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HANDLINGAR

U båtsdebatten får inget slut, har
inget slut. Den går vidare efter
Rolf Ekéus enmansutredning.1 Ty

synen på 1980-talets och det begynnande
1990-talets undervattenskränkningar hör
till de uppflammande inslagen i svensk
säkerhetsdebatt. Som ingen annan fråga
sätter den de dåvarande relationerna mel-
lan vårt land och den krampaktiga sovje-
tiska supermakten på sin spets. I sanning-
ens namn är det nog ett spörsmål som ef-
teråt, i dag, mest engagerar ett begränsat
etablissemang av militära och civila tjäns-
temän; politikerna tycks mest vilja lägga
alltsammans bakom sig. Avdelning VI,
som inom Kungl Krigsvetenskapsaka-
demien sysslar med säkerhetspolitisk ve-
tenskap, hade hur som helst hittat sitt
ämne.

Mötet i Utrikespolitiska Institutets
bibliotek den 18 mars 2002 med två hund-
ra anmälda deltagare måste ha varit en av
akademiförsamlingens mest mangrant be-
vistade sammankomster genom tiderna,

Klyftan gapar i ubåtsdebatten

Avdelning VI:s sammankomst ”Ubåtskränkningar och utredningar
därom” den 18 mars 2002. Referat av redaktör Olof Santesson*

om inte rent av den mest välbesökta. Det
som drog var kvällsduellen mellan två
akademiledamöter, Ekéus och Carl Bildt,
tillhörande avdelning VI. Först på sen
övertid, efter två timmar, gavs det lite tid
åt övriga föranmälda talare, alla utom en
likaledes ledamöter av Kungl Krigsveten-
skapsakademien.

Vad UI-debatten mellan de båda hu-
vudtalarna obevekligt slog fast är att en
vid klyfta gapar i svensk ubåtsdebatt. Giss-
ningsvis finns det inom akademien ett
mycket brett stöd för den totalt obönhör-
liga bildtska uppfattningen att Sverige
under de aktuella åren ställdes inför en
säkerhetspolitisk utmaning och ett hot mot
neutralitetslinjen som det gällde att få
stopp på och att de till intrånget skyldiga
var att söka i dåvarande Sovjetunionen.

Debatten blev också på ett sätt lite
haltande, hur frejdigt Ekéus än drev sin
mer ifrågasättande och relativiserande
linje. Med Bildt i gammal högform var det
den före detta statsministern som talade,

* En ljudupptagning från debatten finns arkiverad hos Kungl Krigsvetenskapsakademien.

1 Perspektiv på ubåtsfrågan. Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt, SOU 200:85, Försvars-
departementet, Stockholm.
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retoriskt och med snarast fosterländskt
patos, om vad saken måste anses gälla.
Ekéus ville hålla politiken borta och an-
såg sig som tidigare diplomatisk tjänste-
man ta stöd i fakta och inte tyckande.
Rollen gick ändå knappast att renodla. I
enlighet med hela sitt regeringsuppdrag
hade han åtagit sig en värderande och be-
tygsättande roll, framför allt gentemot de
två diskuterade regeringscheferna Olof
Palme och Carl Bildt. Men verbalt hade
han inte Bildts ambition och rutin på att
framträda som handhavare av hela rikets
väl och ve.

Avsikten med mötet var att med ut-
gångspunkt i Ekéus utredning belysa vad
som angavs som principiella frågor. ”Kan
vi enas om att vissa fakta i underlaget är
obestridliga medan andra kan ifrågasät-
tas?” ljöd den första. Svaret på den första
halvan av meningen blir ett ja åtminstone
så långt som att kränkningar förekom i
mer påfallande form från 1980, fast Bildt
bedömde att Ekéus sedan hade missat ett
ofrånkomligt mörkertal vad det gäller
själva antalet. I övrigt blev nästan ingen-
ting sagt om allt det som tidigare väckte
strid: bottenspår, värdet av optiska iaktta-
gelser, signalspaning, hydrofonupptag-
ningar etcetera. På det strategiska planet
ansåg Bildt att Ekéus hade överdrivit Öst-
ersjöns roll vid ingången till 1980-talet.
Det var hela Nordatlanten och Nordeuropa
som av maktblocken sågs som konflikt-
området.

