikanerna och britterna deras 
överlägsenhet beträ$ande hangarfartyg skulle kunna förändra 
maktbalansen till vår fördel och därigenom öka den totala 
e$ektiviteten hos vårt ubåtsvapen. General Zacharov, som 
senare blev generalstabschef, anmärkte att idén med förekom-
mande anfall mot !endens strategiska installationer, var en ori-
ginell tanke i krigskonsten, som han föreslog att vi seriöst borde 
vidareutveckla ... [min markering]%"

I mars %&'( höll marskalk Zjukov ett hemligt tal i Berlin till o)-
cerarna vid den ryska gruppen i Östtyskland.%( Han ville väl stärka 
stridsviljan hos denna framskjutna grupp nu när Västtyskland skulle 
upprustas och kärnvapen grupperades i de europeiska NATO-län-
derna. (Utrikesminister Gromyko och försvarsminister Zjukov var 

Vid sitt hemliga tal inför ryska 
officerare i Berlin våren 1957 
uppgav marskalk Georgij Zjukov 
att det var Sovjetunionen som 
skulle inleda krigshandlingarna 
om det kalla kriget riskerade att 
bli hett. Så fort det fanns tecken 
på att västmakterna förberedde 
sig för angrepp skulle den sov-
jetiska krigsmakten förekomma 
detta och snabbt genomföra en 
offensiv fram till Atlanten. Foto: NARA.
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på att västmakterna förberedde
sig för angrepp skulle den sov-
jetiska krigsmakten förekomma
detta och snabbt genomföra en
offensiv fram till Atlanten. Foto NARA

att vara kortvariga och nå slutliga avgöranden. Med utgångs-
punkt från min plan ställde han frågan: Givet att våra resur-
ser är begränsade, var borde våra prioriteringar ligga - i
ett förekommande anfall, som kanske skulle sänka tre eller
fyra hangarfartyg vid Atlanthamnar eller i Medelhavet, eller
sprängning av marinbaser för att förhindra truppflödet? Uti-
från sitt maritima perspektiv hävdade han att vii det långa
loppet genom att beröva amerikanerna och britterna deras
överlägsenhet beträffande hangarfartyg skulle kunna förändra
maktbalansen till vår fördel och därigenom öka den totala
effektiviteten hos vårt ubåtsvapen. General Zacharov, som
senare blev generalstabschef, anmärkte att ic162 med förekom-
mande anfall mot fiendens strategiska installationer, var en ori-
ginell tanke i krigskonsten, som han föreslog att vi seriöst borde
vidareutveckla ... [min markering]i6

I mars 1957 höll marskalk Zjukov ett hemligt tal i Berlin till offi-
cerarna vid den ryska gruppen i Östtyskland.'7 Han ville väl stärka
stridsviljan hos denna framskjutna grupp nu när Västtyskland skulle
upprustas och kärnvapen grupperades i de europeiska NATO-län-
derna. (Utrikesminister Gromyko och försvarsminister Zjukov var
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där för att signera ett försvarsavtal med Östtyskland.) I talet fram-
höll han att det var Sovjetunionen som skulle slå till först. Så fort det 
fanns tecken på att NATO förberedde ett angrepp i Europa skulle 
Sovjetunionen förekomma detta med en snabb o#ensiv fram till 
Atlanten. Det var den välutrustade andra echelongen från Vitryska 
och Baltiska militärdistrikten som skulle svara för denna. Vid ope-
rationen mot resningen i Ungern året före hade styrkan visat sig 
kunna uppmarschera på $% timmar. Det var sålunda den tid den 
framskjutna gruppen måste kunna hålla stånd om Västmakterna – 
trots allt – plötsligt skulle överraskande slå till.

På en fråga om varför de inte kunde få samma goda beväpning 
svarade marskalken att det gällde att inte väcka den björn som sover. 
De var ju under ständig observation från andra sidan gränsen. Han 
tog också upp att några av dem hade varit för öppna mot sina öst-
tyska kolleger. Man kunde ju inte lita på dem. En del hade &ytt väs-
terut. Det gällde att hemlighålla sina planer för dem. Även om han 
talade om de nya kärnvapnen, som det vapen som skulle radera 
ut motståndarens stridskra'er, sade han också, att de kanske inte 
behövde användas i anfallet fram till Atlanten.

Nu var det kanske inte så förvånande att just Zjukov förde fram 
en sådan uppfattning. Han var ju en produkt av markstridskra'erna, 
som historiskt hade varit den prioriterade delen av kontinentalmak-
tens stridskra'er. Inte alla var förtjusta över att armén skulle reduce-
ras, &ottan byggas ut och de självständiga Strategiska robottrupperna 
prioriteras. Dessutom hade försvarsministern tankar på att inom 
GRU:s ram organisera särskilda sabotagestyrkor, som skulle ha till 
förstahandsuppgi' att försvåra NATO:s användning av sina kärnva-
pen, tankar som han ”glömt” att orientera sina politiska kollegor om.

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

Den nya militärdoktrinen lades fast vid Högsta Sovjets möte den 

där för att signera ett försvarsavtal med Östtyskland.) I talet fram-
höll han att det var Sovjetunionen som skulle slå till först. Så fort det
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terut. Det gällde att hemlighålla sina planer för dem. Även om han
talade om de nya kärnvapnen, som det vapen som skulle radera
ut motståndarens stridskrafter, sade han också, att de kanske inte
behövde användas i anfallet fram till Atlanten.

Nu var det kanske inte så förvånande att just Zjukov förde fram
en sådan uppfattning. Han var ju en produkt av markstridskrafterna,
som historiskt hade varit den prioriterade delen av kontinentalmak-
tens stridskrafter. Inte alla var förtjusta över att armen skulle reduce-
ras, flottan byggas ut och de självständiga Strategiska robottrupperna
prioriteras. Dessutom hade försvarsministern tankar på att inom
GRU:s ram organisera särskilda sabotagestyrkor, som skulle ha till
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Redan under kriget hade Zjukov setts som en möjlig rival om
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#$ januari #%&' med stark betoning på användningen av kärnva-
pen.#% Sovjetunionen hade snabbt tagit igen det amerikanska för-
språnget och under början av #%('-talet börjat tillverka operativa 
kärnvapen. Strategin förmedlades till Warszawapaktens försvarsmi-
nistrar vid ett möte i början av #%&# och marskalk Sokolovskijs detal-
jerade operationsplan förelåg sommaren #%&!. Jag skall återkomma 
till synen på kärnvapnen längre fram i avsnittet Det europeiska kärn-
vapenkriget, som samlat behandlar denna problematik.

Jag kommer senare också att samlat redogöra för spetsnazorga-
nisationen. För även om Zjukov försvann, gällde det inte hans orga-
nisation. Den skulle utvecklas till en brigad vid varje front (militär-
distrikt) och )otta samt diverse från ”Centrum” styrda enheter för 
särskilt hemliga och kvali*cerade uppgi+er. I anslutning till denna 
redovisning kompletterar jag också ubåtsfrågan!' i de avseenden 
nya sakförhållanden framkommit i de källor jag nu tagit del utav.

Noter:
#&. Direktoratet, sid ,,-f.
#-. Hämtat från PHP:s hemsida hösten !''&. (<http://www.php.isn.ethz.ch/>)
#". Direktoratet, sid ,,#.
#%. Danmark under den kolde krig, sid &'&.
!'. Bengt Gustafsson, Ubåtsfrågan – sanningen !nns i betraktarens öga (Stockholm:  

Försvarshögskolan, !''(). FoKK rapport nr $.

Genom en snabb sovjetisk offensiv före västmakternas angrepp skulle NATO:s militära 
förmåga i Europa lamslås. Motståndarens nukleära vapen skulle samtidigt neutraliseras 
genom insatser av för uppgiften särskilt utbildade spetsnazförband. På så sätt behövdes 
eventuellt inga sovjetiska kärnvapen sättas in, enligt Zjukov. Foto: NVA.

Genom en snabb sovjetisk offensiv före västmakternas angrepp skulle NATO:s militära
förmåga i Europa lamslås. Motståndarens nukleära vapen skulle samtidigt neutraliseras
genom insatser av för uppgiften särskilt utbildade spetsnazförband. På så sätt behövdes
eventuellt inga sovjetiska kärnvapen sättas in, enligt Zjukov. Foto: NVA

14 januari 196o med stark betoning på användningen av kärnva-
pen.19 Sovjetunionen hade snabbt tagit igen det amerikanska för-
språnget och under början av 1950-talet börjat tillverka operativa
kärnvapen. Strategin förmedlades till Warszawapaktens försvarsmi-
nistrar vid ett möte i början av 1961 och marskalk Sokolovskijs detal-
jerade operationsplan förelåg sommaren 1962. Jag skall återkomma
till synen på kärnvapnen längre fram i avsnittet Det europeiska kärn-
vapenkriget, som samlat behandlar denna problematik.

Jag kommer senare också att samlat redogöra för spetsnazorga-
nisationen. För även om Zjukov försvann, gällde det inte hans orga-
nisation. Den skulle utvecklas till en brigad vid varje front (militär-
distrikt) och flotta samt diverse från "Centrum" styrda enheter för
särskilt hemliga och kvalificerade uppgifter. I anslutning till denna
redovisning kompletterar jag också ubåtsfrågan2° i de avseenden
nya sakförhållanden framkommit i de källor jag nu tagit del utav.

Noter:
16. Direktoratet, sid 337f.
17. Hämtat från PHP:s hemsida hösten 2006. (<http://www.php.isn.ethz.ch/>)
18. Direktoratet, sid 331.
19. Danmark under den kolde krig, sid 6o6.
zo. Bengt Gustafsson, Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens öga (Stockholm:

Försvarshögskolan, 2005). FoKK rapport nr 4.
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Den sovjetiska strategiska synen på Norden

Kontinentaleuropa eller det Sovjetunionen kallade TVD Väst var 
således det strategiska område som stod i centrum för tänkandet 
om hur en militär konfrontation mellan supermakterna kunde för-
hindras, bryta ut respektive genomföras. Norden, det vill säga TVD 
Nordväst, tillmättes emellertid också stor betydelse genom sin #ank-
position till kontinenten och NATO:s sjökommunikationer över 
Atlanten. För Sovjetunionen var Skandinavien också ett område 
över vilket #yg- och senare robotangrepp kunde riktas inte bara mot 
satellitstaterna och förbindelserna till dem utan också direkt mot 
Sovjetunionens hjärtland. Riktningen var vad man skulle kunna 
kalla Sovjetunionens ”svaga buk”, ett viktigt område i dess närhet 
som man inte hade kontroll över.!$

I !e Voroshilovs Lectures (del I) %nns en beskrivning över hur 
den sovjetiska generalstabsakademien i mitten av $"&'-talet betrak-
tade det nordiska området från militärstrategiska utgångspunkter. 
Det sägs bland annat att TVD Nordväst består av Norge, Sverige, 
Finland, Island och nordvästra Sovjetunionen samt omgivande vat-
ten. Det sägs explicit att Finland och Sverige är neutrala. Vidare sägs 
om TVD Väst att ”de danska sunden har en viktig operativ bety-
delse. Här fordras nära samarbete mellan mark- och #ygstridskraf-
ter samt Västra #ottan” (= Östersjö#ottan). Beskrivningen av TVD 
Nordvästs strategiska egenskaper fortsatte:

(e Northwestern TSMA at its western boundary meets the 
Atlantic Ocean TSMA, where large groupings of NATO naval 
forces are deployed. Important air and sea routes across the 
Atlantic Ocean connect America with Western Europe. Ope-
rations conducted in the Atlantic Ocean, particularly in its 
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om hur en militär konfrontation mellan supermakterna kunde för-
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Atlanten. För Sovjetunionen var Skandinavien också ett område
över vilket flyg- och senare robotangrepp kunde riktas inte bara mot
satellitstaterna och förbindelserna till dem utan också direkt mot
Sovjetunionens hjärtland. Riktningen var vad man skulle kunna
kalla Sovjetunionens "svaga buk", ett viktigt område i dess närhet
som man inte hade kontroll över."

I The Voroshilovs Lectures (del I) finns en beskrivning över hur
den sovjetiska generalstabsakademien i mitten av 1970-talet betrak-
tade det nordiska området från militärstrategiska utgångspunkter.
Det sägs bland annat att TVD Nordväst består av Norge, Sverige,
Finland, Island och nordvästra Sovjetunionen samt omgivande vat-
ten. Det sägs explicit att Finland och Sverige är neutrala. Vidare sägs
om TVD Väst att "de danska sunden har en viktig operativ bety-
delse. Här fordras nära samarbete mellan mark- och flygstridskraf-
ter samt Västra flottan" (= Östersjöflottan). Beskrivningen av TVD
Nordvästs strategiska egenskaper fortsatte:

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

In the south, the Northwestern TSMA borders the Wes-
tern TSMA, where the most active NATO countries, prima-
rily West Germany and England, are located. Strong NATO 
armed force groupings are deployed here, which is at the same 
time the center of the main economic regions of West Euro-
pean countries. Lines of communication of worldwide signi-
#cance pass through this area. Operations in the Northwes-
tern TSMA will have to be coordinated with operations in 
the Western TSMA in terms of uni#ed concepts and strategic 
political aims.

As discussed above, the Northwestern TSMA occupies 
an important strategic position between the West European 
TSMA and the oceanic TSMA of the Atlantic Ocean. In the 
context of NATO plans, the countries outside the USSR in the 

För TVD Nordväst var det av strategisk vikt att möta NATO:s marina stridskrafter på Atlan-
ten och hindra kommunikationsvägarna till sjöss mellan USA och Västeuropa. På så sätt 
skulle Norge och Danmark isoleras medan NATO:s huvudstyrkor i Centraleuropa bekäm-
pades av styrkor från TVD Väst. Foto: Krigsarkivet.

northeastern parts, will have close connection with opera-
tions carried out in the Northwestern TSMA, and will have
great impact on the general strategic situation on the Euro-
pean continent.

In the south, the Northwestern TSMA borders the Wes-
tern TSMA, where the most active NATO countries, prima-
rily West Germany and England, are located. Strong NATO
armed force groupings are deployed here, which is at the same
time the center of the main economic regions of West Euro-
pean countries. Lines of communication of worldwide signi-
ficance pass through this area. Operations in the Northwes-
tern TSMA will have to be coordinated with operations in
the Western TSMA in terms of unified concepts and strategic
political aims.

As discussed above, the Northwestern TSMA occupies
an important strategic position between the West European
TSMA and the oceanic TSMA of the Atlantic Ocean. In the
context of NATO plans, the countries outside the USSR in the

För TVD Nordväst var det av strategisk vikt att möta NATO:s marina stridskrafter på Atlan-
ten och hindra kommunikationsvägarna till sjöss mellan USA och Västeuropa. På så sätt
skulle Norge och Danmark isoleras medan NATO:s huvudstyrkor i Centraleuropa bekäm-
pades av styrkor från TVD Väst. Foto: Krigsarkivet.
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TSMA will be used as NATO’s bridgeheads for military ope-
rations directed to the east. #at is the area where NATO has 
already deployed forces which will be employed to protect its 
northern $ank to the Western and Atlantic Ocean TSMAs.

#e main naval forces of the Warsaw Pact countries are 
deployed in the Northwestern TSMA. #is area will pro-
vide favorable conditions for Warsaw Pact naval forces to get 
access to the northern and central Atlantic Ocean, which is 
under NATO control and in$uence. #is action will isolate 
Norway and Denmark and provide suitable opportunities for 
the Northern and Baltic Fleet of the Sovjet Navy, as well as for 
Poland and the German Democratic Republic, to accomplish 
missions for the purpose of destroying the main groupings of 
NATO forces operation in the Western TSMA.

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

Noter:
%". Medelhavet var också ett viktigt strategiskt område i $anken på Kontinentaleuropa, 

men behandlas inte här, även om det konkurrerade med nord$anken om resurser.

TSMA will be used as NATO's bridgeheads for military ope-
rations directed to the east. That is the area where NATO has
already deployed forces which will be employed to protect its
northern flank to the Western and Atlantic Ocean TSMAs.

The main naval forces of the Warsaw Pact countries are
deployed in the Northwestern TSMA. This area will pro-
vide favorable conditions for Warsaw Pact naval forces to get
access to the northern and central Atlantic Ocean, which is
under NATO control and influence. This action will isolate
Norway and Denmark and provide suitable opportunities for
the Northern and Baltic Fleet of the Sovjet Navy, as well as for
Poland and the German Democratic Republic, to accomplish
missions for the purpose of destroying the main groupings of
NATO forces operation in the Western TSMA.

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

Noter:
21. Medelhavet var också ett viktigt strategiskt område i flanken på Kontinentaleuropa,

men behandlas inte här, även om det konkurrerade med nordflanken om resurser.
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Olika planer

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

När Sovjetunionen från mitten av "#(%-talet såg framför sig ett 
eget rejält innehav av kärnvapen, inklusive vätevapen, förlitade 
Chrusjtjov sig på detta nya vapensystem, som prioriterades och blev 
ett självständigt vapenslag på strategisk nivå. Vi hade en period då 
bägge sidor såg framför sig att varje krig dem emellan skulle bli ett 
kärnvapenkrig med ”ömsesidig förstörelse”, som man också hoppa-
des innebar ”ömsesidigt avhållande” från krig över huvud taget och 
särskilt i Europa. För att säkerställa denna avhållande förmåga för-
sökte Chrusjtjov komplettera sina första interkontinentala robotars 
brist på precision genom att framgruppera medeldistansrobotar till 
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Olika planer

Den sovjetiska synen på det icke önskade varma kriget med den
andra supermakten varierade över tiden bland annat beroende på
styrkebalansen och synen på kärnvapnen. I början upplevde inte
Stalin hotet från de amerikanska kärnvapnen som så överväldi-
gande. Folket hade ju nyss visat upp vilka påfrestningar det klarade
av. Genom historien har Rysslands statsledning demonstrerat en
hänsynslöshet inte minst vad gäller behandlingen av sitt eget folk.
En gammal tanke är att förlusterna blir ännu större om man inte är
beredd att ta de första i en kanske avgörande inledningsstrid. Den
gamla planeringen för Norden från 1940-talet torde ha levt kvar
ända till att den offensiva strategin antogs i början av 1960-talet.
Den byggde runt 1950 på det upplevda flyghotet och kan ha levt kvar
som alternativplan även senare. I Wardaks anteckningar från mitten
av 1970-talet om Sovjetunionens strategiska syn, lever, som vi ser
av citatet ovan, synen kvar på Skandinavien som ett brohuvud för
angrepp österut, liksom i den polska övningen 1954. Jag skall åter-
komma till detta under rubriken Invasionen nedan.

När Sovjetunionen från mitten av 1950-talet såg framför sig ett
eget rejält innehav av kärnvapen, inklusive vätevapen, förlitade
Chrusjtjov sig på detta nya vapensystem, som prioriterades och blev
ett självständigt vapenslag på strategisk nivå. Vi hade en period då
bägge sidor såg framför sig att varje krig dem emellan skulle bli ett
kärnvapenkrig med "ömsesidig förstörelse", som man också hoppa-
des innebar "ömsesidigt avhållande" från krig över huvud taget och
särskilt i Europa. För att säkerställa denna avhållande förmåga för-
sökte Chrusjtjov komplettera sina första interkontinentala robotars
brist på precision genom att framgruppera medeldistansrobotar till
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Kuba. Hans äventyrlighet skapade sålunda – en kort tid e#er ”den 
andra Berlinkrisen” – en ny allvarlig kris i supermaktsrelationerna, 
som skulle få bägge parter att ompröva sin kärnvapenstrategi.

Amiral Sergei G. Gorsjkov utnämndes $%&' till överbefälhavare 
över Sovjetunionens fyra (ottor och övertygade Chrusjtjov om 
att man inte kunde vara en supermakt utan att kunna hävda sina 
intressen på oceanerna, vilket resulterade i en kra#ig upprustning 
av (ottorna, nu med kra#samling till Norra (ottan och även i fort-
sättningen till ubåtar, e#er hand också kärnkra#drivna och kärnva-
penbärande.)) Amiral Baltuska berättar att han redan vid marinens 
sjöo*cersskola omkring $%+, -ck lära sig engelska.)! Motivet var 
att o*cerarna skulle kunna verka som ambassadörer för det socia-
listiska systemet vid fredstida örlogsbesök. Gorsjkovs tankar i Sta-
tens sjömakt präglade också beskrivningen av TVD Nordväst ovan i 
den sist citerade meningen, i vilken man kan tolka in Gorsjkovs tal 
om att (ottan är ett utmärkt instrument också för bekämpning av 
landmål.

För att kompensera för de interkontinentala robotarnas (ICBM) bristande precision beslu-
tade Nikita Chrusjtjov att medeldistansrobotar (MRBM) skulle grupperas på Kuba. Beslutet 
ledde till Kubakrisen i oktober 1962 vilken slutade med sovjetiskt tillbakadragande
Foto: NARA.

För att kompensera för de interkontinentala robotarnas (ICBM) bristande precision beslu-
tade Nikita Chrusjtjov att medeldistansrobotar (MRBM) skulle grupperas på Kuba. Beslutet
ledde till Kubakrisen i oktober 1962 vilken slutade med sovjetiskt tillbakadragande
Foto: NARA.

Kuba. Hans äventyrlighet skapade sålunda - en kort tid efter "den
andra Berlinkrisen" - en ny allvarlig kris i supermaktsrelationerna,
som skulle få bägge parter att ompröva sin kärnvapenstrategi.

Amiral Sergei G. Gorsjkov utnämndes 1.957 till överbefälhavare
över Sovjetunionens fyra flottor och övertygade Chrusjtjov om
att man inte kunde vara en supermakt utan att kunna hävda sina
intressen på oceanerna, vilket resulterade i en kraftig upprustning
av flottorna, nu med kraftsamling till Norra flottan och även i fort-
sättningen till ubåtar, efter hand också kärnkraftdrivna och kärnva-
penbärande.22 Amiral Baltuska berättar att han redan vid marinens
sjöofficersskola omkring 1960 fick lära sig engelska.23 Motivet var
att officerarna skulle kunna verka som ambassadörer för det socia-
listiska systemet vid fredstida örlogsbesök. Gorsjkovs tankar i Sta-
tens sjömakt präglade också beskrivningen av TVD Nordväst ovan i
den sist citerade meningen, i vilken man kan tolka in Gorsjkovs tal
om att flottan är ett utmärkt instrument också för bekämpning av
landmål.
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Chrusjtjov avsattes i oktober #$%&, bland annat med stöd av – 
vissa säger med initiativ från – det militärindustriella komplexet. 
Den påbörjade nedrustningen av de konventionella markstridskraf-
terna avbröts och en kvalitativ upprustning till o'ensiva manöver-
grupper inleddes. Lu(landsättningstrupperna och marininfanteriet 
utvecklades. Styrkebalansen i Europa blev från #$%)-talet allt mer 
till Warszawapaktens fördel medan USA hade sina blickar riktade 
mot Sydostasien.

När USA hade avslutat – och som nation hade hämtat sig ifrån 
– sitt engagemang i Vietnam, visade man ett nytt intresse för situa-
tionen i Europa. I slutet av #$*)-talet påbörjade USA en ny upprust-
ningsperiod och uppmuntrade sina allierade i NATO att moderni-
sera sina försvar. NATO-länderna, hävdades det, borde årligen öka 
sina försvarsanslag med tre procent för att kunna följa med i den 
tekniska utvecklingen med bibehållen kvantitet stridskra(er och 
kunna möta det upprustande Warszawapakten. Med en ny maritim 
strategi blev USA mer synligt också på nord+anken i Europa. Väst-
tyskland svarade med att utveckla sin marin, som under #$,)-talet 

Efter det att Chrusjtjov hösten 1964 avsatts påbörjades en upprustning av Warszawapak-
tens offensiva manövergrupper. Särskilt satsades på offensiva förband såsom marinin-
fanteri och luftlandsättningstrupper. Under stor del av denna upprustningsperiod var USA 
upptagna av Vietnamkriget och därför föga engagerade i den europeiska utvecklingen.

Chrusjtjov avsattes i oktober 1964, bland annat med stöd av -
vissa säger med initiativ från - det militärindustriella komplexet.
Den påbörjade nedrustningen av de konventionella markstridskraf-
terna avbröts och en kvalitativ upprustning till offensiva manöver-
grupper inleddes. Luftlandsättningstrupperna och marininfanteriet
utvecklades. Styrkebalansen i Europa blev från 1960-talet allt mer
till Warszawapaktens fördel medan USA hade sina blickar riktade
mot Sydostasien.

När USA hade avslutat - och som nation hade hämtat sig ifrån
-  sitt engagemang i Vietnam, visade man ett nytt intresse för situa-
tionen i Europa. I slutet av 1970-talet påbörjade USA en ny upprust-
ningsperiod och uppmuntrade sina allierade i NATO att moderni-
sera sina försvar. NATO-länderna, hävdades det, borde årligen öka
sina försvarsanslag med tre procent för att kunna följa med i den
tekniska utvecklingen med bibehållen kvantitet stridskrafter och
kunna möta det upprustande Warszawapakten. Med en ny maritim
strategi blev USA mer synligt också på nordflanken i Europa. Väst-
tyskland svarade med att utveckla sin marin, som under 1980-talet

Efter det att Chrusjtjov hösten 1964 avsatts påbörjades en upprustning av Warszawapak-
tens offensiva manövergrupper. Särskilt satsades på offensiva förband såsom marinin-
fanteri och luftlandsättningstrupper. Under stor del av denna upprustningsperiod var USA
upptagna av Vietnamkriget och därför föga engagerade i den europeiska utvecklingen.
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började uppträda längre norrut både i Nordsjön och Östersjön samt 
med understödjande Tornado#ygplan.

Med elektronikens utveckling började Västmakterna att anska$a 
vad som kom att kallas smarta vapen; ett teknologiskt språng också 
för de konventionella stridskra%erna. Det uppmärksammades vid 
Israels angrepp på Libanon &'(), då det sovjetbeväpnade syriska lu%-
försvaret blev utplånat på kort tid. Marskalk Orgakov, ännu general-
stabschef, for på besök för att studera vad som hänt. Samtidigt blev 
den från &'*+ sittande KGB-chefen Andropov förstesekreterare för 
det sovjetiska kommunistpartiet och hans från ambassadörskapet 
vid Ungernrevolten &'*" kända tendens till överreaktioner skulle 
leda fram till en ny riskfylld period.), &'(--talet behandlas i ett sär-
skilt avsnitt senare, benämnt Osäkerhetsperioden.

I det följande skall jag redovisa resultatet av mina studier över 
det sovjetiska militära hotet mot Sverige under kalla kriget såsom 
det framträder ur tillgängliga källor. Jag börjar med det sannolikaste 
angreppsanfallet i TVD Nordväst under huvuddelen av kalla kri-
get, Inringningen, då detta alternativ framträder klarast ur mina käl-
lor. Vad jag talar om är intentioner. Därmed inte sagt att dessa pla-
ner också var genomförbara. Denna fråga diskuteras i anslutning till 
varje alternativ för sig.

Noter:
)). Sergei G. Gorsjkov, Statens sjömakt, Marinlitteraturföreningen nr "!, &'++.  

Först utgiven i Moskva &'+".
)!. Samtal med konteramiral Raimundas Baltuska, november )--".
),. Samtal med Plavins.

började uppträda längre norrut både i Nordsjön och Östersjön samt
med understödjande Tornadoflygplan.

Med elektronikens utveckling började Västmakterna att anskaffa
vad som kom att kallas smarta vapen; ett teknologiskt språng också
för de konventionella stridskrafterna. Det uppmärksammades vid
Israels angrepp på Libanon 1982, då det sovjetbeväpnade syriska luft-
försvaret blev utplånat på kort tid. Marskalk Orgakov, ännu general-
stabschef, for på besök för att studera vad som hänt. Samtidigt blev
den från 1957 sittande KGB-chefen Andropov förstesekreterare för
det sovjetiska kommunistpartiet och hans från ambassadörskapet
vid Ungernrevolten 1956 kända tendens till överreaktioner skulle
leda fram till en ny riskfylld period.24 198o-talet behandlas i ett sär-
skilt avsnitt senare, benämnt Osäkerhetsperioden.

I det följande skall jag redovisa resultatet av mina studier över
det sovjetiska militära hotet mot Sverige under kalla kriget såsom
det framträder ur tillgängliga källor. Jag börjar med det sannolikaste
angreppsanfallet i TVD Nordväst under huvuddelen av kalla kri-
get, Inringningen, då detta alternativ framträder klarast ur mina käl-
lor. Vad jag talar om är intentioner. Därmed inte sagt att dessa pla-
ner också var genomförbara. Denna fråga diskuteras i anslutning till
varje alternativ för sig.

Noter:
22. Sergei G. Gorsjkov, Statens sjömakt, Marinlitteraturföreningen nr 63, 1977.

Först utgiven i Moskva 1976.
23. Samtal med konteramiral Raimundas Baltuska, november 2006.
24. Samtal med Plavins.
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Inringningen

Operationsplanen för det polska anfallet längs södra Östersjökus-
ten är rätt ingående beskriven i den danska studiens rapport. Det 
#nns också redovisat i en artikel i Wprost den $! juni $%%$ av Pawel 
Piotrowski.$& Denna plan hade ett tidigt ursprung från före Wars-
zawapaktens tillkomst. Marskalk Rokossovskij, en av Stalins nytti-
gaste härförare under det stora fosterländska kriget, utnämnd till 
polsk försvarsminister och överbefälhavare, övade detta, sannolikt 
med Stalins goda minne, redan i början av '(&%-talet. Liksom andra 
övningar senare inom Warszawapakten var det ”det imperialistiska 
NATO” som påbörjade kriget, men inte bara från Danmark utan 
i detta fall också från Sverige. Den neutrala staten skulle därför i 
det polska motanfallet invaderas över Skånes sydkust. Den danska 
studien har inte hittat några ytterligare belägg för en sådan svensk 
inblandning utom vid denna övning från '(&). Tvärtom säger man 
att Sovjetunionen senare räknade med att vi förhöll oss neutrala vid 
ett angrepp på Danmark. Den svenske historieforskaren Carl-Axel 
Gemzell säger sig till och med från östtyska källor fått veta att en 
svensk neutralitetsförklaring var ett sidomotiv för en tidig ockupa-
tion av Danmark.$*

När Warszawapakten bildades '(&& ville Polen ha ett fortsatt 
självständigt direkt befäl över sina stridskra+er och #ck inom pak-
ten behålla en sådan uppgi+ mot Danmark inom ramen för den 
o,ensiva strategin. I operationsplanen, som läggs fast '(*', är det de 
polska stridskra+erna som skall ta täten. De styrkor Zjukov pekat 
ut i Berlin ingår emellertid i en andra echelong, som följer hack i 
häl på de polska förbanden. Även om man litade på den kommu-
nistiska elit man gett makten, torde det ryska förtroendet för de 
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Inringningen

Operationsplanen för det polska anfallet längs södra Östersjökus-
ten är rätt ingående beskriven i den danska studiens rapport. Det
finns också redovisat i en artikel i Wprost den 23 juni zooz av Pawel
Piotrowski.25 Denna plan hade ett tidigt ursprung från före Wars-
zawapaktens tillkomst. Marskalk Rokossovskij, en av Stalins nytti-
gaste härförare under det stora fosterländska kriget, utnämnd till
polsk försvarsminister och överbefälhavare, övade detta, sannolikt
med Stalins goda minne, redan i början av 1950-talet. Liksom andra
övningar senare inom Warszawapakten var det "det imperialistiska
NATO" som påbörjade kriget, men inte bara från Danmark utan
i detta fall också från Sverige. Den neutrala staten skulle därför i
det polska motanfallet invaderas över Skånes sydkust. Den danska
studien har inte hittat några ytterligare belägg för en sådan svensk
inblandning utom vid denna övning från 1954. Tvärtom säger man
att Sovjetunionen senare räknade med att vi förhöll oss neutrala vid
ett angrepp på Danmark. Den svenske historieforskaren Carl-Axel
Gemzell säger sig till och med från östtyska källor fått veta att en
svensk neutralitetsförklaring var ett sidomotiv för en tidig ockupa-
tion av Danmark.'

När Warszawapakten bildades 1955 ville Polen ha ett fortsatt
självständigt direkt befäl över sina stridskrafter och fick inom pak-
ten behålla en sådan uppgift mot Danmark inom ramen för den
offensiva strategin. I operationsplanen, som läggs fast 1961, är det de
polska stridskrafterna som skall ta täten. De styrkor Zjukov pekat
ut i Berlin ingår emellertid i en andra echelong, som följer hack i
häl på de polska förbanden. Även om man litade på den kommu-
nistiska elit man gett makten, torde det ryska förtroendet för de
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kuvade folken, som Zjukov anmärkte i sitt tal, inte vara större än att 
de ansågs kräva en kontrollerande kra#.

Senare skulle Sovjetunionen lita mer på östtyskarna än på polack-
erna. DDR övertog i planeringen ett tag på $%"&-talet till och med 
den polska uppgi#en mot Danmark.'( När jag följde med civilför-
svarets generaldirektör på ett besök i Polen i början på $%(&-talet 
handlade det vanliga skämtet även i den elit vi trä)ade om ryssar 
som hade gjort bort sig. Jaruzelski återställde en – som det skulle 
visa sig – förrädisk ordning. Solidaritetskrisen skulle nämligen bli 
början till Warszawapaktens upplösning och slutet på kalla kriget.

Enligt Piotrowski skulle i planen – OP *$ – den första och andra 
polska armén anfalla mot Hamburg och Schleswig-Holstein. På två 
eller tre dagar skulle de bryta upp den Jylländska armékåren, nå 
Elbe och den dansk-tyska gränsen. I den andra fasen av operationen 
skulle de nå Rhen och Mosel över slätterna i Nedre Saxen och Hol-
land. Det var den +ärde polska armén från Warszawaområdet som 
något förstärkt skulle klara av själva angreppet på Danmark. Den var 

Konstantin Rokossovskij utnämndes 1944 till marskalk av Sovjetunionen och var under 
slutoffensiven mot Tyskland en av de ledande befälhavarna. Efter kriget utnämndes han 
till försvarsminister i Polen 1949!1956 och senare vice försvarsminister i Sovjetunionen 
1958!1962.

kuvade folken, som Zjukov anmärkte i sitt tal, inte vara större än att
de ansågs kräva en kontrollerande kraft.

Senare skulle Sovjetunionen lita mer på östtyskarna än på polack-
erna. DDR övertog i planeringen ett tag på 1980-talet till och med
den polska uppgiften mot Danmark.27 När jag följde med civilför-
svarets generaldirektör på ett besök i Polen i början på 1970-talet
handlade det vanliga skämtet även i den elit vi träffade om ryssar
som hade gjort bort sig. Jaruzelski återställde en - som det skulle
visa sig - förrädisk ordning. Solidaritetskrisen skulle nämligen bli
början till Warszawapaktens upplösning och slutet på kalla kriget.

Enligt Piotrowski skulle i planen - OP 61- den första och andra
polska armen anfalla mot Hamburg och Schleswig-Holstein. På två
eller tre dagar skulle de bryta upp den Jylländska armskåren, nå
Elbe och den dansk-tyska gränsen. I den andra fasen av operationen
skulle de nå Rhen och Mosel över slätterna i Nedre Saxen och Hol-
land. Det var den fjärde polska armen från Warszawaområdet som
något förstärkt skulle klara av själva angreppet på Danmark. Den var
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sämre utrustad än de främre arméerna och dess viktigaste förstärk-
ning var i början på #"$%-talet insats av kärnladdningar mot &yg-
baser och befolkningsmål, bland annat Hamburg och Köpenhamn.

Anfallet mot Jylland underlättades av att en rysk lu'landsättning 
tidigt skulle ta Kielkanalen. I landstigningen mot öarna deltog öst-
tyska förband. Den sovjetiska Östersjö&ottan skulle öppna upp de 
danska sunden och den östtyska marinen Kielkanalen. Landstig-
ningsområdena på de danska öarna skulle förbekämpas med lätt-
&yktiga kemiska stridsmedel. Själv räknade polackerna vid ett kärn-
vapenkrig med upp till (% procent förluster under de första dygnen 
vid de insatta förbanden.)* Personalomsättning i ryskt tänkande 
sker genom insats av nya förband och inte genom individuell tillför-
sel för att täcka förbandens förluster. Denna princip hade man till-
lämpat redan före kärnvapnens tillkomst och dess motiv var att upp-
rätthålla anfallshastigheten. Man var beredd att ta stora förluster.

I den danska studien (sid $%+) redovisas de förenade Östersjö-
flottornas (från början av #"*%-talet en förenad WP-flotta för 

Enligt krigsplaneringen OP 61 skulle den fjärde polska armén besätta Danmark tillsam-
mans med östtyska förband som skulle landstiga på de danska öarna. Landstigningsom-
rådena skulle förbekämpas med kemiska stridsmedel och kärnvapen skulle användas 
mot Köpenhamn. I planeringen beräknades de polska förlusterna under operationens för-
sta dygn till 50 procent. Foto: NVA.

sämre utrustad än de främre arméerna och dess viktigaste förstärk-
ning var i början på 1960-talet insats av kärnladdningar mot flyg-
baser och befolkningsmål, bland annat Hamburg och Köpenhamn.

Anfallet mot Jylland underlättades av att en rysk luftlandsättning
tidigt skulle ta Kielkanalen. I landstigningen mot öarna deltog öst-
tyska förband. Den sovjetiska Östersjöflottan skulle öppna upp de
danska sunden och den östtyska marinen Kielkanalen. Landstig-
ningsområdena på de danska öarna skulle förbekämpas med lätt-
flyktiga kemiska stridsmedel. Själv räknade polackerna vid ett kärn-
vapenkrig med upp till 5o procent förluster under de första dygnen
vid de insatta förbanden.' Personalomsättning i ryskt tänkande
sker genom insats av nya förband och inte genom individuell tillför-
sel för att täcka förbandens förluster. Denna princip hade man till-
lämpat redan före kärnvapnens tillkomst och dess motiv var att upp-
rätthålla anfallshastigheten. Man var beredd att ta stora förluster.

I den danska studien (sid 607) redovisas de förenade Östersjö-
flottornas (från början av 1980-talet en förenad WP-flotta för

Enligt krigsplaneringen OP 61 skulle den fjärde polska armen besätta Danmark tillsam-
mans med östtyska förband som skulle landstiga på de danska öarna. Landstigningsom-
rådena skulle förbekämpas med kemiska stridsmedel och kärnvapen skulle användas
mot Köpenhamn. I planeringen beräknades de polska förlusterna under operationens för-
sta dygn till 50 procent. Foto: NVA
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Östersjön) uppgi#er i samband med angreppet på Danmark enligt 
följande:
$ tillintetgöra %entliga styrkor i eller på väg in i Östersjön
$ besättande av de danska sunden
$ skapa betingelser för överförande av fartygsstyrkor till Nordsjön 

genom röjda leder
$ skapa övervakning och bassystem i området
$ överföra den förenade Östersjö&ottan till Nordsjön och Atlanten
$ operationer mot %endens förbindelselinjer till sjöss och säkra 

egna förbindelselinjer

Mycket o'ensiva tankar, som vi själva från ()*"-talet vad gäller 
anfall mot Atlantförbindelserna i första hand förknippade med den 
allt starkare Norra &ottan. Exempel på hur vi såg Östersjö&ottan kan 
hämtas från ()+! års försvarskommittés betänkande Svensk säker-
hetspolitik inför !""#-talet: ”... vid en utdragen kon&ikt kan man även 
%nna det angeläget att söka öppna Östersjöutloppen för att kunna 
utnyttja Östersjö&ottans basresurser och marina stridskra#er.”

När jag talade med amiral Zeibots,) säger han – med emfas – att 
han under hela sin tjänstgöring från början av ()*"-talet i Östersjö-
&ottan hade tränats för att bryta ut genom de danska sunden – om 
nödvändigt med hjälp av kärnvapen – och fram mot gapen mellan 
Grönland – Island – Storbritannien, det så kallade GIUK-gapet, för 
att där bekämpa anglosaxiska hangar- och andra kärnvapenbestyck-
ade fartyg. (Baltuska, som utbildats något tidigare, talar om en andra 
fas. Jag skall återkomma till detta längre fram.) Danmark skulle 
enligt planen vara ockuperat inom mindre än två veckor. Den öst-
tyska marinen skulle genom en farbar Kielkanal etablera en örlogs-
bas för Nordsjön i Tyska bukten. Från andra halvan av ()-"-talet, 
då kvaliteten i de centraleuropeiska WP-krigsmakterna hade höjts, 
skulle den polska operationen utsträckas till Sydnorge.." Hade den 
sovjetiska andra echelongen ha# denna uppgi# tidigare?

I augusti ,""- hölls ett PHP-möte om Nord&anken i Bodö. När-
varande var den pensionerade ryske generalen Vladimir Dvorkin, 
specialist på kärnvapenstrategin, samt professor Vitaly Tsygichko. 
Den senare, vars verksamhet under hans aktiva tid synes ha varit 
densamma som våra operationsanalytiker vid Försvarets Forsk-
ningsanstalt (FOA), hade varit med redan vid det Round Table som 

Östersjön) uppgifter i samband med angreppet på Danmark enligt
följande:
-  tillintetgöra fientliga styrkor i eller på väg in i Östersjön
-  besättande av de danska sunden
-  skapa betingelser för överförande av fartygsstyrkor till Nordsjön

genom röjda leder
-  skapa övervakning och bassystem i området
-  överföra den förenade Östersjöflottan till Nordsjön och Atlanten
-  operationer mot fiendens förbindelselinjer till sjöss och säkra

egna förbindelselinjer

Mycket offensiva tankar, som vi själva från 1960-talet vad gäller
anfall mot Atlantförbindelserna i första hand förknippade med den
allt starkare Norra flottan. Exempel på hur vi såg Östersjöflottan kan
hämtas från 1984 års försvarskommittes betänkande Svensk säker-
hetspolitik inför 1990-talet:"... vid en utdragen konflikt kan man även
finna det angeläget att söka öppna Östersjöutloppen för att kunna
utnyttja Östersjöflottans basresurser och marina stridskrafter."

När jag talade med amiral Zeibots29 säger han - med emfas - att
han under hela sin tjänstgöring från början av 1960-talet i Östersjö-
flottan hade tränats för att bryta ut genom de danska sunden - om
nödvändigt med hjälp av kärnvapen - och fram mot gapen mellan
Grönland - Island - Storbritannien, det så kallade GIUK-gapet, för
att där bekämpa anglosaxiska hangar- och andra kärnvapenbestyck-
ade fartyg. (Baltuska, som utbildats något tidigare, talar om en andra
fas. Jag skall återkomma till detta längre fram.) Danmark skulle
enligt planen vara ockuperat inom mindre än två veckor. Den öst-
tyska marinen skulle genom en farbar Kielkanal etablera en örlogs-
bas för Nordsjön i Tyska bukten. Från andra halvan av 1970-talet,
då kvaliteten i de centraleuropeiska WP-krigsmakterna hade höjts,
skulle den polska operationen utsträckas till Sydnorge.3° Hade den
sovjetiska andra echelongen haft denna uppgift tidigare?

I augusti 2007 hölls ett PHP-möte om Nordflanken i Bodö. När-
varande var den pensionerade ryske generalen Vladimir Dvorkin,
specialist på kärnvapenstrategin, samt professor Vitaly Tsygichko.
Den senare, vars verksamhet under hans aktiva tid synes ha varit
densamma som våra operationsanalytiker vid Försvarets Forsk-
ningsanstalt (FOA), hade varit med redan vid det Round Table som
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hölls i Stockholm våren #$$% och var nu också den ryss som talade 
mest. Han framförde bland annat att han inför mötet hade stude-
rat planerna från "&'$- och "&($-talet och funnit att tio sovjetiska 
divisioner var öronmärkta för en ockupation av Sydnorge. Vi upp-
fattade att det var de som skulle följa e)er den polska Kustfronten 
över Danmark. På direkt fråga säger Tsygichko nämligen ”att han 
inte sett något krigsspel som inkluderade svenskt territorium”. Han 
säger också att Sovjetunionen ansåg att det var låg sannolikhet för 
att de skulle lyckas neutralisera det svenska försvaret. (”*e proba-
bility to overcome the Swedish defence was low.”) En formulering 
som indikerar att tidsförhållandena inte ansågs medge ett angrepp 
på Norge över Sverige. Om Norge säger han att en annan option var 
att norrifrån med lu)landsättnings- och am+bieförband sätta sig på 
viktiga områden av den norska kusten, ungefär som tyskarna gjort 
"&!$. (Det var samma uttryck som jag hade använt vid min genom-
gång dagen innan av en möjlig invasion av Sverige.)

