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Det börjar bli hög tid att omvärdera 
den svenska säkerhetspolitiska 
efterkrigshistorien. Många anser 

kanske att detta redan har skett med två 
statliga kommissioners rapporter som 
grund, men den bedömningen ställer jag 
mig ganska skeptisk till. Hur ska vi för 
övrigt kunna hysa tilltro till kommissioner, 
som tillsatts av regeringen för att granska 
samma regerings politik? Jag tror således 
inte – utan att vara alltför konspiratorisk 
– att två större statliga utredningar kan 
tillföra några nya eller bättre tolkningar av 
vårt nära förflutna, än de vi redan fått oss 
till livs.  Det bör nog snarare tillkomma en 
akademisk vetenskaplig process och det är 
bråttom, för – som det visar sig redan vid 
en ganska ytlig granskning – det skrevs 
inga eller mycket få dokument eller andra 
handlingar om den verkliga säkerhetspo-
litiska bakgrunden och de personer, som 
har egen kunskap i frågorna, håller på 
att försvinna för gott, och då kommer det 
att saknas viktiga källor att forska kring. 
De statliga rapporterna innehåller förstås 
mängder av fakta, men det kan behöva 

göras andra tolkningar av dessa fakta än 
de gängse. Vi riskerar annars att hamna 
i ett läge där vi inte kan göra rimligt bra 
analyser av vårt nära förflutna.

Processen är särskilt viktigt nu efter 
Kalla kriget, då vi kan behöva historiens 
stöd för att hjälpa oss framåt, när nya sä-
kerhetspolitiska lösningar ska sökas. Det 
som vi redan vid en tämligen övergripande 
granskning lär oss, är dock, att det behövs 
genomtänkta strategiska och statsmanna-
mässiga helhetssyner och inte enbart ett 
antal delbeslut, som främst grundas på en 
ganska platt och ogenomtänkt försvars-
planering, där huvudsakligen – ja, kanske 
enbart – försvarets ekonomiska frågor får 
styra i stället för landets nationella intres-
sen och säkerhetsbehov.

Inledningsvis bör man kanske fundera 
något om hur världsläget uppfattades i 
Sverige i krigets slutskede och hur detta på-
verkade den dåvarande svenska säkerhets-
politiska bedömningen. Det kan ha varit så, 
att den svenska regeringen uppfattade att 
Sverige möjligen höll på att glida in i den 
sovjetiska intressesfären och att det gällde 
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därför att snabbt knyta kontakter västerut 
som en ren beredskapsåtgärd. I dag vet 
vi, att Sovjets efterkrigsanspråk i detta 
avseende inte omfattade Sverige, men det 
visste man inte med säkerhet då. Landets 
ekonomiska framtid stod samtidigt inför 
en allvarlig kris, för vi hade ju av naturliga 
skäl förlorat vår traditionellt största han-
delspartner, Tyskland, och nya marknader 
måste omgående sökas, om inte en depres-
sion skulle drabba landet. Det är således 
viktigt att klarlägga de stämningar, som 
fanns i landet i samband med krigsslutet 
och inledningen av det som skulle bli Kalla 
kriget. Erlanders dagböcker är mycket 
intressanta att läsa från den utgångspunk-
ten, och den svenska ”hjälpen” med ett 
miljardlån till Sovjetunionen och ingången 
i Marshallhjälpen kan kanske förstås på ett 
annat sätt mot den bakgrunden. 

Också den nya brittiska labourregering-
en befann sig 1945 i en besvärlig situation 
med ett ekonomiskt bottenläge och med ett 
samtidigt stort återuppbyggnadsbehov.1 
Eftersom amerikanerna inledningsvis 
lämnade Europa åt européerna, behövde 
britterna stöd på annat håll, och där fanns 
det egentligen bara ett land på den krigs-
härjade kontinenten som kunde fylla deras 
behov av råvaror, och det var Sverige. 
Problemet var, att britterna inte hade råd 
att köpa det stål, timmer och trävaror som 
landet behövde för sin återuppbyggnad. 
Dessa varor fanns dock i Sverige, som 
samtidigt hade ett stort behov av mo-

dernisering efter krigsårens isolering. 
Inte minst gällde detta flygutvecklingen.  
Statsminister Per-Albin Hansson hade 
redan på trettiotalet, av säkerhetspolitiska 
skäl, inlett åtgärder för att tillskapa en 
nationell, svensk flygindustri, och behovet 
av en sådan hade tydligt visat sig under 
beredskapsåren. Nu fanns det alltså en 
möjlighet att utnyttja, och eftersom utri-
kesminister Ernest Bevin också fick stöd 
av den brittiska försvarsledningen, som 
bedömde att det fanns ett betydande brit-
tiskt säkerhetsintresse i Östersjöområdet, 
passade läget som hand i handske. I själva 
verket blev Sverige Storbritanniens största 
europeiska handelspartner ända fram till i 
mitten av 1950-talet, och på motsvarande 
sätt var Storbritannien den viktigaste käl-
lan för import för svenskarna; inte minst 
av vapen och annan militär utrustning. 
Samtidigt var den brittiska militära be-
dömningen att Sverige var en hörnsten i 
försvaret mot en sovjetisk expansion i det 
skandinaviska området. Därmed utgjorde 
ett starkt svenskt försvar också ett brittiskt 
nationellt intresse. Av dessa bedömningar 
följde även, att RAF måste planera om sina 
anflygningsvägar mot de nya anfallsmålen 
i Sovjetunionen – och de måste av rena 
räckviddsskäl gå genom svenskt luftrum. 
Därför var det av stor vikt att upprätthålla 
goda förbindelser med Sverige i det läge 
som höll på att utveckla sig – det Kalla 
kriget.