”Varför tycks det vara omöjligt att nå

konsensus om slutsatserna?”, var nästa
stipulerade fråga. Ja, i varje fall huvud-
talarna ville uppehålla sig vid olika saker.
Bildt talade om allt som gjordes på bred-
den, diplomatiskt, politiskt och militärt.
Han fann det uppenbart ofrånkomligt att
man länge, före senare tids tillgång till
ryska kommentarer och arkivrön om bland
annat systemen Piranhya och Triton, ut-
gick från indicier, sannolikheter och
helhetsbilder av parternas agerande på det
storpolitiska fältet. Ekéus ville endast säga
vad tillgängliga fakta medgav. Hans
huvudpoäng var att en regering med sitt
ansvar för säkerhetspolitiken också måste
ha kontroll över den, vilket Bildt beteck-
nade som mörkläggning.

Till sist: ”Vilken konkret betydelse
har det för Sveriges säkerhetspolitik om
man drar den ena eller andra slutsatsen?”
Bildt utgick från att vi hade stått inför ett
hot. Att neutralitetspolitiken ifrågasattes
gjorde det nödvändigt att agera med sta-
tens samlade resurser, något han också
menar kröntes med framgång. Ekéus be-
dömning var att Palmes och Bildts ubåts-
hantering snarast kan ha försvagat Sveri-
ges ställning.

I en stor morgontidning stod det da-
gen efter att läsa om en ”stundom hätsk
debatt”, där ”kraftiga råsopar utveckla-
des”.2  I radio sades debatten något mildare
ha varit ”stundtals hetsig”.3  Sanningen är
kanske den att om de två kombattanterna
hade varit ofta närvarande och starkt enga-
gerade i Kungl Krigsvetenskapsakade-

2 ”Hätsk debatt om ubåtskränkning”, Dagens Nyheter 2002-03-19.

3 Morgonekot, P 1, 2002-03-19.
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miens årliga verksamhet så hade de djupa
motsättningarna mellan dem kunnat te sig
verkligt uppseendeväckande. Bataljen
kunde ha utlöst en allvarlig intern kris som
ställde ledamöter mot ledamöter och ska-
pade spänningar i hela det traditionella
arbetet. Nu kom ändå striden att på något
sätt framstå som om den pågick utanför
akademiramen och vetenskapsambi-
tionen, på det mer eller mindre politiska
fältet.

Politisk pajkastning är tacksam för
åhörare och massmedier. Det blev också
ett bitvis fränt givande och tagande. Ekéus
ifrågasatte Bildts omdöme när han varnade
för att agera utifrån det som man bara tror
och inte vet. Enligt Bildt visade utred-
ningen att Ekéus hade hemfallit åt kål-
suparteorin att USA och Sovjetunionen
var lika skyldiga till det mesta elände här
i världen.

Anklagelser och tonlägen låg där man
kunde vänta efter den massmediedebatt
som på allvar blossade upp i januari. Bildt
hade själv inlett genom att antyda skaror
av stötande sakfel i utredningen och hävda
att utredaren systematiskt hade vridit varje
resonemang till att kasta misstro mot
NATO.4  I en senare replik kallade han
med en typisk alliteration utredningen för
slarvig i formuleringarna och svajig i sina

slutsatser.5 Här skrev han också om något
som liknade historieförfalskning, detta
med anknytning till Leif Leiflands och
Krister Wahlbäcks kritik av Ekéus upp-
gift att främmande ubåtar under andra
världskriget utnyttjat vår skärgård för
skyddande uppehåll.6

Den för ryska studier ansvarige vid
Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI
underkände något senare Ekéus’ uppfatt-
ning att Sovjet i händelse av väpnad kon-
flikt räknade med ett långt konventionellt
krig med endast taktiska kärnvapen, och
dessa i begränsad omfattning. Författaren
hävdade att Warszawapakten ännu en bit
in på 1980-talet planerade för ett kort krig
med överraskande och mycket omfattande
användning av både taktiska och strate-
giska kärnvapen. Det var en dold
krigsplanläggning som doldes bakom den
officiella synen.7

Själv beskrev utredaren i en första
icke inlindad tidningsreplik till Bildt den-
nes brev till den sovjetiske statschefen
Boris Jeltsin som ett ”politiskt och diplo-
matiskt missgrepp”.8  Han bemötte något
senare kritiken punkt för punkt, Sålunda
vidhöll han att det saknades entydiga be-
vis för en inkräktares nationalitet (utom
vad det gäller den grundstötta sovjetiska
ubåten vid Gåsefjärden utanför Karls-