Tsygichko betonade också att både Norra ,ottans och Öster-
sjö,ottans operationer var intimt knutna till landoperationerna, 

Gulfklassen (NATO-benämning) var Sovjetunionens första ubåtar konstruerade för att 
avfyra kärnvapenbärande ballistiska robotar. Ubåtarna var drygt 99 meter långa, 8,2 
meter breda och hade en besättning på 83 man. Totalt kunde de bära tre kärnvapen-
robotar. Foto: Krigsarkivet.

hölls i Stockholm våren 2006 och var nu också den ryss som talade
mest. Han framförde bland annat att han inför mötet hade stude-
rat planerna från 1970- och 1980-talet och funnit att tio sovjetiska
divisioner var öronmärkta för en ockupation av Sydnorge. Vi upp-
fattade att det var de som skulle följa efter den polska Kustfronten
över Danmark. På direkt fråga säger Tsygichko nämligen "att han
inte sett något krigsspel som inkluderade svenskt territorium". Han
säger också att Sovjetunionen ansåg att det var låg sannolikhet för
att de skulle lyckas neutralisera det svenska försvaret. ("The proba-
bility to overcome the Swedish defence was low.") En formulering
som indikerar att tidsförhållandena inte ansågs medge ett angrepp
på Norge över Sverige. Om Norge säger han att en annan option var
att norrifrån med luftlandsättnings- och amfibieförband sätta sig på
viktiga områden av den norska kusten, ungefär som tyskarna gjort
1940. (Det var samma uttryck som jag hade använt vid min genom-
gång dagen innan av en möjlig invasion av Sverige.)

Tsygichko betonade också att både Norra flottans och Öster-
sjöflottans operationer var intimt knutna till landoperationerna,

i f  I &rn 4 f -  -

Gulfklassen (NATO-benämning) var Sovjetunionens första ubåtar konstruerade för att
avfyra kärnvapenbärande ballistiska robotar. Ubåtarna var drygt 99 meter långa, 8,2
meter breda och hade en besättning på 83 man. Totalt kunde de bära tre kärnvapen-
robotar. Foto: Krigsarkivet.
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varvid öppnandet av de danska sunden var den centrala uppgi#en. 
Om markstridskra#erna snabbt kunde ockupera Danmark, kunde 
Östersjö$ottan komma ut i ”blue waters”. De för Östersjö$ottorna 
tidigare beskrivna uppgi#erna ut mot GIUK-gapet är rimligen 
gemensamma med Norra $ottans, vilken dessutom borde ha för-
utsättningar att komma först till detta. Zeibots har emellertid ingen 
kunskap om hur en sådan operativ samordning skulle ske. Baltuska 
känner till ett samband. Från %&'(, när de ålderstigna, kärnvapen-
bestyckade Golf-ubåtarna $yttades från Norra $ottan in i Öster-
sjön och underställdes $ottan där, har de bland annat i uppgi# att 
understödja Norra $ottan mot $ygbasen i Bodö. Vad säger källorna 
i övrigt om Nordkalotten?

En tidig källa vid mina efterforskningar var en redovisning 
(bilaga)") av vad generallöjtnant Vladimir Cheremnikh, förste vice 
stabschef för Leningrads Militärdistrikt %&*"–%&*( (och tidigare på 
%&'+-talet), sade vid ett seminarium i Oslo %&&!. Han angav bland 
annat förstahandsmålen för militärdistriktets front ett angrepp på 
Nordkalotten. I dessa mål ingick just det nämnda Bodö, men också 
Boden. Ett i och för sig intressant mål med Sveriges största armé-
garnison, men viktigare var kanske att genom Boden kunde Sov-
jetunionen få en genomgående järnvägsförbindelse till Narvik i 
Norge. (Sovjetunionen räknade kanske med att få använda järn-
vägsnätet utan strid, som tyskarna %&!+–%&!,.) Några andra mål i 
Sverige nämndes ej. Däremot $era mål på den -nska Bottenhavs-
kusten, varifrån överskeppningar kunde utföras mot den svenska 
Norrlandskusten. Vid en övning i mitten av %&'+-talet var det just 
det man gjorde. På frågan om hur långt ner i landet detta angrepp 
nådde, var svaret att det i varje fall gick söder om Stockholm.,%

Staben i Leningrad räknade vid denna övning vidare med att man 
som en följd av Vänskaps-, samarbets- och biståndsavtalet (VSB) 
skulle få tillgång till vägar och järnvägar genom Finland utan strid, 
en utgångspunkt som mot bakgrund av min kännedom om det -n-
ska folkets känslor verkar äventyrlig. Sovjetunionen försökte också 
gardera sig mot osäkerheten och säkerställa en snabb framgång i 
Nordnorge. I början av %&'+-talet lade man sålunda fram ett för-
slag om att Sovjetunionen inom VSB-avtalet skulle få ta över för-
beredelserna för försvaret av den norra delen av Finland.," En 

varvid öppnandet av de danska sunden var den centrala uppgiften.
Om markstridskrafterna snabbt kunde ockupera Danmark, kunde
Östersjöflottan komma ut i "blue waters". De för Östersjöflottorna
tidigare beskrivna uppgifterna ut mot GIUK-gapet är rimligen
gemensamma med Norra flottans, vilken dessutom borde ha för-
utsättningar att komma först till detta. Zeibots har emellertid ingen
kunskap om hur en sådan operativ samordning skulle ske. Baltuska
känner till ett samband. Från 1976, när de ålderstigna, kärnvapen-
bestyckade Golf-ubåtarna flyttades från Norra flottan in i Öster-
sjön och underställdes flottan där, har de bland annat i uppgift att
understödja Norra flottan mot flygbasen i Bodö. Vad säger källorna
i övrigt om Nordkalotten?

En tidig källa vid mina efterforskningar var en redovisning
(bilaga 2) av vad generallöjtnant Vladimir Cheremnikh, förste vice
stabschef för Leningrads Militärdistrikt 1982-1986 (och tidigare på
1970-talet), sade vid ett seminarium i Oslo 1994. Han angav bland
annat förstahandsmålen för militärdistriktets front ett angrepp på
Nordkalotten. I dessa mål ingick just det nämnda Bodö, men också
Boden. Ett i och för sig intressant mål med Sveriges största arm&
garnison, men viktigare var kanske att genom Boden kunde Sov-
jetunionen få en genomgående järnvägsförbindelse till Narvik i
Norge. (Sovjetunionen räknade kanske med att få använda järn-
vägsnätet utan strid, som tyskarna 1940-1943.) Några andra mål i
Sverige nämndes ej. Däremot flera mål på den finska Bottenhavs-
kusten, varifrån överskeppningar kunde utföras mot den svenska
Norrlandskusten. Vid en övning i mitten av 1970-talet var det just
det man gjorde. På frågan om hur långt ner i landet detta angrepp
nådde, var svaret att det i varje fall gick söder om Stockholm.32

Staben i Leningrad räknade vid denna övning vidare med att man
som en följd av Vänskaps-, samarbets- och biståndsavtalet (VSB)
skulle få tillgång till vägar och järnvägar genom Finland utan strid,
en utgångspunkt som mot bakgrund av min kännedom om det fin-
ska folkets känslor verkar äventyrlig. Sovjetunionen försökte också
gardera sig mot osäkerheten och säkerställa en snabb framgång i
Nordnorge. I början av 1970-talet lade man sålunda fram ett för-
slag om att Sovjetunionen inom VSB-avtalet skulle få ta över för-
beredelserna för försvaret av den norra delen av Finland.32 En

42



!"

förstärkning av försvaret av Murmanskområdet, ja, men också ett 
förbättrat utgångsläge för anfall mot Nordnorge. Dock hade väl en 
sådan åtgärd provocerat fram någon förändring också inom NATO. 
Norge hade kanske omprövat sin baspolitik och önskat att nordame-
rikansk trupp ständigt var grupperad i Norge redan i fred.

Fram växer bilden av att den förekommande o#ensiva strategin 
gällde också för TVD Nordväst och att Sovjetunionen i detta fall 
hade målet att upprätta vad man skulle kunna kalla en maritim för-
svarszon väster om Norden, som därmed i sin helhet skulle isole-
ras från den anglosaxiska världen. Genom en snabb ockupation av 
Danmark och Nordnorge räknade man med att Sverige skulle för-
klara sig neutralt, liksom att Finland skulle hålla sig till den av Sov-
jetunionen uppfattade andan i VSB-pakten. Fördelen med detta för 
Sovjetunionen var, att styrkor inte behövde avdelas för att militärt 
betvinga Finland och Sverige.

I Sveriges fall kunde det upplevas som särskilt angeläget i inled-
ningen av ett krig, att inte tvingas att neutralisera det stora $ygvap-
net samt den svenska $ottan i anslutning till utbrottet genom Öst-
ersjöutloppen, e%ersom detta krävt sin styrkeinsats, som behövdes 
bättre mot NATO. För att nå framgång mot NATO måste man redan 
från början reducera deras sjö- och $ygstridskra%er, vilket för övrigt 
sades redan vid Sudaplatovs möte &'(".

Det visade sig att det är $er som kommit till ungefär samma slut-
sats långt tidigare, bland annat beskrivet av norrmannen Rolf Tam-
nes, som särskilt studerat utvecklingen i NATO:s norra $ank under 
kalla kriget. Han citerar det norska försvarsdepartementets bedöm-
ning &')" av de ryska intentionerna i norr e%er två års ingående stra-
tegiska studier:

*e Ministry concluded that “the pattern of development 
appears to indicate that the Sovjet defence zone is protected 
from the most northerly part of the Norwegian Sea to cover 
at the present time the whole Norwegian Sea in the waters of 
Britain, Ireland and Iceland.” *e Parliament Defence Com-
mittee emphasised in February &')" that the Sovjet defence 
zone has now reached the GIUK line and “most of Norway is 
behind this line ...” ""

förstärkning av försvaret av Murmanskområdet, ja, men också ett
förbättrat utgångsläge för anfall mot Nordnorge. Dock hade väl en
sådan åtgärd provocerat fram någon förändring också inom NATO.
Norge hade kanske omprövat sin baspolitik och önskat att nordame-
rikansk trupp ständigt var grupperad i Norge redan i fred.

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

I Sveriges fall kunde det upplevas som särskilt angeläget i inled-
ningen av ett krig, att inte tvingas att neutralisera det stora flygvap-
net samt den svenska flottan i anslutning till utbrottet genom Öst-
ersjöutloppen, eftersom detta krävt sin styrkeinsats, som behövdes
bättre mot NATO. För att nå framgång mot NATO måste man redan
från början reducera deras sjö- och flygstridskrafter, vilket för övrigt
sades redan vid Sudaplatovs möte 1953.

Det visade sig att det är fler som kommit till ungefär samma slut-
sats långt tidigare, bland annat beskrivet av norrmannen Rolf Tam-
nes, som särskilt studerat utvecklingen i NATO:s norra flank under
kalla kriget. Han citerar det norska försvarsdepartementets bedöm-
ning 1973 av de ryska intentionerna i norr efter två års ingående stra-
tegiska studier:

The Ministry concluded that "the pattern of development
appears to indicate that the Sovjet defence zone is protected
from the most northerly part of the Norwegian Sea to cover
at the present time the whole Norwegian Sea in the waters of
Britain, Ireland and Iceland:' The Parliament Defence Com-
mittee emphasised in February 1973 that the Sovjet defence
zone has now reached the GIUK line and "most of Norway is
behind this line .J' 33
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En attackdykare som i mitten av "#$%-talet tillhörde Östersjö&ot-
tans spetsnazförband ('(". OMRP) styrker slutsatsen när han i sina 
memoarer skriver att det i spetsnaz utbildningslokaler satt kartor 
som visade de platser vid vilka man skulle rekognosera för land-
stigningar. Längs operationsaxeln i norra Atlanten var följande mål 
inringade: Lofoten, Västerålen, Färöarna, Hebriderna och Shet-
landsöarna, området Bergen–Stavanger i södra Norge, östra och 
västra kusten på Island samt sydöstra kusten på Grönland.)! En ring 
runt Norska havet! Redan tidigare har den norska forskaren Kir-
sten Amundsen konstaterat att ”Sovjetunionen behövde Svalbard, 
Jan Mayen, Island, Färöarna och Shetlandsöarna för &ygbaser åt 
attack- och bomb&yg, för elektronisk krigföring, varningssensorer 
samt hamnar för ubåtar och andra fartyg”.)' Warszawapakten hade 
också o*ensiva ingenjörförband för reparationer och snabb utbygg-
nad av hamnar och &ygfält.)(

Exempelvis kan Tsygichkos nämnande av den ”tyskliknande” 
optionen ovan ses som en möjlighet att bygga upp ett tidigt basom-
råde i Bergen–Stavangerområdet. Detta ses som ett komplement till 

Räknade Sovjetunionen med att stridskrafterna skulle få fri tillgång till vägar och järn-
vägar genom Finland vid en konflikt med västmakterna? Vid en övning på 1970-talet  
förutsatte den militära staben i Leningrad, med hänvisning till Vänskaps-, samarbets-  
och biståndsavtalet (VSB), att så skulle bli fallet. Foto: NVA.
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Räknade Sovjetunionen med att stridskrafterna skulle få fri tillgång till vägar och järn-
vägar genom Finland vid en konflikt med västmakterna? Vid en övning på 1970-talet
förutsatte den militära staben i Leningrad, med hänvisning till Vänskaps-, samarbets-
och biståndsavtalet (VSB), att så skulle bli fallet. Foto: NVA.

En attackdykare som i mitten av 1970-talet tillhörde Östersjöflot-
tans spetsnazförband (561. OMRP) styrker slutsatsen när han i sina
memoarer skriver att det i spetsnaz utbildningslokaler satt kartor
som visade de platser vid vilka man skulle rekognosera för land-
stigningar. Längs operationsaxeln i norra Atlanten var följande mål
inringade: Lofoten, Västerålen, Färöarna, Hebriderna och Shet-
landsöarna, området Bergen-Stavanger i södra Norge, östra och
västra kusten på Island samt sydöstra kusten på Grönland.34 En ring
runt Norska havet! Redan tidigare har den norska forskaren Kir-
sten Amundsen konstaterat att "Sovjetunionen behövde Svalbard,
Jan Mayen, Island, Färöarna och Shetlandsöarna för flygbaser åt
attack- och bombflyg, för elektronisk krigföring, varningssensorer
samt hamnar för ubåtar och andra fartyg".35 Warszawapakten hade
också offensiva ingenjörförband för reparationer och snabb utbygg-
nad av hamnar och flygfält 36

Exempelvis kan Tsygichkos nämnande av den "tyskliknande"
optionen ovan ses som en möjlighet att bygga upp ett tidigt basom-
råde i Bergen-Stavangerområdet. Detta ses som ett komplement till
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annan sovjetisk framskjuten bas i Lofotenområdet samt den tidi-
gare nämnda östtyska basen i Tyska bukten för understöd av den 
maritima försvarszonen; allt i avvaktan på att Sydnorge tas från 
Danmark. Han bekrä#ade också det sovjetiska intresset för öarna 
i Norska havet.

I Military Objectives in Soviet Foreign Policy har Brookings fors-
kare för sin del kommit fram till att kontroll av Norska havet skulle 
tas i en senare fas, liksom att en invasion av Storbritannien ingick i 
denna fas. Även amiral Baltuska förlägger, som sagts, Östersjö$ot-
tans framträngande mot GIUK-gapet till en andra fas, e#er ockupa-
tionen av Danmark. Det behöver i och för sig inte ha betytt att det 
var någon paus inplanerad mellan händelserna. Det som talar mot 
en paus är att operationen sannolikt krävde att Sovjetunionen måste 
tillvarata en överraskningse%ekt. Det borde också vara väsentligt 
att tidigt kunna bekämpa sjöfarten över Atlanten, som ju var ett av 
sy#ena med en förekommande o%ensiva strategin ut mot Norska 
havet. Ett invasionsförsök mot Storbritannien krävde däremot prak-
tiska förberedelser e#er en första fas, men det var lättare att åstad-
komma om man hade tillräcklig kontroll av Norska havets sjö- och 
lu#rum. Golfubåtarnas robotar i Östersjön hade också Storbritan-
nien som målområde. Storbritanniens $ygbaser bör ha varit ett vik-
tigt mål redan före anfallet mot Danmark.

Var då detta en realistisk plan? En avgörande faktor var den över-
raskning som Sovjetunionen kunde åstadkomma med den höga 
beredskapen vid första echelongens förband samt möjligheten till 
ett enkelt ianspråktagande av civila resurser som fartyg och trans-
port$ygplan. Vid den övning av Leningrads front som jag nämnde 
ovan användes inledningsvis i kuppangreppet mot Nordnorge till 
exempel inte lu#landsättningstrupperna, utan endast trupp över 
havet till största delen ilastad civila fartyg. Styrkeförhållandena i 
norr under &'()- och &'*)-talen talade också för att operationen 
kunde nå framgång. Detta särskilt som man räknade med insatser 
av spetsnazenheter och långräckviddigt $yg tidigt skulle reducera de 
anglosaxiska styrkorna.

Osäkerheten är väl större om Sovjetunionen hade lyckats skapa 
den lu#lägessituation som den långt utsträckta o%ensiven hade 
krävt. Det ska dock konstateras, att NATO:s flygstridskrafter i 
Europa under &'()-talet inte var helt moderna och att de sovjetiska 

annan sovjetisk framskjuten bas i Lofotenområdet samt den tidi-
gare nämnda östtyska basen i Tyska bukten för understöd av den
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tillvarata en överraskningseffekt. Det borde också vara väsentligt
att tidigt kunna bekämpa sjöfarten över Atlanten, som ju var ett av
syftena med en förekommande offensiva strategin ut mot Norska
havet. Ett invasionsförsök mot Storbritannien krävde däremot prak-
tiska förberedelser efter en första fas, men det var lättare att åstad-
komma om man hade tillräcklig kontroll av Norska havets sjö- och
luftrum. Golfubåtarnas robotar i Östersjön hade också Storbritan-
nien som målområde. Storbritanniens flygbaser bör ha varit ett vik-
tigt mål redan före anfallet mot Danmark.

Var då detta en realistisk plan? En avgörande faktor var den över-
raskning som Sovjetunionen kunde åstadkomma med den höga
beredskapen vid första echelongens förband samt möjligheten till
ett enkelt ianspråktagande av civila resurser som fartyg och trans-
portflygplan. Vid den övning av Leningrads front som jag nämnde
ovan användes inledningsvis i kuppangreppet mot Nordnorge till
exempel inte luffiandsättningstrupperna, utan endast trupp över
havet till största delen ilastad civila fartyg. Styrkeförhållandena i
norr under 1960- och 1970-talen talade också för att operationen
kunde nå framgång. Detta särskilt som man räknade med insatser
av spetsnazenheter och långräckviddigt flyg tidigt skulle reducera de
anglosaxiska styrkorna.

Osäkerheten är väl större om Sovjetunionen hade lyckats skapa
den luftlägessituation som den långt utsträckta offensiven hade
krävt. Det ska dock konstateras, att NATO:s flygstridskrafter i
Europa under 1960-talet inte var helt moderna och att de sovjetiska
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#ygplanen med sin beväpning vid kalla krigets slut visade sig vara 
överlägsna västsidans i en duell mellan enskilda plan. (Tysk källa 
e$er återföreningen.) Elektronikens utveckling i Väst och dess bety-
delse för sensorer, motmedel och målsökare samt systemintegre-
ringen skapades emellertid under %&'(-talet ett teknologiskt gap 
som upplevdes som besvärande i Öst. Sovjetunionens utvärdering 
e$er kriget i Libanon %&)* gav enligt Tsygichko i ett krigsspel till 
resultat att Warszawapakten +ck )( procent förluster av sina fartyg 

Efter att i första fasen ha forserat de danska sunden och tagit kontroll över det så kallade 
GIUK-gapet skulle de militära operationerna gå in i en andra fas. De marina styrkorna 
skulle nu ta kontrollen över Norska havet samt påbörja invasionen av Storbritannien.

flygplanen med sin beväpning vid kalla krigets slut visade sig vara
överlägsna västsidans i en duell mellan enskilda plan. (Tysk källa
efter återföreningen.) Elektronikens utveckling i Väst och dess bety-
delse för sensorer, motmedel och målsökare samt systemintegre-
ringen skapades emellertid under 1970-talet ett teknologiskt gap
som upplevdes som besvärande i Öst. Sovjetunionens utvärdering
efter kriget i Libanon 1982 gav enligt Tsygichko i ett krigsspel till
resultat att Warszawapakten fick 8o procent förluster av sina fartyg

Efter att i första fasen ha forserat de danska sunden och tagit kontroll över det så kallade
GIUK-gapet skulle de militära operationerna gå in i en andra fas. De marina styrkorna
skulle nu ta kontrollen över Norska havet samt påbörja invasionen av Storbritannien.
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under de första två–tre dagarna och förlorade slaget om Östersjön 
och de danska sunden.

O#ensiven fram till GIUK-gapet hade säkerligen även under 
$%&'- och $%"'-talen krävt den största hänsynslöshet och snabbhet 
som Sovjetunionen trodde sig vara mäktigt. Avgörande för valet av 
plan är ju också att den som gör den själv tror på sin förmåga, och 
Sovjetunionens ledning inklusive generalstaben hade genom sin 
starka ideologiska förankring och de avslutande militära och poli-
tiska framgångarna på $%!'-talet länge en stor tilltro till sin förmåga 
och sina väpnade styrkor.

I nästa avsnitt skall jag behandla kärnvapenkriget i ett samman-
hang, men först några kommentarer om den här beskrivna opera-
tionen inom ramen för ett kärnvapenkrig. Den sida som börjat med 
ett första slag med kärnvapen hade naturligtvis lyckats åstadkomma 
de största förlusterna hos motståndaren. Förutom hos dennes kärn-
vapenpotential, hos sjö- och (ygstridskra)erna och deras ledning. 
Såtillvida hade ett första slag med kärnvapen främjat Sovjetunionen 
och dess möjlighet att ta omedelbar kontroll över området Nord-
sjön–Norska havet. Om man sedan kunnat behålla denna kontroll 
över tiden och vad det i så fall fått för betydelse, hade mer berott på 
NATO:s andraslagsförmåga med kärnvapen och hur denna insatts 
än vem som behärskade havsområdet i inledningen av ett all out 
nuclear war.

Noter:
*+. Hämtad från PHP:s hemsida vintern *''", se not +.
*&. Trusselsbilledet.
*". Ibidem.
*,. Danmark under den kolde krig, sid &'-#.
*%. Samtal med amiral Gaidis A Zeibots, oktober *''&.
-'. Danmark under den kolde krig.
-$. Samtal med Plavins.
-*. Hämtat från A)enpostens hemsida, daterad den *& mars *''$, och kontrollerad  

med den .nske amiralen Jan Klenberg.
--. Rolf Tamnes, !e Unites States and the Cold War in the High North (Oslo: Ad Notam 

forlag AS, $%%$), sid *-+.
-!. Aleksandr Rzhavin, ”Navy Spetsnaz”, stencilöversättning, MUST, *''".
-+. Kirsten Amundsen (red.), Inside Spetsnaz, Soviet Special Operations.  

A Critical Analysis (Novaro, CA: Presidio Press, $%%').
-&. Samtal med medarbetare till general Jonas Kronkaitis, maj *''".
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Det europeiska kärnvapenkriget

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

Var det då inte längre användbart? Jo, om man slog till först och 
var så överlägsen i antal och hade sådan precision i insatsen att man 
kunde räkna med att man slog ut nästan hela motståndarens kapa-
citet. Om så var fallet, kunde man då ens låta bli att göra just det? 
Motståndaren kunde ju göra det i en senare situation och då prak-
tiskt taget utplåna det folk, vars välbe$nnande man som beslutsfat-
tare hade ansvar inför. Det blev nödvändigt för varje part i kärnva-
penvärlden att säkerställa en egen andraslagskapacitet, en kapacitet 
som gjorde motståndaren osäker på, om man inte trots allt kunde 
slå tillbaks e%er ett förstaslag. Först en sådan balanssituation gjorde 
kärnvapnen oanvändbara – man hade en pattsituation.

En tillräcklig andraslagsförmåga hade man enligt McNamara, 
USA:s försvarsminister under huvuddelen av &"'(-talet, om man 
hade så många och så diversi$erade kärnvapen att man i svaret på 
motståndarens första attack kunde slå ut upp emot )( procent av 
hans befolkning och ') procent av hans industrikapacitet. Mutual 
Assured Destruction – MAD – fungerade i början av &"'(-talet som 
en stark avhållande faktor på strategisk nivå mellan de båda super-
makterna. USA till och med överdrev den sovjetiska kapaciteten. Ett 
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om de användes - krigsmiljön. Så länge USA var ensam om dem
kunde de fortfarande användas för att fortsätta politiken med mili-
tära medel enligt Clausewitz' tes. Det var ett för krigs avgörande
utslagsgivande vapen. USA kunde nå sina politiska mål genom att
endast hota med att använda detta yttersta av våld. Men, när man är
två - eller flera - makter som disponerar detta nya stridsmedel upp-
står en helt annan situation; och så skulle det snart bli.

Var det då inte längre användbart? Jo, om man slog till först och
var så överlägsen i antal och hade sådan precision i insatsen att man
kunde räkna med att man slog ut nästan hela motståndarens kapa-
citet. Om så var fallet, kunde man då ens låta bli att göra just det?
Motståndaren kunde ju göra det i en senare situation och då prak-
tiskt taget utplåna det folk, vars välbefinnande man som beslutsfat-
tare hade ansvar inför. Det blev nödvändigt för varje part i kärnva-
penvärlden att säkerställa en egen andraslagskapacitet, en kapacitet
som gjorde motståndaren osäker på, om man inte trots allt kunde
slå tillbaks efter ett förstaslag. Först en sådan balanssituation gjorde
kärnvapnen oanvändbara - man hade en pattsituation.

En tillräcklig andraslagsförmåga hade man enligt McNamara,
USA:s försvarsminister under huvuddelen av 1960-talet, om man
hade så många och så diversifierade kärnvapen att man i svaret på
motståndarens första attack kunde slå ut upp emot 5o procent av
hans befolkning och 65 procent av hans industrikapacitet. Mutual
Assured Destruction - MAD - fungerade i början av 1960-talet som
en stark avhållande faktor på strategisk nivå mellan de båda super-
makterna. USA till och med överdrev den sovjetiska kapaciteten. Ett
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annat alternativ var om man hade sådan försvarskapacitet mot både 
ballistiska och kryssningsrobotar att man kunde avvärja en tillräck-
lig del av ett förstaslag. I början av #$%"-talet började USA utveckla 
ett sådant system, vilket ledde fram till förhandlingar och #$&' till 
det så kallade ABM-avtalet mellan supermakterna. Detta avtal 
begränsade antalet system som varje part (ck ha till ett enda. Sov-
jetunionen blev det enda land att bygga ut ett sådant system, runt 
Moskva. USA svarade istället med att utveckla ett system med )era 
stridsdelar per robot, det så kallade MIRV. När Reagan tillträtt åter-
vände han emellertid till försvarstanken med sitt Strategic Defence 
Initiative, ett beslut vars ekonomiska konsekvenser för Sovjetunio-
nen skulle bli bidragande till kalla krigets slut.

Resonemanget måste föras på två nivåer, både den strategiska, 
som gäller supermakternas egna överlevnad, och krigsteaternivån, 
som gäller en lokal region i vilken supermakternas intressen möts, 
till exempel i Europa. Kunde man tänka sig ett till regionen begrän-
sat lokalt krig, där främst taktiska kärnvapen – en sorts tyngre 

För att skydda sina kärnvapenarsenaler vid ett eventuellt fientligt angrepp byggde både 
USA/NATO respektive Sovjetunionen/Warszawapakten ett stort antal skyddade missil-
anläggningar. Mobila avfyrningsramper och bestyckning av ubåtar kompletterade. Sovjet-
unionen utbildade samtidigt särskilda spetsnazförband vilka skulle slå ut västmakternas 
anläggningar strax innan krigsutbrottet. Foto: Kaspar.
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För att skydda sina kärnvapenarsenaler vid ett eventuellt fientligt angrepp byggde både
USA/NATO respektive Sovjetunionen/VVarszawapakten ett stort antal skyddade missil-
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anläggningar strax innan krigsutbrottet. Foto Kaspar

5 0



!"

artilleri – kom till användning? Detta utan att det resulterade i en 
eskalerad slagväxling på strategisk nivå supermakterna emellan. Var 
det tänkbart? Det skulle innebära att den supermakt som blev den 
första att använda kärnvapen medvetet insatte dem så att den andra 
supermakten hade valmöjlighet att svara i samma lokala region – 
och också gjorde det – samt att slagväxlingen stannade inom denna 
region. Till exempel att NATO inom ramen för Flexible Response 
riktade en första insats mot de polska #odövergångarna och att 
Warszawapakten sedan svarade med en bekämpning av till exempel 
#ygbaserna i Västeuropa. Inte undra på att antikärnvapenrörelserna 
växte sig starka i Europa.

De engelska kärnvapnen var inordnade i NATO:s planering och 
kollektiva beslutssystem, så de ställde inte till med några särskilda 
problem för någon av parterna. Annat var det med de franska, som 
var nationella. Den franske presidenten framhärdade i att själv 
avgöra när de skulle användas. Enligt den angivna doktrinen skulle 
så ske först när franska intressen var hotade, alltså i varje fall senast 
när den franska gränsen överskreds. Det kan i e$erhand konstateras 
att Frankrike trots detta också ingick i de mål som skulle ockuperas 
i Warszawapaktens inledande o%ensiv fram till Atlanten. Mål som 
Lyon och Paris nämns i planen, det förra som mål för Tjeckoslova-
kiens folkarmé i den tidigare nämnda av överbefälhavaren för SSSR 
fastställda handskrivna planen från "&'(.)*

På den taktiska nivån handlade det i början om slagfältskärnva-
pen med korta räckvidder. Båda sidor var välförsedda och hade hög 
insatsberedskap. NATO:s doktrin i Europa handlade om att hantera 
dilemmat att slå ut motståndarens stridskra$er (som vid ett sådant 
läge de+nitionsmässigt var på framryckning i Västeuropa) utan att 
ödelägga sin egen infrastruktur. NATO hade därför i förväg valt ut 
ett antal mål, mot vilka man kunde sätta in taktiska kärnladdningar 
mot Warszawapaktens anfallsstyrkor och samtidigt minimera ska-
dorna på det egna samhället. Det var bara det, att man därför inte 
heller kunde maximera skadan på motståndaren. USA försökte där-
för introducera neutronbomben, som genom intensiv strålning slog 
ut människor, även i pansrade fordon, men tack vare en reducerad 
tryckvåg sparade infrastrukturen och materiel. I slutet på "&,--talet 
skulle ytterligare motsättningar kring de europeiska slagfältskärn-
vapnen uppkomma, vilket jag återkommer till.

artilleri - kom till användning? Detta utan att det resulterade i en
eskalerad slagväxling på strategisk nivå supermakterna emellan. Var
det tänkbart? Det skulle innebära att den supermakt som blev den
första att använda kärnvapen medvetet insatte dem så att den andra
supermakten hade valmöjlighet att svara i samma lokala region -
och också gjorde det - samt att slagväxlingen stannade inom denna
region. Till exempel att NATO inom ramen för Flexible Response
riktade en första insats mot de polska flodövergångarna och att
Warszawapakten sedan svarade med en bekämpning av till exempel
flygbaserna i Västeuropa. Inte undra på att antikärnvapenrörelserna
växte sig starka i Europa.

De engelska kärnvapnen var inordnade i NATO:s planering och
kollektiva beslutssystem, så de ställde inte till med några särskilda
problem för någon av parterna. Annat var det med de franska, som
var nationella. Den franske presidenten framhärdade i att själv
avgöra när de skulle användas. Enligt den angivna doktrinen skulle
så ske först när franska intressen var hotade, alltså i varje fall senast
när den franska gränsen överskreds. Det kan i efterhand konstateras
att Frankrike trots detta också ingick i de mål som skulle ockuperas
i Warszawapaktens inledande offensiv fram till Atlanten. Mål som
Lyon och Paris nämns i planen, det förra som mål for Tjeckoslova-
kiens folkarme i den tidigare nämnda av överbefälhavaren for SSSR
fastställda handskrivna planen från 1964.38

På den taktiska nivån handlade det i början om slagfältskärnva-
pen med korta räckvidder. Båda sidor var välförsedda och hade hög
insatsberedskap. NATO:s doktrin i Europa handlade om att hantera
dilemmat att slå ut motståndarens stridskrafter (som vid ett sådant
läge definitionsmässigt var på framryckning i Västeuropa) utan att
ödelägga sin egen infrastruktur. NATO hade därför i förväg valt ut
ett antal mål, mot vilka man kunde sätta in taktiska kärnladdningar
mot Warszawapaktens anfallsstyrkor och samtidigt minimera ska-
dorna på det egna samhället. Det var bara det, att man därför inte
heller kunde maximera skadan på motståndaren. USA försökte där-
för introducera neutronbomben, som genom intensiv strålning slog
ut människor, även i pansrade fordon, men tack vare en reducerad
tryckvåg sparade infrastrukturen och materiel. I slutet på 1970-talet
skulle ytterligare motsättningar kring de europeiska slagfältskärn-
vapnen uppkomma, vilket jag återkommer till.
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Vid Warszawapaktens sönderfall väckte deras tidigare övnings-
scenarier, så som de blev kända vid den tyska återföreningen, stor 
uppmärksamhet i Väst just genom att de o#a innebar användning 
av kärnvapen. Av dem framgår dock inte hur Sovjetunionen tänkte 
sig den globala ramen och hur den totala kra#mätningen med den 
andra supermakten ansågs gestalta sig parallellt med europakri-
get. Frågan kom upp vid PHP-mötet i Stockholm våren "$$% – två 
gånger. Det var en amerikansk general som ställde frågan om vad 
Sovjetunionen hade gjort om ett europakrig utvecklat sig till ett 
kärnvapenkrig. Hade man då satt in strategiska vapen mot USA? 
Svaret från de ryska deltagarna var ja – bägge gångerna. Baltuska 
och Plavins har samma uppfattning.

RT-20 (NATO-beteckning: SS-15 Scrooge) var Sovjetunionens första mobila interkonti-
nentala robot (ISBM). Den hade en räckvidd på 11 000 kilometer och var försedd med 
en stridsspets på 0,5 eller 1 megaton. Utvecklingen av roboten påbörjades 1965 men 
avbröts 1969. Bild från militärparad i Moskva november 1965. Foto: US Military.

RT-20 (NATO-beteckning: SS-15 Scrooge) var Sovjetunionens första mobila interkonti-
nentala robot (ISBM). Den hade en räckvidd på 11 000 kilometer och var försedd med
en stridsspets på 0,5 eller 1 megaton. Utvecklingen av roboten påbörjades 1965 men
avbröts 1969. Bild från militärparad i Moskva november 1965. Foto: US Military.

Vid Warszawapaktens sönderfall väckte deras tidigare övnings-
scenarier, så som de blev kända vid den tyska återföreningen, stor
uppmärksamhet i Väst just genom att de ofta innebar användning
av kärnvapen. Av dem framgår dock inte hur Sovjetunionen tänkte
sig den globala ramen och hur den totala kraftmätningen med den
andra supermakten ansågs gestalta sig parallellt med europakri-
get. Frågan kom upp vid PHP-mötet i Stockholm våren 2006 - två
gånger. Det var en amerikansk general som ställde frågan om vad
Sovjetunionen hade gjort om ett europakrig utvecklat sig till ett
kärnvapenkrig. Hade man då satt in strategiska vapen mot USA?
Svaret från de ryska deltagarna var ja - bägge gångerna. Baltuska
och Plavins har samma uppfattning.
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Tillkomsten av kärnvapen komplicerade inte bara politiken utan 
också den militära verksamheten på ett helt annat sätt än annan 
militärteknisk utveckling både före och e#er, i varje fall hitintills. 
I praktiken blev markstrid nästan omöjliggjord av fällen i skog och 
rasmassor i urbaniserade områden, som i värsta fall kontamine-
rats med kvardröjande strålning. Basområden för fartyg och $yg-
plan kunde på samma sätt med sina inneliggande farkoster göras 
oanvändbara för lång tid. E%ektivare kemiska och biologiska vapen 
kunde göra stridsfältet än omöjligare att verka på. De professionella 
yrkeskårerna agerade som vanligt med att utveckla metoder och red-
skap för att överkomma dessa svårigheter, men de utvecklade meto-
derna kan endast möta en begränsad användning och fortfarande 
till ett högt pris. Mänskligheten hade i princip skapat det vapen som 
med Alfred Nobels tanke skulle omöjliggöra traditionella krig.

Ett politiskt mål skulle naturligtvis kunna nås med ett begrän-
sat kärnvapenkrig, begränsat både till vapenstyrkan – till taktiska 
kärnvapen – och till den geogra&ska utbredningen – till exempel 
Kontinentaleuropa. Men, hur säkerställer man att det inte eskalerar 
till styrka och utbredning? Och det obegränsade kärnvapenkriget 

För att skydda de marina stridskrafterna i händelse av en kärnvapenattack byggdes 
flera skyddade berganläggningar. Bilden från en tidigare sovjetisk ubåtsbas vid Bala-
klava på Krim. Världens största underjordiska örlogsbas ligger emellertid i Sverige: Muskö 
örlogsbas.

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

Ett politiskt mål skulle naturligtvis kunna nås med ett begrän-
sat kärnvapenkrig, begränsat både till vapenstyrkan - till taktiska
kärnvapen - och till den geografiska utbredningen - till exempel
Kontinentaleuropa. Men, hur säkerställer man att det inte eskalerar
till styrka och utbredning? Och det obegränsade kärnvapenkriget

För att skydda de marina stridskrafterna i händelse av en kärnvapenattack byggdes
flera skyddade berganläggningar. Bilden från en tidigare sovjetisk ubåtsbas vid Bala-
klava på Krim. Världens största underjordiska örlogsbas ligger emellertid i Sverige: Muskö
örlogsbas.
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– även om det är kort – går knappast att förena med något politiskt 
mål.

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

Förändrade förutsättningar e&er kalla kriget kan ha skapat nya 
risker. Den pågående spridningen till 'er stater ökar risken för att 
den mänskliga faktorn skall ta sitt pris. Detta särskilt som den tek-
niska utvecklingen går mot smärre laddningar med mindre förstö-
rande verkan. Den nya mer hänsynslösa fundamentalistiska terro-
rismen kan tänkas vara en aktör som om den får tillgång till sådana 
vapen kan använda dem, som väl är i litet antal. För den ryska kon-
trollen vid upplösningen i början på #$$%-talet var tydligen inte helt 
vattentät. Generalen Aleksander Lebed har pekat på att man inte 
visste hur många så kallade ”resväskbomber” som levererades till 
spetsnazenheterna. Den tyske generalen Jörg Schönbom, som hade 
till uppgi& att införliva NVA i Bundeswehr, hittade enligt uppgi& 
vid sitt besök i Brück den ( januari #$$# till sin förvåning )" robo-
tar av typ SS-)*.*$ Är det säkert att inga kärnvapen fortfarande är 
på dri& hos den internationella brottsligheten? Vad som talar emot 
det är att några fortfarande inte använts i den nya, mer hänsynslösa 
terrorismen.

I början av kärnvapenåldern var Stalin, som sagt, inte så rädd för 
det amerikanska kärnvapeninnehavet. Inte på det sättet att han lät 
bli att själv ska+a sig detta vapen, men han var till exempel inte mer 
skakad än att han medvetet skapade den första Berlinkrisen. Först i 
samband med Koreakriget satte Sovjetunionen igång att organisera 

-  även om det är kort - går knappast att förena med något politiskt
mål.

Innebär då allt detta att vi kan lita på att kärnvapenkrig är en
omöjlighet? Nej, helt enkelt därför att den som slår till först har
reducerat den skada motståndaren kan åstadkomma på den egna
parten och då kanske avsevärt. Vi kan inte heller bortse från mänsk-
liga brister. Vi kan emellertid konstatera att kärnvapen inte kom till
användning under kalla kriget trots att detta kännetecknades av en
stark ideologisk motsättning som involverade huvuddelen av jor-
dens stater på något sätt. Terrorbalansen fungerade - och vad mera
var, vi slapp också se något konventionellt krig som öppet involve-
rade de bägge supermakterna. 1900-talets "tredje världskrig" kom
aldrig till stånd. Till detta bör kärnvapnet ha bidragit. Genom att det
fanns blev kalla kriget så utdraget att det möjliggjorde den indirekta
strategin med överlägsenhet i vad som kommit att kallas soft power
kunde segra.

Förändrade förutsättningar efter kalla kriget kan ha skapat nya
risker. Den pågående spridningen till fler stater ökar risken för att
den mänskliga faktorn skall ta sitt pris. Detta särskilt som den tek-
niska utvecklingen går mot smärre laddningar med mindre förstö-
rande verkan. Den nya mer hänsynslösa fundamentalistiska terro-
rismen kan tänkas vara en aktör som om den får tillgång till sådana
vapen kan använda dem, som väl är i litet antal. För den ryska kon-
trollen vid upplösningen i början på 1990-talet var tydligen inte helt
vattentät. Generalen Aleksander Lebed har pekat på att man inte
visste hur många så kallade "resväskbomber" som levererades till
spetsnazenheterna. Den tyske generalen Jörg Schönbom, som hade
till uppgift att införliva NVA i Bundeswehr, hittade enligt uppgift
vid sitt besök i Brilck den 8 januari 1991 till sin förvåning 24 robo-
tar av typ SS-23.39 Är det säkert att inga kärnvapen fortfarande är
på drift hos den internationella brottsligheten? Vad som talar emot
det är att några fortfarande inte använts i den nya, mer hänsynslösa
terrorismen.

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

Att västmakterna höll på att forska om kärnvapen hade Stalin 
vetat sedan början av kriget. Han kände till att Manhattanprojek-
tet var provklart före vicepresident Truman. De båda underrättel-
setjänsterna, den politiska, från $%!" benämnd KGB, och militära, 
GRU, hade under kriget följt upp verksamheten i USA, Kanada och 
Storbritannien och anska&at användbar teknisk kunskap. Denna 
rapporterades e'er hand till den egna forskningsorganisationen, 
som från krigsslutet förstärktes med tyska vetenskapsmän. Berija 
(ck det administrativa ansvaret för att snabba upp utvecklingspro-
cessen. Det första atombombsprovet genomfördes redan $%"%, drygt 
fyra år e'er USA, och det första vätebombsprovet $%!), endast ett år 
e'er. Den första interkontinentala roboten, om än med dålig preci-
sion, blev operativ $%!*, ett år före USA. En imponerande prestation.

Chrusjtjov hade en positiv syn på kärnvapnens roll. Under de 
båda ”paraplyerna” såg han en viss politisk rörelsefrihet, men om det 

Den 29 augusti 1949 utförde Sovjetunionen sin första kärnvapensprängning med plutoni-
umbomben RDS-1 (även benämnd Izdeliye 501) på 22 kiloton. Provsprängningen genom-
fördes vid testområdet Semipalatinsk i Kazakiska SSR. Med detta hade USA förlorat sitt 
kärnvapenmonopol. Foto: NARA.