Bevin utvecklade från 1945 i ett antal 

 1  Det följande bygger i allt väsentligt på Aunesloumas studier i brittiska arkiv och uppgifter från nyutgåvan 
av Erlanders dagböcker.
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tal sin uppfattning om hur det med brittisk 
hjälp borde tillkomma en försvarsunion 
mellan de skandinaviska staterna; något 
som 1947 utvecklades i den s k Hankey-
planen,2 men som fick ett brått slut, när 
Atlantpakten bildades; huvudsakligen som 
en del i den nya amerikanska strategin. 
Bevins ambition hade i mycket handlat om 
att med brittiskt stöd bilda ett ideologiskt 
starkt, nordiskt block av socialdemokra-
tiskt styrda stater med sin front riktad mot 
den hotande kommunistiska ärkefienden. 
Den inledande brittiska militära bedöm-
ningen vid bildandet av Atlantpakten var 
också, att varken Danmark eller Norge 
skulle erbjudas medlemskap i pakten, 
om inte Sverige också skulle ingå. Denna 
strategiska bedömning fanns kvar i flera 
år, även efter det att NATO bildats och då 
den amerikanska strategiska uppfattningen 
fått styra alliansens inledande utveckling i 
stället för den brittiska. Inte förrän någon 
gång i mitten av 1950-talet kunde svenska 
och brittiska diplomatiska kontakter 
övertyga amerikanarna om den brittiska 
huvudlinjen, som innebar att det låg i västs 
intresse att Sverige hölls starkt och att den 
officiella neutralitetspolitiken inte skulle 
vara något hinder härvidlag samt att det 
ekonomiska samarbete som utvecklade 
sig inom Marshallhjälpen och OEEC var 
av stor betydelse för Västeuropas framtida 
utveckling.

Det finns kanske anledning att också 
notera, att den svenska utrikespolitiska 

inriktningen under de tidiga efterkrigsåren 
ingalunda handlade om någon neutrali-
tetspolitik, utan snarare om att det skulle 
byggas upp ett kollektivt säkerhetssystem 
under ledning av det nybildade FN. Detta 
fick väl dock aldrig någon reell påverkan 
på vår säkerhets- eller försvarspolitik. Den 
strategiska studie som ÖB fått i uppdrag att 
ta fram redan 1944 innehöll dock faktiskt, 
att vi vid det enda krigsfall, som planlades 
– krig mot Sovjetunionen – skulle säkra 
och skydda de förbindelser som möjlig-
gjorde hjälp utifrån d v s från väster.

På det politiska planet fanns det under 
den här perioden en person, som särskilt 
bör uppmärksammas, och det är Dag 
Hammarskjöld. Han innehade under det 
inledande efterkrigsskedet flera centrala 
befattningar i den svenska utrikesled-
ningen. Han hade haft en nyckelroll vid 
de bilaterala brittisk-svenska ekonomiska 
överläggningarna 1945-46 och hade varit 
svensk chefsförhandlare vid OEEC-för-
handlingarna 1947-48. Han uppfattades 
allmänt som mycket västvänlig; inte minst 
av britterna, som rentav uppfattade honom 
som anglofil och som en klar motståndare 
till en isolerad svensk neutralitet. 1950 
blev han – kanske just därför och trots att 
han varken var eller ville bli partimedlem 
– konsultativt statsråd i Tage Erlanders 
regering och alldeles uppenbarligen med 
ett särskilt ansvarsområde. Det framgår av 
Erlanders dagböcker att han skulle hjälpa 
statsministern personligen med utrikes-

2 Enligt denna plan, som var en uttydning av Bevins ganska vaga förslag, skulle ett skandinaviskt försvars-
förbund ingås och därvid skulle Danmark och Norge även erbjudas brittiska säkerhetsgarantier, medan 
Sverige av neutralitetsskäl kunde stå utan. 
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frågorna och att hålla samman de hemliga 
västkontakterna. UD under Östen Undén 
kunde tydligen inte anförtros detta syn-
nerligen sekreta uppdrag, och det skulle 
inte heller bli några vanliga och ganska 
öppna militära stabssamtal. Kontakterna 
på hög nivå skulle främst vara civila, och 
det fick inte förekomma några resonemang 
om skyldigheter att vidta åtgärder eller att 
informera i känsliga frågor, men åtgärder 
kunde vidtas unilateralt och efter eget 
gottfinnande. Hammarskjölds linje om hur 
kontakterna skulle upprätthållas innehöll 
också uppgifter till den svenska försvars-
ledningen, att under hand och i det fördolda 
förbereda ett militärt samarbete med sina 
utländska kollegor, så att landet inte stod 
oförberett, om kriget skulle drabba Norden. 
Denna handlingslinje var sanktionerad av 
såväl statsminister Tage Erlander som av 
försvarsminister Allan Vougt.