4 Bildt, Carl: ”Kritiken mot Palme är okunnig”, Dagens Nyheter DN Debatt, 2002-01-05.

5 Bildt, Carl: ”Ekéus förslag att mörklägga ubåtskränkningarna hade skadat oss”, Dagens Nyheter DN
Debatt 2002-01-20.

6 Leifland, Leif och Wahlbäck, Krister: ”Regeringen måste ingripa omgående”, Dagens Nyheter DN
Debatt 2001-02-07. Se även samma författare: ”Ekéus är jävig som utredare”, Dagens Nyheter DN
Debatt 2002-01-16.

7 Leijonhielm, Jan: ”Sovjet planerade anfall mot Sverige”, Dagens Nyheter DN Debatt 2002-02-03.
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krona hösten 1981). Han stod fast vid sitt
fynd av en sovjetisk sökoperation utanför
Bornholm medan ubåten stod på grund.9

Senare återkom han till att Bildt ägnade
sig åt cirkelresonemang och obevisade
hypoteser.10

Flera politiska skribenter gav också
Ekéus starkt stöd genom att efterlysa själv-
kritik från Bildt.11  En politisk redaktör
fann det ”genant” att läsa Bildts, Leiflands
och Wahlbäcks ”försök att återupprätta
80-talets hets mot en intellektuellt heder-
lig analys av ubåtsproblemet”.12  Vad som
hade skrivits i Svenska Dagbladet och
sagts av moderatledaren Bo Lundgren
beskrevs i en ingress på nyhetsplats i Da-
gens Nyheter som att ”regeringens ubåts-
utredare Rolf Ekéus är utsatt för en välre-
gisserad och intensiv kampanj från bor-
gerligt håll”.13

Ekéus visade sig inte heller besvärad
av invändningarna mot hans enmansutred-
ning när han inledde UI-debatten med att
bland annat försvara att han hade kritise-
rat två statsministrar; han hade ju reger-
ingens uppdrag att granska alla myndig-
heters beslut och genomförande av åtgär-
der. Nytt i redovisningen av utredningen
var möjligen hans fundering huruvida

grundstötningen vid Gåsefjärden kan ha
utlösts av myteri ombord. Han sa sig ha
funnit en diskrepans mellan regeringens
och ÖB:s syn på vilket våld som skulle
tillgripas. Den politiska ledningen var mer
beredd till kraftiga vapeninsatser, medan
försvaret som låg ”närmare offren” ville
visa viss försiktighet. Som en särskild
poäng när det gällde hans kritiska gransk-
ning av 1982 års ubåtsskyddskommission
nämnde han en uppgift från sekreteraren
Michael Sahlin att utpekandet av Sovjetu-
nionen byggde på en rekonstruktion, inte
någon verklighetsbedömning. Utifrån då-
varande ÖB Lennart Ljungs dagböcker sa
han att man först tycks ha bestämt sig för
att utpeka Sovjetunionen och sedan tagit
fram bevisen! Ekéus ansåg också att kom-
missionen hade stött sig på en ”okänd
grupp av experter”.

Ingvar Carlsson hade gjort rätt, när
han efter ÖB:s rapport avseende 1987 prö-
vade den inom regeringskansliet och där-
med fick fria händer bland annat i samta-
len med Moskva om den ekonomiska zo-
nen i Östersjön. Bildt däremot hade 1994
tappat kontrollen när han adresserade
Jeltsin med ett ”sakligt icke underbyggt
påstående” byggt på ”mycket svagt under-

8 Ekéus, Rolf: ”Bildt hade fel då och han har fel nu”, Expressen s 3, 2002-01-08.

9 Ekéus, Rolf: ”Fler aktörer spanade efter U 137”, Dagens Nyheter DN Debatt 2002-01-12. Se även
samma författare: ”Extraturer över södra Östersjön av tre NATO-plan”, Dagens Nyheter DN Debatt
2002-01-29.

10 Ekéus, Rolf: ”Bildt söker stöd i ohållbar ÖB-rapport”, Dagens Nyheter DN Debatt 2002-02-03.

11 Ehnmark, Anders: ”Bildts story håller inte”, Expressen 2002-01-06. Ekdal, Niklas: ”Bildt och bevis-
bördan”, Dagens Nyheter 2002-01-09.