Den 29 augusti 1949 utförde Sovjetunionen sin första kärnvapensprängning med plutoni-
umbomben RDS-1 (även benämnd lzdeliye 501) på 22 kiloton. Provsprängningen genom-
fördes vid testområdet Semipalatinsk i Kazakiska SSR. Med detta hade USA förlorat sitt
kärnvapenmonopol. Foto: NARA

det agentnät som skulle bevaka om de amerikanska kärnvapnen
också förbereddes för användning.4°

Att västmakterna höll på att forska om kärnvapen hade Stalin
vetat sedan början av kriget. Han kände till att Manhattanprojek-
tet var provklart före vicepresident Truman. De båda underrättel-
setjänsterna, den politiska, från 1954 benämnd KGB, och militära,
GRU, hade under kriget följt upp verksamheten i USA, Kanada och
Storbritannien och anskaffat användbar teknisk kunskap. Denna
rapporterades efter hand till den egna forskningsorganisationen,
som från krigsslutet förstärktes med tyska vetenskapsmän. Berij a
fick det administrativa ansvaret för att snabba upp utvecklingspro-
cessen. Det första atombombsprovet genomfördes redan 1949, drygt
fyra år efter USA, och det första vätebombsprovet 1953, endast ett år
efter. Den första interkontinentala roboten, om än med dålig preci-
sion, blev operativ 1957, ett år före USA. En imponerande prestation.

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

Den sovjetiska tanken vid slutet av %&!'-talet var att omedelbart 
vid ett krigsutbrott göra en massiv insats av såväl lång- som kort-
räckviddiga kärnvapen, ta det strategiska initiativet och avgörande 
reducera både motståndarens stridse(ekt och uthållighet. Mål för 
robotarna var NATO:s hamnar, hangarfartyg, $ygbaser, truppkon-
centrationer samt tätorter av politisk, industriell och ekonomisk 
betydelse. På den för markstridsförbanden egentliga krigsteatern 
var fronten den avgörande aktören. Utifrån resultatet av sin egen 
underrättelsetjänst valde man själv ut de mål som skulle bekämpas 
med till förfogande ställda kärnvapen. Vid övningar i Centraleu-
ropa använde fronterna upp till "' procent av dessa redan under 
de första två till tre dygnen. Därutöver kom de mål som den strate-
giska nivån valt ut. I Kustfrontens operation mot Schleswig-Holstein 
och Danmark användes vid en övning mer än )'' kärnladdningar, 
varav några mot befolkningsmål, som Hamburg. Vad gäller opera-
tioner på marken räknade Warszawapakten med tre gånger så hög 
anfallshastighet vid användning av kärnvapen som med konventio-
nellt understöd, %) mil per dygn mot fyra.*%

Beredskapen var hög för övergång till kärnvapenkrig, då fron-
terna disponerade utskjutningsmedlen och de ryska förbanden med 
ammunitionen följde inom fronten. Sovjetunionens fartyg med-
förde normalt )–* torpeder/robotar med kärnvapenstridsspets vid 
patrullering och övning*), som vi själva kunde konstatera vid ”U 
%+,” grundstötning i Karlskrona skärgård. I en intervju med den 

blev ett storkrig mellan supermakterna skulle det bli ett kärnvapen-
krig, som Sovjetunionen också kunde vinna. Det sovjetiska folket
tålde alla påfrestningar. De mekaniserade förbanden skulle skickas
in i och genom kontaminerat område som om de var osårbara. Vad
det gällde, var bara att slå till först och avgörande decimera motstån-
darnas kärnvapen. Det skulle säkerställas genom det agentnät som
organiserats för att följa förberedelserna för en eventuell kärnvape-
ninsats från NATO:s sida och egen politisk beslutsfähighet. Man
organiserade också hemliga specialförband (spetsnaz), som hade
som huvuduppgift att genom sabotage eller invisning av flyg och
robotar mot lager, bärare och ledningssystem redan i inledningen
av ett krig, konventionellt eller kärnvapenkrig, slå ut så mycket som
möjligt av motståndarens kärnvapenkapacitet. Plavins kallade det
uppgifter för "kamikazesoldater".

Den sovjetiska tanken vid slutet av 1950-talet var att omedelbart
vid ett krigsutbrott göra en massiv insats av såväl lång- som kort-
räckviddiga kärnvapen, ta det strategiska initiativet och avgörande
reducera både motståndarens stridseffekt och uthållighet. Mål för
robotarna var NATO:s hamnar, hangarfartyg, flygbaser, truppkon-
centrationer samt tätorter av politisk, industriell och ekonomisk
betydelse. På den för markstridsförbanden egentliga krigsteatern
var fronten den avgörande aktören. Utifrån resultatet av sin egen
underrättelsetjänst valde man själv ut de mål som skulle bekämpas
med till förfogande ställda kärnvapen. Vid övningar i Centraleu-
ropa använde fronterna upp till 6o procent av dessa redan under
de första två till tre dygnen. Därutöver kom de mål som den strate-
giska nivån valt ut. I Kustfrontens operation mot Schleswig-Holstein
och Danmark användes vid en övning mer än zoo kärnladdningar,
varav några mot befolkningsmål, som Hamburg. Vad gäller opera-
tioner på marken räknade Warszawapakten med tre gånger så hög
anfallshastighet vid användning av kärnvapen som med konventio-
nellt understöd, 12 mil per dygn mot fyra 41

Beredskapen var hög för övergång till kärnvapenkrig, då fron-
terna disponerade utskjutningsmedlen och de ryska förbanden med
ammunitionen följde inom fronten. Sovjetunionens fartyg med-
förde normalt 2-4 torpeder/robotar med kärnvapenstridsspets vid
patrullering och övning42, som vi själva kunde konstatera vid "U
137" grundstötning i Karlskrona skärgård. I en intervju med den
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politiske o#ceren från ubåten $! år e%eråt berättade han att de över-
vägt att förstöra dess kärnvapentorpeder. I Lettland har man skrivit 
en bok om alla de anläggningar Sovjetunionen lämnade e%er sig vid 
tillbakadragandet.&' I kapitlet om de med kärnvapenförråd försedda 
(ygbaserna säger man sig ha hittat en instruktion till piloterna att de 
skulle förstöra kärnvapen om de riskerade att falla i )endens händer. 
För detta ändamål var kärnvapnen försedda med en konventionell 
laddning för destruktion.&&

I början såg USA kärnvapnen som en tillgång som kunde 
kompensera för konventionell underlägsenhet. Innehavet skulle 
avskräcka Sovjetunionen från krig över huvud taget. En strategi 
om massiv vedergällning skulle svara för detta. När Sovjetunionen 
började bygga upp en egen kapacitet inriktade USA sina vapen mot 
de kända landbaserade systemen. Kubakrisen )ck USA att inse att 
detta inte var svaret på varje försök av Sovjetunionen att (ytta fram 
sina positioner. Det var inte rimligt att varje )entlig handling skulle 
resultera i ett kärnvapenkrig, en slutsats som ledde fram till strategin 

Ubåt U 137 (egentligen S-363) tillhörde Whiskeyklassen och sjösattes 1956 vid Ordzjo-
nikidzevarvet i Leningrad. Orsaken till grundstötningen den 27 oktober 1981 har genom 
åren diskuterats flitigt, men att ubåten var kärnvapenbestyckad är i alla fall bekräftat. 
Incidenten utlöste ett diplomatiskt spel på hög nivå vilket slutade med att ubåten den  
6 november eskorterades ut på internationellt vatten. Foto: Krigsarkivet.

politiske officeren från ubåten 25 år efteråt berättade han att de över-
vägt att förstöra dess kärnvapentorpeder. I Lettland har man skrivit
en bok om alla de anläggningar Sovjetunionen lämnade efter sig vid
tillbakadragandet.43 I kapitlet om de med kärnvapenförråd försedda
flygbaserna säger man sig ha hittat en instruktion till piloterna att de
skulle förstöra kärnvapen om de riskerade att falla i fiendens händer.
För detta ändamål var kärnvapnen försedda med en konventionell
laddning för destruktion.44

I början såg USA kärnvapnen som en tillgång som kunde
kompensera för konventionell underlägsenhet. Innehavet skulle
avskräcka Sovjetunionen från krig över huvud taget. En strategi
om massiv vedergällning skulle svara för detta. När Sovjetunionen
började bygga upp en egen kapacitet inriktade USA sina vapen mot
de kända landbaserade systemen. Kubakrisen fick USA att inse att
detta inte var svaret på varje försök av Sovjetunionen att flytta fram
sina positioner. Det var inte rimligt att varje fientlig handling skulle
resultera i ett kärnvapenkrig, en slutsats som ledde fram till strategin

-  -
-

Ubåt U 137 (egentligen S-363) tillhörde Whiskeyklassen och sjösattes 1956 vid Ordzjo-
nikidzevarvet i Leningrad. Orsaken till grundstötningen den 27 oktober 1981 har genom
åren diskuterats flitigt, men att ubåten var kärnvapenbestyckad är i alla fall bekräftat.
Incidenten utlöste ett diplomatiskt spel på hög nivå vilket slutade med att ubåten den
6 november eskorterades ut på internationellt vatten. Foto Krigsadovet.
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Flexible Response. Man skulle svara med det militära våld som situa-
tionen krävde. Det ledde till mångåriga diskussioner med de euro-
peiska allierade, varför det tog tid att växla. Strategin med Flexible 
Response implementerades inom NATO först i början av #$%&-talet.

Européerna hade känt sig säkrare med den gamla strategin. Med 
den nya var det 'era frågetecken som måste rätas ut. Till exempel 
i vilken situation vid ett Europakrig skulle kärnvapnen komma till 
användning? Om Sovjetunionen började gå över Rhen? Hur skulle 
de insättas? Mot truppen vid Rhen, mot en senare echelong vid 'od-
övergångarna i Sovjetunionen alternativt Polen eller som en marke-
ring i Östersjön, till exempel mot Östersjö'ottan eller som en hög-
höjdsexplosion? Hur skulle beslut fattas? (Svaret är att det byggdes 
upp en kollektiv beslutsordning inom alliansen.) Det fanns många 
frågor som man sluppit besvara tidigare med den massiva vedergäll-
ningen. Diskussionerna ledde också fram till att man från #$%( beto-
nade att det viktiga var, att kunna försvara sig med konventionella 
medel och att denna kapacitet skulle förstärkas.

I diktaturens pakt gick det till en början fortare. Redan #$(! gick 
det ut direktiv om att man skulle öva också konventionell krigfö-
ring. WP övade också med skilda förutsättningar. Övningen ”Okto-
berstorm” #$(! började med en konventionell fas medan #$(( års 
övning ”Vlata” var med kärnvapen från början. Ännu på #$"&-talet 
delades det ut en hemlig bok om allmän taktik vid konventionellt 
krig, men det talades också om risk för eskalation.)! Det dröjde 
emellertid ända till #$%) innan politbyrån bestämde att man inte 
skulle vara först med att använda kärnvapen. Det deklarerades dock 
inte öppet förrän #$").)( Ställningstagandena inom WP underlätta-
des av att styrkebalansen vad gällde konventionella styrkor i Europa 
successivt förbättrades för paktens del. Huvuddelen av #$(&- och 
#$%&-talen ansåg nog Sovjetunionen att man kunde vinna ett kon-
ventionellt krig i Europa.

I mitten av #$%&-talet lärde Generalstabsakademin ut till de icke-
sovjetiska deltagarna att NATO alltid var den som började kriget. 
Det kunde starta på något av följande sätt:
* överraskande angrepp med obegränsad användning av 

kärnvapenbasen
* ett angrepp med inledningsvis begränsad, men senare full 

användning av kärnvapenbasen

Flexible Response. Man skulle svara med det militära våld som situa-
tionen krävde. Det ledde till mångåriga diskussioner med de euro-
peiska allierade, varför det tog tid att växla. Strategin med Flexible
Response implementerades inom NATO först i början av 1970-talet.

Europ&rna hade känt sig säkrare med den gamla strategin. Med
den nya var det flera frågetecken som måste rätas ut. Till exempel
i vilken situation vid ett Europakrig skulle kärnvapnen komma till
användning? Om Sovjetunionen började gå över Rhen? Hur skulle
de insättas? Mot truppen vid Rhen, mot en senare echelong vid flod-
övergångarna i Sovjetunionen alternativt Polen eller som en marke-
ring i Östersjön, till exempel mot Östersjöflottan eller som en hög-
höjdsexplosion? Hur skulle beslut fattas? (Svaret är att det byggdes
upp en kollektiv beslutsordning inom alliansen.) Det fanns många
frågor som man sluppit besvara tidigare med den massiva vedergäll-
ningen. Diskussionerna ledde också fram till att man från 1976 beto-
nade att det viktiga var, att kunna försvara sig med konventionella
medel och att denna kapacitet skulle förstärkas.

I diktaturens pakt gick det till en början fortare. Redan 1965 gick
det ut direktiv om att man skulle öva också konventionell krigfö-
ring. WP övade också med skilda förutsättningar. Övningen "Okto-
berstorm" 1965 började med en konventionell fas medan 1966 års
övning "Vlata" var med kärnvapen från början. Ännu på 1980-talet
delades det ut en hemlig bok om allmän taktik vid konventionellt
krig, men det talades också om risk för eskalation.45 Det dröjde
emellertid ända till 1974 innan politbyrån bestämde att man inte
skulle vara först med att använda kärnvapen. Det deklarerades dock
inte öppet förrän 1984.46 Ställningstagandena inom WP underlätta-
des av att styrkebalansen vad gällde konventionella styrkor i Europa
successivt förbättrades för paktens del. Huvuddelen av 196o- och
1970-talen ansåg nog Sovjetunionen att man kunde vinna ett kon-
ventionellt krig i Europa.

I mitten av 1970-talet lärde Generalstabsakademin ut till de icke-
sovjetiska deltagarna att NATO alltid var den som började kriget.
Det kunde starta på något av följande sätt:
— överraskande angrepp med obegränsad användning av

kärnvapenbasen
— ett angrepp med inledningsvis begränsad, men senare full

användning av kärnvapenbasen
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# anfall med styrkorna i TVD utan användning av kärnvapen, det 
vill säga ett lokalt krigföring

# påbörjande av krig genom gradvis utveckling av ett lokalt krig.$%

Förutsättningarna inför övningarna inom Warszawapakten hade 
också NATO som den angripande parten. I själva verket – som läsa-
ren redan vet – hade Sovjetunionen antagit en förekommande stra-
tegi och då särskilt för kärnvapenkrig, det vill säga när underrättel-
setjänsten uppfattade händelser inom NATO som förberedelser för 
en förestående kärnvapenattack skulle Sovjetunionen till varje pris 
förekomma den. Det låg naturligtvis en risk i denna syn. Underrät-
telsetjänsten kunde övertolka vad som hände. Var det en annan syn 
i Washington? De genomförda WP-övningarna, som redovisades 
av Tyskland vid återföreningen, skapade sålunda med sina scena-
rier en otäck känsla genom att de i många fall utgick ifrån att NATO 
avsåg eskalerande till kärnvapenkrig e&er ett par dygn, något som 
Sovjetunionen skulle försöka förekomma med ett kra&fullt första 

Medeldistansroboten RSD-10 Pioneer (NATO-beteckning SS-20 Saber) ingick i den sov-
jetiska vapenarsenalen 1976!1988. Genom det så kallade INF-avtalet avskaffade både 
Sovjetunionen och USA sina medeldistansrobotar. Totalt byggdes 654 missiler och 499 
avfyrningsfordon.

Medeldistansroboten RSD-10 Pioneer (NATO-beteckning SS-20 Saber) ingick i den sov-
jetiska vapenarsenalen 1976-1988. Genom det så kallade INF-avtalet avskaffade både
Sovjetunionen och USA sina medeldistansrobotar. Totalt byggdes 654 missiler och 499
avfyrningsfordon.

-  anfall med styrkorna i TVD utan användning av kärnvapen, det
vill säga ett lokalt krigföring
påbörjande av krig genom gradvis utveckling av ett lokalt krig.47

Förutsättningarna inför övningarna inom Warszawapakten hade
också NATO som den angripande parten. I själva verket - som läsa-
ren redan vet - hade Sovjetunionen antagit en förekommande stra-
tegi och då särskilt för kärnvapenkrig, det vill säga när underrättel-
setjänsten uppfattade händelser inom NATO som förberedelser för
en förestående kärnvapenattack skulle Sovjetunionen till varje pris
förekomma den. Det låg naturligtvis en risk i denna syn. Underrät-
telsetjänsten kunde övertolka vad som hände. Var det en annan syn
i Washington? De genomförda WP-övningarna, som redovisades
av Tyskland vid återföreningen, skapade sålunda med sina scena-
rier en otäck känsla genom att de i många fall utgick ifrån att NATO
avsåg eskalerande till kärnvapenkrig efter ett par dygn, något som
Sovjetunionen skulle försöka förekomma med ett kraftfullt första
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slag mot förberedelserna och som understöd för sin o#ensiv fram 
till Atlanten.

Upplevelsen av möjligheten av ett europeiskt kärnvapenkrig var 
särskilt stor i slutet av $%&"-talet. Så kallade taktisk användning 
beskrevs i en ny hemlig amerikansk handbok, som sannolikt också 
nådde Moskva. Sovjetunionen placerade i sin tur ut en ny robot, 
SS-'", som genom sin längre räckvidd än tidigare slagfältsvapen 
uppenbarligen var avsedda för mål i Storbritannien och Frankrike. 
Detta följdes av NATO:s så kallade dubbelbeslut, som innebar att om 
Sovjetunionen inte drog tillbaka SS-'" senast $%(), så skulle NATO 
placera ut den ballistiska roboten Pershing-II och kryssningsrobo-
tar med kärnvapenstridsspetsar i Europa, något som senare också 
skedde.

Intrycket av att Sovjetunionen under kalla kriget hade ”*ngret på 
avtryckaren” har senare förstärkts till exempel av ett par intervjuer i 
den engelskspråkiga ryska tidskri+en Komersant i mars '"",, i vil-
ken generallöjtnant Matvey Burlakov, befälhavare i början av $%("-
talet för fronten i TVD Sydväst, uttalar sig som om att han själv 
kunde fattat beslut om insats av taktiska kärnvapen. Den tidigare 
Stockholmsambassadören Oleg Grinevsky säger i en annan intervju 
i samma tidskri+:

O-cially the Sovjet Union said that it would not be the *rst 
one to use its nuclear weapons. However, in reality things 
were di#erent. At the maneuvers (for example West-()) 
they war-gamed delivering a preventive blow to the NATO 
countries in case authentic information on the preparation 
of a nuclear attack was received. What “authentic informa-
tion” meant, was not speci*ed anywhere. I do not know when 
exactly the concept of the *rst blow was dropped but it did 
hold out until $%(&.

(En före detta elev vid generalstabsakademien säger att Sovjetu-
nionen betraktade av dem avlästa indikationer på beredskapshöj-
ningar för krig hos NATO som ett konstaterat krigsutbrott, som för-
svarade att man gjorde en egen förstainsats.)

Betydde då detta att Sovjetunionen var berett att starta ett kärn-
vapenkrig? Nej, säger Sjevtjenko:

... de sovjetiska ledarna är övertygade om att deras seger 

slag mot förberedelserna och som understöd för sin offensiv fram
till Atlanten.

Upplevelsen av möjligheten av ett europeiskt kärnvapenkrig var
särskilt stor i slutet av 1970-talet. Så kallade taktisk användning
beskrevs i en ny hemlig amerikansk handbok, som sannolikt också
nådde Moskva. Sovjetunionen placerade i sin tur ut en ny robot,
SS-20, som genom sin längre räckvidd än tidigare slagfältsvapen
uppenbarligen var avsedda för mål i Storbritannien och Frankrike.
Detta följdes av NATO:s så kallade dubbelbeslut, som innebar att om
Sovjetunionen inte drog tillbaka SS-20 senast 1983, så skulle NATO
placera ut den ballistiska roboten Pershing-II och kryssningsrobo-
tar med kärnvapenstridsspetsar i Europa, något som senare också
skedde.

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

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

(En före detta elev vid generalstabsakademien säger att Sovjetu-
nionen betraktade av dem avlästa indikationer på beredskapshöj-
ningar för krig hos NATO som ett konstaterat krigsutbrott, som för-
svarade att man gjorde en egen förstainsats.)

Betydde då detta att Sovjetunionen var berett att starta ett kärn-
vapenkrig? Nej, säger Sjevtjenko:

... de sovjetiska ledarna är övertygade om att deras seger
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kommer som en följd av det mänskliga samhällets utveckling. 
Och om de kan skynda på den processen genom några små 
begränsade konventionella krig, så mycket bättre. Jag känner 
bara till ett tillfälle då ett kärnvapenanfall överhuvudtaget har 
diskuterats, nämligen "#!# vid tiden för de sovjetisk-kinesiska 

NATO:s motsvarighet till den sovjetiska SS-20 var medeldistansroboten MGM-31 
Pershing. Utvecklingen av Pershing-II påbörjades 1973 och produktionen 1977. Totalt 
byggdes 276 missiler vilka var i tjänst 1983!1991. Precis som med sovjetiska SS-20 
avvecklades Pershingsystemen i enighet med INF-avtalet. Foto: US Army.

kommer som en följd av det mänskliga samhällets utveckling.
Och om de kan skynda på den processen genom några små
begränsade konventionella krig, så mycket bättre. Jag känner
bara till ett tillfälle då ett kärnvapenanfall överhuvudtaget har
diskuterats, nämligen 1969 vid tiden för de sovjetisk-kinesiska

NATO:s motsvarighet till den sovjetiska SS-20 var medeldistansroboten MGM-31
Pershing. Utvecklingen av Pershing-II påbörjades 1973 och produktionen 1977. Totalt
byggdes 276 missiler vilka vari tjänst 1983-1991. Precis som med sovjetiska SS-20
avvecklades Pershingsystemen i enighet med INF-avtalet. Foto: US Army.
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gränsförhandlingarna, då Kinas kärnvapenkapacitet inte 
utgjorde något verkligt hot.

Trots Warszawapaktens övningsmönster får man nog anse att 
båda supermakterna från mitten av #$!%-talet försökte undvika 
handlingar som kunde leda till kärnvapenkrig. Det fanns dock risk 
för att supermakterna ”triggade” varandra till det. Jag skall åter-
komma till detta längre fram när jag behandlar #$&%-talet under 
rubriken Osäkerhetsperioden.

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

Noter:
(&. Hämtad från PHP hemsida vintern "%%) (<http://www.php.isn.ethz.ch/>).
($. Trusselsbilledet, sid "%!.
'%. !e Mitrokhin Archive.
'#. Danmark under den kolde krig, sid *$%+.
'". Samtal med amiral Zeibots.
'(. Latvija – PSRS Karabaze, Zelta grauds (Riga "%%!).
''. Samtal med amiral Zeibots och överste Plavins.
'*. Michael MccGwire, Military Objectives in Soviet Foreign Policy (Washington, DC: 

,e Brookings Institution, #$&)), sid ").
'!. Danmark under den kolde krig, sid *$%+.
'). !e Voroshilov Lectures.
'&. !e Secret State, sid #.

gränsförhandlingarna, då Kinas kärnvapenkapacitet inte
utgjorde något verkligt hot.

Trots Warszawapaktens övningsmönster får man nog anse att
båda supermakterna från mitten av 1960-talet försökte undvika
handlingar som kunde leda till kärnvapenkrig. Det fanns dock risk
för att supermakterna "triggade" varandra till det. Jag skall åter-
komma till detta längre fram när jag behandlar 1980-talet under
rubriken Osäkerhetsperioden.

En senior brittisk underrättelseman uttryckte när han häromåret
såg tillbaks på kalla kriget: "Neither side would allow themselves to
believe that the other side was as frightened as they were."48 Det var
vi väl alla!

Noter:
38. Hämtad från PHP hemsida vintern 2007 (<http://wwwphp.isn.ethz.ch/>).
39• Trusselsbilledet, sid 206.
40. The Mitrokhin Archive.
41. Danmark under den kolde krig, sid 59off.
42. Samtal med amiral Zeibots.
43. Latvija - PSRS Karabaze, Zelta grauds (Riga 2006).
44. Samtal med amiral Zeibots och överste Plavins.
45. Michael MccGwire, Military Objectives in Soviet Foreign Policy (Washington, DC:

The Brookings Institution, 1987), sid 27.
46. Danmark under den kolde krig, sid 59off.
47. The Voroshilov Lectures.
48. The Secret State, sid 1.
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Invasionen

Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST) 
anteckningar från seminarierna med Cheremnikh hade Sverige 
tidigare varit ett lika viktigt mål som Finland och Nordnorge. Sve-
rige hade (på #$%&-talet, före långdistansrobotarnas tid får man för-
moda) enligt Sovjetunionens uppfattning en särskild roll för det 
amerikanska strategiska bomb'yget.($ Skulle dessa anfalla in mot 
Sovjetunionens hjärtland, med Leningrad- och Moskvaområdet 
som två väsentliga mål, behövde de understöd av attack- och jakt'yg 
mot lu)försvaret i Baltikum, och dessas begränsade räckvidd krävde 
helst basering i Sverige. Var det motivet för det engelska och ameri-
kanska intresset att prioritera praktiska förberedelser inom 'ygverk-
samhet i våra hemliga förberedelser för att motta hjälp? Hur långt 
sträckte sig diskussionerna om sy)et med de praktiska förberedel-
serna och på vilken nivå? Genom spionen Stig Wennerström kan 
Sovjetunionen redan tidigt ha känt till att ett visst samarbete ägde 
rum med NATO-länder, bland annat USA.

I det första numret #$!( av Military Review finns en artikel 
benämnd ”Khrushchev’s right 'ank” av en amerikansk överste vid 
namn Robert P. McQuail som beskriver en sovjetisk operation mot 
TVD Nordväst.

Vilken hans källa är anges inte närmre, men det framgår att 
överste McQuail speciellt studerat Sovjetunionen, rest mycket i lan-
det och varit förbindelseo*cer hos chefen för den ryska gruppen 
i DDR. Artikeln är mycket detaljerad vad gäller operationsaxlar, 
styrkeinsatser och operationsmål, vilket talar för att det handlar om 
mer än spekulationer. Den kan ha sin bakgrund i en planering från 
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Invasionen

Enligt Militära underrättelse- och säkerhetstjänstens (MUST)
anteckningar från seminarierna med Cheremnikh hade Sverige
tidigare varit ett lika viktigt mål som Finland och Nordnorge. Sve-
rige hade (på 1950-talet, före långdistansrobotarnas tid får man för-
moda) enligt Sovjetunionens uppfattning en särskild roll för det
amerikanska strategiska bombflyget." Skulle dessa anfalla in mot
Sovjetunionens hjärtland, med Leningrad- och Moskvaområdet
som två väsentliga mål, behövde de understöd av attack- och jaktflyg
mot luftförsvaret i Baltikum, och dessas begränsade räckvidd krävde
helst basering i Sverige. Var det motivet för det engelska och ameri-
kanska intresset att prioritera praktiska förberedelser inom flygverk-
samhet i våra hemliga förberedelser för att motta hjälp? Hur långt
sträckte sig diskussionerna om syftet med de praktiska förberedel-
serna och på vilken nivå? Genom spionen Stig Wennerström kan
Sovjetunionen redan tidigt ha känt till att ett visst samarbete ägde
rum med NATO-länder, bland annat USA.

I det första numret 1964 av Military Review finns en artikel
benämnd "Khrushchev's right flank" av en amerikansk överste vid
namn Robert P. McQuail som beskriver en sovjetisk operation mot
TVD Nordväst.

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

Planen innefattar en ockupation av Sydnorge, vilket Cheremnikh 
menade var onödigt. Det kan ju å andra sidan ha berott på att han 
framträdde i Oslo och främst talar om en annan tid, men också på 
att han inte kände till något om planeringen i det Baltiska militär-
distriktet, vars front bör ha varit den som hade denna uppgi& mot 
södra Sverige och Norge. Landstigningarna i Kvarken och Botten-
viken i norra Sverige och Finland anges däremot av McQuail som 
en uppgi& för Leningrads militärdistrikt. Bland Rzhavins platser 
som spetsnazpatrullerna skulle rekognoscera för landstigning åter-
fanns ju på #$'%-talet ett område vid Bergen–Stavanger, det vill säga 
i södra Norge.(%

Den ”hand med )ngrar” som på bilden sträcker sig från Baltikum 
mot hamnar i Sverige från Malmö i söder till Härnösand i norr kän-
ner jag igen från en bild som fanns vid MUST omkring #$$%, men 
nu inte har kunnat åter)nnas. I denna fanns dessa ”)ngerpilar” mot 
de hamnar vi under kalla kriget vant oss vid )ck besök av sovjetisk 
underrättelsetjänst: på Skånes sydkust, i Hanöbukten, Norrköping, 
Oxelösund, Nynäshamn, Gävle och Sundsvall/Härnösand. Bland de 
ryska operationskartblad som hittades i ett förråd i Baltikum i bör-
jan på #$$%-talet var stadskartan över Norrköping tryckt så sent som 
#$*'. Det stämmer också med hur man i en handling, som återfun-
nits i litauiska arkiv, har inriktat underrättelsetjänsten mot svenska 
hamnar.(#

Anfallsriktningarna i Finland på bilden stämmer i stort med de 
som Ohto Manninen anger för #$"%-talet.(+ Hur länge kunde i så 
fall denna plan ha varit aktuell? Ja, rimligen i varje fall fram till den 
nya o,ensiva planeringen från början av #$!%-talet, då det strate-
giska bomb-yget delvis avlösts av robotar och räckvidderna för -yg 
ökat. Invasionsplanen kan ha varit aktuell även senare som ett alter-
nativ till inringningen om man genom omständigheterna tvinga-
des att väpnat angripa också Finland och Sverige. De militärgeogra-
)ska faktorerna av betydelse var i stort oförändrade under hela kalla 
kriget med undantaget att sjöstridskra&ernas kra&samling -yttades 
från Östersjö- till Norra -ottan från #$!%-talet. Här samlades också 
-ottornas strategiska kärnvapenrobotar.

Plavins säger sig ha varit med om operativa övningar i både 

1940-talet medan Tyskland fortfarande ockuperade Norge och fort-
sättningskriget pågick i Finland.

Planen innefattar en ockupation av Sydnorge, vilket Cheremnikh
menade var onödigt. Det kan ju å andra sidan ha berott på att han
framträdde i Oslo och främst talar om en annan tid, men också på
att han inte kände till något om planeringen i det Baltiska militär-
distriktet, vars front bör ha varit den som hade denna uppgift mot
södra Sverige och Norge. Landstigningarna i Kvarken och Botten-
viken i norra Sverige och Finland anges däremot av McQuail som
en uppgift för Leningrads militärdistrikt. Bland Rzhavins platser
som spetsnazpatrullerna skulle rekognoscera för landstigning åter-
fanns ju på 1970-talet ett område vid Bergen-Stavanger, det vill säga
i södra Norge.5°

Den "hand med fingrar" som på bilden sträcker sig från Baltikum
mot hamnar i Sverige från Malmö i söder till Härnösand i norr kän-
ner jag igen från en bild som fanns vid MUST omkring 199o, men
nu inte har kunnat återfinnas. I denna fanns dessa "fingerpilar" mot
de hamnar vi under kalla kriget vant oss vid fick besök av sovjetisk
underrättelsetjänst: på Skånes sydkust, i Hanöbukten, Norrköping,
Oxelösund, Nynäshamn, Gävle och Sundsvall/Härnösand. Bland de
ryska operationskartblad som hittades i ett förråd i Baltikum i bör-
jan på 1990-talet var stadskartan över Norrköping tryckt så sent som
1987. Det stämmer också med hur man i en handling, som återfun-
nits i litauiska arkiv, har inriktat underrättelsetjänsten mot svenska
hamnar.51

Anfallsriktningarna i Finland på bilden stämmer i stort med de
som Ohto Manninen anger för 1940-talet.52 Hur länge kunde i så
fall denna plan ha varit aktuell? Ja, rimligen i varje fall fram till den
nya offensiva planeringen från början av 1960-talet, då det strate-
giska bombflyget delvis avlösts av robotar och räckvidderna för flyg
ökat. Invasionsplanen kan ha varit aktuell även senare som ett alter-
nativ till inringningen om man genom omständigheterna tvinga-
des att väpnat angripa också Finland och Sverige. De militärgeogra-
fiska faktorerna av betydelse var i stort oförändrade under hela kalla
kriget med undantaget att sjöstridskrafternas kraftsamling flyttades
från Östersjö- till Norra flottan från 1960-talet. Här samlades också
flottornas strategiska kärnvapenrobotar.

Plavins säger sig ha varit med om operativa övningar i både
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Leningrads och Baltiska militärdistrikten som inspektör för under-
rättelsetjänsten åt centrala GRU i Moskva. Övningen vid Leningrads 
frontstab hade ägt rum så sent som under andra halvan av #$%&-
talet och innebar angrepp över Finland mot norra Norge och Sve-
rige. Som sagts tidigare räknade man med transportrörelser genom 
Finland utan strid. En övning vid Östersjö'ottan hade ägt rumt #$!( 
och innebar landstigningar på 'era platser i södra halvan av Sverige, 
det vill säga samma mönster som på McQuails bild. I varje anfall-
spil utgjordes täten av ett regemente. Totalt skulle man inledningsvis 
sätta in fem till sex divisioner av skilda slag. Om denna övning har 
dock Plavins tidigare uppgivit att det inte var den gällande opera-
tionsplanen, men #$!( bör ju också inringningsplanen sedan länge 
varit den gällande. Vad man övade kunde just ha varit en reservplan.

Angreppet över kust på stor bredd passade för kärnvapenåldern. 
Sovjetunionen ansåg under hela kalla kriget att landstigningsope-
rationer var möjliga att genomföra över i varje fall mindre vatten"), 

Både öst- och västmakterna upprätthöll stora flottor av strategiskt bombflyg vilka med 
kort varsel var redo att sättas mot fienden enligt MAD-doktrinen (Mutual assured destruc-
tion). En förutsättning för MAD var andraslagsförmåga, alltså förmåga att kunna genom-
förande en förödande motattack även efter det att motparten genomfört ett fullständigt 
anfall. Andraslagsförmågan utgjordes främst av kärnvapenbestyckat bombflyg och atom-
ubåtar. Foto: USAF.

Både öst- och västmakterna upprätthöll stora flottor av strategiskt bombflyg vilka med
kort varsel var redo att sättas mot fienden enligt MAD-doktrinen (Mutual assured destruc-
tion). En förutsättning för MAD var andraslagsförmåga, alltså förmåga att kunna genom-
förande en förödande motattack även efter det att motparten genomfört ett fullständigt
anfall. Andraslagsförmågan utgjordes främst av kärnvapenbestyckat bombflyg och atom-
ubåtar. Foto: USAF.

Leningrads och Baltiska militärdistrikten som inspektör for under-
rättelsetjänsten åt centrala GRU i Moskva. Övningen vid Leningrads
frontstab hade ägt rum så sent som under andra halvan av 1970-
talet och innebar angrepp över Finland mot norra Norge och Sve-
rige. Som sagts tidigare räknade man med transportrörelser genom
Finland utan strid. En övning vid Östersjöflottan hade ägt rumt 1968
och innebar landstigningar på flera platser i södra halvan av Sverige,
det vill säga samma mönster som på McQuails bild. I varje anfall-
spil utgjordes täten av ett regemente. Totalt skulle man inledningsvis
sätta in fem till sex divisioner av skilda slag. Om denna övning har
dock Plavins tidigare uppgivit att det inte var den gällande opera-
tionsplanen, men 1968 bör ju också inringningsplanen sedan länge
varit den gällande. Vad man övade kunde just ha varit en reservplan.

Angreppet över kust på stor bredd passade för kärnvapenåldern.
Sovjetunionen ansåg under hela kalla kriget att landstigningsope-
rationer var möjliga att genomföra över i varje fall mindre vatten53,
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som till Danmark eller över Engelska kanalen och i Bottenhavet. 
Den sovjetiska ledningen var beredd ta stora förluster.

Vi har genom åren frågat oss varför Sovjetunionen, om de nu pla-
nerade för en landstigningsoperation mot Sverige, inte tillverkade 
mer specialtonnage för anfallstäterna. Det "nns en möjlig förkla-
ring. Den breda landstigningen på många platser längs vår kust har 
likheter med den tyska operationen mot Norge i april #$%&. Den 
genomfördes i huvudsak med vanliga örlogs- och handelsfartyg, vil-
ket ökar möjligheten för skyddande vilseledning i förberedelserna 
för och påbörjandet av operationen. Som bekant utvecklade Ryss-
land och Tyskland gemensamma operativa koncept under #$'&-
talet. I ett seminarium vid Försvarshögskolan (FHS) våren '&&( 
med deltagande av två ryska militärhistoriker gällande Östersjö-
)ottans planering under #$'&- och #$*&-talen framförde dessa, att 
den sovjetiska politiska ledningen ogärna såg att man lade ut pengar 
på speciella örlogsfartyg, vars uppgi+er istället kunde lösas av han-
dels- eller "skefartyg.,% Det gällde i diskussionen minutläggare, men 
kunde naturligtvis lika gärna ha gällt trupptransportfartyg. Vi får 
inte glömma bort att alla fartyg i kommuniststaten ägdes av staten 

Antalet sovjetiska landstigningsfartyg var inte tillräckligt för en storskalig bred landstig-
ningsoperation varför de sovjetiska lastfartygen skulle utnyttjas. Alla fartyg i Sovjetu-
nionen tillhörde staten och det var en onödig utgift att utveckla för ändamålet särskilt 
anpassade örlogsfartyg då uppgiften kunde lösas med handelsfartyg. Foto: Krigsarkivet.

som till Danmark eller över Engelska kanalen och i Bottenhavet.
Den sovjetiska ledningen var beredd ta stora förluster.

Vi har genom åren frågat oss varför Sovjetunionen, om de nu pla-
nerade för en landstigningsoperation mot Sverige, inte tillverkade
mer specialtonnage för anfallstäterna. Det finns en möjlig förkla-
ring. Den breda landstigningen på många platser längs vår kust har
likheter med den tyska operationen mot Norge i april 1940. Den
genomfördes i huvudsak med vanliga örlogs- och handelsfartyg, vil-
ket ökar möjligheten för skyddande vilseledning i förberedelserna
för och påbörjandet av operationen. Som bekant utvecklade Ryss-
land och Tyskland gemensamma operativa koncept under 1920-
talet. I ett seminarium vid Försvarshögskolan (FHS) våren 2007
med deltagande av två ryska militärhistoriker gällande Östersjö-
flottans planering under 1920- och 1930-talen framförde dessa, att
den sovjetiska politiska ledningen ogärna såg att man lade ut pengar
på speciella örlogsfartyg, vars uppgifter istället kunde lösas av han-
dels- eller fiskefartyg.54 Det gällde i diskussionen minutläggare, men
kunde naturligtvis lika gärna ha gällt trupptransportfartyg. Vi får
inte glömma bort att alla fartyg i kommuniststaten ägdes av staten
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Antalet sovjetiska landstigningsfartyg var inte tillräckligt för en storskalig bred landstig-
ningsoperation varför de sovjetiska lastfartygen skulle utnyttjas. Alla fartyg i Sovjetu-
nionen tillhörde staten och det var en onödig utgift att utveckla för ändamålet särskilt
anpassade örlogsfartyg då uppgiften kunde lösas med handelsfartyg. Foto: Krigsarkivet.
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och kunde användas av denna till vad den ville. Sedan civila ro-ro-
fartyg tillkommit förbättrades möjligheterna. Hillingsø berättar att 
östtyskarna för sin del tänkte landstiga med hjälp av #skebåtar och 
färjor i sin medverkan i Kustfrontens anfall mot de danska öarna.$$

Även i detta fall hade väl utgången berott på om Sovjetunionen 
lyckats överraska NATO och i vilken utsträckning USA hunnit och 
velat hjälpa oss i vårt försvar. Om Sovjetunionen börjat med att 
använda kärnvapen och NATO tidigt svarat på det mot överskepp-
ningen hade väl utgången varit väldigt oviss. Vid kärnvapenanvänd-
ning hade den svenska politiska ledningens fasthet varit den helt 
avgörande faktorn. Jag återkommer med synpunkter om nyttan av 
vårt invasionsförsvar under inringningsperioden i den avslutande 
diskussionen.

Även om mycket talar för att McQuail har rätt och Cheremnikh 
säger att ”tidigare hade Sverige getts samma centrala plats som Fin-
land och Nordnorge”, som skulle ockuperas, måste jag konstatera 
att Cheremnikh vid ett senare tillfälle på en direkt fråga svarade 
att Sverige inte skulle ockuperas. Om USA använde våra %ygbaser 
talade han i stället om att bomba ut dessa. Menade Cheremnikh 

Östersjön var under kalla kriget ett aktivt hav trafikerat med militära ubåtar, fartyg och 
flyg från både öst och väst. Till och från genomfördes omfattande övningar och ständigt 
patrullerade signalspaningsfartyg ute på internationellt vatten. Här signalspaningsfartyg 
CCB-520 Fedor Golovin av Visjnjaklass. Foto: Krigsarkivet.

och kunde användas av denna till vad den ville. Sedan civila ro-ro-
fartyg tillkommit förbättrades möjligheterna. Hillingso berättar att
östtyskarna för sin del tänkte landstiga med hjälp av fiskebåtar och
färjor i sin medverkan i Kustfrontens anfall mot de danska öarna.55

Även i detta fall hade väl utgången berott på om Sovjetunionen
lyckats överraska NATO och i vilken utsträckning USA hunnit och
velat hjälpa oss i vårt försvar. Om Sovjetunionen börjat med att
använda kärnvapen och NATO tidigt svarat på det mot överskepp-
ningen hade väl utgången varit väldigt oviss. Vid kärnvapenanvänd-
ning hade den svenska politiska ledningens fasthet varit den helt
avgörande faktorn. Jag återkommer med synpunkter om nyttan av
vårt invasionsförsvar under inringningsperioden i den avslutande
diskussionen.

Även om mycket talar för att McQuail har rätt och Cheremnikh
säger att "tidigare hade Sverige getts samma centrala plats som Fin-
land och Nordnorge", som skulle ockuperas, måste jag konstatera
att Cheremnikh vid ett senare tillfälle på en direkt fråga svarade
att Sverige inte skulle ockuperas. Om USA använde våra flygbaser
talade han i stället om att bomba ut dessa. Menade Cheremnikh

Östersjön var under kalla kriget ett aktivt hav trafikerat med militära ubåtar, fartyg och
flyg från både öst och väst. Till och från genomfördes omfattande övningar och ständigt
patrullerade signalspaningsfartyg ute på internationellt vatten. Här signalspaningsfartyg
CCB-520 Fedor Golovin av Visjnjaklass. Foto: Krigsarkivet.
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med kärnvapen, vilket kunde ha varit aktuellt framförallt under 
Chrusjtjovs tid eller på #$"%-talet? Om inte kärnladdningar kommit 
till användning, hade det nog varit lättare sagt än gjort, särskilt om 
NATO hade förstärkt vårt lu&försvar. Trots allt återstår det sålunda 
att bevisa McQuails bild.

Beroende på omständigheterna kunde Finland och Sverige dock 
beröras av markkriget, särskilt i norr. General Dvorkin berättade i 
Bodö att de hade

... di'erent options for a conventional USSR attack against 
Norway in the #$"%’s. Some of the options bypassed Sweden 
and Finland, while other options implied violation of Swed-
ish or Finnish territory. A Soviet attack could bypass Nor-
way’s neighbours in the East by using amphibious attack 
forces towards North Norway, or by an attack from the South, 
directed through the Danish Straits and probably violating 
the northern parts of West Germany and Denmark. However, 
the main option was a massive, strategic assault conducted 
by joint Soviet land, naval and air forces, hence very simi-
lar to the German attack on Norway April $th #$(%. A strate-
gic assault of this dimension would include seizing the Dan-
ish Straits in a massive amphibious attack against the Danish 
mainland and violating Swedish and Finnish territory by land 
forces. For a long period ten divisions were earmarked for this 
option.)!