Försvarsminister Vougts promemoria om 
den svenska krigsplanläggningen vid den 
brittiska flygministern John Hendersons 
besök i Sverige 1951 är ett exempel på 
tillämpningen av denna handläggnings-
modell, som av något skäl blev offentligt 
känd. Vougt blev därför klandrad för sitt 
”tilltag” att läcka hemlig militär informa-
tion till britterna, trots att delgivningen 
alldeles uppenbarligen föll inom de tänkta 
ramarna. Det förtjänar kanske att tilläggas 
här, att Erlander tidigare – i samband med 
Berlinkrisen 1948 – noterat i sin dagbok, 
vilken tillgång Vougt visat sig vara, ef-
tersom han redan hade etablerade under-
handskontakter med västsidan och dittills 
hade Erlander mest betraktat honom som 

”en kvarnsten om halsen”, för att citera 
dagboken. De allra viktigaste följderna 
av episoden har dock kanske inte riktigt 
uppmärksammats i Sverige. Först och 
främst uppfattade britterna att svenskarna 
politiskt sett var intresserat av ett strate-
giskt samarbete med dem, eftersom en 
svensk minister hade överlämnat hemlig 
militär information. Den andra följden 
var mera problematisk. Då den brittiska 
militärledningen så småningom studerat 
promemorian, kom den till slutsatsen, att 
det svenska försvaret i själva verket inte 
alls var så starkt som man dittills bedömt, 
och detta hade ju varit av grundläggande 
betydelse för den strategiska bedöm-
ningen om möjligheterna att försvara det 
skandinaviska området mot ett eventuellt 
sovjetiskt anfall. Det svenska försvarets or-
ganisation och utbildning bedömdes näm-
ligen av britterna vara så gammalmodigt, 
att dess förmåga att motstå ett sovjetiskt 
angrepp skulle vara mycket begränsat; 
något som förmodades bero på Sveriges 
brist på nyare krigserfarenhet! Dessutom 
bedömdes ledning, taktik och underhåll 
vara så underutvecklade funktioner, att ett 
sovjetiskt angrepp troligen snabbt skulle 
leda till kollaps, eftersom förståelsen för 
en modern krigförings krav på samordning 
och rörlighet i stort sett saknades. Det var 
ord och inga visor!

När Hammarskjöld 1953 blev, inte som 
utlovat landshövding i Uppsala, utan gene-
ralsekreterare i FN, stod Erlander åter utan 
en nära förtrolig handläggare av frågorna 
kring det hemliga västsamarbetet och, som 
han uppfattade det, något som varit mycket 
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betungande och påfrestande för honom 
personligen. När han tydligen beklagat 
sig för någon militär chef om dessa sina 
svårigheter, föreslogs en ung och lovande 
man, som tjänstgjorde som byråsekreterare 
inom den militära underrättelsetjänsten 
som ny medarbetare till statsministern. 
Denne byråsekreterare arbetade just då 
med frågan om hur en svensk motstånds-
rörelse skulle förberedas om landet blev 
ockuperat av Sovjetunionen, och han måste 
därför redan då ha varit ganska införstådd 
med de hemliga kontakterna västerut. 
Uppdraget hade generaldirektören Håkan 
Sterky formellt fått redan 1949, men det 
började nu ta form, och handläggaren 
tänkte sig en svensk motståndståndsrörelse 
uppbyggd i nära samarbete med folkrörel-
serna och med LO i en central roll. Denne 
handläggare hette Olof Palme och han nu 
i stället blev Hammarskjölds efterträdare 
som handläggare av västsamarbetet åt 
statsminister Erlander. Kanske var det för 
övrigt under arbetet med partisanprojektet 
som hans kontakter och engagemang för 
socialdemokratin fördjupades?3  En annan 
följd av planeringen för en motståndsrö-
relse tycks ha blivit en ganska oklar åtskill-
nad mellan den statliga säkerhetstjänsten 
och den socialdemokratiska, vilket senare 
visade sig vid några ”affärer” – IB-affären 
och Sjukhusspionen för att nämna ett par.

Olof Palme fullföljde även senare som 
statsminister den Hammarskjöldska lin-

jen: militära kontakter för samarbete och 
inofficiell samordning, men låg profil och 
stor sekretess och – framför allt – inget på 
papper. Eventuella åtgärder i samordnings-
syfte skulle vidtas enbart efter nationella 
beslut. Metoden att få in det alliansfria 
Sverige i västsamarbetet var således knä-
satt redan i början av 1950-talet och tycks 
ha pågått under hela den resterande delen 
av Kalla kriget.  

Kontakterna i den svenska ledningen 
mellan ”verkställande” militära chefer 
och den högsta politiska nivån är intres-
sant att studera vidare. De tycks ha skett 
i direkt kontakt mellan minister och hög 
militär chef personligen och utan att några 
över- eller sidoordnade orienterades, vilket 
förstås skapade oklarheter och i längden 
blev svårt att upprätthålla. Detta borde nu 
studeras ytterligare, medan det ännu finns 
några överlevande, som kan lämna uppgif-
ter. Två försvarsgrenschefer fanns tydligen 
bland de tidigaste cheferna med uppgiften 
att hålla kontakt med sina västliga kollegor, 
cheferna för marinen och för flygvapnet, 
men dessa följdes ganska snart av såväl 
försvarsstabschefen som överbefälhavaren. 
Det tidigaste brittiska intresset för att föra 
dessa samtal härrörde sig i mycket kring 
de frågor som uppstått med anledning av 
Vougts promemoria. Det mest akuta rörde 
uppenbarligen flygvapnet, som i februari 
1951 tog emot en delegation från RAF 
där, enligt flygvapenschefens direktiv, inga 