12 Nilsson, PM: ”Rolf Ekéus har rätt”, Expressen 2002-01-08.

13 Albons, Bengt: ”Ubåtsrapporten inte politisk”, Dagens Nyheter 2002-01-08.
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lag”. ”Det har sina risker att agera på det
man tror.”

Till mötet hade Bildt inlämnat ett
skriftligt svar på allt som stod i Ekéus’
sammanfattning. Här hävdar han bland
annat att denne med ”glidande formule-
ringar och snedtolkade fakta förefaller att
vilja underminera” trovärdigheten av
Ubåtskommissionens utredning 1995
(som Ekéus själv utgår från). Bildt menar
att ryktena om att regeringen Palme av-
siktligt låtit en sovjetisk ubåt slippa ut var
ett viktigt motiv för regeringen att hösten
1982 tillsätta Ubåtsskyddskommissionen.
Kränkningen i Hårsfjärden var en del av
en större operation, hävdar han. Han
tycker att Ekéus gör kommissionen sna-
rare än ubåtskränkningarna till problemet.
Dennes formulering om ubåtsfrågans be-
kymmersamma utveckling på grund av att
regeringen här hade avhänt sig kontrollen
kallas ”uppseendeväckande”. Och ÖB
framförde inte i sin rapport 1987 att Sov-
jet offentligt borde utpekas som ansvarigt.
Bildt säger sig förgäves ha försökt spåra
en redovisning från den så kallade mot-
grupp som statsminister Ingvar Carlsson
tillsatte.14  Beskrivningen av hanteringen
av ubåtsfrågan 1992–1994 förklaras vara
så ofullständig och missvisande att ”det

är svårt att förklara bara med slarv”. Bildt
skriver också att ”det är viktigt att skilja
på enstaka isolerade kränkningar och de
operationer som Sverige utsattes för”. De
krävde sammanhållna förband och speci-
ell utrustning och baseringsmöjligheter i
närområdet. ”Ingen har i något samman-
hang hävdat att någon NATO-nation
skulle ha tillgång till detta.”15

På UI inledde Bildt sitt huvud-
anförande med att kalla åren av ubåts-
kränkningar för den mest krävande
komplexa utmaning som systemet oför-
berett plötsligt ställdes inför. För honom
stod det klart att vi hade utsatts för åtskil-
liga djupa intrång. Han erinrade om att det
där med bevis inte är alldeles enkelt. Per
Albin Hansson hade under andra världs-
kriget bevis för ryska torpederingar av
svenska fartyg, men allt förnekades blankt
i Moskva; det tog decennier innan verk-
ligheten medgavs. Alla indikationer un-
der krisåren pekade på Sovjetunionen, vid-
höll Bildt. Därför fann han Ekéus utred-
ning så slarvig att den ”gränsar till slafsig
på vissa punkter”.16  Avsaknaden av en re-
dovisning av vad som gjordes exempel-
vis i form av diplomatkontakter i slutet
av 1980- och början av 1990-talet kallade
Bildt för ”stora svarta hål”. Han sade sig

14 Bildt reagerar mot Ekéus besked att han erhållit det skriftliga resultatet av motgruppens arbete. ”Det
handlar om ett arbetssätt som näppeligen är förenligt med gällande regler. Det av Ekéus studerade
pappret är antingen ett privat papper av tveksam karaktär eller en handling som stulits från
regeringskansliet.”

15  Texten finns att läsa på http://www.Bildt.net/kommenterad_ekeus.pdf

16  Bland annat ogillar Bildt mot att Ekéus i ett officiellt dokument använder betäckningen U 137 om
ubåten som trängde in i Gåsefjärden. U-beteckningen är tysk och har aldrig förekommit på sovjetiska
ubåtar. Ubåtens korrekta beteckning var S 363.
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ha hoppats att vi skulle ha lagt bakom oss
den tid då supermakterna kunde beteck-
nas som lika goda kålsupare. ”Sådant ska-
dar tilltron till den svenska säkerhetspoli-
tiska processen.” Nu, i en ny tid, måste vi
ha antenner, känselspröt och bredare ana-
lytiska instrument, hette det.