Noter:
($. Se bild #.
)%. ”Navy Spetsnaz”.
)#. Erhållen av Kronkaitis.
)*. !e Soviet Plans for the North Western !eatre of Operations in "#$#–"#%%.
)+. Statens sjömakt.
)(. Samtal med dr Pavel Petrov, maj *%%,.
)). Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud, sid #!(.
)!. Kjell Inge Bjerga, Norwegian Institute for Defence Studies, och professor  

Vojtech Mastny, director for PHP.

med kärnvapen, vilket kunde ha varit aktuellt framförallt under
Chrusjtjovs tid eller på 1980-talet? Om inte kärnladdningar kommit
till användning, hade det nog varit lättare sagt än gjort, särskilt om
NATO hade förstärkt vårt luftförsvar. Trots allt återstår det sålunda
att bevisa McQuails bild.

Beroende på omständigheterna kunde Finland och Sverige dock
beröras av markkriget, särskilt i norr. General Dvorkin berättade i
Bodö att de hade

... different options for a conventional USSR attack against
Norway in the 1980's. Some of the options bypassed Sweden
and Finland, while other options implied violation of Swed-
ish or Finnish territory. A Soviet attack could bypass Nor-
way's neighbours in the East by using amphibious attack
forces towards North Norway, or by an attack from the South,
directed through the Danish Straits and probably violating
the northern parts of West Germany and Denmark. However,
the main option was a massive, strategic assault conducted
by joint Soviet land, naval and air forces, hence very simi-
lar to the German attack on Norway April 9th 1940. A strate-
gic assault of this dimension would include seizing the Dan-
ish Straits in a massive amphibious attack against the Danish
mainland and violating Swedish and Finnish territory by land
forces. For a long period ten divisions were earmarked for this
option.56

Noter:
49. Se bildi.
5o. "Navy Spetsnaz".
51. Erhållen av Kronkaitis.
52. The Soviet Plans for the North Western Theatre of Operations in 1939-1944.
53. Statens sjömakt.
54. Samtal med dr Pavel Petrov, maj 2007.
55. Trusselsbilledet - en koldkriger taler ud, sid 164.
56. Kjell Inge Bjerga, Norwegian Institute for Defence Studies, och professor

Vojtech Mastny, director for PHP.
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Osäkerhetsperioden

Rubriken är vald för kommentarer till #"$%-talets hot mot vår säker-
het. Detta för att jag upplevde att kalla krigets sista tio år periodvis 
var svårbedömbara av olika skäl. De första åren som en av kalla kri-
gets farligaste perioder, nedan beskrivet under rubriken Operation 
RJaN, och de sista åren, som jag ägnat &era sidor åt i min tidigare 
uppsats om kalla kriget inom ramen för forskningsprojektet Försva-
ret och det kalla kriget (FoKK)'(, därför att det var så svårbedömbart 
vart Sovjetunionen var på väg. Hela perioden präglades av ubåts-
kränkningarna av våra inre vatten samt hur man skulle behöva för-
ändra vårt försvar med hänsyn till hotet från Sovjetunionens stora 
spetsnazorganisation. Dessa senare frågor behandlas under två 
underrubriker: Spetsnaz och Ubåtskränkningarna.

Operation RJaN
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) orienterade 
mig om denna operation RJaN någon gång e)er det att jag tillträtt 
som överbefälhavare och förklarade att den hade att göra med en 
ökad misstanke från Sovjetunionens sida att NATO hade för avsikt 
att slå till med ett förstaslag av kärnvapen. Bland annat följde Sovjet-
unionens agenter i ökad utsträckning upp tecken på övertidsarbeten 
i NATO:s ledningsorgan och om de anhöriga vid västambassaderna 
i länderna runt Sovjetunionen åkte hem. Den allvarligaste inciden-
ten under operationen hade inträ*at redan #"$+ och det talas om 
den i &era av mina källor, bland annat i den danska studien.'$ Den 
ökade spänningen mellan pakterna från slutet av #"(%-talet kunde 
ingen undgå att lägga märke till.

K A P I T E L  1 0

Osäkerhetsperioden

Rubriken är vald för kommentarer till1980-talets hot mot vår säker-
het. Detta för att jag upplevde att kalla krigets sista tio år periodvis
var svårbedömbara av olika skäl. De första åren som en av kalla kri-
gets farligaste perioder, nedan beskrivet under rubriken Operation
RJaN, och de sista åren, som jag ägnat flera sidor åt i min tidigare
uppsats om kalla kriget inom ramen för forskningsprojektet Försva-
ret och det kalla kriget (FoKK) 5 7, därför att det var så svårbedömbart
vart Sovjetunionen var på väg. Hela perioden präglades av ubåts-
kränkningarna av våra inre vatten samt hur man skulle behöva för-
ändra vårt försvar med hänsyn till hotet från Sovjetunionens stora
spetsnazorganisation. Dessa senare frågor behandlas under två
underrubriker: Spetsnaz och Ubåtskränkningarna.

Operation RJaN
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) orienterade
mig om denna operation RJaN någon gång efter det att jag tillträtt
som överbefälhavare och förklarade att den hade att göra med en
ökad misstanke från Sovjetunionens sida att NATO hade för avsikt
att slå till med ett förstaslag av kärnvapen. Bland annat följde Sovjet-
unionens agenter i ökad utsträckning upp tecken på övertidsarbeten
i NATO:s ledningsorgan och om de anhöriga vid västambassaderna
i länderna runt Sovjetunionen åkte hem. Den allvarligaste inciden-
ten under operationen hade inträffat redan 1983 och det talas om
den i flera av mina källor, bland annat i den danska studien.58 Den
ökade spänningen mellan pakterna från slutet av 1970-talet kunde
ingen undgå att lägga märke till.
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Västvärlden och inte minst den svenska statsledningen hade upp-
levt #$!"-talet som en e%erlängtad avspänningsperiod, allt medan 
Warszawapakten, Sovjetunionen sin dubbelnatur trogen, fortsatte 
sin upprustning. Avspänningen bröts synbart genom Sovjetunio-
nens inmarsch i Afghanistan #$!$, en åtgärd om vilken det rådde 
skilda uppfattningar inom både den politiska och militära ledningen 
i Moskva. Motivet som segrade i den följande diskussionen har angi-
vits vara risken för att islamisk fundamentalism skulle sprida sig in 
i Centralasien.&$ Det har också uppgivits att man uppfattat att USA 
inte skulle komma att ingripa. Motsättningen mellan pakterna steg-
rades emellertid snabbt e%er bildandet av den polska fria fackför-
eningen Solidaritet och USA:s reaktion med subversiv verksamhet i 
både Afghanistan och Polen. Så här i e%erhand vet vi att Sovjetunio-
nens ledning redan tidigare hade börjat oroa sig på grund av presi-
dent Carters sätt att uttrycka sig och NATO:s beslut att förstärka för-
svaret av Europa och Atlanten. Det var i och för sig nödvändigt, då 

I början av 1980-talet påbörjades operation RJaN då den sovjetiska ledningen fruktade 
att USA och NATO hade för avsikt att inleda ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen. Syftet 
var att genom underrättelseinhämtning upptäcka när denna kärnvapenattack var på väg 
att genomföras. Foto: US Navy.

Västvärlden och inte minst den svenska statsledningen hade upp-
levt 1970-talet som en efterlängtad avspänningsperiod, allt medan
Warszawapakten, Sovjetunionen sin dubbelnatur trogen, fortsatte
sin upprustning. Avspänningen bröts synbart genom Sovjetunio-
nens inmarsch i Afghanistan 1979, en åtgärd om vilken det rådde
skilda uppfattningar inom både den politiska och militära ledningen
i Moskva. Motivet som segrade i den följande diskussionen har angi-
vits vara risken för att islamisk fundamentalism skulle sprida sig in
i Centralasien.59 Det har också uppgivits att man uppfattat att USA
inte skulle komma att ingripa. Motsättningen mellan pakterna steg-
rades emellertid snabbt efter bildandet av den polska fria fackför-
eningen Solidaritet och USA:s reaktion med subversiv verksamhet i
både Afghanistan och Polen. Så här i efterhand vet vi att Sovjetunio-
nens ledning redan tidigare hade börjat oroa sig på grund av presi-
dent Carters sätt att uttrycka sig och NATO:s beslut att förstärka för-
svaret av Europa och Atlanten. Det var i och för sig nödvändigt, då

1111E-11111
I början av 1980-talet påbörjades operation RJaN då den sovjetiska ledningen fruktade
att USA och NATO hade för avsikt att inleda ett kärnvapenkrig mot Sovjetunionen. Syftet
var att genom underrättelseinhämtning upptäcka när denna kärnvapenattack var på väg
att genomföras. Foto: US Nag.
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NATO-försvaret hade urholkats sedan "#$%-talet. NATO:s så kall-
lade dubbelbeslut, som jag kommenterat ovan i kärnvapenavsnittet, 
var en del av det som oroade.

WP-mötena i slutet av "#!%-talet präglades sålunda av en pes-
simistisk bedömning av den framtida styrkebalansen mellan pak-
terna. Carters direktiv för en ny kärnvapenstrategi tolkades som 
innebärande en inriktning mot en total ödeläggelse av Sovjetuni-
onen vid krig, varför den misstänksamme KGB-chefen Andropov 
&ck för sig att det bara var en tidsfråga innan NATO skulle sätta in 
ett överraskande kärnvapenslag mot Sovjetunionen med ett sådant 
förintelsemål. Han inriktade från "#'" KGB och GRU, som normalt 
tävlade om att vara ”bäst i klassen”, att samverka om den verksamhet 
som hade i uppgi( att upptäcka när NATO och särskilt USA påbör-
jade förberedelser för detta kärnvapenslag. Denna Sovjetunionens 
historiskt sett kra(fullaste satsning av sin agentorganisation, som 
kallades operation RJaN, skulle fortgå till Sovjetunionens sönder-
fall "##".

Under Able Archer 83 i november 1983 övade NATO sin kollektiva beslutsorganisation för 
insats av kärnvapen. Under övningen användes en ny typ av kodad kommunikation sam-
tidigt som DEFCON 1 (Högsta beredskap) simulerades. De realistiska momenten innebar 
att övningen kunde tolkas som krigslist varför bland annat strategiska förband i Östtysk-
land och Polen ställdes i beredskap. Foto: NVA.

NATO-försvaret hade urholkats sedan 1960-talet. NATO:s så kall-
lade dubbelbeslut, som jag kommenterat ovan i kärnvapenavsnittet,
var en del av det som oroade.

WP-mötena i slutet av 1970-talet präglades sålunda av en pes-
simistisk bedömning av den framtida styrkebalansen mellan pak-
terna. Carters direktiv för en ny kärnvapenstrategi tolkades som
innebärande en inriktning mot en total ödeläggelse av Sovjetuni-
onen vid krig, varför den misstänksamme KGB-chefen Andropov
fick för sig att det bara var en tidsfråga innan NATO skulle sätta in
ett överraskande kärnvapenslag mot Sovjetunionen med ett sådant
förintelsemål. Han inriktade från 1981 KGB och GRU, som normalt
tävlade om att vara "bäst i klassen", att samverka om den verksamhet
som hade i uppgift att upptäcka när NATO och särskilt USA påbör-
jade förberedelser för detta kärnvapenslag. Denna Sovjetunionens
historiskt sett kraftfullaste satsning av sin agentorganisation, som
kallades operation RJaN, skulle fortgå till Sovjetunionens sönder-
fall 1991.

Under Able Archer 83 i november 1983 övade NATO sin kollektiva beslutsorganisation för
insats av kärnvapen. Under övningen användes en ny typ av kodad kommunikation sam-
tidigt som DEFCON 1 (Högsta beredskap) simulerades. De realistiska momenten innebar
att övningen kunde tolkas som krigslist varför bland annat strategiska förband i Östtysk-
land och Polen ställdes i beredskap. Foto: NVA

71



!"

Särskilt allvarlig blev situationen #$%&. Det var det år Sovjetunio-
nen i Fjärran Östern sköt ner ett felnavigerande sydkoreanskt pas-
sagerar'ygplan. (Den regionala sovjetiska 'ygledningen tog det 
sannolikt för ett amerikanskt signalspanings'ygplan.) Reaganadmi-
nistrationen hade nämligen – förutom trappat upp den subversiva 
verksamheten i Polen och Afghanistan och börjat en ny i Tjecko-
slovakien – påbörjat en ”Psychological Operation” (PSYOP) mot 
Sovjetunionen självt, som bland annat innehöll an'ygningar mot 
unionen och ubåtskränkningar av dess örlogsbaser; man ”lekte med 
elden”.() Det förekom också ett falsklarm om en amerikansk robot-
uppskjutning detta år. Misstänksamheten stegrades. Den incident 
som i värsta fall kunde utlöst en förekommande kärnvapenattack 
från Sovjetunionens sida i enlighet med dess strategi inträ*ade så 
i november, när NATO övade sin kollektiva beslutsorganisation för 
insats av kärnvapen, övningen ”Able Archer”.

För första gången avsåg de politiska ledarna delta i en sådan 
övning, en typ av övning som i och för sig förekommit med jämna 
mellanrum. Det +ck till följd att ”Centrum” i Moskva mitt under 
övningen meddelade KGB- och GRU-residenturerna i +endelän-
derna att de amerikanska baserna befann sig i förhöjd beredskap, vil-
ket var felaktigt. Samtidigt hade beredskapen vid de sovjetiska 'yg-
stridskra,erna vid baser i Östtyskland, Polen och Baltikum höjts. 
All övningsverksamhet vid dessa var inställd under en vecka paral-
lellt med ”Able Archer”. Andropov beordrade också terroristattacker 
mot NATO-länderna. Bomber lades bland annat ut som förberedel-
ser på restauranger i närheten av amerikanska baser i Europa. (De 
hittades av CIA #$%-.)

Det var inte enda gången som kärnvapenstyrkorna larmades 
under operationen. Enligt uppgi,(# ledde genom åren RJaN åtta 
till nio gånger till så kallade superlarm (högsta beredskap?) inom 
Warszawapaktens kärnvapenstyrkor. Normalt anses ju underrättel-
setjänst höja säkerheten genom den kännedom om fakta den ger, 
men kombinerad med misstänksamhet och svårigheter att tolka tal 
och åtgärder i ett främmande politiskt system kan den också med-
föra risker.

En risk synes också ha förelegat för Sverige. I en bok om Balti-
kum sägs att:

Robotarna i Baltikum stod riktade mot Sverige. På ett område 

Särskilt allvarlig blev situationen 1983. Det var det år Sovjetunio-
nen i Fjärran Östern sköt ner ett felnavigerande sydkoreanskt pas-
sagerarflygplan. (Den regionala sovjetiska flygledningen tog det
sannolikt för ett amerikanskt signalspaningsflygplan.) Reaganadmi-
nistrationen hade nämligen - förutom trappat upp den subversiva
verksamheten i Polen och Afghanistan och börjat en ny i Tjecko-
slovakien - påbörjat en "Psychological Operation" (PSYOP) mot
Sovjetunionen självt, som bland annat innehöll anflygningar mot
unionen och ubåtskränkningar av dess örlogsbaser; man "lekte med
elden"." Det förekom också ett falsklarm om en amerikansk robot-
uppskjutning detta år. Misstänksamheten stegrades. Den incident
som i värsta fall kunde utlöst en förekommande kärnvapenattack
från Sovjetunionens sida i enlighet med dess strategi inträffade så
i november, när NATO övade sin kollektiva beslutsorganisation för
insats av kärnvapen, övningen "Able Archer".

För första gången avsåg de politiska ledarna delta i en sådan
övning, en typ av övning som i och för sig förekommit med jämna
mellanrum. Det fick till följd att "Centrum" i Moskva mitt under
övningen meddelade KGB- och GRU-residenturerna i fiendelän-
derna att de amerikanska baserna befann sig i förhöjd beredskap, vil-
ket var felaktigt. Samtidigt hade beredskapen vid de sovjetiska flyg-
stridskrafterna vid baser i Östtyskland, Polen och Baltikum höjts.
All övningsverksamhet vid dessa var inställd under en vecka paral-
lellt med "Able Archer". Andropov beordrade också terroristattacker
mot NATO-länderna. Bomber lades bland annat ut som förberedel-
ser på restauranger i närheten av amerikanska baser i Europa. (De
hittades av CIA 1985.)

Det var inte enda gången som kärnvapenstyrkorna larmades
under operationen. Enligt uppgift61 ledde genom åren RJaN åtta
till nio gånger till så kallade superlarm (högsta beredskap?) inom
Warszawapaktens kärnvapenstyrkor. Normalt anses ju underrättel-
setj änst höj a säkerheten genom den kännedom om fakta den ger,
men kombinerad med misstänksamhet och svårigheter att tolka tal
och åtgärder i ett främmande politiskt system kan den också med-
föra risker.

En risk synes också ha förelegat för Sverige. I en bok om Balti-
kum sägs att:

Robotarna i Baltikum stod riktade mot Sverige. På ett område
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av Gotlands storlek fanns under #$%&-talet kärnvapen som 
hade sprängkapacitet som motsvarade #' &&& Hiroshima-
bomber. En enkel knapptryckning kunde utradera Stock-
holm, Linköping eller Västerås. Hotet om total utplåning kas-
tade skuggor över hela e(erkrigstiden.')

Vid tiden, närmre bestämt #$%*, var av KGB prioriterade mål för 
desinformation och subversion följande'":

... motverka försöken av USA och NATO att förstöra den exis-
terande militära jämlikheten och förvärva militär överläg-
senhet över USSR; kompromettera de aggressiva försöken av 
imperialistgrupperna och deras plan att starta ett kärnvapen-
krig ...

fördjupa misshälligheterna inom NATO ...

visa upp för det internationella samfundet USA:s plan att 
starta ett krig, dess vägran att förhandla i god tro med USSR 
om nedrustning; stimulera ytterligare förbättringar av 

Var sovjetiska kärnvapenmissiler även riktade mot Sverige?  Enligt författaren Peter 
Handbergs bok Undergångens skuggor var så fallet. Handberg har besökt anläggningarna 
i Baltikum och pratat med rakettruppernas veteraner.

Var sovjetiska kärnvapenmissiler även riktade mot Sverige? Enligt författaren Peter
Handbergs bok Undergångens skuggorvar så fallet. Handberg har besökt anläggningarna
i Baltikum och pratat med rakettruppernas veteraner.

av Gotlands storlek fanns under 1980-talet kärnvapen som
hade sprängkapacitet som motsvarade 16 000 Hiroshima-
bomber. En enkel knapptryckning kunde utradera Stock-
holm, Linköping eller Västerås. Hotet om total utplåning kas-
tade skuggor över hela efterkrigstiden.62

Vid tiden, närmre bestämt 1984, var av KGB prioriterade mål för
desinformation och subversion följande63:

... motverka försöken av USA och NATO att förstöra den exis-
terande militära jämlikheten och förvärva militär överläg-
senhet över USSR; kompromettera de aggressiva försöken av
imperialistgrupperna och deras plan att starta ett kärnvapen-
krig

fördjupa misshälligheterna inom NATO ...

visa upp för det internationella samfundet USA:s plan att
starta ett krig, dess vägran att förhandla i god tro med USSR
om nedrustning; stimulera ytterligare förbättringar av
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antikrigs- och antirobotorganisationerna i Väst, få in politi-
kerna och andra påverkande personer av folket i dessa och 
uppmuntra organisationerna till mer avgörande beslut för att 
koordinera sina aktioner.

Det har sagts att den sovjetiska underrättelseorganisationen e#er 
hand som åren gått blivit allt sämre och då särskilt avseende ana-
lys i Centrum av västerländska politiska och samhälleliga frågor. 
Vasili Mitrokhin säger i sin sammanfattning att man inte rekryte-
rade någon ny verkligt begåvad agent i västvärlden e#er $%&'-talet, 
som !e Cambridge ring eller !e Magni"cent "ve (Philby, Burgess, 
Maclean, Blunt och Caimcross; kära barn med många namn) i Stor-
britannien. Från $%!'-talet blev de vänsterintellektuella eurokom-
munister. Den tekniska delen fungerade bättre än den politiska. 
Ännu $%(' anses !' procent av de sovjetiska vapensystemen vara 
grundade på i Väst inhämtad teknik.

För en svensk läsare kan det kanske vara intressant att notera att 

Michail Gorbatjov valdes 
1980 in i politbyrån där 
han med sina 49 år var den 
yngsta medlemmen. Efter 
det att Jurij Andropov avled 
tog han i mars 1985 över 
som generalsekreterare för 
Sovjetunionens kommunis-
tiska parti. Utrikespolitiskt 
verkade han för avrustning 
och avspänning mellan 
stormakterna vilket bland 
annat resulterade i INF-
avtalet 1987. Detta avtal 
innebar att alla medeldis-
tansrobotar avskaffades. 
Foto: NARA. 

antikrigs- och antirobotorganisationerna i Väst, få in politi-
kerna och andra påverkande personer av folket i dessa och
uppmuntra organisationerna till mer avgörande beslut för att
koordinera sina aktioner.

Det har sagts att den sovjetiska underrättelseorganisationen efter
hand som åren gått blivit allt sämre och då särskilt avseende ana-
lys i Centrum av västerländska politiska och samhälleliga frågor.
Vasili Mitrokhin säger i sin sammanfattning att man inte rekryte-
rade någon ny verkligt begåvad agent i västvärlden efter 1950-talet,
som The Cambridge ring eller The Magnificent five (Philby, Burgess,
Maclean, Blunt och Caimcross; kära barn med många namn) i Stor-
britannien. Från 1970-talet blev de vänsterintellektuella eurokom-
munister. Den tekniska delen fungerade bättre än den politiska.
Ännu 1980 anses 7o procent av de sovjetiska vapensystemen vara
grundade på i Väst inhämtad teknik.

För en svensk läsare kan det kanske vara intressant att notera att

Michail Gorbatjov valdes
1980 in i politbyrån där
han med sina 49 år var den
yngsta medlemmen. Efter
det att Jurij Andropov avled
tog han i mars 1985 över
som generalsekreterare för
Sovjetunionens kommunis-
tiska parti. Utrikespolitiskt
verkade han för avrustning
och avspänning mellan
stormakterna vilket bland
annat resulterade i INF-
avtalet 1987. Detta avtal
innebar att alla medeldis-
tansrobotar avskaffades.
Foto: NARA.
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Skandinavien och särskilt Sverige o#a nämns i de böcker jag stude-
rat som viktigt från underrättelsesynpunkt, en gång till och med som 
en bra inkörsport för underrättelser om NATO. Stockholm tog tyd-
ligen inte slut med andra världskriget som en mötespunkt för spio-
ner. Sverige nämns lika o#a som Västtyskland, som var lättbearbetat 
från DDR, och Frankrike, där man hade gott om agenter från $%&'-
talet och framåt som var placerade i den franska säkerhetstjänsten.(&

I sammanhanget kan också nämnas att Gorbatjov valdes in i polit-
byrån i början av osäkerhetsperioden, $%!%, och tillhörde dem som 
röstade för införande av krigslagar i Polen i sy#e att stävja Solidari-
tet. I slutet av sin ”perestrojka” lär han beklagat sig över att han gett 
folket för stor frihet.(" När KGB inte längre höll kontroll på folket, 
var kommunistunionens saga all. Av svärdet och skölden i KGB:s 
vapen visade det sig att skölden var avgörande, allt enligt Mitrokhin.

Spetsnaz 
Organisationen för specialoperationer, benämnd Spetsial 
naznacheniya, tillväxte under $%('-talet och blev allmänt känd 
av Västs underrättelsetjänster som spetsnaz från $%!'-talet. I Sve-
rige började man tala om överraskande inlett anfall. Sovjetunionen 
hade visat sin förkärlek för att kuppartat angripa den politiska led-
ningen i sitt militära målland innan den egentliga krigföringen satte 
igång. I Tjeckoslovakien $%() började det med att oanmälda Aero-
*ot*ygplan med specialstyrkor ombord landade på Prags *ygplats 
och sattes in mot den politiska ledningen. De förstärktes snabbt med 
lu#burna lätta pansarförband, som skapade kaos i staden. Likaså i 
Kabul $%!%, där KGB:s Alfa- och Zenitstyrkor trängde in i president-
palatset. Den första boken, som hette just Spetsnaz, dök inte upp i 
bokhandeln i Sverige förrän $%)% och gjorde organisationen känd 
för allmänheten.

Den mest synbara delen var den brigad om + "'' man som fanns 
vid varje front och *otta. Varje brigad kunde enligt Plavins, som 
varit ansvarig för deras utbildning i Baltiska militärdistriktet, sam-
tidigt utföra $)' patrulluppdrag. Deras huvuduppgi# var sabotage, 
särskilt mot NATO:s kärnvapenkapacitet och ledningsorganisa-
tion. Bland annat skulle sensorer av olika slag förstöras så snabbt 
som möjligt. $%(! tillfördes små kärnvapen, möjliga att medföra på 
sabotageuppdrag, så kallade ”resväskkärnladdningar”. De centrala 

Skandinavien och särskilt Sverige ofta nämns i de böcker jag stude-
rat som viktigt från underrättelsesynpunkt, en gång till och med som
en bra inkörsport för underrättelser om NATO. Stockholm tog tyd-
ligen inte slut med andra världskriget som en mötespunkt för spio-
ner. Sverige nämns lika ofta som Västtyskland, som var lättbearbetat
från DDR, och Frankrike, där man hade gott om agenter från 1940-
talet och framåt som var placerade i den franska säkerhetstjänsten.64

I sammanhanget kan också nämnas att Gorbatjov valdes in i polit-
byrån i början av osäkerhetsperioden, 1979, och tillhörde dem som
röstade för införande av krigslagar i Polen i syfte att stävja Solidari-
tet. I slutet av sin "perestrojka" lär han beklagat sig över att han gett
folket för stor frihet.65 När KGB inte längre höll kontroll på folket,
var kommunistunionens saga all. Av svärdet och skölden i KGB:s
vapen visade det sig att skölden var avgörande, allt enligt Mitrokhin.

Spetsnaz
Organisationen för specialoperationer, benämnd Spetsial
naznacheniya, tillväxte under 1960-talet och blev allmänt känd
av Västs underrättelsetjänster som spetsnaz från 1970-talet. I Sve-
rige började man tala om överraskande inlett anfall. Sovjetunionen
hade visat sin förkärlek för att kuppartat angripa den politiska led-
ningen i sitt militära målland innan den egentliga krigföringen satte
igång. I Tjeckoslovakien 1968 började det med att oanmälda Aero-
flotflygplan med specialstyrkor ombord landade på Prags flygplats
och sattes in mot den politiska ledningen. De förstärktes snabbt med
luftburna lätta pansarförband, som skapade kaos i staden. Likaså i
Kabul1979, där KGB:s Alfa- och Zenitstyrkor trängde in i president-
palatset. Den första boken, som hette just Spetsnaz, dök inte upp i
bokhandeln i Sverige förrän 1989 och gjorde organisationen känd
för allmänheten.

Den mest synbara delen var den brigad om 3 50o man som fanns
vid varje front och flotta. Varje brigad kunde enligt Plavins, som
varit ansvarig för deras utbildning i Baltiska militärdistriktet, sam-
tidigt utföra 18o patrulluppdrag. Deras huvuduppgift var sabotage,
särskilt mot NATO:s kärnvapenkapacitet och ledningsorganisa-
tion. Bland annat skulle sensorer av olika slag förstöras så snabbt
som möjligt. 1967 tillfördes små kärnvapen, möjliga att medföra på
sabotageuppdrag, så kallade "resväskkärnladdningar". De centrala
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enheterna hade arrestering eller avrättning av viktiga ledningsper-
soner som en av sina uppgi#er.

Organisationen betraktades som mycket hemlig även inom det 
sovjetiska försvaret. Zeibots säger att bara omnämnandet av beteck-
ningen GRU kunde leda till att man blev inkallad till förhör.

Glavnoye Razvedyvatenoye Uprvleniye eller GRU hade kontroll 
över huvuddelen av specialförbanden. För att inte röja sin special-
art hade de inga egna uniformer, utan klädde sig i lu#landsättnings-
truppernas eller respektive marins uniform. Båda organisationerna 
samverkade de normalt med.

Vi kände i det svenska försvaret till att universitets- och högsko-
leelever var befriade från den vanliga värnplikten. Vad åtminstone 
jag inte hört var att de obligatoriskt tillbringade en dag i veckan på 
en militär fakultet vid utbildningsanstalten. Där utbildades de paral-
lellt till reservo$cerare. Det avslutande året tjänstgjorde de i den 
militära organisationen, en avslutande trupptjänstgöring. De med 

Erfarenheterna från Sovjetunionens insats i Afghanistan och kunskapen om spetsnazför-
banden orsakade oro bland svensk militär i både högre och lägre led. Strax innan krigets 
inledning skulle dessa förband slå ut nyckelpersoner och krigsviktiga anläggningar. Flyg-
vapnets flygförare ansågs särskilt utsatta och säkerhetsåtgärder vidtogs både av militär 
ledning och av dessa privat.

Erfarenheterna från Sovjetunionens insats i Afghanistan och kunskapen om spetsnazför-
banden orsakade oro bland svensk militär i både högre och lägre led. Strax innan krigets
inledning skulle dessa förband slå ut nyckelpersoner och krigsviktiga anläggningar. Flyg-
vapnets flygförare ansågs särskilt utsatta och säkerhetsåtgärder vidtogs både av militär
ledning och av dessa privat.

enheterna hade arrestering eller avrättning av viktiga ledningsper-
soner som en av sina uppgifter.

Organisationen betraktades som mycket hemlig även inom det
sovjetiska försvaret. Zeibots säger att bara omnämnandet av beteck-
ningen GRU kunde leda till att man blev inkallad till förhör.

Glavnoye Razvedyvatenoye Uprvleniye eller GRU hade kontroll
över huvuddelen av specialförbanden. För att inte röja sin special-
art hade de inga egna uniformer, utan klädde sig i luftlandsättnings-
truppernas eller respektive marins uniform. Båda organisationerna
samverkade de normalt med.

Vi kände i det svenska försvaret till att universitets- och högsko-
leelever var befriade från den vanliga värnplikten. Vad åtminstone
jag inte hört var att de obligatoriskt tillbringade en dag i veckan på
en militär fakultet vid utbildningsanstalten. Där utbildades de paral-
lellt till reservofficerare. Det avslutande året tjänstgjorde de i den
militära organisationen, en avslutande trupptjänstgöring. De med
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stor förmåga, framför allt fysisk, togs ut till en särskild spetsnazor-
ganisation. Idrottsmän ur eliten nämns för sig som ingående i speci-
alenheter, direkt underställda den centrala ledningen."" De spetsna-
zuttagnas trupptjänst bestod till del av att de under ett par månader 
som turister i grupper om två till tre man vistades i en region i det 
land där de skulle ha sina uppgi#er i krig. Väl där rekognoscerade 
de militärt intressant infrastruktur inom området. Tjänsten kunde 
också bestå av att de medföljde så kallade TIR-bilar samt handels- 
eller $skefartyg, som skulle passera deras region eller besöka något 
intressant objekt, som till exempel en hamn av betydelse. Denna 
verksamhet förklarar en del av vad vi såg av sovjetisk underrättelse-
verksamhet i vårt land.

Enligt Plavins hade alla länder i Warszawapakten samma system, 
så det var kanske inte underligt att vi nu och då också trä%ade på 
små grupper av polacker med ej lättförklarlig verksamhet i Sverige. 
I fred förberedde de olika spetsnazenheterna sålunda sina uppgif-
ter i krig. I detta ingick bland annat att försöka rekrytera stödperso-
ner för logistik till det uppdrag man skulle lösa. Bergling skall enligt 
Suvorov ha varit en sådan stödperson. Bland förberedelserna skulle 
också ha ingått att gömma för krigsuppgi#en nödvändig utrustning. 
Så skall ha skett under Pragvåren i Tjeckoslovakien."! Vapengöm-
mor lär ha blivit funna på &era håll i västvärlden, men än så länge 
inga i Skandinavien.

Innebar då dessa nya förband att ett eventuellt angrepp mot Sve-
rige kunde se delvis annorlunda ut än vi tidigare ansett? Vi hade ju 
inga kärnvapen i Norden, som var förbandens huvudmål. Trots detta 
borde del av de spetsnazförband som ingick i de fronter och &ottor 
som $ck uppgi#er mot Norden avdelas också mot Sverige. I boken 
Spetsnaz beräknas totalt omkring '(( man kunna sättas in mot Sve-
rige, det vill säga en styrka motsvarande cirka )( patrulluppdrag. Så 
många sabotageuppdrag hade naturligtvis överraskande insatta och 
med rätt målval kunnat åstadkomma stor skada i vårt invasionsför-
svar, men knappast varit av avgörande betydelse.

Vi började också förändra delar av våra förband att bli kompe-
tenta att jaga denna typ av specialförband. En reminiscens av detta 
är det specialförband av yrkeso*cerare, den så kallade Särskilda 
skyddsgruppen (idag Särskilda operationsgruppen), som bland 
annat varit insatt i Afghanistan och Kongo. Beredskapen höjdes 

stor förmåga, framför allt fysisk, togs ut till en särskild spetsnazor-
ganisation. Idrottsmän ur eliten nämns for sig som ingående i speci-
alenheter, direkt underställda den centrala ledningen.66 De spetsna-
zuttagnas trupptjänst bestod till del av att de under ett par månader
som turister i grupper om två till tre man vistades i en region i det
land där de skulle ha sina uppgifter i krig. Val där rekognoscerade
de militärt intressant infrastruktur inom området. Tjänsten kunde
också bestå av att de medföljde så kallade TIR-bilar samt handels-
eller fiskefartyg, som skulle passera deras region eller besöka något
intressant objekt, som till exempel en hamn av betydelse. Denna
verksamhet förklarar en del av vad vi såg av sovjetisk underrättelse-
verksamhet i vårt land.

Enligt Plavins hade alla länder i Warszawapakten samma system,
så det var kanske inte underligt att vi nu och då också träffade på
små grupper av polacker med ej lättförklarlig verksamhet i Sverige.
I fred förberedde de olika spetsnazenheterna sålunda sina uppgif-
ter i krig. I detta ingick bland annat att försöka rekrytera stödperso-
ner for logistik till det uppdrag man skulle lösa. Bergling skall enligt
Suvorov ha varit en sådan stödperson. Bland förberedelserna skulle
också ha ingått att gömma för krigsuppgiften nödvändig utrustning.
Så skall ha skett under Pragvåren i Tjeckoslovakien.67 Vapengöm-
mor lär ha blivit funna på flera håll i västvärlden, men än så länge
inga i Skandinavien.

Innebar då dessa nya förband att ett eventuellt angrepp mot Sve-
rige kunde se delvis annorlunda ut än vi tidigare ansett? Vi hade ju
inga kärnvapen i Norden, som var förbandens huvudmål. Trots detta
borde del av de spetsnazförband som ingick i de fronter och flottor
som fick uppgifter mot Norden avdelas också mot Sverige. I boken
Spetsnazberäknas totalt omkring 40o man kunna sättas in mot Sve-
rige, det vill säga en styrka motsvarande cirka 5o patrulluppdrag. Så
många sabotageuppdrag hade naturligtvis överraskande insatta och
med rätt målval kunnat åstadkomma stor skada i vårt invasionsför-
svar, men knappast varit av avgörande betydelse.

Vi började också förändra delar av våra förband att bli kompe-
tenta att jaga denna typ av specialförband. En reminiscens av detta
är det specialförband av yrkesofficerare, den så kallade Särskilda
skyddsgruppen (idag Särskilda operationsgruppen), som bland
annat varit insatt i Afghanistan och Kongo. Beredskapen höjdes
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också inom fredsorganisationens ram för att möta vad som på #$%&-
talet 'ck benämnas med sitt rätta namn, det vill säga kuppanfall. 
Detta övades varje år i minst ett militärområde. Särskilda åtgärder 
vidtogs för att skydda våra (ygförare e)er besök av så kallade polska 
tavelförsäljare i deras hem.

För att spetsnazförbanden skulle åstadkomma något avgörande 
krävdes en inriktning mot politisk beslutsnivå. (Jämför Pragin-
marschen ovan.) Kidnappning av eller mord i kungahuset eller 
den högsta politiska ledningen, som dessutom pressades genom 
sabotage mot olika samhällsfunktioner samt terrorbekämpning av 
befolkningsmål i de större städerna framstod som ett möjligt sätt att 
nå ett snabbt resultat; det som i planeringen mot slutet av #$"&-talet 
kom att kallas ”strategiskt överfall”. Om kärnvapen redan använts i 
den större kon(ikten hade det självklart varit lättare att övertyga den 
politiska ledningsnivån om att motstånd inte lönade sig.

Under kalla kriget rapporterades regelbundet om unga studenter från Sovjetunionen och 
andra länder i Warszawapakten vilka tillbringade sin semester i Sverige. Inte sällan hade 
de enligt rapporterna rakade huvuden, pratade viss svenska och fiskade gärna i närheten 
av militära skyddsområden. Var detta spetsnazsoldater som rekognoscerade sina förut-
bestämda mål eller överdriven oro för det sovjetiska hotet? Foto: Krigsarkivet.

Under kalla kriget rapporterades regelbundet om unga studenter från Sovjetunionen och
andra länder i Warszawapakten vilka tillbringade sin semester i Sverige. Inte sällan hade
de enligt rapporterna rakade huvuden, pratade viss svenska och fiskade gärna i närheten
av militära skyddsområden. Var detta spetsnazsoldater som rekognoscerade sina förut-
bestämda mål eller överdriven oro för det sovjetiska hotet? Foto Kngsarkiet.

också inom fredsorganisationens ram for att möta vad som på 19 6o-
talet fick benämnas med sitt rätta namn, det vill säga kuppanfall.
Detta övades varje år i minst ett militärområde. Särskilda åtgärder
vidtogs för att skydda våra flygförare efter besök av så kallade polska
tavelförsäljare i deras hem.

För att spetsnazförbanden skulle åstadkomma något avgörande
krävdes en inriktning mot politisk beslutsnivå. (Jämför Pragin-
marschen ovan.) Kidnappning av eller mord i kungahuset eller
den högsta politiska ledningen, som dessutom pressades genom
sabotage mot olika samhällsfunktioner samt terrorbekämpning av
befolkningsmål i de större städerna framstod som ett möjligt sätt att
nå ett snabbt resultat; det som i planeringen mot slutet av 1980-talet
kom att kallas "strategiskt överfall". Om kärnvapen redan använts i
den större konflikten hade det självklart varit lättare att övertyga den
politiska ledningsnivån om att motstånd inte lönade sig.
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Ubåtskränkningarna
Östersjö#ottans spetsnazbrigad disponerade enligt amiral Baltuska 
inga egentliga miniubåtar, utan endast dykfarkoster som dykarna 
satt gränsle på, en ”undervattensskoter”. Vi hade ögonvittnesberät-
telser om förekomsten av sådana undervattensskotrar från vår ost-
kust, som måste ha transporterats hit av till exempel handelsfartyg, 
då de bara hade cirka $% timmars gångtid. Enligt Rzhavin stäm-
mer detta inte riktigt.&' Förutom Sirene, som de torpedliknande 
dykfarkosterna hette, disponerade förbanden också från slutet av 
$"(%-talet slutna dykfarkoster av T-klassen med längre aktionstid. 
Dessa utvecklades fram till $"'%-talet till den så kallade Triton för 
)–& mans besättning. Sirene fanns i tre olika versioner, varav en för-
sedd med en krockladdning. Även om föraren e*er inriktning mot 
målet kunde hoppa av, så bör han ha tillhört de som Plavins kallade 
”kamikazesoldater”.

De TIR-lastbilar som under kalla kriget cirkulerade i Sverige lydde under den internatio-
nella tullkonventionen TIR (Transports Internationaux Routiers). Detta innebar att lastbi-
larna förtullade sin last i hemlandet och därefter förseglades. Lastbilarna kunde sedan 
fritt färdas genom de länder som var TIR-anslutna utan att riskera att stoppas vid tullens 
gränskontroller för tulldeklaration.

De TIR-lastbilar som under kalla kriget cirkulerade i Sverige lydde under den internatio-
nella tullkonventionen TIR (Transports Internationaux Routiers). Detta innebar att lastbi-
larna förtullade sin last i hemlandet och därefter förseglades. Lastbilarna kunde sedan
fritt färdas genom de länder som var TIR-anslutna utan att riskera att stoppas vid tullens
gränskontroller för tulldeklaration.

Ubåtskränkningarna
Östersjöflottans spetsnazbrigad disponerade enligt amiral Baltuska
inga egentliga miniubåtar, utan endast dykfarkoster som dykarna
satt gränsle på, en "undervattensskoter". Vi hade ögonvittnesberät-
telser om förekomsten av sådana undervattensskotrar från vår ost-
kust, som måste ha transporterats hit av till exempel handelsfartyg,
då de bara hade cirka io timmars gångtid. Enligt Rzhavin stäm-
mer detta inte riktigt.68 Förutom Sirene, som de torpedliknande
dykfarkosterna hette, disponerade förbanden också från slutet av
1950-talet slutna dykfarkoster av T-klassen med längre aktionstid.
Dessa utvecklades fram till 1980-talet till den så kallade Triton för
2-6 mans besättning. Sirene fanns i tre olika versioner, varav en för-
sedd med en krockladdning. Även om föraren efter inriktning mot
målet kunde hoppa av, så bör han ha tillhört de som Plavins kallade
"kamikazesoldater".
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Det vi kallade ”Vakthunden”, ett sovjetiskt örlogsfartyg som låg 
innanför Östersjöinloppen och följde upp tra#ken till och från Öst-
ersjön, kände Plavins väl till. Från detta arbetade Östersjö$ottans 
spetsnazdykare mot de danska och svenska hamnarna i Öresund och 
mot Bornholm. Det var en sådan dykare som vi #ck kontakt med 
i början av %&&"-talet och som jag berättade om för Ingvar Carls-
son, men som han tydligen glömt bort när han skrev sina memoa-
rer. Även fritidsbåtar med patruller utgick från denna bas mot ham-
nar och kuster i västra delen av Östersjön. Underrättelsefolk följde 
också regelmässigt med handelsfartygen genom de danska sunden.

Samtidigt som den danska studien stöder Tunanders konspira-
tionsteori om amerikanska ubåtar i svenska vatten konstaterar den 
att man har ha' besök av Warszawapaktens underrättelseenheter på 
Bornholm, som varit slarviga och e'erlämnat samma typ av materi-
elspår som vi fann i Stockholms skärgård. Plavins berättade att Öst-
ersjö$ottans spetsnaz hade till uppgi' att sabotera radar- och signal-
spaningsstationer på Bornholm, något som de rekognoscerade för.

I slutet av %&!"-talet tillfördes Östersjön också en ny stor mini-
ubåt, nämligen den för oss väl kända Piranha. Vi såg den tidigt i 
Finska viken och fotograferade den senare i en ubåtstunnel i Lie-
paja örlogshamn under den stora oredan i början av %&&"-talet. 
Den nämns också av Rzhavin. Enligt honom är den (!,( meter lång, 
nästan ) meter i diameter och har en fart på *,+ knop, normalt , i 

Att sovjetunionen hade olika typer av miniubåtar – militära likväl som civila – är idag 
känt. Här miniubåt av typ Triton-2 av vilken sju stycken fanns baserade i Östersjön.  
Denna ubåtstyp kunde inrymma sex attackdykare. Foto: Andshel.

Det vi kallade "Vakthunden", ett sovjetiskt örlogsfartyg som låg
innanför Östersjöinloppen och följde upp trafiken till och från Öst-
ersjön, kände Plavins väl till. Från detta arbetade Östersjöflottans
spetsnazdykare mot de danska och svenska hamnarna i Öresund och
mot Bornholm. Det var en sådan dykare som vi fick kontakt med
i början av 1990-talet och som jag berättade om för Ingvar Carls-
son, men som han tydligen glömt bort när han skrev sina memoa-
rer. Även fritidsbåtar med patruller utgick från denna bas mot ham-
nar och kuster i västra delen av Östersjön. Underrättelsefolk följde
också regelmässigt med handelsfartygen genom de danska sunden.