 3  Sedermera försvarsministern m m Sven Andersson var sannolikt en samtalspartner eftersom han 1945 hade 
tillträtt som partisekreterare.
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begränsningar i sekretessen skulle råda 
visavi britterna. En tidig höjdpunkt i denna 
typ av samtal nåddes sedan i juni samma 
år, då Stockholm besöktes av hangarfar-
tyget HMS Indomitable4 och då såväl ÖB, 
Nils Swedlund, som Chefen för marinen, 
Helge Strömbäck, hade informella samtal 
med Commander-in-Chief Home Fleet, 
amiralen Sir Philip Vian, om hur Sverige 
uppfattade det sovjetiska hotet, hur vi 
skulle agera vid ett anfall och vilka behov 
av samordning som i så fall skulle uppstå. 
Enligt britterna skulle den svenske ÖB då 
ha sagt, att han vid det aktuella tillfället var 
förhindrad att vidta några åtgärder, men 
att han naturligtvis skulle diskutera dessa 
samordningsfrågor innan ett krig bröt ut. 
Den just då viktigaste frågan handlade 
annars om vad som gemensamt skulle 
göras om Sovjet invaderade Danmark via 
Själland. Vad kunde svenskarna bidra med 
och hur skulle Östersjöutloppen spärras för 
den sovjetiska Östersjömarinen?

Flygvapenchefen, Nordenskiöld, var såle-
des en av de viktigaste kontaktpersonerna i 
denna form av ömsesidig orientering mellan 
västmakterna och svenska militära företrä-
dare. En annan person med ett betydande 
kontaktnät i väst – främst i Storbritannien 
– var Stig H:son Ericson, vilken 1949 som 
souschef i marinförvaltningen bjöds in till 
ett långt studiebesök vid den brittiska Med-
elhavsflottan av dess chef, lord Mountbat-

ten. Det framgår ganska tydligt av H:son 
Ericsons memoarbok, Knopar på loggli-
nan att det inte enbart handlade om hur de 
brittiska marina krigserfarenheterna skulle 
kunna omsättas i en modernare utbildning 
av den svenska flottan, som just genomgick 
en transformering från pansarskeppsepo-
ken till en modernare, där de nybyggda 
kryssarna fick en central roll.

När NATO bildats, komplicerades sam-
talsmodellen och utbytet av information. 
ÖB gjorde redan 1951 en trevare till den 
nytillsatte chefen för Nordkommandot, 
amiralen Sir Patrick Brind, men det upp-
stod snart tveksamheter om detta kunde 
vara en säker samverkanslinje av rena 
sekretesskäl. Det fanns en påtaglig risk 
att alltför många skulle bli involverade, 
och då var det endast en tidsfråga innan 
Sovjetunionen fick bevis på att den sam-
ordning som den redan misstänkte försiggå 
och även anklagade Sverige för i själva 
verket också förekom. En annan modell 
skulle därför användas, och den byggde 
helt på den Hammar-skjöldska linjen: 
politikerdiskussioner på högsta nivå utan 
några överenskommelser kompletterade 
med militära samtal, utan några åtaganden, 
främst med Storbritannien och USA och 
mera regelmässigt via Danmark och Norge 
– och ingenting på papper.

Exempel på andra yttringar av denna 
samordning kan kanske vara, att seder-

4   Det kan för övrigt vara av intresse att veta, att den brittiska regeringen redan 1948 hade planerat göra en 
marin maktdemonstration för att tydligt visa Sovjet att även Östersjön var av brittiskt säkerhetsintresse, 
men detta avvisades av Amiralitetet eftersom man ansåg sig redan hade ansträngt sina resurser alltför 
mycket i Medelhavet och i Stilla havet. 
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mera konteramiralen ”Moje” Östberg, som 
under beredskapsåren ofta förekom som 
underrättelseföredragande för statminister 
Hansson, och som på hösten 1954 blev 
marin chef i Göteborg, Chef för västra 
marindistriktet (CMDV).5 Har han som 
marindistriktschef haft några fortsatta 
direktkontakter med den högsta politiska 
ledningen? Har detta i så fall någon bärig-
het på att den avrustade kryssaren Gotland 
1956 förlades till Nya varvet? Hon kunde 
sålunda ha fungerat som ”flygfyr” för 
allierat bombflyg från det att hon 1955 
moderniserats med luftspaningsradar och 
för flygstridsledning; bara för att efter 
långresan 1955-56 avrustas för gott. Hon 
utgick formellt ur organisationen 1960 och 
såldes för upphuggning 1962. Samma år 
tillträdde amiralen Åke Lindemalm som 
marinchef, och vid sin anmälningsvisit hos 
försvarsminister Sven Andersson tog han 
– enligt sina dagboksanteckningar – upp 
frågan om att ”flytta en kryssare” och 
begärde hjälp av försvarsministern med 
detta. Kunde verkligen inte CM göra det 
själv? Uppenbarligen var det viktigare än 
så, och när han efter en vecka fortfarande 
inte fått ministerns svar påminde han om 
ärendet och fick efter ytterligare viss 
väntan svar från statssekreteraren, att det 
skulle inte bli något, vilket Lindemalm 
tydligen ansåg vara så allvarligt att han 
nog måste orientera ÖB.6 Hade Lindemalm 
haft några andra kontakter med ledande 

politiker dessförinnan, och varför visste 
inte ÖB något tidigare? 