Större sympati än för Ekéus kände
Bildt tydligen för forskaren Ola Tunander
– i ett skede anlitad av Ekéus – som skri-
vit att det var amerikanska ubåtar i Hårs-
fjärden.17  Tunander sades i alla fall heder-
värt ha haft en ståndpunkt, fast den sedan
demolerades.18  När det gäller Sovjetunio-
nens operativa förberedelser, tillgången på
miniubåtar med mera, är enligt Bildt i dag
allt allmänt accepterat och öppet redovi-
sat. Redan på 1960-talet började Sovjetu-
nionen sätta upp förband med miniubåtar;
sedan tog det några årtionden innan sys-
temet var fullt operativt. Här kunde han
tillhandahålla webadresser. Ubåtsskydds-
kommissionens slutsatser står sig, var ett
annat besked. Bildt ansåg att Ekéus hade
uttryckt sig närmast förolämpande om
kommissionens ordförande Sven Anders-
son. Bilden av att denne skulle ha rafsat
ihop en utredning utan saklig grund kal-
lades en ”oförskämdhet”. Att Olof Palme
skulle ha abdikerat från regeringsformen
när han tillsatte kommissionen beteckna-
des som ”en rätt huvudlös beskyllning”.

På tal om beskyllningarna för hemlighets-
makeri sade sig Bildt veta att Andersson
hade talat med dåvarande försvarsminis-
tern Anders Thunborg.

Bildt ansåg att det fanns en ”filosofi-
skillnad” mellan honom och Ekéus, ty just
det att hans regering talade klartext un-
derlättade kontakterna med Moskva, och
detta under de år då inte minst de baltiska
staterna befriades från sovjetisk trupp. Det
var ingen skada att tala klartext utan en
styrka; ”dom är inte dumma”. Bildt be-
skrev utredarens uppfattning som att ”det
som händer, det händer inte” och kan de-
finieras bort. Vi fick stopp på kränkninga-
rna, utropade Bildt.

Det ironiserade Ekéus över i det föl-
jande replikskiftet som egenberöm för
Sovjets fall. Bildts brev till Jeltsin var och
förblev en ”diplomatisk-politisk tabbe
som är rätt allvarlig”. Jeltsin kunde svara
med att tala om svensk naivitet, och det
hela spred ett ”visst löjets skimmer över
svensk diplomati”. I en nyckelmening sa
Ekéus att om man i ett konkret fall kunde
utesluta en kränkning från NATO, ”då är
det bevisat att det är fråga om Sovjetunio-
nen”. Han ansåg sig inte ha talat illa om
Sven Andersson, men vidhöll att det var
en politisk bedömning denne gjorde. De
upprepade anklagelserna för kålsuperiet
tog han inte upp.

17 Tunander, Ola: Hårsfjärden. Det hemliga ubåtskriget mot Sverige, Norstedts Förlag, Stockholm 2001.

18 Wallén, Göran: ”Hårsfjärden 1982 – fakta i målet”, Tidskrift i Sjöväsendet, 1. häftet 2002, s 33–50.
Widén, Jerker: ”Konspirationsteori om ubåtsincidenten i Hårsfjärden 1982 baserad på bristande be-
vis”, KKrVAHT, 1. häftet 2002, s 99–108.

19 Man har i USA börjat inse behoven av att hantera de ”bruna” haven (Littoral Warfare, Shallow Opera-
tions).
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Till sist då de förberedda inläggen.
Bengt Gustafsson sade att varken han el-
ler Carl Bildt underrättades om marinens
och FOA:s misstankar om minkar våren
1994. Emil Svensson meddelade att han
hade talat med en av de före detta sovjet-
officerare som hade varit engagerade i
operationen utanför Bornholm hösten
1981. Det var fråga om avslutningen av
en typisk ubåtsskyddsoperation och inte
ett dugg någon sökoperation. Varför
skulle man söka ute på havet när ubåten
redan hade rapporterat att den stod på
grund?

Kenneth Lindmark saknade framför
allt material från vissa dagar av Töreinci-
denten. Krister Wahlbäck erinrade om hur
andra utredningar, Gunnar Brodins säker-
hetstjänstkommission och Ingemar
Eliassons enmansutredning om utrikes-
ledningens skötsel av Raoul Wallenberg-
ärendet, hade försetts med högt kvalifice-
rade forskare. Ekéus hade anlitat en for-
skarstuderande, om det nu berodde på
regeringen eller honom själv att hans
material inte kontrollerades av oberoende
forskare. Nu hade utredningen enligt
Wahlbäck hela skalan av brister typiska
för ett första utkast: okritisk lansering av
egna hypoteser, selektivt urval av under-
sökt källmaterial, sakfel, missvisande be-
skrivningar i syfte att leda läsarens tankar
i en viss bestämd riktning. Det fanns ingen
som kunde ha dragit i nödbromsen på ett
tidigt stadium. En säkrare kontrollproce-

dur hade gett ett underlag som kunde ha
fört frågan framåt. Enligt talaren fick vi i
stället ägna kraft och tid åt en kritisk
granskning som bara kunde vara en upp-
städning inför ”den ordentliga utredning
som en gång kommer”.