Samtidigt som den danska studien stöder Tunanders konspira-
tionsteori om amerikanska ubåtar i svenska vatten konstaterar den
att man har haft besök av Warszawapaktens underrättelseenheter på
Bornholm, som varit slarviga och efterlämnat samma typ av materi-
elspår som vi fann i Stockholms skärgård. Plavins berättade att Öst-
ersjöflottans spetsnaz hade till uppgift att sabotera radar- och signal-
spaningsstationer på Bornholm, något som de rekognoscerade för.

I slutet av 1980-talet tillfördes Östersjön också en ny stor mini-
ubåt, nämligen den för oss väl kända Piranha. Vi såg den tidigt i
Finska viken och fotograferade den senare i en ubåtstunnel i Lie-
paja örlogshamn under den stora oredan i början av 1990-talet.
Den nämns också av Rzhavin. Enligt honom är den 28,2 meter lång,
nästan 5 meter i diameter och har en fart på 6,7 knop, normalt 4 i

Att sovjetunionen hade olika typer av miniubåtar — militära likväl som civila — är idag
känt. Här miniubåt av typ Triton-2 av vilken sju stycken fanns baserade i Östersjön.
Denna ubåtstyp kunde inrymma sex attackdykare. Foto: Andshel.
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undervattensläge. Den har en uthållighet i undervattensläge om "# 
dygn med $+% man enligt samma källa. Han anger att den kom på 
provturskommando till Östersjön "&!' och till ((. ubåtsbrigaden i 
Liepaja "&!!. Det är också detta år vi tar en ”hydrofonbild” av den 
i undervattensläge i svenskt territorialhav. I och för sig är det inte 
osannolikt att Piranha ha) en serie av föregångare, liksom Triton i 
T-klassen.

I Liepaja fanns för övrigt en övningsplats för ”arbetsmaskiner” 
med snorklar av den typ som kan ha varit med i Kappelhamnsvi-
ken på Gotland när våra bevakningsslingor revs upp där "&!*. Far-
kosterna hade observerats av en följeslagare till Plavins i början av 
"&&#-talet. Samma typ av spår upptäcktes för övrigt på den väst-
tyska kusten enligt en av mina tyska kollegor. Sovjetunionen pres-
sade DDR att införa en mer o+ensiv planering och förstärkning av 
försvaret inför "&*#-talets sista femårsplan. Bland annat önskade 
man att DDR ska+ade sig ,er attack,ygplan, särskilt för bekämp-
ning av sjömål, samt en undervattensbrigad med sex miniubåtar 
(min markering)!%&

Gotland ja, den viktigaste ön i Östersjön för underrättelsetjänst 
för den som sitter på den och för Sovjetunionen för skydd av sjö-
transporter från Finska viken och Baltikum mot de danska sun-
den. Så spetsnaz sonderingar i dess vikar kan ha tjänat många sy)en 
beroende på den tänkta sovjetiska användningen av den i olika situ-
ationer. (Vad har vi själva där idag?)

Baltuska anger att man runt "&%# bedrev försök med en miniubåt 
med lu)oberoende maskineri i Östersjön, men att projektet lades 
ner, då det krävde vädring av ubåten med för täta mellanrum. Vad 
gäller nedläggningen kan han ju ha fel. Marinen kan istället ha fort-
satt försöken på annan plats. När jag orienterar honom om att en 
rysk marinchef, amiral Vladimir Kurajedov, på besök i Sverige "&&! 
sagt att man omkring "&*# börjat sätta upp motsvarigheten till det 
amerikanska SEAL i skärgårdsområdet i nordöstra Ladoga, erinrar 
sig Baltuska att föråldrade '##-tonsubåtar, lämpliga som målfartyg, 
tagits in i Ladoga på "&%#-talet.

I Kronstadt skall det vidare ha funnit tre %# meter långa ubåtar, 
som inte var underställda Östersjö,ottan, och som han tror hade 
uppgi)er i Atlanten. Var det en reserv för Norra ,ottans spetsnazför-
band, som hade i uppgi) att förstöra NATO:s underrättelsesystem 

undervattensläge. Den har en uthållighet i undervattensläge om io
dygn med 3+6 man enligt samma källa. Han anger att den kom på
provturskommando till Östersjön 1984 och till 22. ubåtsbrigaden i
Liepaja 1988. Det är också detta år vi tar en "hydrofonbild" av den
i undervattensläge i svenskt territorialhav. I och för sig är det inte
osannolikt att Piranha haft en serie av föregångare, liksom Triton i
T-klassen.

I Liepaja fanns för övrigt en övningsplats för "arbetsmaskiner"
med snorklar av den typ som kan ha varit med i Kappelhamnsvi-
ken på Gotland när våra bevakningsslingor revs upp där 1987. Far-
kosterna hade observerats av en följeslagare till Plavins i början av
1990-talet. Samma typ av spår upptäcktes för övrigt på den väst-
tyska kusten enligt en av mina tyska kollegor. Sovjetunionen pres-
sade DDR att införa en mer offensiv planering och förstärkning av
försvaret inför 1970-talets sista femårsplan. Bland annat önskade
man att DDR skaffade sig fler attackflygplan, särskilt för bekämp-
ning av sjömål, samt en undervattensbrigad med sex miniubåtar
(min markering)!69

Gotland ja, den viktigaste ön i Östersjön för underrättelsetjänst
för den som sitter på den och för Sovjetunionen för skydd av sjö-
transporter från Finska viken och Baltikum mot de danska sun-
den. Så spetsnaz sonderingar i dess vikar kan ha tjänat många syften
beroende på den tänkta sovjetiska användningen av den i olika situ-
ationer. (Vad har vi själva där idag?)

Baltuska anger att man runt 1960 bedrev försök med en miniubåt
med luftoberoende maskineri i Östersjön, men att projektet lades
ner, då det krävde vädring av ubåten med för täta mellanrum. Vad
gäller nedläggningen kan han ju ha fel. Marinen kan istället ha fort-
satt försöken på annan plats. När jag orienterar honom om att en
rysk marinchef, amiral Vladimir Kurajedov, på besök i Sverige 1998
sagt att man omkring 1970 börjat sätta upp motsvarigheten till det
amerikanska SEAL i skärgårdsområdet i nordöstra Ladoga, erinrar
sig Baltuska att föråldrade 400-tonsubåtar, lämpliga som målfartyg,
tagits in i Ladoga på 1960-talet.

I Kronstadt skall det vidare ha funnit tre 6o meter långa ubåtar,
som inte var underställda Östersjöflottan, och som han tror hade
uppgifter i Atlanten. Var det en reserv för Norra flottans spetsnazför-
band, som hade i uppgift att förstöra NATO:s underrättelsesystem
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mot ubåtar i gapet Grönland–Island–Storbritannien, den så kallade 
SOSUS-linjen, och som jag nämner i tidigare uppsats? Allt detta 
talar för att det fanns ett speciellt spetsnazförband i Finska viken 
lydande direkt under Moskva, kanske med verksamhet också i Öst-
ersjön. Var denna enhet kan ha ha# sin bas har jag inte lyckats klara 
ut, men förutom Kronstadt är ett förslag Zelenogorsk vid Karelska 
kusten nordväst ut. Det fanns också en underrättelsecentral i Bal-
tisk, direkt underställd ”Centrum” i Moskva, som kan ha lett sådana 
operationer.

Sannolikt var sålunda mer än ett förband på besök i våra skär-
gårdar. Man är förvånad över hur de sovjetiska underrättelseenhe-
terna med olika ursprung tilläts uppträda i samma region utan att 
vara samordnade från centrum. Detta gällde till och med så käns-
liga saker som rekrytering av agenter i andra länder.$% Östersjö&ot-
tans spetsnazbrigad bör väl liksom på Bornholm ha rekognoscerat i 
Sverige för sina krigsuppgi#er, som bör ha innefattat sabotage mot 
kustnära sensorer och stridsledningsanläggningar, medan den cen-
trala enheten kanske förberedde en insats i Stockholm, som vi – av 

Totalt byggdes 57 ubåtar av Kiloklass vilka levererades till den sovjetiska marinen från 
1982. Ubåtarnas längd var 70!74 meter och deras bredd 9,9 meter. Besättningen bestod 
av 52 man. Svenskt spaningsflyg stötte till och från på ubåtar av Kiloklass på Östersjön. 
Foto: Krigsarkivet.

mot ubåtar i gapet Grönland-Island-Storbritannien, den så kallade
SOSUS-linjen, och som jag nämner i tidigare uppsats? Allt detta
talar för att det fanns ett speciellt spetsnazförband i Finska viken
lydande direkt under Moskva, kanske med verksamhet också i Öst-
ersjön. Var denna enhet kan ha haft sin bas har jag inte lyckats klara
ut, men förutom Kronstadt är ett förslag Zelenogorsk vid Karelska
kusten nordväst ut. Det fanns också en underrättelsecentral i Bal-
tisk, direkt underställd "Centrum" i Moskva, som kan ha lett sådana
operationer.

Sannolikt var sålunda mer än ett förband på besök i våra skär-
gårdar. Man är förvånad över hur de sovjetiska underrättelseenhe-
terna med olika ursprung tilläts uppträda i samma region utan att
vara samordnade från centrum. Detta gällde till och med så käns-
liga saker som rekrytering av agenter i andra länder.7° Östersjöflot-
tans spetsnazbrigad bör väl liksom på Bornholm ha rekognoscerat i
Sverige för sina krigsuppgifter, som bör ha innefattat sabotage mot
kustnära sensorer och stridsledningsanläggningar, medan den cen-
trala enheten kanske förberedde en insats i Stockholm, som vi - av

Totalt byggdes 57 ubåtar av Kiloklass vilka levererades till den sovjetiska marinen från
1982. Ubåtarnas längd var 70-74 meter och deras bredd 9,9 meter. Besättningen bestod
av 52 man. Svenskt spaningsflyg stötte till och från på ubåtar av Kiloklass på Östersjön.
Foto: Krigsarkivet.
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bland annat försöket att kidnappa Peter Wallenberg att döma – vet 
var väl kartlagt av någon specialenhet med dykfarkoster.

Tsygichko förnekar att sovjetiska ubåtar – annat än av misstag – 
”och ej längre norrut än till Stockholm” – kränkte svenska vatten. 
”Annat var det i Nordsjön!” Märkliga tillägg och till bilden hör att 
Tsygichko sannolikt inte har ha# tillgång till GRU:s arkiv.

Uppgi#er för $ottornas spetsnaz är enligt Rzhavins förord vakt-
tjänst vid nukleära kra#stationer, lu#försvar- och robotanläggningar 
samt inträngande i örlogsbaser och avlämnande av strategiska enhe-
ter, placerade under vatten och på land av teknisk utrustning som 
sensorer och minor, undervattensbevakning av statschefer och 
andra specialuppdrag. Rzhavins återkommer då och då till uppgif-
terna, litet olika uttryckt. Bland annat framgår att de före timmen H 
i hemlighet skall ta sig in i %endens rygg och operera där e#er i för-
väg upprättade planer. Han säger också att GRU vägrade att erkänna 
be%ntligheten av dessa styrkor trots deras viktiga uppgi#er vid kärn-
vapenkrig, vilka på ett ställe redovisas som en del i en formalistisk 
uppräkning&':
'. Lokalisera uppskjutningsramper för långdistansrobotar och de 

med medellång räckvidd vid kusten; förråd med NBC-vapen; 
$ygfält; baser för örlogsfartyg samt koncentrationer av land-
stignings- och transportfartyg; trupp och materiel; och tekniska 
data för långräckviddiga radar.

(. Rapportera om sammansättningen av hangarfartygsgrupper 
och konvojer samt landstigningsstyrkor med fartyg för utskjut-
ning av styrda robotar.

". Styrning av $ygplan och robotar.
). Skydd av ledningspersonal.
*. Hemlig landsättning i fred av agenter med handelsfartyg eller 

ubåtar.
+. Hämtning av hemliga dokument, apparater eller fångar.
&. Sabotage för att förstöra viktiga %entliga faciliteter och baser, 

hamnar vid kusten.
!. Vid början av operationen hemligen föra in spaningstrupp och 

agenter i %endens rygg.
,. E#ersökning av hemliga dokument och utrustning i sjunkna 

skepp.
'-. Träning av syrgasdykare åt GRU och reservförband.

bland annat försöket att kidnappa Peter Wallenberg att döma - vet
var väl kartlagt av någon specialenhet med dykfarkoster.

Tsygichko förnekar att sovjetiska ubåtar - annat än av misstag -
"och ej längre norrut än till Stockholm" - kränkte svenska vatten.
"Annat var det i Nordsjön!" Märkliga tillägg och till bilden hör att
Tsygichko sannolikt inte har haft tillgång till GRU:s arkiv.

Uppgifter för flottornas spetsnaz är enligt Rzhavins förord vakt-
tjänst vid nukleära kraftstationer, luftförsvar- och robotanläggningar
samt inträngande i örlogsbaser och avlämnande av strategiska enhe-
ter, placerade under vatten och på land av teknisk utrustning som
sensorer och minor, undervattensbevakning av statschefer och
andra specialuppdrag. Rzhavins återkommer då och då till uppgif-
terna, litet olika uttryckt. Bland annat framgår att de före timmen H
i hemlighet skall ta sig in i fiendens rygg och operera där efter i för-
väg upprättade planer. Han säger också att GRU vägrade att erkänna
befintligheten av dessa styrkor trots deras viktiga uppgifter vid kärn-
vapenkrig, vilka på ett ställe redovisas som en del i en formalistisk
uppräkning71:
i. Lokalisera uppskjutningsramper för långdistansrobotar och de

med medellång räckvidd vid kusten; förråd med NBC-vapen;
flygfält; baser för örlogsfartyg samt koncentrationer av land-
stignings- och transportfartyg; trupp och materiel; och tekniska
data för långräckviddiga radar.

2. Rapportera om sammansättningen av hangarfartygsgrupper
och konvojer samt landstigningsstyrkor med fartyg för utskjut-
ning av styrda robotar.

3. Styrning av flygplan och robotar.
4. Skydd av ledningspersonal.
5. Hemlig landsättning i fred av agenter med handelsfartyg eller

ubåtar.
6. Hämtning av hemliga dokument, apparater eller fångar.
7. Sabotage för att förstöra viktiga fientliga faciliteter och baser,

hamnar vid kusten.
8. Vid början av operationen hemligen föra in spaningstrupp och

agenter i fiendens rygg.
9. Eftersökning av hemliga dokument och utrustning i sjunkna

skepp.
io. Träning av syrgasdykare åt GRU och reservförband.
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##. Träning av agenter som vid krig skulle föras in i ryggen på $en-
den med hjälp av syrgasdykarutrustning.

#%. Försök med ny utrustning för dykare i spetsnazförband.
Dessutom läggs separat till: ”Utarbeta metoder för landsättning 

av sabotörer från ubåtar under och på ytan samt övervattensfartyg 
och &ygplan med fallskärm på land eller i vatten.”

Amiral Baltuska var räddnings- eller om man så vill fritagnings-
chef för den enhet ur Östersjö&ottan som lade sig utanför Karls-
krona efter grundstötningen #'!#. Han vidhåller att ”U #()”:s 
grundstötning från början var följden av &era felnavigeringar. Även 
Zeibots, som en period ärvt den politiske o*cer som var med om 
grundstötningen, säger att denne internt ha+ denna förklaring. Var-
för jag tvivlar på denna uppgi+ har jag förklarat i en annan skri+.)% 
Det mest anmärkningsvärda har jag emellertid inte nämnt tidi-
gare. Hur lyckades man placera sig helt rätt både till plats och rikt-
ning för att ta den svenska &ottans särskilda led (i och för sig min-
dre fartyg) in i örlogsbasen via Gåse,ärden? Den krävde dock en 
senare vänstersväng, som ”U #()” också påbörjade, men för sent. 
Från fynd vid skrotning av en Whiskeyubåt i Finland har vi uppgif-
ter om att Sovjetunionen hade tillgång till svenska marinens sjökort 
över bland annat Blekinge skärgård med särskilda leder och mine-
ringar inlagda.

Vad beträ-ar uppgi+en för S-(.(, som ”U #()” egentligen hette, 
säger Plavins, att om de hade en underrättelseuppgi+ åt GRU, vis-
ste inte besättningen om vart de var på väg eller var de uppehöll sig. 
Det visste endast den GRU-o*cer som medföljde och ledde upp-
draget. Var det inte just en sådan extraman, benämnd stabskom-
mendör Avsukjevitj, S-(.( hade i ledningen? Vilken uppgi+ hade de 
egentligen? Rzhavin säger att Whiskeyklassens ubåtar o+a använ-
des av Flottans underrättelsetjänst och att en del av dem var särskilt 
ombyggda för att skicka ut dykare.)( Vidare frågar han sig varför just 

För att kunna operera i krig eller i krigets gryning var de svenska  
vattnen noggrant kartlagda – inte sällan mer detaljerat än vad  

svenska kartor kunde upplysa om. På de ryska kartorna ägnades ett  
särskilt intresse åt vattendjupet i de svenska hamnarna.  
Här del av sovjetisk militär karta över Helsingborg 1977.

11. Träning av agenter som vid krig skulle föras in i ryggen på fien-
den med hjälp av syrgasdykarutrustning.

12. Försök med ny utrustning för dykare i spetsnazförband.
Dessutom läggs separat till: "Utarbeta metoder för landsättning

av sabotörer från ubåtar under och på ytan samt övervattensfartyg
och flygplan med fallskärm på land eller i vatten:'

Amiral Baltuska var räddnings- eller om man så vill fritagnings-
chef för den enhet ur Östersjöflottan som lade sig utanför Karls-
krona efter grundstötningen 1981. Han vidhåller att "U 137":s
grundstötning från början var följden av flera felnavigeringar. Även
Zeibots, som en period ärvt den politiske officer som var med om
grundstötningen, säger att denne internt haft denna förklaring. Var-
för jag tvivlar på denna uppgift har jag förklarat i en annan skrift.72
Det mest anmärkningsvärda har jag emellertid inte nämnt tidi-
gare. Hur lyckades man placera sig helt rätt både till plats och rikt-
ning för att ta den svenska flottans särskilda led (i och för sig min-
dre fartyg) in i örlogsbasen via Gåsefiärden? Den krävde dock en
senare vänstersväng, som "U 137" också påbörjade, men för sent.
Från fynd vid skrotning av en Whiskeyubåt i Finland har vi uppgif-
ter om att Sovjetunionen hade tillgång till svenska marinens sjökort
över bland annat Blekinge skärgård med särskilda leder och mine-
ringar inlagda.

Vad beträffar uppgiften för S-363, som "U 137" egentligen hette,
säger Plavins, att om de hade en underrättelseuppgift åt GRU, vis-
ste inte besättningen om vart de var på väg eller var de uppehöll sig.
Det visste endast den GRU-officer som medföljde och ledde upp-
draget. Var det inte just en sådan extraman, benämnd stabskom-
mendör Avsukjevitj, S-363 hade i ledningen? Vilken uppgift hade de
egentligen? Rzhavin säger att Whiskeyklassens ubåtar ofta använ-
des av Flottans underrättelsetjänst och att en del av dem var särskilt
ombyggda för att skicka ut dykare.73 Vidare frågar han sig varför just

För att kunna operera i krig eller i krigets gryning var de svenska
vattnen noggrant kartlagda — inte sällan mer detaljerat än vad

svenska kartor kunde upplysa om. På de ryska kartorna ägnades ett
särskilt intresse åt vattendjupet i de svenska hamnarna.
Här del av sovjetisk militär karta över Helsingborg 1977.
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den natten en av APN:s korrespondenter befann sig i Karlskrona. 
Som bekant var det en av täckorganisationerna för Sovjetunionens 
så kallade illegalister.

Rzhavin anger ett möjligt motiv, som jag ställer mig frågande 
till. Han berättar att det i början av #$!%-talet kom in rapporter till 
KGB:s tredje direktorat om att &era amerikanska lag var i Sverige för 
att förbereda inträngande i Östersjön av ubåtar med kärnvapenlad-
dade kryssningsrobotar. Två av dessa lag var i Karlskrona, säger han. 
De kan ju trots allt ha fått en sådan underrättelse. Som vi sett ställde 
RJaN till med mycket. NATO hade #$'$ fattat sitt så kallade dub-
belbeslut, som ju innebar att sådana robotar skulle tillföras Europa. 
Varför inte i marina förband? Dock, hur ser den ubåt ut som är till-
räckligt liten för att smyga sig genom de danska sunden och tillräck-
ligt stor för att bära och avskjuta kryssningsrobotar?

I varje fall torde de enheter från Sovjetunionen som kränkte våra 
vatten, förutom uppgi(er av den art som Rzhavin beskrivit enligt 
ovan, ha till uppgi( att kontrollera eventuell närvaro av NATO-
ubåtar. Under de två världskrigen hade de mött tyska ubåtar där. 
De behövde till exempel skydda de i Östersjön #$'" införda Golfu-
båtarna. Sovjetunionen hade också behov av att ständigt följa upp 
NATO:s ubåtar i Östersjön, då de var bland de första målen vid 
krigsutbrott, vid en operation mot de danska öarna. Baltuska anger 
att det i själva verket var en sådan uppgi( ”U #)'” hade.

 Arkadij N. Sjevtjenko, biträdande generalsekreterare för 
nedrustning vid FN, hoppade av till USA i New York #$'". Han hade 
tidigare arbetat direkt åt utrikesminister Gromyko och hade god 
insyn i de utrikespolitiska besluten i Sovjetunionen runt #$'%. Om 
man orkar läsa varje mening av hans memoarer, som kom ut i Sve-
rige #$!*, skall man på ett ställe +nna en mening av särskilt intresse 
för oss:

Den sovjetiska ledningens typiskt tveeggade sätt att behandla 
viktiga utrikespolitiska frågor demonstrerades då man god-
kände en plan att sända ubåtar för att sondera längs de svenska 
och norska kustområdena [min markering], strax e(er det 
statsminister Olof Palme besökt Moskva och mottagit för-
säkringar om att Sovjetunionen avsåg vidga det vänskapliga 
samarbetet med hans land. Vid ett möte våren #$', beslöt 
man underteckna konventionen om förstöring av biologiska 

den natten en av APN:s korrespondenter befann sig i Karlskrona.
Som bekant var det en av täckorganisationerna för Sovjetunionens
så kallade illegalister.

Rzhavin anger ett möjligt motiv, som jag ställer mig frågande
till. Han berättar att det i början av 1980-talet kom in rapporter till
KGB:s tredje direktorat om att flera amerikanska lag vari Sverige för
att förbereda inträngande i Östersjön av ubåtar med kärnvapenlad-
dade kryssningsrobotar. Två av dessa lag var i Karlskrona, säger han.
De kan ju trots allt ha fått en sådan underrättelse. Som vi sett ställde
RJaN till med mycket. NATO hade 1979 fattat sitt så kallade dub-
belbeslut, som ju innebar att sådana robotar skulle tillföras Europa.
Varför inte i marina förband? Dock, hur ser den ubåt ut som är till-
räckligt liten för att smyga sig genom de danska sunden och tillräck-
ligt stor för att bära och avskjuta kryssningsrobotar?

I varje fall torde de enheter från Sovjetunionen som kränkte våra
vatten, förutom uppgifter av den art som Rzhavin beskrivit enligt
ovan, ha till uppgift att kontrollera eventuell närvaro av NATO-
ubåtar. Under de två världskrigen hade de mött tyska ubåtar där.
De behövde till exempel skydda de i Östersjön 1976 införda Golfu-
båtarna. Sovjetunionen hade också behov av att ständigt följa upp
NATO:s ubåtar i Östersjön, då de var bland de första målen vid
krigsutbrott, vid en operation mot de danska öarna. Baltuska anger
att det i själva verket var en sådan uppgift "U 137" hade.

Arkadij N. Sjevtjenko, biträdande generalsekreterare för
nedrustning vid FN, hoppade av till USA i New York 1976. Han hade
tidigare arbetat direkt åt utrikesminister Gromyko och hade god
insyn i de utrikespolitiska besluten i Sovjetunionen runt 1970. Om
man orkar läsa varje mening av hans memoarer, som kom ut i Sve-
rige 1985, skall man på ett ställe finna en mening av särskilt intresse
för oss:

Den sovjetiska ledningens typiskt tveeggade sätt att behandla
viktiga utrikespolitiska frågor demonstrerades då man god-
kände en plan att sända ubåtar för att sondera längs de svenska
och norska kustområdena [min markering], strax efter det
statsminister Olof Palme besökt Moskva och mottagit för-
säkringar om att Sovjetunionen avsåg vidga det vänskapliga
samarbetet med hans land. Vid ett möte våren 1972 beslöt
man underteckna konventionen om förstöring av biologiska
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stridsmedel, men general Aleksej A. Gryzlov berättade för 
mig att försvarsminister Andrej Gretjko hade instruerat 
militären att hålla fast vid planerna för tillverkning av dessa 
vapen. Politbyrån kan omöjligt ha varit omedveten om denna 
order.”"#

Dessa är de två enda exempel han väljer för att belysa det tveeg-
gade sättet mellan ord och handling hos sovjetstaten. Memoarerna 
färdigställdes e$er ”U %&"”:s grundstötning, som varit en stor mass-
medial fråga även i USA, vilket kan förklara hans val av detta exem-
pel för en amerikansk läsekrets.

Som jag framhållit i min tidigare uppsats om ubåtsfrågan pas-
sar kränkningarna in i mönstret av den övriga underrättelseverk-
samhet som Sovjetunionen bedrev mot Sverige, vilket inte behöver 
innebära att varje kränkning utfördes av sovjetiska specialförband. 

Mellan 1981 och 1994 rapporterades omkring 4 700 enskilda observationer av ”bedömt 
ubåtsrelaterade föremål av olika slag.” Utöver grundstötningen av ”U 137” i Gåsefjärden 
i oktober 1981 är några av de mest uppmärksammade incidenterna: Hårsfjärden oktober 
1982, Karlskrona februari 1984, Klintehamnsviken juni 1986, Törefjärden juli 1987 och 
Kappelshamnsviken sommaren 1987. Foto: Krigsarkivet.

stridsmedel, men general Aleksej A. Gryzlov berättade för
mig att försvarsminister Andrej Gretjko hade instruerat
militären att hålla fast vid planerna för tillverkning av dessa
vapen. Politbyrån kan omöjligt ha varit omedveten om denna
order."74

Dessa är de två enda exempel han väljer för att belysa det tveeg-
gade sättet mellan ord och handling hos sovjetstaten. Memoarerna
färdigställdes efter "U 137":s grundstötning, som varit en stor mass-
medial fråga även i USA, vilket kan förklara hans val av detta exem-
pel för en amerikansk läsekrets.

Som jag framhållit i min tidigare uppsats om ubåtsfrågan pas-
sar kränkningarna in i mönstret av den övriga underrättelseverk-
samhet som Sovjetunionen bedrev mot Sverige, vilket inte behöver
innebära att varje kränkning utfördes av sovjetiska specialförband.

Mellan 1981 och 1994 rapporterades omkring 4 700 enskilda observationer av "bedömt
ubåtsrelaterade föremål av olika slag." Utöver grundstötningen av "U 137" i Gåsefjärden
i oktober 1981 är några av de mest uppmärksammade incidenterna: Hårsfjärden oktober
1982, Karlskrona februari 1984, Klintehamnsviken juni 1986, Törefjärden juli 1987 och
Kappelshamnsviken sommaren 1987. Foto: Krigsarkivet.
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Statsminister Ingvar Carlsson påpekar mycket riktigt att båda par-
ter förberedde sig för krig. Det gällde också i Östersjön. Konspira-
tionsteoretikerna måste emellertid förklara varför inträngandena på 
våra inre vatten började redan under "#$%-talet, vilket faktiskt stäm-
mer bättre med Sjevtjenkos berättelse, samt varför de fortsatte in 
på "##%-talet, väl e&er kalla krigets slut. I allt väsentligt bör därför 
kränkningarna ha ett sovjetiskt ursprung.

Noter:
'$. Det ”kalla kriget” ” några re!exioner, sid (').
'!. Danmark under den kolde krig, del *, sid (#$).
'#. "e Mitrokhin Archive, sid *!'f.
+%. Peter Schweizer, Victory: "e Reagan Administration’s Secret Strategy "at Has-

tened the Collapse of the Soviet Union (New York: ,e Atlantic Monthly Press, "##(). 
PSYOP är en förkortning för operationer av psykologisk krigföring – i det här fallet, 
som Fred Ikle, en i administrationen, säger för att ”förvirra Sovjetunionen”; om det 
nu är rekommendabelt i kärnvapenåldern.

+". Robert Cowley, "e Cold War (New York: Random House, -%%'), sid ("#).
+-. Peter Handberg, Undergångens skuggor: Missiler och möten: reportage (Stockholm: 

Natur och Kultur, -%%$).
+*. "e Mitrokhin Archive, sid (!(.
+(. Ibidem, sid (*$.
+'. Direktoratet, sid ((+.
++. Viktor Suvorov (pseud), Spetsnaz: "e story behind the Soviet SAS (London: Hamish 

Hamilton, "#!$). Svensk översättning: Spetsnaz: Sovjets hemliga terrorarmé (Stock-
holm: Timbro "#!#). Författarens verkliga namn är Vladimir Rezun.

+$. Ibidem, sid +.
+!. ”Navy Spetsnaz”.
+#. Trusselsbilledet, sid "+%.
$%. "e Mitrokhin Archive, sid (!(.
$". “Navy Spetsnaz”, sid "%*–"(#.
$-. Ubåtsfrågan – sanningen #nns i betraktarens öga.
$*. ”Navy Spetsnaz”, sid -%(f.
$(. Arkadij N. Sjevtjenko, Att bryta med Moskva (Stockholm: Bonniers, "#!'), sid "#". 

Utgiven första gången i USA "#!*.

Statsminister Ingvar Carlsson påpekar mycket riktigt att båda par-
ter förberedde sig för krig. Det gällde också i Östersjön. Konspira-
tionsteoretikerna måste emellertid förklara varför inträngandena på
våra inre vatten började redan under 1970-talet, vilket faktiskt stäm-
mer bättre med Sjevtjenkos berättelse, samt varför de fortsatte in
på 1990-talet, väl efter kalla krigets slut. I allt väsentligt bör därför
kränkningarna ha ett sovjetiskt ursprung.

Noter:
57. Det "kalla kriget" " några reflexioner, sid 45ff.
58. Danmark under den kolde krig, de13, sid 49711
59. The Mitrokhin Archive, sid 385f.
6o. Peter Schweizer, Victory: The Reagan Administration's Secret Strategy That Has-

tened the Collapse of the Soviet Union (New York: The Atlantic Monthly Press,1994).
PSYOP är en förkortning för operationer av psykologisk krigföring - i det här fallet,
som Fred Ikle, en i administrationen, säger för att "förvirra Sovjetunionen"; om det
nu är rekommendabelt i kärnvapenåldern.

61. Robert Cowley, The Cold War (New York: Random House, 2005), sid 419ff.
62. Peter Handberg, Undergångens skuggor: Missiler och möten: reportage (Stockholm:

Natur och Kultur, 2007).
63. The Mitrokhin Archive, sid 484.
64. Ibidem, sid 437.
65. Direktoratet, sid 446.
66. Viktor Suvorov (pseud), Spetsnaz: The story behind the Soviet SAS (London: Hamish

Hamilton, 1987). Svensk översättning: Spetsnaz: Sovjets hemliga terrorarm (Stock-
holm: Timbro 1989). Författarens verkliga namn är Vladimir Rezun.

67. Ibidem, sid 6.
68. "Navy Spetsnaz".
69. Trusselsbilledet, sid 160.
7o. The Mitrokhin Archive, sid 484.
71. "Navy Spetsnaz; sid 103-149.
72. Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens öga.
73. "Navy Spetsnaz; sid 204£
74. Arkadij N. Sjevtjenko, Att bryta med Moskva (Stockholm: Bonniers,1985), sid 191.

Utgiven första gången i USA 1983.
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Hur stämde vår säkerhets- och  
försvarspolitik med hotbilden?

Det första vi kan konstatera är att vi i Sverige under större delen av 
kalla kriget tydligen ha# vissa möjligheter att nå vårt sy#e att hålla 
oss utanför ett stormaktskrig i vårt närområde. I det ovan beskrivna 
huvudalternativet, inringningen, räknade Sovjetunionen, som vi har 
sett, med att vi skulle förklara oss neutrala. Det hade dock krävt att 
krigets inledning fått det förlopp som Sovjetunionen förväntade 
sig, det vill säga man hade lyckats inringa Skandinavien innan USA 
hunnit med att avgörande förstärka dess försvar. Sovjetunionen 
räknade med vår neutralitet; inte bara för att vi sagt att det var vår 
avsikt, utan kanske i första rummet för att det var just så vi handlade 
på $"%&-talet, när en annan totalitär stormakt ockuperade Danmark 
och Norge.

Vår situation var dock svår $"%& med ett förhållandevis svagare 
försvar. Det 'ck, när väl Finland fått fred, förutom till södra Sverige, 
kra#samlas till Bergslagen. Med en aktiv insats mot Narvik av den 
våren $"%& vintervana truppen hade vi i annat fall tillsammans med 
engelsmän och fransmän kanske kunnat förhindra att också Nord-
norge ockuperades. Vi hade då emellertid kommit i krig med det 
ännu ett par år framgångsrika Tyskland.

Sovjetunionen borde under kalla kriget – i varje fall i en konven-
tionell fas – ha sett framför sig att ett angrepp genom Sverige för att 
nå Norge och Atlantkusten, kunde tagit så lång tid att USA hunnit 
ingripa och det kanske på ett avgörande sätt. Professor Tsygichko 
bekrä#ar denna slutsats med sitt tidigare nämnda yttrande om det 
starka svenska försvaret. Bättre då att kringgå Sveriges försvar. I den 
meningen var vårt väl förberedda invasionsförsvar av den östra kus-
ten en förutsättning för att neutralitetspolitiken skulle lyckas.

K A P I T E L  11

Hur stämde vår säkerhets- och
försvarspolitik med hotbilden?

Det första vi kan konstatera är att vi i Sverige under större delen av
kalla kriget tydligen haft vissa möjligheter att nå vårt syfte att hålla
oss utanför ett stormaktskrig i vårt närområde. I det ovan beskrivna
huvudalternativet, inringningen, räknade Sovjetunionen, som vi har
sett, med att vi skulle förklara oss neutrala. Det hade dock krävt att
krigets inledning fått det förlopp som Sovjetunionen förväntade
sig, det vill säga man hade lyckats inringa Skandinavien innan USA
hunnit med att avgörande förstärka dess försvar. Sovjetunionen
räknade med vår neutralitet; inte bara för att vi sagt att det var vår
avsikt, utan kanske i första rummet för att det var just så vi handlade
på 1940-talet, när en annan totalitär stormakt ockuperade Danmark
och Norge.

Vår situation var dock svår 1940 med ett förhållandevis svagare
försvar. Det fick, när väl Finland fått fred, förutom till södra Sverige,
kraftsamlas till Bergslagen. Med en aktiv insats mot Narvik av den
våren 1940 vintervana truppen hade vii annat fall tillsammans med
engelsmän och fransmän kanske kunnat förhindra att också Nord-
norge ockuperades. Vi hade då emellertid kommit i krig med det
ännu ett par år framgångsrika Tyskland.

Sovjetunionen borde under kalla kriget - i varje fall i en konven-
tionell fas - ha sett framför sig att ett angrepp genom Sverige för att
nå Norge och Atlantkusten, kunde tagit så lång tid att USA hunnit
ingripa och det kanske på ett avgörande sätt. Professor Tsygichko
bekräftar denna slutsats med sitt tidigare nämnda yttrande om det
starka svenska försvaret. Bättre då att kringgå Sveriges försvar. I den
meningen var vårt väl förberedda invasionsförsvar av den östra kus-
ten en förutsättning för att neutralitetspolitiken skulle lyckas.
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Om Sverige förhöll sig neutralt, behövde Sovjetunionen ej heller 
ta sig an det starka svenska #ygvapnet. Det var ju den typ av strids-
kra$er med vilka Storbritannien och USA snabbast kunde ingripa 
till Danmarks och Nordnorges försvar. Sovjetunionen var sålunda 
särskilt betjänt av att undvika onödiga låsningar av sådana mark-
stridskra$er mot en sekundär %ende. Den svenska marinen, bland 
annat dess mineringskapacitet, hade också från sovjetisk utgångs-
punkt varit en onödig förstärkning vid NATO:s försvar av de danska 
sunden. Sjö- och #ygstridskra$er var den typ av stridskra$er som 
skulle vara avgörande i kampen med NATO om Norska havet och 
Nordsjön, det vill säga den e$ersträvade maritima försvarszonen.

Vår ovilja att förändra den ekonomiska avvägningen mellan för-
svarsgrenarna var mot denna bakgrund kanske inte så tokig som 
det ibland sägs, när nu vår strävan var att slippa använda försvaret, 
som Anders &unborg en gång uttryckte det. Försvarsgrenarna hade 
invasionsförsvaret gemensamt, men också olika roller i det krigsav-
hållande försvar som skulle utformas inom ramen för en stormakts-
motsättning. Låt mig också notera att jag i operativa spel aldrig sett 
ett angrepp över Östersjön på den bredd som McQuails bild visar. 
Samtidigt kan jag också konstatera att vår utgångsgruppering e$er 
mobilisering hade kunnat möta ett sådant angrepp. Skälen till detta 
var, att vi i den operativa planeringen utgick ifrån att vi skulle vara 

Synen på den sovjetiska invasionen – en massiv landstigningsflotta ute på Östersjön. 
Fotot från en av Warszawapaktens storövningar 1980. Foto: Krigsarkivet.

Om Sverige förhöll sig neutralt, behövde Sovjetunionen ej heller
ta sig an det starka svenska flygvapnet. Det var ju den typ av strids-
krafter med vilka Storbritannien och USA snabbast kunde ingripa
till Danmarks och Nordnorges försvar. Sovjetunionen var sålunda
särskilt betjänt av att undvika onödiga låsningar av sådana mark-
stridskrafter mot en sekundär fiende. Den svenska marinen, bland
annat dess mineringskapacitet, hade också från sovjetisk utgångs-
punkt varit en onödig förstärkning vid NATO:s försvar av de danska
sunden. Sjö- och flygstridskrafter var den typ av stridskrafter som
skulle vara avgörande i kampen med NATO om Norska havet och
Nordsjön, det vill säga den eftersträvade maritima försvarszonen.

Vår ovilja att förändra den ekonomiska avvägningen mellan för-
svarsgrenarna var mot denna bakgrund kanske inte så tokig som
det ibland sägs, när nu vår strävan var att slippa använda försvaret,
som Anders Thunborg en gång uttryckte det. Försvarsgrenarna hade
invasionsförsvaret gemensamt, men också olika roller i det krigsav-
hållande försvar som skulle utformas inom ramen för en stormakts-
motsättning. Låt mig också notera att jag i operativa spel aldrig sett
ett angrepp över Östersjön på den bredd som McQuails bild visar.
Samtidigt kan jag också konstatera att vår utgångsgruppering efter
mobilisering hade kunnat möta ett sådant angrepp. Skälen till detta
var, att vi i den operativa planeringen utgick ifrån att vi skulle vara

Synen på den sovjetiska invasionen — en massiv landstigningsflotta ute på Östersjön.
Fotot från en av Warszawapaktens storövningar 1980. Foto: Krigsarkivet
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beredda att möta honom varhelst han kom redan vid kusten. Möjli-
gen hade vi fått svårigheter i Sundsvallsriktningen beroende på läget 
i Finland.

En annan fråga är, om det var en bra säkerhetspolitik? Om Sov-
jetunionen hade lyckats i sitt sy#e att isolera de nordiska länderna 
från den anglosaxiska världen hade det kunna sluta på två olika sätt. 
Antingen hade vi för lång tid hamnat inom Sovjetunionens intres-
sesfär. Vad det hade inneburit vet vi mer än väl från de centraleu-
ropeiska ländernas situation under kalla kriget. Eller också hade vi 
tillsammans med en stor del av Europas folk på nytt blivit beroende 
av att de anglosaxiska länderna kra#samlat sig för att befria oss från 
en diktatorisk stats förtryck. Vilka konsekvenser hade ett sådant fri-
görelsekrig fört med sig för de länder där det hade förts? Hade det 
eskalerat till ett kärnvapenkrig? Vad hade handlingsfriheten med 
möjlighet till neutralitet vid det inledande krigsutbrottet då ha# för 
betydelse med någon av dessa utvecklingar?

Vare sig vår säkerhetspolitik var bra eller dålig hade vi också ett 
altruistiskt motiv för vårt val av neutralitetspolitiken "!$%–"!$!, 
nämligen Finlands utsatta situation. Då syntes neutralitetspolitiken 

Den sovjetiska pansarnäven sattes aldrig in mot Sverige, men dess stridsvagnar hade 
varit väl beprövade. Här T-72 som bland annat användes under Afghanistankriget 
1979!1989. Foto: NVA.

beredda att möta honom varhelst han kom redan vid kusten. Möjli-
gen hade vi fått svårigheter i Sundsvallsriktningen beroende på läget
i Finland.

En annan fråga är, om det var en bra säkerhetspolitik? Om Sov-
jetunionen hade lyckats i sitt syfte att isolera de nordiska länderna
från den anglosaxiska världen hade det kunna sluta på två olika sätt.
Antingen hade vi för lång tid hamnat inom Sovjetunionens intres-
sesfär. Vad det hade inneburit vet vi mer än väl från de centraleu-
ropeiska ländernas situation under kalla kriget. Eller också hade vi
tillsammans med en stor del av Europas folk på nytt blivit beroende
av att de anglosaxiska länderna kraftsamlat sig för att befria oss från
en diktatorisk stats förtryck. Vilka konsekvenser hade ett sådant fri-
görelsekrig fört med sig för de länder där det hade förts? Hade det
eskalerat till ett kärnvapenkrig? Vad hade handlingsfriheten med
möjlighet till neutralitet vid det inledande krigsutbrottet då haft för
betydelse med någon av dessa utvecklingar?

Vare sig vår säkerhetspolitik var bra eller dålig hade vi också ett
altruistiskt motiv för vårt val av neutralitetspolitiken 1948-1949,
nämligen Finlands utsatta situation. Då syntes neutralitetspolitiken

Den sovjetiska pansarnäven sattes aldrig in mot Sverige, men dess stridsvagnar hade
varit väl beprövade. Här T-72 som bland annat användes under Afghanistankriget
1979-1989.  Foto: NVA.
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med en täckt livlina i form av en atlantisk länk som en framkom-
lig väg. Sovjetunionen hade med säkerhet pressat Finland – och oss 
– ännu hårdare under kalla kriget om Sverige hade blivit medlem 
av NATO. Å andra sidan kunde vår militära potential på #!$%-talet 
ha varit utslagsgivande för en pakternas kamp om Östersjöutlop-
pen och ytterst Norska havet. I bästa fall hade Sovjetunionens stu-
dier redan då kommit till samma resultat som Tsygichko redovisar 
från början av #!&%-talet. Planen för TVD Nordväst kunde då ha 
blivit mer defensiv till gagn för 'era småstater. Ovilja att ta ställ-
ning får nämligen också konsekvenser – ibland värre för andra än 
för oss själva. Finland har frihet idag att när det tycker så är lämpligt 
anpassa sig till den nya politiska situationen i Östersjöbäckenet. De 
baltiska staterna är redan, tillsammans med Polen, NATO-länder. 
Är det inte dags för oss att ”sätta ner foten”?

med en täckt livlina i form av en atlantisk länk som en framkom-
lig väg. Sovjetunionen hade med säkerhet pressat Finland - och oss
-  ännu hårdare under kalla kriget om Sverige hade blivit medlem
av NATO. Å andra sidan kunde vår militära potential på 1960-talet
ha varit utslagsgivande för en pakternas kamp om Östersjöutlop-
pen och ytterst Norska havet. I bästa fall hade Sovjetunionens stu-
dier redan då kommit till samma resultat som Tsygichko redovisar
från början av 1980-talet. Planen för TVD Nordväst kunde då ha
blivit mer defensiv till gagn för flera småstater. Ovilja att ta ställ-
ning får nämligen också konsekvenser - ibland värre för andra än
för oss själva. Finland har frihet idag att när det tycker så är lämpligt
anpassa sig till den nya politiska situationen i Östersjöbäckenet. De
baltiska staterna är redan, tillsammans med Polen, NATO-länder.
Är det inte dags för oss att "sätta ner foten"?
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Rapport avseende utrikes tjänsteresa för förste utredaren,  
Litauiska SSR:s KGB:s aktiva reserv major ---1

I enlighet med den plan för personbaserad inhämtning som fast-
ställts av ställföreträdande chefen för KGB i Litauiska SSR, gene-
ralmajor V.V. Zvezdjonkov, befann sig denna utredare från den # 
december $!%& till den $' april $!%" på utrikes tjänsteresa till den 
svenska hamnen Göteborg som besättningsmedlem på underhålls-
fartyget Rybatskaja Slava, tillhörande handels(ottans bas i Klajpeda, 
och under förevändning att vara underhållsmekaniker för den elek-
triska utrustningen och automatiken ombord.