När Marinkommado Väst (MKV)  1966 
skulle, som Örlogsbas Väst (ÖrlB V), 
underställas MB i Skövde, protesterade 
CMKV, Gunnar Fogelberg, så eftertryck-
ligt att han avgick. Finns Fogelberg bland 
dem som hade egna direkta politiska kon-
takter? Och gällde detta i så fall andra 
dolda uppgifter än enbart den i och för sig 
känsliga frågan om skyddet av importsjö-
farten och baseringen av västs eskortfartyg 
i de bohuslänska fartygsbaserna; något 
som hittills hade varit en viktig strategisk 
uppgift för den marine chefen på Västkus-
ten och som nu inte enbart nedprioriterades 
– den försvann totalt!

De så kallade ”taktiska diskussionerna” 
med våra grannar tycks ha fortsatt under 
hela Kalla kriget. Ett exempel på att dessa 
resulterade i någon form av operativ sam-
ordning finns från 1956, då en marinorder 
gavs ut, där tydliga geografiska gränser 
reglerade en åtskillnad mellan svenska och 
danska ubåtars övningsområden. Gränsen 
i Östersjön låg ungefär vid latituden N 56° 

och svenska övningar förutsattes ske norr 
om denna gräns och danska, d v s i prakti-
ken NATO ubåtsverksamheter, skulle ske 
syd därom. Man skulle orientera varandra 
om eventuella planerade övningar på ”den 
andra sidan”. Självfallet måste det skri-
vas, att överenskommelsen endast gällde 
övningsverksamhet för att den svenska 

5  Östberg tjänstgjorde under kriget bl a som marinattaché i Berlin och sedan som chef för sektion II i för-
svarsstaben och torde därför ha varit väl insatt i det hemliga västsamarbetet.

6  Är detta för övrigt det egentliga skälet till att Göta Lejon sedan rustades 1963-64? 
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alliansfriheten inte skulle kompromet-
teras, om något kom ut i offentligheten, 
men vem vet egentligen med säkerhet när 
ubåtsövningar övergår i skarp verksamhet 
i ett akut läge, och visst borde skiljelinjen 
ha gällt mer än enbart ubåtar i händelse av 
väpnad konflikt?

Ett exempel på att allt inte gick att 
helt hemlighålla kring den samordnade 
operativa planeringen rör uppgiften att 
spärra Öresund och den samverkan med 
danskarna som detta krävde. Redan 1950 
beslöt således regeringen, att försvars-
staben skulle få ta kontakt med danskarna 
om de mineringar som skulle läggas ut 
för att hindra en sovjetisk utbrytning från 
Östersjön. Mineringsplanerna hölls sedan 
aktuella i många år av Chefen för Malmö 
marina bevakningsområde (C BoMö) i 
nära kontakt med hans danske kollega.

Efterkrigsminröjningarna genomfördes 
enligt en marinorder från juni 1945 i 
internationell samverkan och avslutades 
i november 1946. Minröjningssamar-
bete skedde även senare med Danmark; 
senast 1960 i samband med att den nya 
färjeleden öppnades mellan Varberg och 
Grenaa. Den sovjetiska marinen ansåg att 
minröjningarna efter kriget i stort sett var 
genomförda redan 1953, men inte förrän 
1975 avskaffades NEMEDRI7-systemet 
för ”västvärldens” sjöfart och visst deltog 

vi i detta ”operativa samarbete”! Först då 
var ju kriget till sjöss avslutat.  Märkligt 
nog anser tydligen fortfarande den svenska 
militära ledningen, att minröjning till sjöss 
är något annat än normal, marin operativ 
verksamhet, eftersom den minröjning som 
genomförts – och genomförs – tillsam-
mans med de baltiska staternas mariner 
efter 1992 inte räknas som ”internationell 
verksamhet”. Över 300 skarpa minor har 
faktiskt röjs vid dessa samövningar med 
de baltiska marinerna.8 Det verkar ju 
något märkligt, att en viss internationell 
verksamhet inte räknas som sådan, enbart 
därför att den administreras på ett avvi-
kande sätt i Sverige! 

På armésidan förekom inte så många 
och tydliga operativa kontakter västerut, 
vilket till del har sin grund i att något 
fastlagt alternativ för förstärkning av det 
svenska markförsvaret egentligen aldrig 
planerades på västsidan.9 Detta kan ha 
berott på att NATO inte bedömde detta 
nödvändigt och det enda som man med 
visshet kunde konstatera var, att några 
markstridsförstärkningar aldrig skulle 
kunna komma från vare sig Danmark eller 
Norge. Var och när en NATO insatsstyrka 
skulle sättas in mot ett sovjetiskt angrepp 
förblev troligen en öppen fråga under hela 
perioden och var dessutom ett svårt poli-
tiskt problem. Vi kan dock konstatera, att 

7   De minfria lederna fanns angivna i de allmänna sjökorten enligt “Northern European and MEDitarranean 
Routing Instructions” – NEMEDRI.

8  Enligt uppgift från 33 mröjdiv har under de hittills genomförda 15 operationerna 367 minor röjts och 135 
andra farliga objekt oskadliggjorts.