Redaktör Olle Alsén var upprörd över
vad han kallade ubåtsjaktens alla fejkade
indicier eller grova misstolkningar som
inte kunde ha skett omedvetet. Det var frå-
gan om ett ”glasklart fiffel med bevisma-
terial”. Han tyckte att Ola Tunander borde
ha getts chans att framträda i en debatt
med militära företrädare. Bland de föl-
jande improviserade inläggen märktes
Sverker Åströms ofta upprepade fråga om
varför USA offentligt var komplett likgil-
tigt för kränkningarna av svenskt vatten.
Bildt svarade bland annat att amerikanerna
med sin oceana sjömakt inte hade något
marint intresse där havet grundade upp;
det låg utanför deras operativa intresse-
område. Det har sedermera förändrats.19

I sin slutreplik fann Ekéus Wahlbäcks
inlägg egendomligt och osakligt. Som ut-
redare hade han haft seminarier med fors-
kare – dock, framgick det av Wahlbäcks
inpass, inte så att dessa fick granska Ekéus
text. Om utbåtskrisen hade skett i Dan-
mark, skulle utredningen ha gjorts av dess
utrikespolitiska institut, avrundade UI:s
direktör Anders Mellbourn. En nätt kom-
bination av reklam för de egna forskarnas
kompetens och kritik av Ekéus uppenbart
något vanskliga enmansutredning.
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Summary

Into the Submarine Abyss

Two internationally prominent fellows of
the Royal Swedish Academy of War Sci-
ences have become locked into battle. One
area of their contention concerns the rele-
vant conclusions to be drawn from the
somewhat traumatic experiences of fo-
reign underwater intrusions into the Swe-
dish archipelago during the 1980s and the
first half of the 1990s.

One of the two is former Prime Mi-
nister Carl Bildt, at one time civilian co-
ordinator in Bosnia-Herzegovina and la-
ter the UN Secretary General’s High
Representative in the Balkans. The other
is retired diplomat Rolf Ekéus, earlier
entrusted by the UN with the task of over-
seeing the implementation of an agree-
ment with Iraq to destroy her weapons of
mass destruction. Ekéus is today
Chairman of SIPRI (Stockholm Internatio-
nal Peace Research Institute) and Euro-
pean High Commissioner for minority
groups.

The conflict came about as a result of
Ekéus’ published conclusions when acting
as an official government appointed
investigator with the task of analysing the
political and military conduct by Swedish
authorities when grappling with the sub-
marine intrusions into Swedish territorial

waters from 1980 until today. Ekéus con-
cluded that there was no firm basis for
trying to make the former Soviet Union,
later Russia, responsible for the incidents,
except in one case when a Soviet subma-
rine, in the autumn of 1981, ran aground
near the naval base of Karlskrona in the
south of Sweden. Ekéus especially sing-
led out two former Prime Ministers for
criticism, namely the deceased Olof Palme
and Carl Bildt. The latter, for his part, felt
the Ekéus investigation was a sloppy one
and chose to pass on this view to the Swe-
dish media.

The two protagonists were thus the
main attraction at the Academy meeting
on 19th March 2002. There Bildt accused
Ekéus of claiming that NATO and the
Soviet Union were both tarred with the
same brush, thus absolving the Soviets of
all responsibility for having violated Swe-
dish territorial integrity. Ekéus’ main
counter argument was that Bildt and the
Swedish authorities at the time didn’t deal
with facts, elusive though they undoubted-
ly may have been, but were rather driven
by their belief in Soviet guilt. He felt that
Bildt himself had acted naively in trying
to openly confront the then Russian ruler
Boris Jeltsin.

Report on the meeting on “Submarine Intrusions and their Investigations”,
organised by the Security Policy Section of  the Royal Swedish Academy of
War Sciences on 19th March 2002 by  Senior Editor Olof Santesson.