Innan fartyget löpte ut genomfördes alla planerade förberedel-
ser, däribland en förstärkning av fartygets operativa befattningar. 
Agenterna ”Vladislav”, ”Vitas” och ”Misjauskas” samt kontrollerade, 
betrodda medborgare tillfördes besättningen.

Den period under vilken fartyget befann sig i Sverige känne-
tecknades av att de operativa förutsättningarna försvårades. Således 
skickade det svenska utrikesdepartementet den && december $!%& 
en note via Sovjetunionens ambassadör till den sovjetiska reger-
ingen, i vilken den assisterande försvarsattachén i Stockholm, en 
av konsulerna och representanten för det sovjetiska fartygsregist-
ret i Göteborg anklagades för spioneri och förklarades vara persona 
non grata. Denna händelse, som inträ)ade i samband med SSSR:s 
*'-års+rande, åtföljdes av omfattande antisovjetiska skriverier i den 
borgerliga pressen och andra massmedia. På grund av detta befann 
sig denna utredare en tid utan samband med den svenska residen-
turen för Första huvuddirektoratet, vilket kunde återupprättas först 
e,er att en medlem av detsamma från Stockholm senare tillfälligtvis 

$ Avhemligad och avidenti+erad med tillstånd av general Kronkaitis.

Rapport avseende utrikes tjänsteresa för förste utredaren,
Litauiska SSR:s KGB:s aktiva reserv major ---1

I enlighet med den plan för personbaserad inhämtning som fast-
ställts av ställföreträdande chefen för KGB i Litauiska SSR, gene-
ralmajor V.V. Zvezdjonkov, befann sig denna utredare från den 4
december 1982 till den io april 1983 på utrikes tjänsteresa till den
svenska hamnen Göteborg som besättningsmedlem på underhålls-
fartyget Rybatskaja Slava, tillhörande handelsflottans bas i Klajpeda,
och under förevändning att vara underhållsmekaniker för den elek-
triska utrustningen och automatiken ombord.

Innan fartyget löpte ut genomfördes alla planerade förberedel-
ser, däribland en förstärkning av fartygets operativa befattningar.
Agenterna "Vladislav", "Vitas" och "Misjauskas" samt kontrollerade,
betrodda medborgare tillfördes besättningen.

Den period under vilken fartyget befann sig i Sverige känne-
tecknades av att de operativa förutsättningarna försvårades. Således
skickade det svenska utrikesdepartementet den 22 december 1982
en note via Sovjetunionens ambassadör till den sovjetiska reger-
ingen, i vilken den assisterande försvarsattachén i Stockholm, en
av konsulerna och representanten för det sovjetiska fartygsregist-
ret i Göteborg anklagades för spioneri och förklarades vara persona
non grata. Denna händelse, som inträffade i samband med SSSR:s
6o-årsfirande, åtföljdes av omfattande antisovjetiska skriverier i den
borgerliga pressen och andra massmedia. På grund av detta befann
sig denna utredare en tid utan samband med den svenska residen-
turen för Första huvuddirektoratet, vilket kunde återupprättas först
efter att en medlem av detsamma från Stockholm senare tillfälligtvis

1 Avhemligad och avidentifierad med tillstånd av general Kronkaitis.
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rest ned till Göteborg. I staden genomfördes varje lördag antisov-
jetiska demonstrationer till stöd för kraven från polska Solidari-
tet, de afghanska kontrarevolutionärerna och sionisterna. I februari 
#!$% greps kocken Simakov på lastfartyget Priboj från handels&ot-
tans bas i Kaliningrad av polisen, anklagad för stöld i en av stadens 
butiker. För att få honom frisläppt krävdes aktivt ingripande från 
ambassaden i Stockholm och generalkonsulatet i Göteborg, samt 
en kra'ig protest riktad till verkställande direktören för varvet från 
”Sudoimports”( representant Je.S. Ikonnikov, enligt vilken en häv-
ning av företagets kontrakt med varvet skulle kunna komma i fråga. 
Den # mars #!$% hölls rättegång rörande Simakovs fall och han döm-
des till två års fängelse villkorligt.

På rekommendation av generalkonsulatet hölls extra genom-
gångar för samtliga besättningsmedlemmar på Rybatskaja Slava 
med anledning av det förändrade operativa läget, där denna utre-
dare deltog. Besättningens landpermissioner ställdes in två gånger 
i veckan. När olika grupper åkte in till staden och när de sedan 

( Det sovjetiska civila fartygsmonopolet.

Underhållsfartyget Rybatskaja Slava befann sig i början av 1983 i Göteborgs hamn. 
Ombord på fartyget fanns underrättelseagenter men de operativa förutsättningarna var 
inte helt okomplicerade. Foto: Bernardas Aleknavicius.

Underhållsfartyget Rybatskaja Slava befann sig i början av 1983 i Göteborgs hamn.
Ombord på fartyget fanns underrättelseagenter men de operativa förutsättningarna var
inte helt okomplicerade. Foto: Bernardas Aleknavous.

rest ned till Göteborg. I staden genomfördes varje lördag antisov-
jetiska demonstrationer till stöd för kraven från polska Solidari-
tet, de afghanska kontrarevolutionärerna och sionisterna. I februari
1983 greps kocken Simakov på lastfartyget Priboj från handelsflot-
tans bas i Kaliningrad av polisen, anklagad för stöld i en av stadens
butiker. För att få honom frisläppt krävdes aktivt ingripande från
ambassaden i Stockholm och generalkonsulatet i Göteborg, samt
en kraftig protest riktad till verkställande direktören för varvet från
"Sudoimports"2 representant Je.S. Ikonnikov, enligt vilken en häv-
ning av företagets kontrakt med varvet skulle kunna komma i fråga.
Den 1 mars 1983 hölls rättegång rörande Simakovs fall och han döm-
des till två års fängelse villkorligt.

På rekommendation av generalkonsulatet hölls extra genom-
gångar för samtliga besättningsmedlemmar på Rybatskaja Slava
med anledning av det förändrade operativa läget, där denna utre-
dare deltog. Besättningens landpermissioner ställdes in två gånger
i veckan. När olika grupper åkte in till staden och när de sedan

2 D e t  sovjetiska civila fartygsmonopolet.
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återvände brukade de ansvariga för inpasseringskontrollen på var-
vet ringa någonstans; det kan inte uteslutas att de myndigheter som 
idkar övervakning av våra sjömän får underrättelser på detta sätt.

Hela varvsområdet övervakas med dolda övervakningskameror, 
ändamålsenligt placerade på platser som dygnet runt lyses upp av 
halogenlampor.

På varvsområdet åtnjuter vodka och cigaretter fortsatt hög e#er-
frågan bland arbetare och tjänstemän.

Den $ januari %!&' genomfördes en andra, förstärkt tullinspek-
tion i sy#e att upptäcka icke klarerade spritdrycker och cigaretter. 
Den noggranna inspektionen omfattade även kaptenens hytt. Tull-
len motiverade sin andra inspektion med att det förekom oklarhe-
ter i de dokument som upprättades när fartyget anlöpte Göteborg. 
Inspektionen fann inget som ej redovisats ombord på fartyget. Den 
%$ februari gjorde man ett försök att kontrollera besättningsmed-
lemmar från Rybatskaja Slava i bussen på väg genom hamnområ-
det till sjömanscentret ”Rosenhill”. Ett viktigt element vad gäller det 
operativa läget, som kräver ständig uppmärksamhet, utgörs av en 
grupp människor på varvet och i staden som behärskar ryska och 
ägnar sig åt (entlig verksamhet riktad mot våra sjömän. Enligt med-
arbetarna på SSSR:s generalkonsulat har en ökning av antalet rysk-
talande personer som ägnar sig åt (entlig verksamhet gentemot sov-
jetiska sjömän kunna skönjas; detta i samband med tillströmningen 
av utlänningar, särskilt emigranter från polska folkrepubliken.

Allt detta måste otvetydigt beaktas när kontraspionageåtgärderna 
för de fartygsbesättningar som framöver ska anlöpa Göteborg förbe-
reds och organiseras.

I enlighet med planen för personlig underrättelseinhämtning stu-
derades med hjälp av våra agenter och betrodda medborgare föl-
jande anställda vid varvet ”Götaverken” under den tid då Rybatskaja 
Slava låg i Göteborg för reparation:

%. K--- A---, presenterar sig som ”Olek”, född %!$', bördig från Gruz-
livets i Baranovskijregionen i Zjitomirskaja län, polack, bosatt på 
---, telefonnummer ---, behärskar svenska, tyska, (nska, ryska och 
dålig estniska. Tidigare har hans försök att få med sig sovjetiska sjö-
män på mindre valutasmugglingsa)ärer, hans försök till ideologisk 
bearbetning av vissa av dem och spridning av antisovjetisk litteratur 

återvände brukade de ansvariga för inpasseringskontrollen på var-
vet ringa någonstans; det kan inte uteslutas att de myndigheter som
idkar övervakning av våra sjömän får underrättelser på detta sätt.

Hela varvsområdet övervakas med dolda övervakningskameror,
ändamålsenligt placerade på platser som dygnet runt lyses upp av
halogenlampor.

På varvsområdet åtnjuter vodka och cigaretter fortsatt hög efter-
frågan bland arbetare och tjänstemän.

Den 2 januari 1983 genomfördes en andra, förstärkt tullinspek-
tion i syfte att upptäcka icke klarerade spritdrycker och cigaretter.
Den noggranna inspektionen omfattade även kaptenens hytt. Tull-
len motiverade sin andra inspektion med att det förekom oklarhe-
ter i de dokument som upprättades när fartyget anlöpte Göteborg.
Inspektionen fann inget som ej redovisats ombord på fartyget. Den
12 februari gjorde man ett försök att kontrollera besättningsmed-
lemmar från Rybatskaja Slava i bussen på väg genom hamnområ-
det till sjömanscentret "Rosenhill". Ett viktigt element vad gäller det
operativa läget, som kräver ständig uppmärksamhet, utgörs av en
grupp människor på varvet och i staden som behärskar ryska och
ägnar sig åt fientlig verksamhet riktad mot våra sjömän. Enligt med-
arbetarna på SSSR:s generalkonsulat har en ökning av antalet rysk-
talande personer som ägnar sig åt fientlig verksamhet gentemot sov-
jetiska sjömän kunna skönjas; detta i samband med tillströmningen
av utlänningar, särskilt emigranter från polska folkrepubliken.

Allt detta måste otvetydigt beaktas när kontraspionageåtgärderna
för de fartygsbesättningar som framöver ska anlöpa Göteborg förbe-
reds och organiseras.

I enlighet med planen för personlig underrättelseinhämtning stu-
derades med hjälp av våra agenter och betrodda medborgare föl-
jande anställda vid varvet "Götaverken" under den tid då Rybatskaja
Slava låg i Göteborg för reparation:

1. K--- A---, presenterar sig som "Olek", född 1923, bördig från Gruz-
livets i Baranovskijregionen i Zjitomirskaja län, polack, bosatt på
---, telefonnummer ---, behärskar svenska, tyska, finska, ryska och
dålig estniska. Tidigare har hans försök att få med sig sovjetiska sjö-
män på mindre valutasmugglingsaffårer, hans försök till ideologisk
bearbetning av vissa av dem och spridning av antisovjetisk litteratur
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registrerats. Har kontakter hos hamnbevakningen och tullen.
#!$% komprometterades K---, genom ledningens för KGB i 

Kaliningrad försorg, med en artikel i magasinet Vodnyj transport, 
som avslöjade hans verksamhet. E&er den händelsen tvingades 
varvsledningen ta bort honom från allt arbete på sovjetiska fartyg.

/.../

Med hänsyn till att K--- trots att han blivit komprometterad inte 
upphört med sin 'entliga verksamhet bör vi med hjälp av vår perso-
nal och betrodda medborgare fortsätta att studera honom; fartygs-
ledningarna på de fartyg som anlöper Göteborg för reparationsar-
beten bör se till att kontakter mellan sovjetiska sjömän och honom 
förhindras.

%. Ingenjör N--- A---, född #!%!, 'nne. Talar ryska (ytande och är 
social.

Under det att Rybatskaja Slava befann sig i Göteborg för repara-
tion visade sig N--- aldrig ombord på fartyget. Inte heller besökte 
han några av de andra sovjetiska fartyg som då låg inne för repara-
tion. I otvungna samtal mellan våra agenter och arbetare och tjänste-
män vid varvet, uttryckte sig de senare positivt om N--- och karaktä-
riserade honom som en medkännande och noggrann person. Hans 
frånvaro på de sovjetiska fartygen förklarades med att N--- hade ett 
mycket gott öga till sovjeter och att detta inte uppskattades av alla, 
och tydligen har han rekommenderats att bara i absoluta nödfall gå 
ombord på sovjetiska fartyg. N--- arbetar för tillfället som ---. I slutet 
av mars anlöpte tankfartyget Jachroma, tillhörande SSSR:s försvars-
ministerium, varvet för reparation. Vid dess anlöp uppgavs att det 
tillhörde SSSR:s ministerium för havs(ottan. N--- började att frek-
vent besöka detta fartyg, enligt uppgi& i sitt arbete och som tolk, 
och etablera omfattande kontakter med besättningsmedlemmarna. 
Denna senare informerade den medarbetare från Särskilda avdel-
ningen som ingick i besättningen om N---.

). Det hade även föreslagits att under reparationen studera 'rmans 
tolk, W---, som vår personal fått ögonen på #!$* när underhållsfar-

registrerats. Har kontakter hos hamnbevakningen och tullen.
1982 komprometterades K---, genom ledningens för KGB i

Kaliningrad försorg, med en artikel i magasinet Vodnyj transport,
som avslöjade hans verksamhet. Efter den händelsen tvingades
varvsledningen ta bort honom från allt arbete på sovjetiska fartyg.

Med hänsyn till att K--- trots att han blivit komprometterad inte
upphört med sin fientliga verksamhet bör vi med hjälp av vår perso-
nal och betrodda medborgare fortsätta att studera honom; fartygs-
ledningarna på de fartyg som anlöper Göteborg för reparationsar-
beten bör se till att kontakter mellan sovjetiska sjömän och honom
förhindras.

2. Ingenjör N--- A---, född 1929, finne. Talar ryska flytande och är
social.

Under det att Rybatskaja Slava befann sig i Göteborg för repara-
tion visade sig N--- aldrig ombord på fartyget. Inte heller besökte
han några av de andra sovjetiska fartyg som då låg inne för repara-
tion. I otvungna samtal mellan våra agenter och arbetare och tjänste-
män vid varvet, uttryckte sig de senare positivt om N--- och karaktä-
riserade honom som en medkännande och noggrann person. Hans
frånvaro på de sovjetiska fartygen förklarades med att N--- hade ett
mycket gott öga till sovjeter och att detta inte uppskattades av alla,
och tydligen har han rekommenderats att bara i absoluta nödfall gå
ombord på sovjetiska fartyg. N--- arbetar för tillfället som ---. I slutet
av mars anlöpte tankfartyget Jachroma, tillhörande SSSR:s försvars-
ministerium, varvet för reparation. Vid dess anlöp uppgavs att det
tillhörde SSSR:s ministerium för havsflottan. N--- började att frek-
vent besöka detta fartyg, enligt uppgift i sitt arbete och som tolk,
och etablera omfattande kontakter med besättningsmedlemmarna.
Denna senare informerade den medarbetare från Särskilda avdel-
ningen som ingick i besättningen om N---.

3. Det hade även föreslagits att under reparationen studera firmans
tolk, W---, som vår personal fått ögonen på 1980 när underhållsfar-
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tyget Bojevaja Slava befann sig i Göteborg för reparation. Denna 
utlänning dök omedelbart upp på fartyget e#er att ha lagt till$ vid 
varvet och arbetade sedan konstant ombord som tolk, samtidigt som 
han även tjänstgjorde som brandman. W--- J---, född %!&!, bördig 
från Leningrads län, 'nne till ursprunget, bosatt på följande adress: 
Göteborg ---, misstänks för kontakter med polisen och tullen.

När W--- befann sig ombord på fartyget framstod han som en 
social person och upprättade en mängd kontakter med besättnings-
medlemmarna. Han är väl bekant med rutinerna på våra fartyg och 
vet vilken status olika befattningshavare har ombord. Han talar bra 
ryska, är dock dåligt insatt i tekniska frågor, vilket skapade vissa 
svårigheter när arbetsrelaterade frågor som uppstod skulle lösas. I 
umgänget med andra arbetare uppför han sig distanserat och hög-
draget, de i sin tur tycker inte om honom och påstår att han är en 
dålig människa, men säger inte på vilket sätt. W--- approcherade 
(era gånger olika besättningsmedlemmar för att be om att få köpa 
vodka, utan att då känna vare sig rädsla eller förlägenhet. Själv 
tycker han om att dricka och har ibland bett besättningsmedlem-
mar bjuda in honom, klart medveten om att det skulle bryta mot 
gällande instruktion, som förbjuder alkoholförtäring på varvet. Till 
naturen snål, försöker vid första bästa tillfälle äta på fartyget eller 
ta med sig livsmedel. Nöjd med lön och materiella förhållanden. 
E#er att ha agerat förmedlare åt tre besättningsmedlemmar när 
dessa köpte begagnade bilar av typen ”Zjiguli”, krävde han katego-
riskt att bli tackad med sprit och cigaretter. På begäran av denna 
utredare inbjöds W--- till en födelsedagsfest för förste kylmekani-
kern V.I. L---. I berusat tillstånd ombads han att gissa åldern på de 
närvarande. W--- angav med absolut exakthet samtliga närvaran-
des födelsedatum. Dessa uppgi#er kunde han bara ha fått reda på 
genom fartygsrullan, som överlämnats till gränsmyndigheterna. I 
sin tjänsteställning har han inte tillgång till denna rulla. Under ett 
avspänt samtal med betrodde medborgaren ”V.V.P.” uttryckte sig 

$ Den term som används i den ryska originaltexten, otsjvartovka, betyder i själva ver-
ket ”lägga ut”. Det förefaller dock orimligt att det skulle vara vad som avses, och det 
kan tänkas att den ryske författaren av misstag skrivit detta ord i stället för det snar-
lika osjvartovka, vilket betyder just ”lägga till”. (Översättarens anm.)

tyget Bojevaja Slava befann sig i Göteborg för reparation. Denna
utlänning dök omedelbart upp på fartyget efter att ha lagt tills vid
varvet och arbetade sedan konstant ombord som tolk, samtidigt som
han även tjänstgjorde som brandman. W--- J---, född 1929, bördig
från Leningrads län, finne till ursprunget, bosatt på följande adress:
Göteborg ---, misstänks för kontakter med polisen och tullen.

När W--- befann sig ombord på fartyget framstod han som en
social person och upprättade en mängd kontakter med besättnings-
medlemmarna. Han är väl bekant med rutinerna på våra fartyg och
vet vilken status olika befattningshavare har ombord. Han talar bra
ryska, är dock dåligt insatt i tekniska frågor, vilket skapade vissa
svårigheter när arbetsrelaterade frågor som uppstod skulle lösas. I
umgänget med andra arbetare uppför han sig distanserat och hög-
draget, de i sin tur tycker inte om honom och påstår att han är en
dålig människa, men säger inte på vilket sätt. W--- approcherade
flera gånger olika besättningsmedlemmar för att be om att få köpa
vodka, utan att då känna vare sig rädsla eller förlägenhet. Själv
tycker han om att dricka och har ibland bett besättningsmedlem-
mar bjuda in honom, klart medveten om att det skulle bryta mot
gällande instruktion, som förbjuder alkoholförtäring på varvet. Till
naturen snål, försöker vid första bästa tillfälle äta på fartyget eller
ta med sig livsmedel. Nöjd med lön och materiella förhållanden.
Efter att ha agerat förmedlare åt tre besättningsmedlemmar när
dessa köpte begagnade bilar av typen "Zjiguli", krävde han katego-
riskt att bli tackad med sprit och cigaretter. På begäran av denna
utredare inbjöds W--- till en födelsedagsfest för förste kylmekani-
kern V.I. L---. I berusat tillstånd ombads han att gissa åldern på de
närvarande. W--- angav med absolut exakthet samtliga närvaran-
des födelsedatum. Dessa uppgifter kunde han bara ha fått reda på
genom fartygsrullan, som överlämnats till gränsmyndigheterna. I
sin tjänsteställning har han inte tillgång till denna rulla. Under ett
avspänt samtal med betrodde medborgaren "V.V.P." uttryckte sig

3 D e n  term som används i den ryska originaltexten, otsjvartovka, betyder i själva ver-
ket "lägga ut". Det förefaller dock orimligt att det skulle vara vad som avses, och det
kan tänkas att den ryske författaren av misstag skrivit detta ord i stället för det snar-
lika osjvartovka, vilket betyder just "lägga till". (Översättarens anm.)
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W--- negativt om ovan nämnde K---s förehavanden och sade i sam-
band med detta att han själv aldrig skulle ägna sig åt något sådant. 
Vid samma tillfälle uppgav han på frågan om var B--- L---, som tidi-
gare ägnat sig åt #entlig verksamhet gentemot sovjetiska sjömän, nu 
be#nner sig, att han inte visste, trots att detta inte stämmer överens 
med sanningen.

/.../

Möjligheten till kontakter med människor på stan som behärskar 
ryska och som kan användas av #endens specialtjänster för #ent-
lig bearbetning måste beaktas när kontraspionageåtgärderna i 
sy$e att skydda besättningarna på de fartyg som anlöper Göteborg 
organiseras.

Exempelvis träffade en grupp besättningsmedlemmar från 
Rybatskaja Slava, i vilken ingick agent ”Vladislav”, i januari %!"& på 
stan I--- H---, födelseår cirka %!&', jude, bosatt i Göteborg, talar sju 
språk däribland en förträ(ig ryska, bosatt på adress ---, telefon-
nummer ---. Initiativtagare till bekantskapen var I---. Mötet ägde 
rum i en av stadens a)ärer och såg till det yttre ut som en tillfällig-
het. I--- presenterade sig som ägare till #rma --- import & export. 
Visade tydlig sympati för sovjetiska sjömäns belägenhet och utta-
lade en önskan att bistå på olika sätt genom sitt stora kontaktnät i 
staden. Han överlämnade sitt visitkort och lyckades få våra sjömän 
att lova att de absolut skulle ringa. Genom en kontroll i telefonkata-
logen kunde det fastställas att I--- till yrket var nyhetsfotograf.

/.../

Särskilt intresserad var han av förste styrman P.A. Paulauskas och 
agent ”Vladislav”. Om sig själv uppgav han motstridiga uppgi$er. 
Han sade sig ha varit *era gånger i Sovjetunionen för att förhandla 
om att få köpa tillverkningsutrustning för glasögon, men, enligt 
egen mening, uppträder på den sovjetiska sidan onödigt försiktigt. 
För tillfället be#nner sig hans #rma på konkursens rand, men sta-
ten har beviljat honom ett långfristigt lån, vilket på ett par år ska få 
honom på fötter igen. Trots detta sålde I--- varor till de sovjetiska 

W--- negativt om ovan nämnde K---s förehavanden och sade i sam-
band med detta att han själv aldrig skulle ägna sig åt något sådant.
Vid samma tillfälle uppgav han på frågan om var B--- L---, som tidi-
gare ägnat sig åt fientlig verksamhet gentemot sovjetiska sjömän, nu
befinner sig, att han inte visste, trots att detta inte stämmer överens
med sanningen.

Möjligheten till kontakter med människor på stan som behärskar
ryska och som kan användas av fiendens specialtjänster för fient-
lig bearbetning måste beaktas när kontraspionageåtgärderna i
syfte att skydda besättningarna på de fartyg som anlöper Göteborg
organiseras.

Exempelvis träffade en grupp besättningsmedlemmar från
Rybatskaja Slava, i vilken ingick agent "Vladislav", i januari 1983 på
stan I--- H---, födelseår cirka 1930, jude, bosatt i Göteborg, talar sju
språk däribland en förträfflig ryska, bosatt på adress ---, telefon-
nummer ---. Initiativtagare till bekantskapen var I---. Mötet ägde
rum i en av stadens affärer och såg till det yttre ut som en tillfällig-
het. I--- presenterade sig som ägare till firma --- import er export.
Visade tydlig sympati för sovjetiska sjömäns belägenhet och utta-
lade en önskan att bistå på olika sätt genom sitt stora kontaktnät i
staden. Han överlämnade sitt visitkort och lyckades få våra sjömän
att lova att de absolut skulle ringa. Genom en kontroll i telefonkata-
logen kunde det fastställas att I--- till yrket var nyhetsfotograf.

Särskilt intresserad var han av förste styrman P.A. Paulauskas och
agent "Vladislav". Om sig själv uppgav han motstridiga uppgifter.
Han sade sig ha varit flera gånger i Sovjetunionen för att förhandla
om att få köpa tillverkningsutrustning för glasögon, men, enligt
egen mening, uppträder på den sovjetiska sidan onödigt försiktigt.
För tillfället befinner sig hans firma på konkursens rand, men sta-
ten har beviljat honom ett långfristigt lån, vilket på ett par år ska få
honom på fötter igen. Trots detta sålde I--- varor till de sovjetiska
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sjömännen till priser "era gånger lägre än normalt. Han har en dyr 
bil av märke ”Volvo”, en av de senaste modellerna. Är gi# med en 
kvinna från Kiev. Är i dag frånskild från hustrun. Har en dotter och 
en dotterdotter. På begäran av denna utredare ska$ade KGB-resi-
denturen upplysningar om I--- och meddelade att han och hans hus-
tru förbjudits inresa till SSSR och rekommenderade att besättnings-
medlemmarna avbröt kontakterna med honom, vilket också skedde 
under skenbart vackra förevändningar. Denna utredare %ck uppfatt-
ningen att I--- användes av %endens specialtjänster för att studera 
agent ”Vladislav”. När våra fartyg i framtiden ska besöka Göteborg 
måste agenter, betrodda medborgare och fartygsledning informe-
ras om beslutet att förhindra att sovjetiska sjömän kommer i kon-
takt med I---.

/.../

Göteborgs hamn var under kalla kriget (och är än idag) Sveriges viktigaste hamn för 
import och export. Flera viktiga industrier hade tillverkning och depåer i dess närhet och 
både öst och väst visade ett intresse för regionen. Sovjetunionens representation i staden 
utgjordes, utöver företag, av generalkonsulatet vid Sankt Sigfrids plan. Foto: David Castor.

Göteborgs hamn var under kalla kriget (och är än idag) Sveriges viktigaste hamn för
import och export. Flera viktiga industrier hade tillverkning och depåer i dess närhet och
både öst och väst visade ett intresse för regionen. Sovjetunionens representation i staden
utgjordes, utöver företag, av generalkonsulatet vid Sankt Sigfrids plan. Foto: David Castor.

sjömännen till priser flera gånger lägre än normalt. Han har en dyr
bil av märke "Volvo", en av de senaste modellerna. Är gift med en
kvinna från Kiev. Är i dag frånskild från hustrun. Har en dotter och
en dotterdotter. På begäran av denna utredare skaffade KGB-resi-
denturen upplysningar om o c h  meddelade att han och hans hus-
tru förbjudits inresa till SSSR och rekommenderade att besättnings-
medlemmarna avbröt kontakterna med honom, vilket också skedde
under skenbart vackra förevändningar. Denna utredare fick uppfatt-
ningen att I--- användes av fiendens specialtjänster för att studera
agent "Vladislav". När våra fartyg i framtiden ska besöka Göteborg
måste agenter, betrodda medborgare och fartygsledning informe-
ras om beslutet att förhindra att sovjetiska sjömän kommer i kon-
takt med
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Under det att Rybatskaja Slava befann sig i Göteborg, Sverige, för 
reparation uppvisade en majoritet av besättningsmedlemmarna 
goda moraliska och politiska kvaliteter och erforderlig disciplin-
nivå. Dock ägde några beklagliga händelser rum, avseende enskilda 
besättningsmedlemmars uppträdande. Således avvek kylmaskinist 
S.A. M--- ständigt från gruppen under landpermissionerna. På far-
tyget uppförde han sig något underligt, uppvisade tecken på e#erbli-
venhet och tappade snabbt kontrollen vid alkoholförtäring. Uppre-
pade samtal med fartygschefen A.M. Vitinovitj, på begäran av denna 
utredare, gav inget resultat. Under förevändningen att han led av 
en njursjukdom och måste ha noggrann vård, sant då M--- under 
många år lidit av sina njurar, mönstrade han av fartyget och sändes i 
februari !$%& till Klajpeda ombord på lastfartyget O. Russkij.

Den !' februari !$%& befann sig tre besättningsmedlemmar (...) 
på permission och köpte var och en moderna stereoanläggningar av 
typen ”Sharp - &(""” i en av a)ärerna. När de återkom till fartyget 
angav de att de kostat uppenbart mindre än vad man kunde förvänta 
sig. I sy#e att kontrollera denna uppgi# besökte denne utredare, far-
tygschefen samt de sovjetiska rederiernas representant i Sverige, 
V.A. Semjonov, den aktuella a)ären, vars försäljare är en god vän till 
V.A. Semjonov. Under samtalet med honom framkom följande. Den 
!' februari hade verkligen tre sovjetiska sjömän åtföljda av en svensk 
tolk besökt a)ären --- och införska)at tre sådana apparater till en 
kostnad av * +," kronor vardera; köpet gjordes med ett gemensamt 
kvitto, som på tolkens begäran ställdes till ”Götaverken”. Sjömän-
nen hade inte betalat några pengar, men bett honom utfärda kvitton 
till dem med kostnaden angiven till ! (," kronor per apparat, vilket 
han också gjorde; dessa kvitton saknar för honom således betydelse. 
Antagligen kommer apparaturen att belasta räkningen för fartygets 
reparation. Med tanke på att besättningen befann sig utomlands 
gjorde denna utredare inga ytterligare undersökningar av uppgif-
terna ombord på fartyget. Det faktum att man besökt a)ären hölls 
även det hemligt. Av agent ”Vladislav” och en rad betrodda erhölls 
information om att förste styrman P.M. P---, genom att utnyttja 
det faktum att varvet åtagit sig att stå för utgi#erna för besättning-
ens kulturaktiviteter i land, kunnat behålla i storleksordningen *"" 
rubel av de +"" rubel som avsatts för detta ändamål av -ottbasen, 

Under det att Rybatskaja Slava befann sig i Göteborg, Sverige, för
reparation uppvisade en majoritet av besättningsmedlemmarna
goda moraliska och politiska kvaliteter och erforderlig disciplin-
nivå. Dock ägde några beklagliga händelser rum, avseende enskilda
besättningsmedlemmars uppträdande. Således avvek kylmaskinist
S.A. M--- ständigt från gruppen under landpermissionerna. På far-
tyget uppförde han sig något underligt, uppvisade tecken på efterbli-
venhet och tappade snabbt kontrollen vid alkoholförtäring. Uppre-
pade samtal med fartygschefen A.M. Vitinovitj, på begäran av denna
utredare, gav inget resultat. Under förevändningen att han led av
en njursjukdom och måste ha noggrann vård, sant då M--- under
många år lidit av sina njurar, mönstrade han av fartyget och sändes i
februari 1983 till Klajpeda ombord på lastfartyget 0. Russkij.

Den 16 februari 1983 befann sig tre besättningsmedlemmar (...)
på permission och köpte var och en moderna stereoanläggningar av
typen "Sharp - 3700" i en av affärerna. När de återkom till fartyget
angav de att de kostat uppenbart mindre än vad man kunde förvänta
sig. I syfte att kontrollera denna uppgift besökte denne utredare, far-
tygschefen samt de sovjetiska rederiernas representant i Sverige,
V.A. Semjonov, den aktuella affären, vars försäljare är en god vän till
V.A. Semjonov. Under samtalet med honom framkom följande. Den
16 februari hade verkligen tre sovjetiska sjömän åtföljda av en svensk
tolk besökt affären --- och införskaffat tre sådana apparater till en
kostnad av 2 45o kronor vardera; köpet gjordes med ett gemensamt
kvitto, som på tolkens begäran ställdes till "Götaverken". Sjömän-
nen hade inte betalat några pengar, men bett honom utfärda kvitton
till dem med kostnaden angiven till 175o kronor per apparat, vilket
han också gjorde; dessa kvitton saknar för honom således betydelse.
Antagligen kommer apparaturen att belasta räkningen för fartygets
reparation. Med tanke på att besättningen befann sig utomlands
gjorde denna utredare inga ytterligare undersökningar av uppgif-
terna ombord på fartyget. Det faktum att man besökt affären hölls
även det hemligt. Av agent "Vladislav" och en rad betrodda erhölls
information om att förste styrman P.M. P---, genom att utnyttja
det faktum att varvet åtagit sig att stå för utgifterna för besättning-
ens kulturaktiviteter i land, kunnat behålla i storleksordningen zoo
rubel av de 400 rubel som avsatts för detta ändamål av flottbasen,
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och spenderat dessa på egna behov. När fartyget anlöpte Klajpeda 
överlämnades ovan nämnda information genom tullmyndigheterna 
under fartygsinspektionen. Just nu utreds dessa förseelser av par-
tiet och #ottbasens ledning. Samtidigt bör följande nämnas. Under 
reparationen införska$ade tre besättningsmedlemmar begagnade 
bilar av typen ”Zjiguli”. Deras utseende och tekniska skick lämnar 
mycket i övrigt att önska. Liknande bilar inköptes av besättnings-
medlemmar på andra sovjetiska fartyg. Dessa köp väckte stor för-
undran hos den svenska sidan. Som resultat av detta dök artikeln 
”Zjiguli anträder sista resan till hemlandet” upp i tidningen ”Göte-
borg Post”.% Med hänsyn till att sådana köp skadar den sovjetiska 
statens anseende på den internationella arenan anser jag att det vore 
e&ersträvansvärt att låta lämpliga instanser utreda rättigheterna för 
sovjetiska sjömän att köpa begagnade bilar utomlands.

Under reparationen i Göteborg införska$ades på operativ väg föl-
jande dokument, som bifogas rapporten:
' företaget ”Volvos” interna telefonkatalog;
' telefonkatalog över privatpersoner i staden Göteborg för !()*;
' telefonkatalog över företag för !()*;
' ritning över hamnen;
' kopplingsschema för stereoanläggning ”Pioneer”;
' exempel på postblanketter.

Slutsatser och rekommendationer
!. Av erhållet material framgår att de operativa förutsättningarna 

i Göteborg och på varvet ”Götaverken” utmärks av att det före-
kommer såväl personer som ägnar sig åt subversiv verksamhet 
bland sovjetiska sjömän och som vore intressanta för KGB att stu-
dera inom ramen för kontraspionaget, som personer som möj-
ligtvis tillhör +endens specialtjänster.

,. Att som täckmantel för en o-cer i aktiva reserven välja under-
hållsmekaniker för den elektriska utrustningen och automati-
ken på fartyg av typ ”R. Slava” möjliggör i tillfredsställande grad 
uppgi&en.

*. Det rekommenderas att de utlänningar för vilka redogörs i 

% Förmodligen Göteborgsposten, översättarens anm.

och spenderat dessa på egna behov. När fartyget anlöpte Klajpeda
överlämnades ovan nämnda information genom tullmyndigheterna
under fartygsinspektionen. Just nu utreds dessa förseelser av par-
tiet och flottbasens ledning. Samtidigt bör följande nämnas. Under
reparationen införskaffade tre besättningsmedlemmar begagnade
bilar av typen "Zjiguli". Deras utseende och tekniska skick lämnar
mycket i övrigt att önska. Liknande bilar inköptes av besättnings-
medlemmar på andra sovjetiska fartyg. Dessa köp väckte stor för-
undran hos den svenska sidan. Som resultat av detta dök artikeln
"Zjiguli anträder sista resan till hemlandet" upp i tidningen "Göte-
borg Post".4 Med hänsyn till att sådana köp skadar den sovjetiska
statens anseende på den internationella arenan anser jag att det vore
eftersträvansvärt att låta lämpliga instanser utreda rättigheterna för
sovjetiska sjömän att köpa begagnade bilar utomlands.

Under reparationen i Göteborg införskaffades på operativ väg föl-
jande dokument, som bifogas rapporten:
— företaget "Volvos" interna telefonkatalog;
— telefonkatalog över privatpersoner i staden Göteborg för 1983;
— telefonkatalog över företag för 1983;
— ritning över hamnen;
— kopplingsschema för stereoanläggning "Pioneer";
— exempel på postblanketter.

Slutsatser och rekommendationer
1. Av  erhållet material framgår att de operativa förutsättningarna

i Göteborg och på varvet "Götaverken" utmärks av att det före-
kommer såväl personer som ägnar sig åt subversiv verksamhet
bland sovjetiska sjömän och som vore intressanta för KGB att stu-
dera inom ramen för kontraspionaget, som personer som möj-
ligtvis tillhör fiendens specialtjänster.

2. Att som täckmantel för en officer i aktiva reserven välja under-
hållsmekaniker för den elektriska utrustningen och automati-
ken på fartyg av typ "R. Slava" möjliggör i tillfredsställande grad
uppgiften.

3. Det rekommenderas att de utlänningar för vilka redogörs i

4 Förmodligen Göteborgsposten, översättarens anm.
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rapporten och som för första gången uppmärksammats av oss 
kontrolleras mot motsvarande register hos KGB SSSR, samt att 
avgöra vilka av de personer, som agent ”Vladislav” studerade, 
som ska granskas närmare.

Förste utredare, aktiva reserven
Litauiska SSR:s KGB 

major /underskri$/

#" maj !%&'

No ()(*

rapporten och som för första gången uppmärksammats av oss
kontrolleras mot motsvarande register hos KGB SSSR, samt att
avgöra vilka av de personer, som agent "Vladislav" studerade,
som ska granskas närmare.

Förste utredare, aktiva reserven
Litauiska SSR:s KGB

major /underskrift/

20 maj 1983

No 6467

1 0 2



!"#

!"#$%$  &

Anteckningar erhållna från den Militära underrättelse-  
och säkerhetstjänsten (MUST), Rapport från generallöjtnant  

Vladimir Cheremnikhs besök på PRIO juni 1994

Vladimir Cheremnikh, född !$%&. Soldat i den sovjetiska armén från 
!$&%, deltog i den sovjetiska inmarschen i Prag i maj !$&'. Var o(-
cer i Leningrads militärområde fram till !$)). Vakthavande i sam-
band med nedskjutningen av U-% *yget !$)!.! Han genomgick Cen-
tralstabsakademin i Moskva !$))–!$)+. Skrev sitt examensarbete 
om Centralfronten (militär planering). Under sin tid vid akademin 
delade han rum med tre andra, senare mer kända personer: Dimi-
trij Jazov, Valentin Varennikov och Sergei Akhromejev. Han hade 
följaktligen en god placering i det ”old boys network”, som utveck-
lades under !$,"-talet. Mellan !$),–!$+% var Cheremnikh placerad 
i Fjärran Österns militärområde. Däre-er utnämndes han till en 
hög position på Centralfronten med placering i Östtyskland !$+%–
!$+). Han var då en av de få ryska generaler som talade tyska. Där-
e-er utnämndes han till Förste Vice Stabschef i Leningrads militär-
område !$+'–!$,", för att sedan tidigt !$," utnämnas till ”militär 
rådgivare” för den Afghanska armén. Senare när den sovjetiska 
befälsordningen bröt samman under sommaren !$," .ck gene-
ral Cheremnikh överta befälet över samtliga styrkor i Afghanis-
tan. Hans kon*ikt med försvarsminister Ustinov tvingade honom 
emellertid att avgå !$,%. Samtidigt utnämndes general Varennikov 
till befälhavare i Afghanistan. Cheremnikh återgick däre-er till sin 
tidigare befattning som Förste Vice Stabschef i Leningrads mili-
tärområde, en position han upprätthöll till sin pensionering !$,). 
För närvarande är *era av hans underordnade från kriget i Afgha-
nistan centralt placerade i Försvarsministeriet, vilket inkluderar 

! Var !$)", författarens anm.
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Anteckningar erhållna från den Militära underrättelse-
och säkerhetstjänsten (MUST), Rapport från generallöjtnant

Vladimir Cheremnikhs besök på PRIO juni 1994

Vladimir Cheremnikh, född 1924. Soldat i den sovjetiska armen från
1942, deltog i den sovjetiska inmarschen i Prag i maj 1945. Var offi-
cer i Leningrads militärområde fram till 1966. Vakthavande i sam-
band med nedskjutningen av U-2 flyget 1961.1 Han genomgick Cen-
tralstabsakademin i Moskva 1966-1967. Skrev sitt examensarbete
om Centralfronten (militär planering). Under sin tid vid akademin
delade han rum med tre andra, senare mer kända personer: Dimi-
trij Jazov, Valentin Varennikov och Sergei Akhromejev. Han hade
följaktligen en god placering i det "old boys network", som utveck-
lades under 1980-talet. Mellan 1968-1972 var Cheremnikh placerad
i Fjärran Österns militärområde. Därefter utnämndes han till en
hög position på Centralfronten med placering i Östtyskland 1972-
1976. Han var då en av de få ryska generaler som talade tyska. Där-
efter utnämndes han till Förste Vice Stabschef i Leningrads militär-
område 1975-1980, för att sedan tidigt 1980 utnämnas till "militär
rådgivare" för den Afghanska armen. Senare när den sovjetiska
befälsordningen bröt samman under sommaren 1980 fick gene-
ral Cheremnikh överta befälet över samtliga styrkor i Afghanis-
tan. Hans konflikt med försvarsminister Ustinov tvingade honom
emellertid att avgå 1982. Samtidigt utnämndes general Varennikov
till befälhavare i Afghanistan. Cheremnikh återgick därefter till sin
tidigare befattning som Förste Vice Stabschef i Leningrads mili-
tärområde, en position han upprätthöll till sin pensionering 1986.
För närvarande är flera av hans underordnade från kriget i Afgha-
nistan centralt placerade i Försvarsministeriet, vilket inkluderar

1 V a r  1960, författarens anm.
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försvarsminister Pavel Gratjov samt general Cheremnikhs båda när-
maste underordnade, de nuvarande vice försvarsministrarna gene-
ral Boris Gromov och general Valerij Mironov. Den senare har han 
ett stort förtroende för. Och det förefaller därmed som om Che-
remnikh har goda kontakter också inom !$$"-talets ”old boys net-
work”. Han ville inte framhäva Jazovs och Varennikovs inbland-
ning (liksom Akhromeievs självmord) i det ”tragiska” kuppförsöket 
!$$!. Enligt Cheremnikh skulle den som höll i kuppförsöket ha varit 
KGB-chefen Krutchkov, vilket jag också fått bekrä%at från annat 
håll. Det militära stödet för Vladimir Sjirinovskij (mellan &"–'( pro-
cent inom de strategiska raketstyrkorna och skilda specialstyrkor) 
var, vilket han underströk, en militär markering till president Jeltsin 
om att Gajdar var oacceptabel. Enligt general Cheremnikh kommer 
Sjirinovskij inte att komma till makten.