9   Sett i ett mera strategiskt sammanhang borde svenska arméföreträdare snarare ha haft motsvarande kontakter 
österut – med Finland.
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ett par av de första stora NATO-övningarna 
på 1950-talet hade som övningsändamål 
att pröva hur amerikanska marinkårs- och 
arméförband skulle kunna sättas in i vårt 
närområde. Vissa arméregementen i södra 
Sverige hade dock ibland utbyte med sina 
danska och norska motsvarigheter, men 
vid dessa möten fördes tydligen inte några 
”taktiska diskussioner”. Något sådant finns 
dock inte antecknat i danska källor ens 
när en ställföreträdande militärbefälha-
vare, översten Miles Flach, i 1960-talets 
inledning besökte en dansk kollega. Det 
verkar som att den svenska kontaktmannen 
på armésidan främst har varit försvars-
stabschefen. Detta framgår exempelvis 
av ett handbrev från den tillträdande C 
Fst, Carl-Erik Almgren, då han och hans 
företrädare, Curt Göransson, gjorde ett 
gemensamt ”avlämningsbesök” i Danmark 
i juni 1962. Det fanns dock en fråga, som 
danskarna därutöver troligen lämnades 
viss orientering om – kanske enbart till 
C Fst, men troligen även till C Lv 410 och 
sektor S 1 – och det gällde samverkan i 
luftvärnsfrågor och hur insatserna med de 
danska Nike-batterierna vid Köpenhamn 
skulle ske, eftersom praktiskt taget hela 
Skåne ingick i deras täckningsområde, 
vilket ju borde ha varit av ganska stort 
intresse för alla de förband, som skulle 
grupperas där.

Vid krigsslutet 1945 var flygvapnets 
övergång till ”readrift” samt radarutveck-
lingen av största betydelse för den svenska 

försvarspolitiken och visst underlättades 
kontakterna med britterna av att CFV, 
Bengt Nordenskiöld, hade fått brittisk 
flygutbildning redan före kriget. Brittisk 
jaktradar (PJ-21) och 70 st J 28A Vampire 
beställdes redan 1946 och leveranserna 
påbörjade samma år. Vougt var då alltså 
försvarsminister i den nu rent socialde-
mokratiska regeringen under Per-Albin 
Hansson och måste således ha godkänt 
beställningarna.  Detta placerade Sverige 
i ett engelskt samarbete i försvarsmateriel-
frågor, vilket troligen var Hanssons avsikt, 
men det passade även Erlander väl då han 
i oktober 1946 efterträdde Hansson som 
statsminister. Erlander hade goda politiska 
kontakter med Clement Attlee som 1945 
tillträtt som premiärminister i England, 
och Bevins tankar om ett skandinaviskt 
försvarssamarbete fanns säkert med i bak-
grunden.  Detta sakernas tillstånd behövde 
inte heller offentliggöras alls och kunde 
kanske till och med uppfattas vara en nöd-
vändig nationell krigsförberedelse under 
det begynnande Kalla kriget. Fyra flygba-
ser fick förlängda banor (Söderhamn, Upp-
sala, Västerås och Barkarby). Flottiljerna 
med J 28 fick förstås brittisk standard på 
basutrustningen; Barkarby och Tullinge 
i Stockholmsorådet, Säve/Göteborg och 
Bråvalla/Norrköping samt även Västerås, 
då det brittiskbyggda nattjaktplanet J 30 
Mosquito – senare efterföljd av likaledes 
brittiska J 33 Venom – baserades där.

Det skulle dock bli svårt att hemlig-

10  En ”taktisk diskussion” planerades under sommaren 1961, vilket finns dokumenterat i  försvarsattachéns 
rapportering.
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hålla de bilaterala kontakterna med RAF 
i samband med 1948 års Berlinkris, då 
det amerikanska flygvapnet frambaserade 
förband med B-29or till baser i England 
och det bedömdes som helt omöjligt, då 
Atlantpakten ingicks. Man skulle därför 
kunna hävda att trycket från USA om att 
få in Sverige i Atlantpakten, paradoxalt 
nog, höll på att ställa Sverige helt utanför 

västsamarbetet. De brittiska kontakterna 
fanns dock fortfarande kvar och fungerade 
väl, vilket visades sig 1950, då Koreakri-
get bröt ut. RAF ville då att leveranserna 
av J 28 till Sverige skulle avbrytas, men 
genom ett snabbt ingripande av ambas-
sadör Gunnar Hägglöf återupptogs leve-
ranserna efter ett beslut på en söndag (!) 
av premiärministern personligen.11 Attlee 
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RAF V-Force Bomber Command anflygningsvägar från 1964
(”The Final Countdown” av Roy Brocklebank,  Aeroplane. Mars 2005)

11  Episoden framgår av Hägglöfs memoarer från sin tid som ambassadör i London och det framgår även att 
han inte alls delade regeringens neutralitetspolitik.
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ansåg uppenbarligen att det var viktigare 
för England att det svenska flygvapnet 
fick de modernaste jaktflygplanen före 
RAF, vilket verkar minst sagt säreget, 
om man inte sätter in det i sitt strategiska 
sammanhang. För detta beslut framförde 
Erlander personligen Sveriges tack i sam-
band med sitt besök i England omedelbart 
efter kommunalvalen i Sverige på hösten 
1950. I Erlanders dagbok står det, att han 
då även framförde motiven för varför det 
svenska flygvapnet skulle prioriteras före 
RAF. Men vad Erlander då faktiskt sade, 
vet vi inte, bara att han uppger, att han fick 
Attlees instämmande som svar. 

Inte minst intressant blir frågorna om 
en hemlig samverkan på flygområdet, 
då det kan kopplas samman med DC-3-
affären 1952. Varför skulle det svenska 
försvaret egentligen spana mot sovjetiska 
radaranläggningar i Baltikum? Vi hade 
väl inte några egna planer på att uppträda 
så offensivt själva, vare sig med flyg eller 
med övervattensfartyg. Däremot hade så-
väl britter som amerikaner förstås tydliga 
underrättelsebehov för sina bombflygför-
band. Bara några månader efter nedskjut-
ningarna besökte för övrigt Erlander USA 
mer eller mindre inkognito, och under det 
besöket undertecknades ett nytt radaravtal. 
Finns det något samband mellan dessa 
händelser? Den anteckning, som försvars-
stabschefen, Rickard Åkerman, gjorde i sin 
dagbok, kan tyda på detta.

Det finns således anledning att anta, att 
de allierades flygvägar mot mål i Sov-
jetunionen, fortfarande planerades genom 
svenskt luftrum från baser i mellersta 

England mot mål i västra Sovjetunionen i 
varje fall så sent som 1962, då Lindemalm 
ville ”flytta en kryssare”, men denna pla-
nering blev snart därefter förlegad, när det 
amerikanska strategiska flyget i slutet av 
1960-talet började ombasera till den ame-
rikanska kontinenten. Vid den tidpunkten 
minskade förstås det svenska luftrummet 
dramatiskt i betydelse, eftersom flygrut-
terna nu skulle gå mycket nordligare.  

Betydligt senare – kanske inte förrän på 
1970-talet – blev väl kärnvapenkriget å 
andra sidan en omöjlighet efter utvärdering-
arna på ömse sidor efter Kubakrisen, då ett 
sådant krig mycket väl kunde ha brutit ut av 
slarv eller på grund av missuppfattningar. 
I stället vidtog en period av förhandlingar 
mellan USA och Sovjetunionen, och avtal 
om provstopp och bilaterala begränsningar 
av den strategiska arsenalen gjordes i olika 
omgångar. Kärnvapenavskräckningens bi-
sarra logik möjliggjorde på sitt sätt endast 
”fait accompli”-operationer d v s snabba 
militära insatser på den konventionella 
nivån. Risken för en eskalation till kärn-
vapenkrig kunde bara hanteras med viss 
säkerhet, om supermakternas egna natio-
nella intressen inte hotades. Detta borde 
kanske då ha medfört en strategisk debatt 
om ett behov av insatsberedda styrkor även 
i Sverige för att trovärdigt kunna möta ett 
överraskande angrepp, som väl var den 
enda krigföringsmetod, som återstod på 
den konventionella nivån. Storanfall och 
invasion var inte längre en rimlig möjlig-
het, eftersom det sannolikt skulle utlösa 
ett fullständigt oresonligt kärnvapenkrig. 
Den slutsatsen skulle Sverige kunnat ha 
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dragit redan 1966, då en studie Strategi i 
väst och öst (SOU 1966:18) presenterats, 
men i stället uppstod ungefär samtidigt en 
diskussion om hur vi skulle kunna möta ett 
sovjetiskt angrepp med ”sega gubbar”– ett 
från den här synpunkten alldeles galet 
tänkande, som inte alls hade med strategi 
att göra, enbart med försvarsplanering. 
Sverige kanske i stället redan omkring 
1975 skulle ha skapat ett insatsförsvar 
med huvuduppgiften att möta en strategisk 
kupp? Det hade i alla fall varit bra att ha 
ett annat insatstänkande under 1980-talets 
ubåtskris, och visst skulle dagens behov av 
omställning ha varit lättare att hantera än 
vad det nu tycks vara!

Några avslutande reflexioner för dagens 
försvar för att återknyta till inledningen: 
Vad kan historien lära oss, och vad kan 
vi behöva reformera för att bygga upp ett 
fungerande insatsförsvar? 

Inledningsvis får vi nog klara ut för 
oss själva, att Kallakrigetperioden 
i själva verket var en anomali och 
något otypiskt med endast en krigs-
planläggning och ett enda krigsfall 
för landets försvar. Nu måste vi återta 
en mera ”normal” försvarsfunktion 
för landet, och det ställer helt andra 
krav på ledning – politisk och militär 
– organisation och samverkan med 
andra stater, så att vi kan planera och 
fullgöra våra åtaganden internationellt 
och med de förband och andra resurser, 
som kan vara rimligt och motiverbart 
från en nationell nivå. Det behövs nu 
en mera flexibel organisation, och  
militärstrategiska lösningar på aktu-

•

ella säkerhetspolitiska frågor måste 
kunna utarbetas och presenteras inför 
politiska beslut.
Den svenska försvarsledningen måste 
få en bättre förmåga att kunna sam-
verka med andra stater inför de inter-
nationella uppgifterna. Det behövs 
sakkunniga militärer, som under hand 
kan diskutera säkerhetsfrågor och 
samverka med likasinnade på bred 
front redan innan en kris blir akut 
och så att de inledande insatserna blir 
vettiga och klara även från militära 
utgångspunkter. 