Han var mer orolig för personer typ Alexander Barkasjov, den 
militära ledaren för det fascistiska ”Rysslands Nationella Enhet”.

På PRIO höll general Cheremnikh två seminarier, ett om Afgha-
nistan och ett om den militära planeringen för Nordvästeuropa.

Afghanistan
General Cheremnikh hävdar själv att han sökte varna försvarsminis-
ter Ustinov redan i ett tidigt skede, vilket inte är osannolikt e%ersom 
denna kritiska uppfattning tycks ha gällt inom Generalstaben gene-
rellt sett. Generalstaben var inte förvarnad om beslutet och enligt 
arkiven tycks beslutet i breda kretsar (UD och Generalstaben) ha 
uppfattats som idioti, framförallt på grund av engelsmännens histo-
riska erfarenheter. Som rådgivare till den afghanska armén lärde sig 
general Cheremnikh farsi och läste koranen, och vad jag förstår stod 
han relativt nära den politiska ledningen i Kabul. Den mest tidsö-
dande verksamheten var, enligt honom själv, inte kriget med gerillan 
(som tog !( procent av hans tid) utan ”kriget” inom det afghanska 
kommunistpartiet – mellan Khalq och Parcham – vilket i prakti-
ken innebar en kon)ikt mellan den militära och politiska ledningen. 
Detta i sin tur avspeglades i en tredje ”front” mellan å ena sidan den 
sovjetiska armén (som hade en tät relation till den afghanska armén) 
och å andra sidan KGB/Partiet (som hade sina band till Parcham-
fraktionen inom det afghanska kommunistpartiet). För att handskas 
med dessa problem utvecklade han en privat underrättelsetjänst vid 

försvarsminister Pavel Gratjov samt general Cheremnikhs båda när-
maste underordnade, de nuvarande vice försvarsministrarna gene-
ral Boris Gromov och general Valerij Mironov. Den senare har han
ett stort förtroende för. Och det förefaller därmed som om Che-
remnikh har goda kontakter också inom 1990-talets "old boys net-
work". Han ville inte framhäva Jazovs och Varennikovs inbland-
ning (liksom Akhromeievs självmord) i det "tragiska" kuppförsöket
1991. Enligt Cheremnikh skulle den som höll i kuppförsöket ha varit
KGB-chefen Krutchkov, vilket jag också fått bekräftat från annat
håll. Det militära stödet för Vladimir Sjirinovskij (mellan 70-85 pro-
cent inom de strategiska raketstyrkorna och skilda specialstyrkor)
var, vilket han underströk, en militär markering till president Jeltsin
om att Gajdar var oacceptabel. Enligt general Cheremnikh kommer
Sjirinovskij inte att komma till makten.

Han var mer orolig för personer typ Alexander Barkasjov, den
militära ledaren för det fascistiska "Rysslands Nationella Enhet".

På PRIO höll general Cheremnikh två seminarier, ett om Afgha-
nistan och ett om den militära planeringen för Nordvästeuropa.

Afghanistan
General Cheremnikh hävdar själv att han sökte varna försvarsminis-
ter Ustinov redan i ett tidigt skede, vilket inte är osannolikt eftersom
denna kritiska uppfattning tycks ha gällt inom Generalstaben gene-
rellt sett. Generalstaben var inte förvarnad om beslutet och enligt
arkiven tycks beslutet i breda kretsar (UD och Generalstaben) ha
uppfattats som idioti, framförallt på grund av engelsmännens histo-
riska erfarenheter. Som rådgivare till den afghanska armen lärde sig
general Cheremnikh farsi och läste koranen, och vad jag förstår stod
han relativt nära den politiska ledningen i Kabul. Den mest tidsö-
dande verksamheten var, enligt honom själv, inte kriget med gerillan
(som tog 15 procent av hans tid) utan "kriget" inom det afghanska
kommunistpartiet - mellan Khalq och Parcham - vilket i prakti-
ken innebar en konflikt mellan den militära och politiska ledningen.
Detta i sin tur avspeglades i en tredje "front" mellan å ena sidan den
sovjetiska armen (som hade en tät relation till den afghanska armen)
och å andra sidan KGB/Partiet (som hade sina band till Parcham-
fraktionen inom det afghanska kommunistpartiet). För att handskas
med dessa problem utvecklade han en privat underrättelsetjänst vid
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sidan av KGB och GRU för att garantera säkra informationer. Kon-
$ikten med Ustinov ledde till sist att han omplacerades och återin-
sattes på sin tidigare position.

Militär planering för Skandinavien
Positionen som Förste Vice Stabschef innebar, vad jag förstår, ansvar 
för krigsplanläggning. Hans position i Leningrads militärområde 
gav honom en särskild kunskap om det nordiska området. Han var 
väl insatt i nordisk geogra% och fascinerades att se en del av dessa 
områden i verkligheten. Han hade tidigare aldrig varit utanför Öst-
blocket förutom i Afghanistan, i Japan (en gång?) och i Boris Gleb 
vid Kirkenes. Jag utgår ifrån att han före sin resa till Oslo förhörde 
sig om vad han kunde säga och vad som var mer sensitivt.

För Cheremnikh var Leningrads milos roll för framryckning i 
det nordiska området en självklarhet. Med Finland ”hade vi ett sär-
skilt avtal” som om nödvändigt medgav införandet av militära styr-
kor. Att detta inte nödvändigtvis skulle väcka entusiasm i Finland 
tog han också för givet. Finland skulle tas i sin helhet. Norska styr-
kor uppfattades inte som ett hot, men amerikanska styrkor avsedda 
för att sättas in i Norge bekymrade ryska planerare. Ambitionen 
var att Norge skulle ockuperas till och med Bodö. Enligt denna ver-
sion fanns inga planer för ett neutralt Sverige, men enligt en tidi-
gare, motsvarande, diskussion innefattades även Sverige i denna pla-
nering, liksom Nordnorge och Finland. Det enda som skiljer dessa 
båda versioner åt är just Sverige. Låt oss återkomma till detta.

Enligt general Cheremnikh fanns fyra infallsportar mot nordväst. 
Styrkorna i Leningrad skulle först inta Helsingfors för att däre&er 
ta Vasa. Styrkorna i Petrozavadosk hade till uppgi& att ta Uleåborg. 
Styrkorna i Kandalaksja skulle ta Boden i Sverige, medan styrkorna i 
Murmanskområdet skulle ta Nordnorge. Nordnorge var nödvändigt 
att ta av två skäl: dels som en utvidgad försvarszon mot framryck-
ande NATO-styrkor (egentligen först mot USA:s $ott- och $ygstyr-
kor och senare eventuellt mot arméstyrkor), dels som ett utvidgat 
basområde för den sovjetiska nord$ottan, e&ersom basområdet på 
Kolahalvön inte var tillräckligt, det vill säga alltför sårbart. Alla dessa 
uppgi&er stämmer väl överens med tidigare diskussioner i ämnet.

(Tidigare har Sverige getts samma centrala plats som Finland och 
Nordnorge. På frågan varför Sverige skulle tas och inte södra Norge 

sidan av KGB och GRU för att garantera säkra informationer. Kon-
flikten med Ustinov ledde till sist att han omplacerades och återin-
sattes på sin tidigare position.

Militär planering för Skandinavien
Positionen som Förste Vice Stabschef innebar, vad jag förstår, ansvar
för krigsplanläggning. Hans position i Leningrads militärområde
gav honom en särskild kunskap om det nordiska området. Han var
väl insatt i nordisk geografi och fascinerades att se en del av dessa
områden i verkligheten. Han hade tidigare aldrig varit utanför Öst-
blocket förutom i Afghanistan, i Japan (en gång?) och i Boris Gleb
vid Kirkenes. Jag utgår ifrån att han före sin resa till Oslo förhörde
sig om vad han kunde säga och vad som var mer sensitivt.

För Cheremnikh var Leningrads milos roll för framryckning i
det nordiska området en självklarhet. Med Finland "hade vi ett sär-
skilt avtal" som om nödvändigt medgav införandet av militära styr-
kor. Att detta inte nödvändigtvis skulle väcka entusiasm i Finland
tog han också för givet. Finland skulle tas i sin helhet. Norska styr-
kor uppfattades inte som ett hot, men amerikanska styrkor avsedda
för att sättas in i Norge bekymrade ryska planerare. Ambitionen
var att Norge skulle ockuperas till och med Bodö. Enligt denna ver-
sion fanns inga planer för ett neutralt Sverige, men enligt en tidi-
gare, motsvarande, diskussion innefattades även Sverige i denna pla-
nering, liksom Nordnorge och Finland. Det enda som skiljer dessa
båda versioner åt är just Sverige. Låt oss återkomma till detta.

Enligt general Cheremnikh fanns fyra infallsportar mot nordväst.
Styrkorna i Leningrad skulle först inta Helsingfors för att därefter
ta Vasa. Styrkorna i Petrozavadosk hade till uppgift att ta Uleåborg.
Styrkorna i Kandalaksja skulle ta Boden i Sverige, medan styrkorna i
Murmanskområdet skulle ta Nordnorge. Nordnorge var nödvändigt
att ta av två skäl: dels som en utvidgad försvarszon mot framryck-
ande NATO-styrkor (egentligen först mot USA:s flott- och flygstyr-
kor och senare eventuellt mot armsstyrkor), dels som ett utvidgat
basområde för den sovjetiska nordflottan, eftersom basområdet på
Kolahalvön inte var tillräckligt, det vill säga alltför sårbart. Alla dessa
uppgifter stämmer väl överens med tidigare diskussioner i ämnet.

(Tidigare har Sverige getts samma centrala plats som Finland och
Nordnorge. På frågan varför Sverige skulle tas och inte södra Norge
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angavs då att ”detta inte var nödvändigt”. Argumentet för att ta Sve-
rige var främst att Sverige hade en särskild roll för det amerikanska 
$yget. Vad jag förstår skulle svenska $ygbaser användas av ameri-
kanskt attack- och jakt$yg som förberedelse för och understöd till 
USA:s strategiska bomb$yg. Det strategiska bomb$yget var planerat 
att passera in över Sverige [kanske till del Finland] mot Sovjetunio-
nens ”so% underbelly” i Baltikum. Det vill säga först skulle AS-robo-
tar slå ut radaranläggningar och andra lu%försvarssystem i främst 
Baltikum. Däre%er skulle attack$yget gå in och neutralisera kvar-
varande lu%försvarssystem [reservsystem med mera]. Med känne-
dom om attack$ygets räckvidder i samband med låg$ygning och 
användning av e%erbränning torde utnyttjandet av svenska $ygba-
ser vara en förutsättning [min anmärkning]. Till sist skulle bomb-
$yg – och vad jag förstår understött av jakt$yg – gå in över Baltikum 
mot Leningrad och Moskva. För jakt$yget gäller detsamma som för 
attack$yget, det vill säga attack-, jakt- och bomb$yg måste ses som 
ett system [min anmärkning]. Detta var vad jag förstår de centrala 
argumenten för Moskvas krigsplaner och intressen för Sverige).

Därtill nämner general Cheremnikh den tredje amerikanska 
lu%burna divisionen förlagd till Storbritannien, som skulle $ygas in 
över Sverige och landsättas i Leningradsområdet. Vid presentatio-
nen på PRIO förnekade han emellertid att dessa argument var en 
tillräcklig grund för en ockupation av Sverige, och han talade istäl-
let – i tillfälle amerikanskt attack$yg utgick från Sverige – om möj-
ligheten av att bomba ut svenska $ygbaser, något som, vad jag för-
står, är lättare sagt än gjort. Möjligtvis kan man tänka sig att den 
sovjetiska militära ledningen förutsatte en omfattande användning 
av kärnvapen.

angavs då att "detta inte var nödvändigt". Argumentet för att ta Sve-
rige var främst att Sverige hade en särskild roll för det amerikanska
flyget. Vad jag förstår skulle svenska flygbaser användas av ameri-
kanskt attack- och jaktflyg som förberedelse för och understöd till
USA:s strategiska bombflyg. Det strategiska bombflyget var planerat
att passera in över Sverige [kanske till del Finland] mot Sovjetunio-
nens "soft underbelly" i Baltikum. Det vill säga först skulle AS-robo-
tar slå ut radaranläggningar och andra luftförsvarssystem i främst
Baltikum. Därefter skulle attackflyget gå in och neutralisera kvar-
varande luftförsvarssystem [reservsystem med mera]. Med känne-
dom om attackflygets räckvidder i samband med lågflygning och
användning av efterbränning torde utnyttjandet av svenska flygba-
ser vara en förutsättning [min anmärkning]. Till sist skulle bomb-
flyg - och vad jag förstår understött av jaktflyg - gå in över Baltikum
mot Leningrad och Moskva. För jaktflyget gäller detsamma som för
attackflyget, det vill säga attack-, jakt- och bombflyg måste ses som
ett system [min anmärkning]. Detta var vad jag förstår de centrala
argumenten för Moskvas krigsplaner och intressen för Sverige).

Därtill nämner general Cheremnikh den tredje amerikanska
luftburna divisionen förlagd till Storbritannien, som skulle flygas in
över Sverige och landsättas i Leningradsområdet. Vid presentatio-
nen på PRIO förnekade han emellertid att dessa argument var en
tillräcklig grund för en ockupation av Sverige, och han talade istäl-
let - i tillfälle amerikanskt attackflyg utgick från Sverige - om möj-
ligheten av att bomba ut svenska flygbaser, något som, vad jag för-
står, är lättare sagt än gjort. Möjligtvis kan man tänka sig att den
sovjetiska militära ledningen förutsatte en omfattande användning
av kärnvapen.
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Källor

Inledning 
Nedan redovisas de källor jag använt för denna e$eranalys av det 
sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget. Låt mig börja med 
att säga något om hur jag allmänt tänker när jag värderar deras 
trovärdighet.

Många av de skri$liga källorna har tillkommit av avhoppare från 
Sovjetunionen. Det är i och för sig inte egendomligt. KGB kunde 
vara hämningslöst när det gällde sin behandling av dissidenter till 
staten och dess politik, ibland till och med utomlands. Så först när 
dessa kände sig säkra från hämnd vågade de tala om vad som var 
statens hemligheter eller ”sanningar” som var obehagliga för stats-
ledningen. Det är också så, att i de %esta fall har författarna ha$ en 
eller %era amerikanska eller brittiska medförfattare, vilket skulle 
kunna innebära att formuleringarna – medvetet eller omedvetet – 
gagnar den egna sidans motiv för sitt handlande under kalla kriget.

Nu behöver detta inte innebära att vittnesmålen är mer osanna än 
andra faktaböcker. Avhopparen får dock något istället, till exempel 
amerikanskt medborgarskap, skydd från KGB eller försörjning. Han 
kan tänkas ge vad som förväntas av honom. Ett så dramatiskt beslut 
som att hoppa av är å andra sidan o$a förbundet med en karaktär 
som kan verka i motsatt riktning, särskilt som avhopparna i regel 
tillhört en privilegierad grupp i det sovjetiska samhället med god 
utbildning. Medförfattarna var i sin tur i regel hämtade från den 
västerländska akademiska världen med vana att ta ställning med 
objektivitet. Deras roll torde i regel främst ha varit att säkerställa att 
språkbehandlingen skulle bli acceptabel för engelskspråkiga läsare. 
De nämnda riskerna måste emellertid beaktas när man tar till sig ett 

Källor

Inledning
Nedan redovisas de källor jag använt för denna efteranalys av det
sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget. Låt mig börja med
att säga något om hur jag allmänt tänker när jag värderar deras
trovärdighet.

Många av de skriftliga källorna har tillkommit av avhoppare från
Sovjetunionen. Det är i och för sig inte egendomligt. KGB kunde
vara hämningslöst när det gällde sin behandling av dissidenter till
staten och dess politik, ibland till och med utomlands. Så först när
dessa kände sig säkra från hämnd vågade de tala om vad som var
statens hemligheter eller "sanningar" som var obehagliga för stats-
ledningen. Det är också så, att i de flesta fall har författarna haft en
eller flera amerikanska eller brittiska medförfattare, vilket skulle
kunna innebära att formuleringarna - medvetet eller omedvetet -
gagnar den egna sidans motiv för sitt handlande under kalla kriget.

Nu behöver detta inte innebära att vittnesmålen är mer osanna än
andra faktaböcker. Avhopparen får dock något istället, till exempel
amerikanskt medborgarskap, skydd från KGB eller försörjning. Han
kan tänkas ge vad som förväntas av honom. Ett så dramatiskt beslut
som att hoppa av är å andra sidan ofta förbundet med en karaktär
som kan verka i motsatt riktning, särskilt som avhopparna i regel
tillhört en privilegierad grupp i det sovjetiska samhället med god
utbildning. Medförfattarna var i sin tur i regel hämtade från den
västerländska akademiska världen med vana att ta ställning med
objektivitet. Deras roll torde i regel främst ha varit att säkerställa att
språkbehandlingen skulle bli acceptabel för engelskspråkiga läsare.
De nämnda riskerna måste emellertid beaktas när man tar till sig ett
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påstående eller skall göra en allmän bedömning av varje källa för sig. 
Det känns alltid bra att kunna få samma beskrivning från två eller 
$era källor, som rimligen inte har samma ursprung.

Som exempel på hur jag arbetat tar jag här inledningsvis upp 
Sjevtjenko, som i sin memoarbok anger att den sovjetiska ledningen 
i början av !%&"-talet tog ett beslut att sända ubåtar mot de svenska 
och norska kusterna. Det passar naturligtvis mig personligen, då jag 
fortfarande hävdar att det i allt väsentligt var sovjetiska ubåtar som 
var vid våra kuster. Är källan trovärdig? ”U !'&” grundstötte före det 
att boken färdigställdes. ”Whiskey on the rocks” (ck stor internatio-
nell uppmärksamhet. Händelsen var aktuell i tiden även i USA när 
memoarerna skrivs och därför lämplig som exempel på sovjetled-
ningens olika agerande i ord respektive handling.

Intressant är tidpunkten då beslutet enligt Sjevtjenko fattades: 
början av !%&"-talet. Han var då Gromykos rådgivare i nedrust-
ningsfrågor och hade således god insyn i de utrikespolitiska beslu-
ten i Sovjetledningen. Tidpunkten passar med vår uppfattning att 
kränkningarna i inre vatten började på !%&"-talet, även om vi tog 
det till oss först på !%#"-talet. Rapporterna från !%&"-talet hade avvi-
sats på grund av de grunda vatten, i vilka de inträ)at. Intressant är 
också, att Norge nämns i sammanhanget, vars kränkningar blir en 
stor massmedial fråga först senare på !%#"-talet och väl aldrig blev 
det i USA på samma sätt som ”U !'&”. Sjevtjenko hade ej heller något 
att tjäna på just detta exempel vad gäller att få sitt medborgarskap i 
USA. Det han ger är endast två exempel på kommuniststatens tveeg-
gade sätt att behandla Väst. Det andra exemplet är att Sovjetunionen 
fortsatte B-vapenforskning, -tillverkning och -lagring även e*er det 
att man !%&+ skrivit under avtalet att till och med förstöra de lager 
man redan hade.! Det senare vet vi är sant. Sammanfattningsvis drar 
jag slutsatsen att också uppgi*en om ubåtsbeslutet är trovärdig.

I sammanhanget kan jag inte låta bli att fråga mig varför ingen 
nämnde denna källa angående nationalitetsfrågan – varken för mig 
eller vad jag förstår för någon regeringsmedlem – under ubåts-
kränkningarnas !%#"-tal? Betyder det att ingen vid den militära 

! Detta med undantag för det säkerhetslager av smittkoppsbakterier som man tillsam-
mans med USA skulle spara för tillverkning av vaccin om sjukdomen skulle komma 
tillbaka.

påstående eller skall göra en allmän bedömning av varje källa för sig.
Det känns alltid bra att kunna få samma beskrivning från två eller
flera källor, som rimligen inte har samma ursprung.

Som exempel på hur jag arbetat tar jag här inledningsvis upp
Sjevtjenko, som i sin memoarbok anger att den sovjetiska ledningen
i början av 1970-talet tog ett beslut att sända ubåtar mot de svenska
och norska kusterna. Det passar naturligtvis mig personligen, då jag
fortfarande hävdar att det i allt väsentligt var sovjetiska ubåtar som
var vid våra kuster. Är källan trovärdig? "U137" grundstötte före det
att boken färdigställdes. "Whiskey on the rocks" fick stor internatio-
nell uppmärksamhet. Händelsen var aktuell i tiden även i USA när
memoarerna skrivs och därför lämplig som exempel på sovjetled-
ningens olika agerande i ord respektive handling.

Intressant är tidpunkten då beslutet enligt Sjevtjenko fattades:
början av 1970-talet. Han var då Gromykos rådgivare i nedrust-
ningsfrågor och hade således god insyn i de utrikespolitiska beslu-
ten i Sovjetledningen. Tidpunkten passar med vår uppfattning att
kränkningarna i inre vatten började på 1970-talet, även om vi tog
det till oss först på 1980-talet. Rapporterna från 1970-talet hade avvi-
sats på grund av de grunda vatten, i vilka de inträffat. Intressant är
också, att Norge nämns i sammanhanget, vars kränkningar blir en
stor massmedial fråga först senare på 1980-talet och väl aldrig blev
det i USA på samma sätt som "U137". Sjevtjenko hade ej heller något
att tjäna på just detta exempel vad gäller att få sitt medborgarskap i
USA. Det han ger är endast två exempel på kommuniststatens tveeg-
gade sätt att behandla Väst. Det andra exemplet är att Sovjetunionen
fortsatte B-vapenforskning, -tillverkning och -lagring även efter det
att man 1972 skrivit under avtalet att till och med förstöra de lager
man redan hade.' Det senare vet vi är sant. Sammanfattningsvis drar
jag slutsatsen att också uppgiften om ubåtsbeslutet är trovärdig.

I sammanhanget kan jag inte låta bli att fråga mig varför ingen
nämnde denna källa angående nationalitetsfrågan - varken för mig
eller vad jag förstår för någon regeringsmedlem - under ubåts-
kränkningarnas 1980-tal? Betyder det att ingen vid den militära

1 D e t t a  med undantag för det säkerhetslager av smittkoppsbakterier som man tillsam-
mans med USA skulle spara för tillverkning av vaccin om sjukdomen skulle komma
tillbaka.
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underrättelsetjänsten, vid $ottan, inom diplomatkåren eller reger-
ingskansliet i övrigt läste dessa memoarer? Jag minns ej heller att 
någon journalist nämnde denna källa. Det handlar ju trots allt 
om en hög utrikespolitisk tjänsteman från den stat som vi o%ci-
ellt under hela kalla kriget såg som en möjlig angripare. Lästes inte 
sådana memoarer? Eller tyckte den som läste dem att ”det vet vi ju 
redan” vid tidpunkten för läsandet och glömde sedan bort citatet när 
ubåtskränkningarna började ifrågasättas i slutet på !#&"-talet eller 
nationalitetsbestämningen under !##"-talet.

Andra skri'liga källor utgörs av analyser skrivna av västerländ-
ska forskare, som försöker beskriva det sovjetiska hotet utgående 
från öppna källor inom Warszawapakten, i tal, artiklar och böcker 
samt utvärdering av organisationsutveckling, bland annat inom led-
ningsstrukturen, och fredsgruppering av stridskra'erna. I det fal-
let råder väl ingen tvekan om att författarna strävat e'er att (nna ut 
sanningen. Däremot kan de ha missbedömt vad källorna uttryckte. 
Deras slutsatser är ändå av värde för jämförelser.

De muntliga källorna är mer svårbedömbara. Här framträder 
faktorn att ”de säger vad jag vill höra” kra'igare. Vidare tillkommer 
att de under tiden sedan !##! läst mycket i tidningar och böcker, 
som kan vara spekulationer mer än fakta och som de har svårt för 
att skilja ut ifrån kunskaper förvärvade ”när det begav sig”. Också i 
dessa fall är det väsentligt att jämföra uppgi'erna med varandra och 
särskilt med de skri'liga källor som tillkommit under kalla kriget.

Litteratur
”A Landing Operation in Denmark”, Pawel Piotrowski, artikel i 
Wpost, Warszawa, )* juni )""), nedladdad från PHP:s hemsida. En 
redogörelse för den polska planeringen på !#+"-talet för den så kall-
lade Kustfrontens anfall mot Danmark, som kan kontrolleras mot 
DIIS studie (se nedan).

Att bryta med Moskva, Arkadij N. Sjevtjenko (Stockholm: Bonniers, 
!#&,). Utgiven första gången i USA !#&*. Sjevtjenko var på !#+"-
talet tjänsteman i det sovjetiska utrikesdepartementet och blev i 
början av !#-"-talet rådgivare åt Gromyko som sovjetisk förhand-
lare i nedrustningsfrågor, vilka särskilt vad gäller kärnvapenbalan-
sen aktualiserades vid denna tid. E'er det att han blivit biträdande 

underrättelsetjänsten, vid flottan, inom diplomatkåren eller reger-
ingskansliet i övrigt läste dessa memoarer? Jag minns ej heller att
någon journalist nämnde denna källa. Det handlar ju trots allt
om en hög utrikespolitisk tjänsteman från den stat som vi offici-
ellt under hela kalla kriget såg som en möjlig angripare. Lästes inte
sådana memoarer? Eller tyckte den som läste dem att "det vet vi ju
redan" vid tidpunkten för läsandet och glömde sedan bort citatet när
ubåtskränkningarna började ifrågasättas i slutet på 1980 -talet eller
nationalitetsbestämningen under 1990-talet.

Andra skriftliga källor utgörs av analyser skrivna av västerländ-
ska forskare, som försöker beskriva det sovjetiska hotet utgående
från öppna källor inom Warszawapakten, i tal, artiklar och böcker
samt utvärdering av organisationsutveckling, bland annat inom led-
ningsstrukturen, och fredsgruppering av stridskrafterna. I det fal-
let råder väl ingen tvekan om att författarna strävat efter att finna ut
sanningen. Däremot kan de ha missbedömt vad källorna uttryckte.
Deras slutsatser är ändå av värde för jämförelser.

De muntliga källorna är mer svårbedömbara. Här framträder
faktorn att "de säger vad jag vill höra" kraftigare. Vidare tillkommer
att de under tiden sedan 1991 läst mycket i tidningar och böcker,
som kan vara spekulationer mer än fakta och som de har svårt för
att skilja ut ifrån kunskaper förvärvade "när det begav sig". Också i
dessa fall är det väsentligt att jämföra uppgifterna med varandra och
särskilt med de skriftliga källor som tillkommit under kalla kriget.

Litteratur
"A Landing Operation in Denmark", Pawel Piotrowski, artikel i
Wpost, Warszawa, 23 juni 2002, nedladdad från PHP:s hemsida. En
redogörelse för den polska planeringen på 1960-talet för den så kall-
lade Kustfrontens anfall mot Danmark, som kan kontrolleras mot
DIIS studie (se nedan).

Att bryta med Moskva, Arkadij N. Sjevtjenko (Stockholm: Bonniers,
1985). Utgiven första gången i USA 1983. Sjevtjenko var på 1960-
talet tjänsteman i det sovjetiska utrikesdepartementet och blev i
början av 1970-talet rådgivare åt Gromyko som sovjetisk förhand-
lare i nedrustningsfrågor, vilka särskilt vad gäller kärnvapenbalan-
sen aktualiserades vid denna tid. Efter det att han blivit biträdande
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generalsekreterare värvades han som agent av CIA mot lö#e om att 
senare erhålla amerikanskt medborgarskap. Han hoppade av !$%& 
och skrev e#er ”debrie'ng” dessa memoarer. Avhoppare framställs i 
varje fall av den sovjetiska/ryska desinformationsmyndigheten som 
inte trovärdiga. Jag har redan i inledningen förklarat varför jag har 
en mer nyanserad uppfattning och särskilt vad gäller av Sjevtjenko 
använt citat.

Biohazard, Ken Alibek med Stephen Handelman (New York: Ran-
dom House, !$$$). Egentligen heter författaren Kalatjan Alibekov. 
Han var vid avhoppet förste ställföreträdande chef för forskning och 
produktion i Biopreparat, det vill säga för Sovjetunionens program 
avseende biologiska stridsmedel. Alibekov utbildades vid den mili-
tära institutionen vid Tomsks Medicinska institut och 'ck !$%( till-
sammans med ett par andra i kursen erbjudande om anställning i 
detta hemliga projekt. Avancerade e#er hand till den näst högsta 
befattningen och hoppade av hösten !$$! till Storbritannien och 
kom till USA !$$), där memoarerna författades med hjälp av Hen-
delman. De lämnade uppgi#erna är sakliga och har kunnat jämfö-
ras med kunskaper jag redan erhållit e#er min pensionering vid en 
gruppstudie om B-hotet i den nya världen. Alibekovs memoarer 
bedöms vara trovärdiga.

Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 
!"#$–!""! (Köpenhamn: Dansk Institut for Internationale Studier 
(DIIS), )""*).

Initiativ till dessa studier togs av en regeringskommission under 
Nyrup Rasmussen och överfördes senare till det nybildade DIIS 
)""(. Forskarna har förutom avhemligade delar av västliga arkiv ha# 
tillgång till kvarvarande arkiv i de före detta WP-länderna, Polen, 
Ungern och Tjeckoslovakien (nu två skilda stater) samt i Tyskland 
kvarvarande delar av de före detta östtyska arkiven. Detta kunde 
kompletteras med nationella vittnen, som under kalla kriget verkade 
inom olika sektorer på beslutande nivå i dessa stater. Vissa av fors-
karna har också deltagit i det internationella forskningssamarbetet 
Parallel History Project (PHP), vars kunskaper de kunna använda. 
Fakta som hämtas från studien får därför i huvudsak bedömas ha 
hög saklighet och vara bekrä#ade av olika källor.

generalsekreterare värvades han som agent av CIA mot löfte om att
senare erhålla amerikanskt medborgarskap. Han hoppade av 1976
och skrev efter "debriefing" dessa memoarer. Avhoppare framställs i
varje fall av den sovjetiska/ryska desinformationsmyndigheten som
inte trovärdiga. Jag har redan i inledningen förklarat varför jag har
en mer nyanserad uppfattning och särskilt vad gäller av Sjevtjenko
använt citat.

Biohazard, Ken Alibek med Stephen Handelman (New York: Ran-
dom House, 1999). Egentligen heter författaren Kalatjan Alibekov.
Han var vid avhoppet förste ställföreträdande chef för forskning och
produktion i Biopreparat, det vill säga för Sovjetunionens program
avseende biologiska stridsmedel. Alibekov utbildades vid den mili-
tära institutionen vid Tomsks Medicinska institut och fick 1973 till-
sammans med ett par andra i kursen erbjudande om anställning i
detta hemliga projekt. Avancerade efter hand till den näst högsta
befattningen och hoppade av hösten 1991 till Storbritannien och
kom till USA 1992, där memoarerna författades med hjälp av Hen-
delman. De lämnade uppgifterna är sakliga och har kunnat jämfö-
ras med kunskaper jag redan erhållit efter min pensionering vid en
gruppstudie om B-hotet i den nya världen. Alibekovs memoarer
bedöms vara trovärdiga.

Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation
1945-1991 (Köpenhamn: Dansk Institut for Internationale Studier
(DIIS), 2005).

Initiativ till dessa studier togs av en regeringskommission under
Nyrup Rasmussen och överfördes senare till det nybildade DIIS
2003. Forskarna har förutom avhemligade delar av västliga arkiv haft
tillgång till kvarvarande arkiv i de före detta WP-länderna, Polen,
Ungern och Tjeckoslovakien (nu två skilda stater) samt i Tyskland
kvarvarande delar av de före detta östtyska arkiven. Detta kunde
kompletteras med nationella vittnen, som under kalla kriget verkade
inom olika sektorer på beslutande nivå i dessa stater. Vissa av fors-
karna har också deltagit i det internationella forskningssamarbetet
Parallel History Project (PHP), vars kunskaper de kunna använda.
Fakta som hämtas från studien får därför i huvudsak bedömas ha
hög saklighet och vara bekräftade av olika källor.
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Från svensk sakkunnig utgångspunkt är det emellertid besvä-
rande att studien helt accepterat Ola Tunanders konspirationste-
ori om att det var amerikanska och brittiska ubåtar som kränkte 
svenska inre vatten med en tyngdpunkt under !"#$-talet. Utred-
ningen har väckt kritik också i Danmark, bland annat i ubåtsfrå-
gan, då det skulle ha inneburit att danska militära myndigheter till-
låtit brott mot landets tillträdesbestämmelser till de danska sunden: 
Utländska ubåtar skulle passera i övervattensläge. DIIS forskare frå-
gar sig dock, om de danska bevakningssystemen hade tillräcklig tek-
nisk säkerhet för att garantera att inte dolda genomfarter kan ha ägt 
rum. I en jämförelse med svenska erfarenheter måste man då dock 
fråga sig, om inte kontinuerliga sådana dolda intränganden under 
minst en femtonårsperiod någon gång skulle ha upptäckts. I övrigt 
se min tidigare uppsats.

Kan i övrigt kontrolleras mot PHP:s resultatredovisningar (se 
nedan).

Direktoratet – Stalins spionchef berättar, Pavel Sudplatov, Anatoli 
Sudoplatov samt Jerrold L. och Leona P. Schecter, först publicerad 
i Boston, !""%.

Memoarerna är skrivna !""& (när Sudoplatov är #' år) med hjälp 
av hans son Anatolij och ett amerikanskt par, Ferrold L. och Leona P. 
Schecter. Med hänsyn härtill kan det kanske sättas vissa frågetecken 
för sakuppgi(erna. Det )nns dock sammanhang som talar för käl-
lans tillförlitlighet. Sudaplatov rensades ut strax e(er sin mångår-
ige chef Berija och satt i fängelse till !"*#. Hans son försökte e(er 
benådandet få upprättelse för sin far och )ck genom gamla arbets-
kamrater till honom ta del av dokument från hans verksamhetstid. 
Parallellt med PS memoarskrivande höll säkerhetstjänsten på med 
att skriva KGB:s historia, varvid de hade behov av att PS hjälpte till 
med att identi)era använda täcknamn, ett lyckligt sammanträ+ande 
som enligt utsago har stimulerat Sudaplatovs minnesbilder.

Det förekommer emellertid vad jag vill beteckna som överdri(er 
i vad hans agenter har sagt sig åstadkomma, till exempel i fråga om 
rekrytering av agenter i verksamhetslandet. Det är väl som Sudala-
tov på något ställe säger, att #$ procent av underrättelserna normalt 
härstammar från att någon pratar för mycket utan att vara medve-
ten om vart de uppgi(er som lämnas tar vägen. Det gäller säkert 

Från svensk sakkunnig utgångspunkt är det emellertid besvä-
rande att studien helt accepterat Ola Tunanders konspirationste-
ori om att det var amerikanska och brittiska ubåtar som kränkte
svenska inre vatten med en tyngdpunkt under 1980-talet. Utred-
ningen har väckt kritik också i Danmark, bland annat i ubåtsfrå-
gan, då det skulle ha inneburit att danska militära myndigheter till-
låtit brott mot landets tillträdesbestämmelser till de danska sunden:
Utländska ubåtar skulle passera i övervattensläge. DIIS forskare frå-
gar sig dock, om de danska bevakningssystemen hade tillräcklig tek-
nisk säkerhet för att garantera att inte dolda genomfarter kan ha ägt
rum. I en jämförelse med svenska erfarenheter måste man då dock
fråga sig, om inte kontinuerliga sådana dolda intränganden under
minst en femtonårsperiod någon gång skulle ha upptäckts. I övrigt
se min tidigare uppsats.

Kan i övrigt kontrolleras mot PHP:s resultatredovisningar (se
nedan).

Direktoratet - Stalins spionchef berättar, Pavel Sudplatov, Anatoli
Sudoplatov samt Jerrold L. och Leona P. Schecter, först publicerad
i Boston, 1994.

Memoarerna är skrivna 1992 (när Sudoplatov är 85 år) med hjälp
av hans son Anatolij och ett amerikanskt par, Ferrold L. och Leona P.
Schecter. Med hänsyn härtill kan det kanske sättas vissa frågetecken
för sakuppgifterna. Det finns dock sammanhang som talar för käl-
lans tillförlitlighet. Sudaplatov rensades ut strax efter sin mångår-
ige chef Berija och satt i fängelse till 1968. Hans son försökte efter
benådandet få upprättelse för sin far och fick genom gamla arbets-
kamrater till honom ta del av dokument från hans verksamhetstid.
Parallellt med PS memoarskrivande höll säkerhetstjänsten på med
att skriva KGB:s historia, varvid de hade behov av att PS hjälpte till
med att identifiera använda täcknamn, ett lyckligt sammanträffande
som enligt utsago har stimulerat Sudaplatovs minnesbilder.

Det förekommer emellertid vad jag vill beteckna som överdrifter
i vad hans agenter har sagt sig åstadkomma, till exempel i fråga om
rekrytering av agenter i verksamhetslandet. Det är väl som Sudala-
tov på något ställe säger, att 8o procent av underrättelserna normalt
härstammar från att någon pratar för mycket utan att vara medve-
ten om vart de uppgifter som lämnas tar vägen. Det gäller säkert
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en del av de forskare i atomvapenprojektet Manhattan, som i boken 
anges som medvetna uppgi#slämnare och vilka påståenden man 
från amerikansk sida betecknat som förtal. Likaså kan berättelsen 
av familjen Rybkins betydelse för vapenstilleståndet mellan Fin-
land och Sovjetunionen vara överdriven av uppgi#slämnarna själva. 
Sudoplatov (eller hans son?) synes sålunda ibland själv ha brustit i 
sin källkritik. Naturligtvis $nns det också minnesluckor, som kan ha 
lett till felaktiga beskrivningar eller utelämnande av uppgi#er som 
skulle varit av betydelse för att förstå viktiga skeenden. I stort torde 
dock Sudaplatov beskriva verkligheten, om än med överdri#er.

Fjärde !ygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska !ygvap-
net i försvarsbesluten "#$%–"#&'. Underlag, beslut och genomförande 
i nationellt och internationellt perspektiv, FoKK nr %, Bertil Wenner-
holm (Stockholm: Försvarshögskolan, "&&').

I boken beskrivs ingående samt jämförs det svenska (ygvapnet 
under perioden !)*&- och !)+&-tal med (era av världens övriga. Det 
sovjetiska behandlas i bilaga ,, i vilken bland annat står att de ryska 
planens prestanda och deras vapen och andra hjälpmedel från slu-
tet av !)*&-talet var jämbördiga med Västs. Dessa bedömningar 
vilar dock på antaganden om prestanda. Vid den tyska återfören-
ingen i början av !))&-talet visade sig de enskilda sovjetiska (ygpla-
nen i Centraleuropa med sin beväpning i en duell sig till och med 
vara överlägsna de amerikanska med sin beväpning. Detta förhål-
lande kan enligt Försvarets Materielverk ha varit gällande från mit-
ten av !)-&-talet och bygger på praktiskt fastställda prestanda. För 
den totala e.ekten måste emellertid mycket annat vägas in, som till 
exempel ledning och utbildning.

Inside Spetsnaz, Soviet Special Operations. A Critical Analysis. Anto-
logi redigerad av Kirsten Amundsen (Novato, CA: Presidio Press, 
!))&).
Major Burgess är en arméo/cer med specialoperationer som spe-
cialitet. Uppsatserna är skrivna e#er det att Suvorovs böcker gavs 
ut och synes bland annat ha till sy#e att något dämpa en överdri-
ven uppfattning i Västs mediavärld om spetsnaz omfattning och för-
måga, skapad av Suvorov (se nedan). Den norska forskaren Kirsten 
Amundsen har skrivit en av uppsatserna om ubåtskränkningarna i 

en del av de forskare i atomvapenprojektet Manhattan, som i boken
anges som medvetna uppgiftslämnare och vilka påståenden man
från amerikansk sida betecknat som förtal. Likaså kan berättelsen
av familjen Rybkins betydelse för vapenstilleståndet mellan Fin-
land och Sovjetunionen vara överdriven av uppgiftslämnarna själva.
Sudoplatov (eller hans son?) synes sålunda ibland själv ha brustit i
sin källkritik. Naturligtvis finns det också minnesluckor, som kan ha
lett till felaktiga beskrivningar eller utelämnande av uppgifter som
skulle varit av betydelse för att förstå viktiga skeenden. I stort torde
dock Sudaplatov beskriva verkligheten, om än med överdrifter.

Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i det svenska flygvap-
net i försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut och genomförande
i nationellt och internationellt perspektiv, FoKK nr 8, Bertil Wenner-
holm (Stockholm: Försvarshögskolan, 2006).

I boken beskrivs ingående samt jämförs det svenska flygvapnet
under perioden 1940- och 1950-tal med flera av världens övriga. Det
sovjetiska behandlas i bilaga 3, i vilken bland annat står att de ryska
planens prestanda och deras vapen och andra hjälpmedel från slu-
tet av 1940-talet var jämbördiga med Västs. Dessa bedömningar
vilar dock på antaganden om prestanda. Vid den tyska återfören-
ingen i början av 1990-talet visade sig de enskilda sovjetiska flygpla-
nen i Centraleuropa med sin beväpning i en duell sig till och med
vara överlägsna de amerikanska med sin beväpning. Detta förhål-
lande kan enligt Försvarets Materielverk ha varit gällande från mit-
ten av 1970-talet och bygger på praktiskt fastställda prestanda. För
den totala effekten måste emellertid mycket annat vägas in, som till
exempel ledning och utbildning.

Inside Spetsnaz, Soviet Special Operations. A Critical Analysis. Anto-
logi redigerad av Kirsten Amundsen (Novato, CA: Presidio Press,
1990).
Major Burgess är en armsofficer med specialoperationer som spe-
cialitet. Uppsatserna är skrivna efter det att Suvorovs böcker gavs
ut och synes bland annat ha till syfte att något dämpa en överdri-
ven uppfattning i Västs mediavärld om spetsnaz omfattning och för-
måga, skapad av Suvorov (se nedan). Den norska forskaren Kirsten
Amundsen har skrivit en av uppsatserna om ubåtskränkningarna i
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Skandinavien, tyvärr med kra#igt överdrivna si$ror på de bekräf-
tade kränkningarna i Sverige. (Hon är ju inte ensam om det, vil-
ket synes bero på en oklar redovisning i !%%& års Ubåtskommissions 
betänkande [SOU !%%&:!"&], behandlat av mig i Ubåtsfrågan – san-
ningen !nns i betraktarens öga.) Sammantaget kan uppgi#erna i 
boken användas som jämförelse med Plavins.

Investigating Kola, A Study of Military Bases using Satellite Photos, 
Tomas Ries och Johnny Skorve (London: Brassey’s, !%'().

Utgående från den sovjetiska ledningsstrukturen och militära 
enheter grupperade i Leningrads militärdistrikt har författarna för-
sökt härleda vilka operativa uppgi#er förbanden har i det Nordat-
lantiska området. Deras bedömanden leder fram till slutsatser som 
vad gäller stridskra#erna på Nordkalotten i hög grad överensstäm-
mer med den jag fått av övriga källor. Däremot har de mindre rätt 
när det gäller de sovjetiska intentionerna i riktningen Danmark mot 
Nordsjön, som beskrivits av DIIS. Kan användas för jämförelser vad 
gäller Nordkalotten.

Chrusjtjov minns, Strobe Talbott (red.) (Stockholm: Bonnier, !%(!). 
Ursprunglig engelsk upplaga: Little, Brown and Company, Boston/
Toronto, !%().

Utsmugglade manuskript i oordnat skick, översatt och redige-
rat av Talbott. Om äktheten säger utgivaren: ”Denna bok består av 
texter som har in*utit på skilda tider och i olika former. Utgiva-
ren är personligen övertygad om och har lagt ner stor möda på att 
få bekrä#at att det är fråga om ett autentiskt återgivande av Nikita 
Chrusjtjovs egna ord. Om författaren avsåg eller väntade att hans 
ord skulle komma ut i tryck antingen i hans eget land eller i väst är 
okänt. Utgivaren tar på sig hela ansvaret för det sätt på vilket Nikita 
Chrusjtjov här kommer till tals. Han gör detta i den bestämda över-
tygelsen att dessa minnesanteckningars äkthet och betydelse talar 
för sig själv.”

Det senare framhålls också i en inledning av Edward Crankshaw, 
som deltagit i den brittiska militärmissionen i Moskva under kriget 
och sedan som journalist och forskare bland annat följt upp Chrusj-
tjov under hans tid som generalsekreterare. Bland annat pekar han 
på att vissa tvivelaktiga formuleringar kan förklaras av att Chrusjtjov 

Skandinavien, tyvärr med kraftigt överdrivna siffror på de bekräf-
tade kränkningarna i Sverige. (Hon är ju inte ensam om det, vil-
ket synes bero på en oklar redovisning i 1995 års Ubåtskommissions
betänkande [SOU 1995:1351, behandlat av mig i Ubåtsfrågan - san-
ningen finns i betraktarens öga.) Sammantaget kan uppgifterna i
boken användas som jämförelse med Plavins.

Investigating Kola, A Study of Military Bases using Satellite Photos,
Tomas Ries och Johnny Skorve (London: Brassey's, 1987).

Utgående från den sovjetiska ledningsstrukturen och militära
enheter grupperade i Leningrads militärdistrikt har författarna för-
sökt härleda vilka operativa uppgifter förbanden har i det Nordat-
lantiska området. Deras bedömanden leder fram till slutsatser som
vad gäller stridskrafterna på Nordkalotten i hög grad överensstäm-
mer med den jag fått av övriga källor. Däremot har de mindre rätt
när det gäller de sovjetiska intentionerna i riktningen Danmark mot
Nordsjön, som beskrivits av DIIS. Kan användas för jämförelser vad
gäller Nordkalotten.

Chrusjtjov minns, Strobe Talbott (red.) (Stockholm: Bonnier, 1971).
Ursprunglig engelsk upplaga: Little, Brown and Company, Boston/
Toronto, 1970.

Utsmugglade manuskript i oordnat skick, översatt och redige-
rat av Talbott. Om äktheten säger utgivaren: "Denna bok består av
texter som har influtit på skilda tider och i olika former. Utgiva-
ren är personligen övertygad om och har lagt ner stor möda på att
få bekräftat att det är fråga om ett autentiskt återgivande av Nikita
Chrusjtjovs egna ord. Om författaren avsåg eller väntade att hans
ord skulle komma ut i tryck antingen i hans eget land eller i väst är
okänt. Utgivaren tar på sig hela ansvaret för det sätt på vilket Nikita
Chrusjtjov här kommer till tals. Han gör detta i den bestämda över-
tygelsen att dessa minnesanteckningars äkthet och betydelse talar
för sig själv."

Det senare framhålls också i en inledning av Edward Crankshaw,
som deltagit i den brittiska militärmissionen i Moskva under kriget
och sedan som journalist och forskare bland annat följt upp Chrusj-
tjov under hans tid som generalsekreterare. Bland annat pekar han
på att vissa tvivelaktiga formuleringar kan förklaras av att Chrusjtjov
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i slutet av !#$%-talet, när en viss omprövning till det bättre av Stalin 
kom till stånd, kan anse det angeläget att än en gång peka på den-
nes ondskefulla handlande. Jag har använt källan e&er jämförelse 
med andra.

Latvija – PSRS Karabaze !"#"–!""$, Artis Erglis, Apgads Zelta 
grauds, '%%$.

En rapport över de sovjetiska försvarsanläggningarna i Lett-
land under kalla kriget och vad de har använts till. Sakuppgi&erna 
bedöms vara användbara.

Military Objectives in Soviet Foreign Policy, Michael MccGwire 
(Wasington, DC: (e Brookings Institution, !#)*).

Utgående från öppna källor inom Warszawapakten och paktens 
rustningar analyserar forskarna vid institutet fram hur Sovjetunio-
nen resonerade under kalla kriget. En beskrivning som i huvuddra-
gen bekrä&as av senare källor. I detaljer är följsamheten sämre. Kan 
användas för jämförelse.

”Navy Spetsnaz”, Aleksandr Rzhavin, stencilöversättning, MUST, 
'%%*.

Anteckningar vid olika tillfällen under !#*%- till !##%-tal, som 
redigerats av sonen och getts ut på ryska i Lettland. Anteckning-
arna är skrivna av en värnpliktig spetsnazdykare som utbildades och 
tjänstgjorde under två år i mitten på !#*%-talet samt senare i vad vi 
skulle kalla repetitionsövningar. Många av de uppgi&er han lämnar 
måste dock vara hämtade från massmedia e&eråt eller i bästa fall 
från tidigare kamrater som stannat kvar i organisationen som fast 
anställda. Den senare lösmyntheten till gamla kamrater över ett glas 
är inte ovanlig och Rzhavin bodde kvar på förläggningsorten för för-
bandet. E&ersom Rzhavin (enligt Plavins ledsagare) blivit åtalad i 
sin frånvaro i Ryssland bör en del av de uppgi&er han lämnar fortfa-
rande betraktas som hemliga där.

Vissa av uppgi&erna bekrä&as av Baltuskas och Plavins utsagor, 
varför de bör kunna betraktas som användbara. I övrigt förekom-
mer även en del överdri&er.

i slutet av 1960-talet, när en viss omprövning till det bättre av Stalin
kom till stånd, kan anse det angeläget att än en gång peka på den-
nes ondskefulla handlande. Jag har använt källan efter jämförelse
med andra.

Latvija -  PSRS Karabaze 1939-1998, Artis Erglis, Apgads Zelta
grauds, 2006.

En rapport över de sovjetiska försvarsanläggningarna i Lett-
land under kalla kriget och vad de har använts till. Sakuppgifterna
bedöms vara användbara.

Military Objectives in Soviet Foreign Policy, Michael MccGwire
(Wasington, DC: The Brookings Institution, 1987).

Utgående från öppna källor inom Warszawapakten och paktens
rustningar analyserar forskarna vid institutet fram hur Sovjetunio-
nen resonerade under kalla kriget. En beskrivning som i huvuddra-
gen bekräftas av senare källor. I detaljer är följsamheten sämre. Kan
användas för jämförelse.

"Navy Spetsnaz", Aleksandr Rzhavin, stencilöversättning, MUST,
2007.

Anteckningar vid olika tillfällen under 1970- till 1990-tal, som
redigerats av sonen och getts ut på ryska i Lettland. Anteckning-
arna är skrivna av en värnpliktig spetsnazdykare som utbildades och
tjänstgjorde under två år i mitten på 1970-talet samt senare i vad vi
skulle kalla repetitionsövningar. Många av de uppgifter han lämnar
måste dock vara hämtade från massmedia efteråt eller i bästa fall
från tidigare kamrater som stannat kvar i organisationen som fast
anställda. Den senare lösmyntheten till gamla kamrater över ett glas
är inte ovanlig och Rzhavin bodde kvar på förläggningsorten för för-
bandet. Eftersom Rzhavin (enligt Plavins ledsagare) blivit åtalad i
sin frånvaro i Ryssland bör en del av de uppgifter han lämnar fortfa-
rande betraktas som hemliga där.

Vissa av uppgifterna bekräftas av Baltuskas och Plavins utsagor,
varför de bör kunna betraktas som användbara. I övrigt förekom-
mer även en del överdrifter.
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PHP:s hemsida, http://www.php.isn.ethz.ch/.
Adekvata texter på Parallel History Projects hemsida, såsom
# $e Secret Speech of Minister Zhukov in East Berlin March !%"&.
# $e Operational Plan of the Czechoslovak People’s Army for the 

War Phase !%'(.
# What is a Real Operational Plan, Transforming NATO in the 

Cold War.
# Challenges Beyond Deterrence in the !%')s.
# A Landing Operation in Denmark.

Artiklarna är i många fall kopior av originalhandlingar eller 
grundade på sådana.

Rapport från Generallöjtnant Vladimir Cheremnikhs besök på PRIO 
juni !""#, anteckningar av MUST.

Cheremnikh var förste vice stabschef i Leningrads militärdistrikt 
på !%&)-talet och sedan !%*+–!%*'. Han berättade om anfallsrikt-
ningar mot och mål i norra Fennoskandia. PRIO är Peace Research 
Institute i Oslo.

Bedöms e,er jämförelser med Plavins samt ett par västliga ana-
lyser (se förteckningen i övrigt) överensstämma med den operativa 
planeringen inom Sovjetunionens o-ensiva strategi !%'!–!%*& för 
Leningrads militärdistrikts inledande operationer mot Nordnorge. 
Ger också en inkörsport för planeringen mot Sverige på !%")-talet.

Rysk krigskonst: En introduktion till den ryska militärvetenskapen 
sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv, Lars 
Ulfving (Stockholm: Försvarshögskolan, +))").

Ulfving har tidigare tjänstgjort på den Militära underrättelse- och 
säkerhetstjänsten och använt underlag därifrån för sitt författande 
av en lärobok för o.cersutbildning på skilda nivåer. Framförda 
sakuppgi,er kan för min studie främst jämföras med av Wardak 
lämnade.

Spetsnaz: $e story behind the Soviet SAS (m./. böcker), Viktor 
Suvorov (pseud) (London: Hamish Hamilton, !%*&). Svensk över-
sättning: Spetsnaz: Sovjets hemliga terrorarmé (Stockholm: Timbro 
!%*%). Författarens verkliga namn är Vladimir Rezun.

PHP:s hemsida, http://wwwphp.isn.ethz.ch/.
Adekvata texter på Parallel History Projects hemsida, såsom

The Secret Speech of Minister Zhukov in East Berlin March 1957.
The Operational Plan of the Czechoslovak People's Army for the
War Phase 1964.
What is a Real Operational Plan, Transforming NATO in the
Cold War.
Challenges Beyond Deterrence in the 1960s.
A Landing Operation in Denmark.
Artiklarna är i många fall kopior av originalhandlingar eller

grundade på sådana.

Rapport från Generallöjtnant Vladimir Cheremnikhs besök på PRIO
juni1994, anteckningar av MUST.

Cheremnikh var förste vice stabschef i Leningrads militärdistrikt
på 1970-talet och sedan 1982-1986. Han berättade om anfallsrikt-
ningar mot och mål i norra Fennoskandia. PRIO är Peace Research
Institute i Oslo.

Bedöms efter jämförelser med Plavins samt ett par västliga ana-
lyser (se förteckningen i övrigt) överensstämma med den operativa
planeringen inom Sovjetunionens offensiva strategi 1961-1987 för
Leningrads militärdistrikts inledande operationer mot Nordnorge.
Ger också en inkörsport för planeringen mot Sverige på 1950-talet.

Rysk krigskonst: En introduktion till den ryska militärvetenskapen
sedd i ett militärteoretiskt, empiriskt och historiskt perspektiv, Lars
Ulfving (Stockholm: Försvarshögskolan, 2005).

Ulfving har tidigare tjänstgjort på den Militära underrättelse- och
säkerhetstjänsten och använt underlag därifrån för sitt författande
av en lärobok för officersutbildning på skilda nivåer. Framförda
sakuppgifter kan för min studie främst jämföras med av Wardak
lämnade.

Spetsnaz: The story behind the Soviet SAS (m.fl. böcker), Viktor
Suvorov (pseud) (London: Hamish Hamilton, 1987). Svensk över-
sättning: Spetsnaz: Sovjets hemliga terrorarm (Stockholm: Timbro
1989). Författarens verkliga namn är Vladimir Rezun.
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Rezun var en GRU-major som hoppade av till Storbritannien i 
Genève i slutet av !#$%-talet och som e&er debrie'ng skrev en rad 
böcker om Sovjetstaten och dess underrättelsetjänst. De uppgif-
ter han lämnar bör kontrolleras mot andra källor särskilt vad gäl-
ler strategisk och central nivå, då han inte verkar så kunnig i dessa 
frågor. Han verkar vilja framställa sig som vetande mer än vad han i 
verkligheten gör. Lämnade uppgi&er bör användas med försiktighet 
och i jämförelse med andra källor, till exempel Plavins.

Statens sjömakt, Sergei G. Gorsjkov, Marinlitteraturföreningen nr 
"(, !#$$. Först utgiven i Moskva !#$".

Gorsjkov blev marinchef (ÖB över )ottorna) !#*" och stannade i 
denna befattning nästan fram till sin död !#++. Han 'ck Chrusjtjov 
att börja rusta upp den sovjetiska marinen till oceangående )ottor 
med tyngdpunkt på ubåtar, såväl strategiska kärnvapenbestyckade 
ubåtar som konventionella. Fartygen understöddes av ett omfat-
tande marin)yg.

Hans uttrycksform är bombastiskt marxist-leninistisk och 
beskrivningarna håller sig på allmän strategisk nivå. Det strategiska 
resonemanget stämmer med vad som sägs av Wardak om de olika 
militärgeogra'ska regionerna (TVD).

Man kan konstatera att Gorsjkovs ocean)otta aldrig blev helt fär-
dig, till exempel vad gäller hangarfartyg med )ygplan. Dock fanns 
ett par med helikoptrar, beväpnade bland annat för ubåtsjakt.

!e Cold War, Robert Cowley (New York: Random House, ,%%*).
Redigering av tidigare artiklar om kalla kriget, bland annat ”-e 

ICBM and the Cold War, Technology in the Driver’s Seat”. Uppgi&er 
om risken för utbrott av kärnvapenkrig diskuteras på ett sakkunnigt 
sätt, bland annat vad gäller Kubakrisen och riskerna vid underrät-
telseoperationen RJaN i början av !#+%-talet.

!e Mitrokhin Archive: !e KGB in Europe and the West, Chris-
topher Andrew (London: Basic Books, ,%%%).

En redigering av avskrivningar av delar av KGB:s arkiv, som Vasili 
Nikitich Mitrokhin medförde när han hoppade av till Storbritan-
nien i Tallinn !##,. Mellan !#$, och !#+. ledde han )yttningen av 
KGB:s Första direktorats arkiv till Yasenevo och 'ck då möjlighet 

Rezun var en GRU-major som hoppade av till Storbritannien i
Genève i slutet av 1970-talet och som efter debriefing skrev en rad
böcker om Sovjetstaten och dess underrättelsetjänst. De uppgif-
ter han lämnar bör kontrolleras mot andra källor särskilt vad gäl-
ler strategisk och central nivå, då han inte verkar så kunnig i dessa
frågor. Han verkar vilja framställa sig som vetande mer än vad han i
verkligheten gör. Lämnade uppgifter bör användas med försiktighet
och i jämförelse med andra källor, till exempel Plavins.

Statens sjömakt, Sergei G. Gorsjkov, Marinlitteraturföreningen nr
63, 1977. Först utgiven i Moskva 1976.

Gorsjkov blev marinchef (ÖB över flottorna) 1956 och stannade i
denna befattning nästan fram till sin död 1988. Han fick Chrusjtjov
att börja rusta upp den sovjetiska marinen till oceangående flottor
med tyngdpunkt på ubåtar, såväl strategiska kärnvapenbestyckade
ubåtar som konventionella. Fartygen understöddes av ett omfat-
tande marinflyg.

Hans uttrycksform är bombastiskt marxist-leninistisk och
beskrivningarna håller sig på allmän strategisk nivå. Det strategiska
resonemanget stämmer med vad som sägs av Wardak om de olika
militärgeografiska regionerna (TVD).

Man kan konstatera att Gorsjkovs oceanflotta aldrig blev helt fär-
dig, till exempel vad gäller hangarfartyg med flygplan. Dock fanns
ett par med helikoptrar, beväpnade bland annat för ubåtsjakt.

The Cold War, Robert Cowley (New York: Random House, 2005).
Redigering av tidigare artiklar om kalla kriget, bland annat "The

ICBM and the Cold War, Technology in the Driver's Seat". Uppgifter
om risken för utbrott av kärnvapenkrig diskuteras på ett sakkunnigt
sätt, bland annat vad gäller Kubakrisen och riskerna vid underrät-
telseoperationen RJaN i början av 1980-talet.

The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the West, Chris-
topher Andrew (London: Basic Books, 2000).

En redigering av avskrivningar av delar av KGB:s arkiv, som Vasili
Nikitich Mitrokhin medförde när han hoppade av till Storbritan-
nien i Tallinn 1992. Mellan 1972 och 1984 ledde han flyttningen av
KGB:s Första direktorats arkiv till Yasenevo och fick då möjlighet
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att skriva av de delar han ansåg intressanta och lagrade dem e#er 
hand under golvet till sin datja fram till sin pensionering !$%&. Inne-
hållet har redigerats i tre band med olika tyngdpunkter, utom ovan 
nämnd: !e Sword and the Shield: !e Mitrokhin Archive and the 
Secret of the KGB (!$$$), som är mer allmänt beskrivande av KGB:s 
organisation och arbetssätt, och !e world was going our way: !e 
KGB and the Battle for the !ird World ('((&). Avslöjandet ledde till 
att stora delar av Sovjetunionens agentnät i Väst kunde rivas upp. 
Anteckningarna får anses vara autentiska. Mitrokhin samarbetade 
under redigeringen med Andrew. Källan kan anses som tillförlitlig.

!e Secret State: Whitehall and the Cold War, Peter Hennessy (Lon-
don: Penguin Books, '(()).

Ett forskningsarbete med studier av avhemligade handlingar om 
hur de brittiska statsmakterna och dess underrättelsetjänst i början 
på kalla kriget såg på kärnvapenhotet och förberedde sig för vad 
man skulle göra om det utlöstes. Författaren har dessutom intervjuat 
ett *ertal initierade statstjänstemän från den tiden. Sakuppgi#erna 
har använts.

!e Soviet Plans for the North Western !eatre of Operations in "#$#–
"#%%, Ohto Manninen (Helsinki: National Defence College, '((+).

Forskningsarbete även med ryska källor, bland annat från 
Leningrads militärdistrikt. Väldokumenterat. Sakuppgi#erna kan 
användas.

!e United States and the Cold War in the High North, Rolf Tamnes 
(Oslo: Ad Notam forlag AS, !$$!).

Utgående från såväl egna kunskaper, förvärvade under lång tids 
forskningsarbete, som öppna källor inom NATO med USA har 
Tamnes beskrivit särskilt USA:s säkerhetspolitik avseende den norra 
*anken i Europa. Han gör det dels med hänsyn till USA:s syn på för-
svaret av sig själv och sina sjöförbindelser över Atlanten, dels med 
hänsyn till huvudscenen på den europeiska kontinenten. Kärnva-
penpolitiken utgör en väsentlig del. Beskrivningen är detaljerad och 
rikligt försedd med noter. Boken bedöms som en mycket användbar 
källa vad gäller hur man över tiden resonerade i NATO, främst USA.

att skriva av de delar han ansåg intressanta och lagrade dem efter
hand under golvet till sin datja fram till sin pensionering 1985. Inne-
hållet har redigerats i tre band med olika tyngdpunkter, utom ovan
nämnd: The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the
Secret of the KGB (1999), som är mer allmänt beskrivande av KGB:s
organisation och arbetssätt, och The world was going our way: The
KGB and the Battle for the Third World (2005). Avslöjandet ledde till
att stora delar av Sovjetunionens agentnät i Väst kunde rivas upp.
Anteckningarna får anses vara autentiska. Mitrokhin samarbetade
under redigeringen med Andrew. Källan kan anses som tillförlitlig.

The Secret State: Whitehall and the Cold War, Peter Hennessy (Lon-
don: Penguin Books, 2003).

Ett forskningsarbete med studier av avhemligade handlingar om
hur de brittiska statsmakterna och dess underrättelsetjänst i början
på kalla kriget såg på kärnvapenhotet och förberedde sig för vad
man skulle göra om det utlöstes. Författaren har dessutom intervjuat
ett flertal initierade statstjänstemän från den tiden. Sakuppgifterna
har använts.

The Soviet Plans for the North Western Theatre of Operations in1939-
1944, Ohto Manninen (Helsinki: National Defence College, 2004).

Forskningsarbete även med ryska källor, bland annat från
Leningrads militärdistrikt. Väldokumenterat. Sakuppgifterna kan
användas.

The United States and the Cold War in the High North, Rolf Tamnes
(Oslo: Ad Notam forlag AS, 1991).

Utgående från såväl egna kunskaper, förvärvade under lång tids
forskningsarbete, som öppna källor inom NATO med USA har
Tamnes beskrivit särskilt USA:s säkerhetspolitik avseende den norra
flanken i Europa. Han gör det dels med hänsyn till USA:s syn på för-
svaret av sig själv och sina sjöförbindelser över Atlanten, dels med
hänsyn till huvudscenen på den europeiska kontinenten. Kärnva-
penpolitiken utgör en väsentlig del. Beskrivningen är detaljerad och
rikligt försedd med noter. Boken bedöms som en mycket användbar
källa vad gäller hur man över tiden resonerade i NATO, främst USA.

117



!!"

!e Voroshilov Lectures, Ghulam Dastagir Wardak (red.) (Washing-
ton, DC: National Defence University Press: !#"#).

Wardak var o$cer i det afghanska försvaret och genomgick sin 
högre utbildning i Sovjetunionen, dels !#%&–!#%' vid den sovje-
tiska generalstabsakademien. Han förde anteckningar vid lektio-
nerna, anteckningar som han senare medförde till Afghanistan för 
att skriva reglementen, och däre(er som överste till USA e(er det 
sovjetiska angreppet på Afghanistan. Här redigerades hans anteck-
ningar med hjälp av medarbetare vid Soviet Army Studies O$ce och 
gavs ut första gången !#"#.

DIIS accepterar W som källa bland annat vad gäller Sovjetunio-
nens syn på kärnvapenkriget. Hans beskrivning av vad man lärde 
ut om Sovjetunionens strategiska och operativa syn måste DIIS 
rimligen ha kontrollerat med sina militära vittnen från Centraleu-
ropa, som genomgått samma utbildning, innan de använt W som 
källa. Gorsjkov ger i allmänna termer vad gäller )ottornas uppgif-
ter samma syn i strategiska frågor gällande de stora hav som omger 
Sovjetunionen. Jag har betraktat W som en god källa.

Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud, Kjeld Hillingsø (Köpen-
hamn: Nordisk Förlag AS, *++,).

Generallöjtnant Hillingsø var lärare på den danska Försvarsaka-
demiens generalstabskurs !#"*–!#"' och hade däre(er )era topp-
poster inom det danska försvaret, bland annat som chef för Härens 
Operativa Kommando. Hillingsø använder sig av avhemligade upp-
gi(er från den danska underrättelsetjänsten samt har under resor 
främst i Tyskland samtalat med många höga tyska o$cerare och 
då också från det tidigare DDR. En stor del av boken är en upp-
görelse med ”venstre)øjeln”. Hans beskrivning av politiken i Dan-
mark under kalla kriget liknar förhållandena i Sverige !#'" och !#"#. 
Lämnade sakuppgi(er vad gäller anfallsplanen mot Danmark kan 
jämföras med PHP och användas.

Victory: !e Reagan Administration’s Secret Strategy !at Hastened 
the Collapse of the Soviet Union, Peter Schweizer (New York: -e 
Atlantic Monthly Press, !##.).

Vetenskapligt arbete grundat på intervjuer med personer som 
ingick i administrationen och till del öppnade handlingar. Kan 

The Voroshilov Lectures, Ghulam Dastagir Wardak (red.) (Washing-
ton, DC: National Defence University Press: 1989).

Wardak var officer i det afghanska försvaret och genomgick sin
högre utbildning i Sovjetunionen, dels 1973-1976 vid den sovje-
tiska generalstabsakademien. Han förde anteckningar vid lektio-
nerna, anteckningar som han senare medförde till Afghanistan för
att skriva reglementen, och därefter som överste till USA efter det
sovjetiska angreppet på Afghanistan. Här redigerades hans anteck-
ningar med hjälp av medarbetare vid Soviet Army Studies Office och
gavs ut första gången 1989.

DIIS accepterar W som källa bland annat vad gäller Sovjetunio-
nens syn på kärnvapenkriget. Hans beskrivning av vad man lärde
ut om Sovjetunionens strategiska och operativa syn måste DIIS
rimligen ha kontrollerat med sina militära vittnen från Centraleu-
ropa, som genomgått samma utbildning, innan de använt W som
källa. Gorsjkov ger i allmänna termer vad gäller flottornas uppgif-
ter samma syn i strategiska frågor gällande de stora hav som omger
Sovjetunionen. Jag har betraktat W som en god källa.

Trusselsbilledet - en koldkriger taler ud, Kjeld Hillingso (Köpen-
hamn: Nordisk Förlag AS, 2005).

Generallöjtnant Hillingso var lärare på den danska Försvarsaka-
demiens generalstabskurs 1982-1986 och hade därefter flera topp-
poster inom det danska försvaret, bland annat som chef för Härens
Operativa Kommando. Hillingso använder sig av avhemligade upp-
gifter från den danska underrättelsetjänsten samt har under resor
främst i Tyskland samtalat med många höga tyska officerare och
då också från det tidigare DDR. En stor del av boken är en upp-
görelse med "venstreflojeln". Hans beskrivning av politiken i Dan-
mark under kalla kriget liknar förhållandena i Sverige 1968 och 1989.
Lämnade sakuppgifter vad gäller anfallsplanen mot Danmark kan
jämföras med PHP och användas.

Victory: The Reagan Administration's Secret Strategy That Hastened
the Collapse of the Soviet Union, Peter Schweizer (New York: The
Atlantic Monthly Press, 1994).

Vetenskapligt arbete grundat på intervjuer med personer som
ingick i administrationen och till del öppnade handlingar. Kan
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användas som källa under observerande av att den är skriven av en 
Reaganbeundrare.

I introduktionen (sid xiii) säger Schweizer:
Ronald Reagan, a mooncalf of most American Intellectu-
als, was surprisingly correct in his assessment of the relative 
health of the Soviet regime. “#e years ahead will be great 
ones for our country, for the course of freedom and the spread 
of civilization,” he told at Notre Dame University in May !"$!. 
“#e West will not contain communism, it will transcend 
communism. We will not bother to denounce it, we’ll dismiss 
it as a sad, bizarre chapter in human history whose last pages 
are even now being written.”

På sid xv i samma introduktion står det:
“We adopted a comprehensive strategy that included warfare, 
to attack Soviet weaknbesses,” recalls Caspar Weinberger. “It 
was a silent campaign, working through allies and using other 
measures.” (...)

#e goals and means of this o%ensive were outlined in 
a series of top-secret national security decision directives 
(NSDDs) signed by President Reagan in !"$& and !"$'.

(NSDD-'& handlar om att undergräva Sovjetunionens kontroll 
över satellitländerna i Centraleuropa.)

War Plans and Alliances in the Cold War: !reat perceptions in the 
East and West, Vojtech Mastny, Sven G. Holtsmark och Andreas 
Wenger (red.) (London och New York: Routledge, Taylor & Fran-
cis Group, &(()).

Manuskript till föreläsningar vid ett PHP-möte på Svalbard som-
maren &(('. Väl dokumenterad internationell forskning, grundad 
på källor i Polen, före detta DDR, Ungern och före detta Tjeckoslo-
vakien. Sakuppgi*erna kan användas.

Samtal
Konteramiral Raimundas Baltuska, november &((). På !"$(-talet 
kommendör och chefsnavigatör vid Östersjö+ottan och senare 
Litauens marinchef.

användas som källa under observerande av att den är skriven av en
Reaganbeundrare.

I introduktionen (sid xiii) säger Schweizer:
Ronald Reagan, a mooncalf of most American Intellectu-
als, was surprisingly correct in his assessment of the relative
health of the Soviet regime. "The years ahead will be great
ones for our country, for the course of freedom and the spread
of civilization," he told at Notre Dame University in May 1981.
"The West will not contain communism, it will transcend
communism. We will not bother to denounce it, we'll dismiss
it as a sad, bizarre chapter in human history whose last pages
are even now being written."

På sid xv i samma introduktion står det:
"We adopted a comprehensive strategy that included warfare,
to attack Soviet weaknbesses," recalls Caspar Weinberger. "It
was a silent campaign, working through allies and using other
measures." (...)

The goals and means of this offensive were outlined in
a series of top-secret national security decision directives
(NSDDs) signed by President Reagan in 1982 and 1983.

(NSDD-32 handlar om att undergräva Sovjetunionens kontroll
över satellitländerna i Centraleuropa.)

War Plans and Alliances in the Cold War: Threat perceptions in the
East and West, Vojtech Mastny, Sven G. Holtsmark och Andreas
Wenger (red.) (London och New York: Routledge, Taylor & Fran-
cis Group, 2006).

Manuskript till föreläsningar vid ett PHP-möte på Svalbard som-
maren 2003. Väl dokumenterad internationell forskning, grundad
på källor i Polen, före detta DDR, Ungern och före detta Tjeckoslo-
vakien. Sakuppgifterna kan användas.

Samtal
Konteramiral Raimundas Baltuska, november 2006. På 1980-talet
kommendör och chefsnavigatör vid Östersjöflottan och senare
Litauens marinchef.
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Raimundas Baltuska, född 1937, tjänstgjorde från 1973 inom den sovjetiska Östersjö-
flottan. Han blev efter Litauens självständighet utnämnd till landets marinchef.  
Foto: Litauiska försvarsmakten.

Jonas Kronkaitis, född 1935, återvände 1992 till Litauen efter det att landet återfått  
sin självständighet. Några år senare utsågs han till landets försvarschef.  
Foto: Litauiska försvarsmakten.

Raimundas Baltuska, född 1937, tjänstgjorde från 1973 inom den sovjetiska Östersjö-
flottan. Han blev efter Litauens självständighet utnämnd till landets marinchef.
Foto: Litauiska försvarsmakten.

Jonas Kronkaitis, född 1935, återvände 1992 till Litauen efter det att landet återfått
sin självständighet. Några år senare utsågs han till landets försvarschef.
Foto: Litauiska försvarsmakten.
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Chef för den sovjetiska styrkan utanför Karlskrona !#$!, själv 
med ubåtsbakgrund. Vad gäller vår ubåtsfråga oförstående till att 
Sovjetunionen hade några motiv eller resurser för ubåtskränkningar 
av Sverige.

General Jonas Kronkaitis, maj "%%&. Försvarschef för Litauen från 
andra halvan av !##%-talet, numera pensionär.

Etnisk litauer, uppväxt i USA, dit föräldrarna 'ydde !#((. Lärde 
sig litauiska redan som ung. Återvände till Litauen !##" för att hjälpa 
till att bygga upp demokratin. Utsågs e)er några år överraskande till 
försvarschef. Stort förtroende också bland allmänheten.

Kronkaitis sammanförde mig med sex litauiska o*cerare som 
tidigare tjänstgjort i Sovjetunionens väpnade styrkor, tyvärr inte 
på operativ nivå, för en timmes samtal med en i taget. Dessutom 

Gaidis A. Zeibots, född 
1945, tjänstgjorde länge 
inom den sovjetiska Öst-
ersjöflottan. Efter Lett-
lands självständighet 
utnämndes han först till 
landets marinchef, och 
därefter till försvarschef. 
Foto: Lettiska försvarmakten.

Chef för den sovjetiska styrkan utanför Karlskrona 1981, själv
med ubåtsbakgrund. Vad gäller vår ubåtsfråga oförstående till att
Sovjetunionen hade några motiv eller resurser för ubåtskränkningar
av Sverige.

General Jonas Kronkaitis, maj 2007. Försvarschef för Litauen från
andra halvan av 1990-talet, numera pensionär.

Etnisk litauer, uppväxt i USA, dit föräldrarna flydde 1944. Lärde
sig litauiska redan som ung. Återvände till Litauen 1992 för att hjälpa
till att bygga upp demokratin. Utsågs efter några år överraskande till
försvarschef. Stort förtroende också bland allmänheten.

Kronkaitis sammanförde mig med sex litauiska officerare som
tidigare tjänstgjort i Sovjetunionens väpnade styrkor, tyvärr inte
på operativ nivå, för en timmes samtal med en i taget. Dessutom

Gaidis A. Zeibots, född
1945, tjänstgjorde länge
inom den sovjetiska Öst-
ersjöflottan. Efter Lett-
lands självständighet
utnämndes han först till
landets marinchef, och
därefter till försvarschef.
Foto: Lettiska försvarmakten.
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sammanförde han mig med sin e#erträdare och dennes stabschef.

Överste Valter Auseklis Plavins, februari "$$%. Plavins är lett och 
upptogs av ett sovjetiskt fallskärmsförband när han var på &ykt från 
tyskarna på !'($-talet. E#er tjänstgöring i lu#trupperna och infante-
riet blev han senare GRU-o)cer e#er genomgången militärakademi.

Plavins var i mitten av !'*$-talet under fem år ansvarig för utbild-
ningen av spetsnazförband i Baltikums militärdistrikt. Dessförinnan 
var han utlånad ett par år till Somalia för organiserandet och utbild-
ning av deras underrättelsetjänst. Han avslutade sin karriär i Sov-
jetunionens tjänst de sista tre åren som rådgivare på Kuba i slutet 
av !'*$-talet. Med hänsyn till Plavins uppdrag bör han ha ha# stort 
förtroende inom GRU och hans kunskaper om denna organisation 
är stor. Han ledsagades vid vårt möte av en yngre person från den 
nuvarande lettiska säkerhetstjänsten.

Doktorerna Pavel Petrow och Oleg Ken, militärhistoriker från Sankt 
Petersburg, deltog i ett seminarium i maj "$$% på Försvarshögskolan 
(FHS) om Östersjö&ottan på !'"$- och !'+$-talet.

Deras forskning grundade sig på arkivhandlingar för tiden fram 
till andra världskriget. De hade ingen avsikt att fortsätta forskningen 
in på kalla kriget-perioden.

Amiral Gaidis A. Zeibots, oktober "$$,. O)cer i Östersjö&ottan. 
Marinchef och senare försvarschef i Lettland fram till mars "$$%.

Hade bland annat varit chef för en ”blandad” division i det sam-
lade Warszawapaktens Östersjö&otta grupperad i Gdansk. ”Blan-
dad” i två bemärkelser, dels att där ingick fartyg från ett par WP-län-
der, dels vad gäller fartyg, till exempel både robotbåtar och ubåtar.

sammanförde han mig med sin efterträdare och dennes stabschef.

Överste Valter Auseklis Plavins, februari 2007. Plavins är lett och
upptogs av ett sovjetiskt fallskärmsförband när han var på flykt från
tyskarna på 1940-talet. Efter tjänstgöring i lufttrupperna och infante-
riet blev han senare GRU- officer efter genomgången militärakademi.

Plavins vari mitten av 1980-talet under fem år ansvarig för utbild-
ningen av spetsnazförband i Baltikums militärdistrikt. Dessförinnan
var han utlånad ett par år till Somalia för organiserandet och utbild-
ning av deras underrättelsetjänst. Han avslutade sin karriär i Sov-
jetunionens tjänst de sista tre åren som rådgivare på Kuba i slutet
av 1980-talet. Med hänsyn till Plavins uppdrag bör han ha haft stort
förtroende inom GRU och hans kunskaper om denna organisation
är stor. Han ledsagades vid vårt möte av en yngre person från den
nuvarande lettiska säkerhetstjänsten.

Doktorerna Pavel Petrow och Oleg Ken, militärhistoriker från Sankt
Petersburg, deltog i ett seminarium i maj 2007 på Försvarshögskolan
(FHS) om Östersjöflottan på 1920- och 1930-talet.

Deras forskning grundade sig på arkivhandlingar för tiden fram
till andra världskriget. De hade ingen avsikt att fortsätta forskningen
in på kalla kriget-perioden.

Amiral Gaidis A. Zeibots, oktober 2006. Officer i Östersjöflottan.
Marinchef och senare försvarschef i Lettland fram till mars 2007.

Hade bland annat varit chef för en "blandad" division i det sam-
lade Warszawapaktens Östersjöflotta grupperad i Gdansk. "Blan-
dad" i två bemärkelser, dels att där ingick fartyg från ett par WP-län-
der, dels vad gäller fartyg, till exempel både robotbåtar och ubåtar.
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Serien ”Försvaret och det kalla kriget” (FoKK)

!. Hugemark, Bo (red.), Fel sort och för mycket?: arméns avväg-
ningsfrågor under det kalla kriget : vittnesseminarium armén  
!" september #$$%, Försvarshögskolan, Stockholm, "$$%.

". Zetterberg, Kent (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat: sex  
studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla 
kriget, Institutionen för säkerhet och strategi, Försvarshög-
skolan, Stockholm, "$$%.

#. Wennerholm, Bertil (red.), Snabbare, högre och starkare?: 
avvägningsfrågor om lu&stridskra&erna under det kalla  
kriget: vittnesseminarium #' mars #$$%, Försvarshögskolan, 
Stockholm, "$$&.

%. Gustafsson, Bengt, Ubåtsfrågan – sanningen (nns i betraktarens 
öga, Försvarshögskolan, Stockholm, "$$&.

&. Rätt sort, kom för sent och var för få: marinens avvägningsfrågor 
under det kalla kriget: vittnesseminarium marinen ) juni #$$%: 
marinens planering !*%+–!**#, Försvarshögskolan, Stockholm, 
"$$&.

'. Hugemark, Bo (red.), Flexibilitet eller rigiditet?: vittnessemina-
rium operationer: !# oktober #$$%, Försvarshögskolan,  
Stockholm, "$$'.

(. Nilsson, Sam, Stalin’s Baltic ,eet and Palm’s T-o-ce: two sides in 
the emerging Cold War !*%"–!*%., Swedish National Defence 
College, Stockholm, "$$'.

). Wennerholm, Bertil, Fjärde ,ygvapnet i världen?: doktrinut-
veckling i det svenska ,ygvapnet i försvarsbesluten !*%#–!*+): 
underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt 
perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, "$$'.

Serien "Försvaret och det kalla kriget" (FoKK)

1. Hugemark, Bo (red.), Fel sort och för mycket?: armens avväg-
ningsfrågor under det kalla kriget : vittnesseminarium armen
16 september 2004, Försvarshögskolan, Stockholm, 2004.

2. Zetterberg, Kent (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat: sex
studier kring svenska relationer till Sovjetunionen under det kalla
kriget, Institutionen för säkerhet och strategi, Försvarshög-
skolan, Stockholm, 2004.

3. Wennerholm, Bertil (red.), Snabbare, högre och starkare?:
avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla
kriget: vittnesseminarium 23 mars 2004, Försvarshögskolan,
Stockholm, 2005.

4. Gustafsson, Bengt, Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens
öga, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005.

5. Rätt  sort, kom för sent och var för få: marinens avvägningsfrågor
under det kalla kriget: vittnesseminarium marinen 8 juni 2004:
marinens planering 1945-1992, Försvarshögskolan, Stockholm,
2005.

6. Hugemark, Bo (red.), Flexibilitet eller rigiditet?: vittnessemina-
rium operationer: 12 oktober 2004, Försvarshögskolan,
Stockholm, 2006.

7. Nilsson, Sam, Stalin's Baltic fleet and Palm's T-office: two sides in
the emerging Cold War 1946-1947, Swedish National Defence
College, Stockholm, 2006.

8. Wennerholm, Bertil, Fjärde flygvapnet i världen?: doktrinut-
veckling i det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-1958:
underlag, beslut och genomförande i nationellt och internationellt
perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2006.
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$. Gustafsson, Bengt, Det ”kalla kriget”: några re!exioner,  
Försvarshögskolan, Stockholm, "%%&.

!%. Roth, 'omas, Försvar för folkhem och fosterland: den svenska 
krigsmakten under det kalla kriget – en essäistisk översikt,  
Försvarshögskolan, Stockholm, "%%(.

!!. Zetterberg, Kent, Konsten att överleva: studier i Sveriges försvar, 
strategi och säkerhetspolitik under "## år, Försvarshögskolan, 
Stockholm, "%%(.

!". Gustafsson, Bengt, Det sovjetiska hotet mot Sverige under det 
kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, "%%(.

!). Andersson, Lennart (red.), Svenska !ygbaser, Svensk *yg-
historisk förening (SFF), Stockholm, "%%+.

!#. Santesson, Olof, Försvarsmaktens styvbarn: en studie kring det 
kalla krigets informationstjänst, Försvarshögskolan, Stockholm, 
"%%+.

!,. Fältström, Herman (red.), Ubåtsoperationer och kränkningar 
under det kalla kriget, Försvarshögskolan, Stockholm, "%%+.

!&. Hugemark, Bo (red.), Blixt från hotfull himmel: beredskap mot 
överraskande angrepp: vittnesseminarium den "$ oktober "##%, 
Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, "%%+.

!(. Skoglund, Claës, Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till 
stånd: ett kontrafaktiskt uppslag, Svenskt Militärhistoriskt  
Biblioteks Förlag, Stockholm, "%%$.

!+. Fältström, Herman (red.), Vi levde i verkligheten: marinens  
operationer och taktik under det kalla kriget, Kungl. Örlogs-
mannasällskapet, Stockholm, "%%$.

!$. Pettersson, Tommy, Med invasionen i sikte: !ygvapnets krigs-
planläggning och lu&operativa doktrin '$()–'$**, Svenskt  
Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, "%%$.

"%. Björeman, Carl, År av uppgång, år av nedgång: försvarets 
ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget, Svenskt  
Militärhistoriskt Biblioteks Förlag, Stockholm, "%%$.

"!. Haglund, Magnus, Flottan och det kalla kriget: ett personligt  
perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, "%%$.

"". 'örnqvist, Jan (projektledare), Elofsson, Ingemar och Wigert, 
Lars (red.), Röjdykarna – i vått och torrt, Axel Abrahamssons 
Tryckeri AB, Karlskrona, "%!%.

9. Gustafsson, Bengt, Det "kalla kriget": några reflexioner,
Försvarshögskolan, Stockholm, 2006.

10. Roth, Thomas, Försvar för folkhem och fosterland: den svenska
krigsmakten under det kalla kriget - en essäistisk översikt,
Försvarshögskolan, Stockholm, 2007.

u. Zetterberg, Kent, Konsten att överleva: studier i Sveriges försvar,
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!Sveriges säkerhetspolitik och militära försvarskra" (”den väpnade 
neutraliteten”) var en viktig faktor att räkna med för både väst- och 
östblocken under kalla krigets epok. Sveriges överbefälhavare #$%&–

#$$', general Bengt Gustafsson, ger i denna bok sin syn och tolkning på 
utvecklingen av den sovjetiska hotbilden mot Sverige under kalla kriget, 
insatt i det storstrategiska sammanhanget. Han stödjer sig på en omfat-
tande litteratur, initierade intervjuer och annat material av betydelse.
! Den bild av utvecklingen av den sovjetiska militära strategin mot 
Sverige som framträder är delvis annorlunda än vi föreställde oss och 
bör stimulera till e"ertanke om att militära realiteter bör påverka vårt 
val av säkerhetspolitik. Från Moskvas sikt var Sverige ett viktigt militärt 
problem som måste kunna hanteras i alla lägen. Sverige representerade 
i praktiken ”halva frontlinjen” genom Europa under kalla kriget mellan 
maktblocken.
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Sver iges  säkerhetspolitik och militära försvarskraft ("den väpnade
neutraliteten") var en viktig faktor att räkna med för både väst- och
östblocken under kalla krigets epok. Sveriges överbefälhavare 1986-

1994, general Bengt Gustafsson, ger i denna bok sin syn och tolkning på
utvecklingen av den sovjetiska hotbilden mot Sverige under kalla kriget,
insatt i det storstrategiska sammanhanget. Han stödjer sig på en omfat-
tande litteratur, initierade intervjuer och annat material av betydelse.

Den bild av utvecklingen av den sovjetiska militära strategin mot
Sverige som framträder är delvis annorlunda än vi föreställde oss och
bör stimulera till eftertanke om att militära realiteter bör påverka vårt
val av säkerhetspolitik. Från Moskvas sikt var Sverige ett viktigt militärt
problem som måste kunna hanteras i alla lägen. Sverige representerade
i praktiken "halva frontlinjen" genom Europa under kalla kriget mellan
maktblocken.
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