Vi bör befria den militära ledningen 
från så mycket som möjligt av den 
ekonomiska försvarsplaneringen. 
Det är inte rimligt, att vi utbildar 
militära chefer till de yrkesmän, som 
de måste vara i en internationell 
miljö, och sedan sätter dem att vara 
ett slags militärkamrerare. Vi borde 
kanske ha ”försvarsgrensministrar” 
av brittisk modell i stället – politiskt 
tillsatta statssekreterare för ledning av 
försvarsgrenarnas ekonomiska frågor. 
Det skulle kunna frigöra den högsta 
militära ledningen till den mycket an-
gelägna uppgiften att förse regeringen 
med aktuella strategiska studier och 
överväganden, innan beslut fattas om 
eventuella internationella åtaganden i 
olika operationer. Det blir troligen inte 
särskilt bra, om internationella insatser 
i framtiden beordras, utan att en strate-
gisk dialog förts mellan den politiska 
ledningen och den militära.

•

•
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Återskapa riktiga försvarsgrenar. Det 
internationella samarbetet bygger 
trots allt på att yrkeskollegor träffas 
och utbyter synpunkter och förslag 
på ett professionellt sätt. Tyvärr inger 
ingen ”joint” företrädare för Sverige 
något större förtroende hos sina inter-
nationella samtalspartners, om veder-
börande ”har fel färg på uniformen”. 
Eftersom vi länge stått utanför alli-
anserna kan det vara svårt nog för en 
svensk militär företrädare att komma 
in i det internationella samarbetet, 
och då bör vi kanske underlätta detta 
i stället för att, som nu, göra det krång-
ligare. Planering av operationer på 
marken bör i första hand genomföras 
av arméofficerare – i en kustzon med 
biträde av officerare från amfibiekåren. 
Marina operationer planläggs förstås 
av officerare från marinen – kanske 
med biträde av ledningspersonal från 
Kustbevakningen och flygoperationer 
av flygofficerare. Så går det i allmän-
het till i världen, och så bör vi förstås 
också göra i Sverige, även om man bör 
ha en gemensam operativ helhetssyn i 
förhållande till det direkta försvaret av 
landet, som numera för övrigt måste få 
innehålla civil medverkan i betydligt 
högre grad än hittills – bli ett insats-
berett samhällsförsvar. 
  Det kan därutöver behövas en ny 
gemensam maritim krisplanering, 
där marinen tillsammans med de ci-
vila maritima myndigheterna utformar 
planer för hur landet tillsammans med 
andra sjöfartsstater ska kunna hålla 

• sjöfarten i gång, även om den skulle 
hotas av icke-statliga aktörer – i våra 
farvatten och på världshaven.
Vi bör förstås delta i de internationella 
samövningar och operationer, där det 
finns tydliga svenska säkerhetsin-
tressen i bakgrunden. Det är kanske 
till och med så, att vi kan eller bör 
ta egna initiativ till en internationell 
planeringsprocess, då säkerhetsho-
tande utvecklingar uppfattas som helt 
eller delvis kunna störa vår nationella 
säkerhet. Vi bör således delta i opera-
tionen Active Endevour i Medelhavet. 
Den har ju som yttersta syfte, att 
få någon form av kontroll över den 
ganska förfärande människohandel 
och -smuggling som annars sker från 
norra Afrika till Europa och som i 
förlängningen också påverkar oss i 
Sverige. Ett exempel på ett område 
för ett svenskt initiativ kunde vara en 
planläggning för att möta en hotande 
utveckling i Vitryssland. Sverige 
skulle ju kunna fungera som ”upp-
marschområde” och bakre bas för en 
sådan operation, då det kanske inte 
skulle vara bra för den internationella 
utvecklingen, om ansvaret i stället 
hamnade i Polen eller i Ryssland, som 
ju båda bör uppfattas som ”parter i 
målet”.

Vi bör kanske å andra sidan undvika 
insatser i alltför fjärran länder, utan 
tydliga, svenska nationella intressen, 
där andra regionala organisationer i 
första hand bör ta ansvaret. Vi kan i 
värsta fall annars vänja ledare t ex i 

•
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Afrika att europeiska förband alltid 
rycker ut och löser interna problem, 
om det skulle bli alltför besvärligt. 
Det finns anledning att överväga en 
annan form för den politiska styr-
ningen av försvaret. Man blir inte 
imponerad av hur det gått till under 
den studerade perioden, där, särskilt 
efter försvarsbeslutet 1958, försvars-
beslutstexterna mest använts som 
tillhygge i en ganska meningslös in-
tern försvarsgrensstrid med mer eller 
mindre politiska förtecken. Kanske 
bör en aktiv försvarspolitik i stället 
präglas av en mer pragmatisk använd-
ning av de resurser som faktiskt finns 
tillgängliga. Förband bör i flera fall 
tas fram mera för att det uppfattas fin-
nas ett gemensamt och internationellt 
behov av förbandet än att det skulle 
finnas ett mer eller mindre konstruerat 

•

hot mot landet, som skulle motivera 
dess uppsättning.
Vi bör få till stånd ett fungerande 
militärt samarbete med NATO,12 så 
att vi kan delta redan i inledande dis-
kussioner och planering om svenska 
förbands eventuella deltagande i 
internationella operationer. Om det 
skulle kännas bättre från svensk 
traditionell utgångspunkt, så kan vi 
säkert gå med i alliansens samarbete 
– ett slags utökat PFP – fast med ett 
förbehåll om giltigheten för vår del av 
de ömsesidiga skyldigheterna, som ju 
– rätt eller fel – fortfarande känns som 
en stötesten för många svenskar. Det 
verkar ju i dag något egendomligt, att 
Ryssland har ett tätare samarbete med 
NATO än vad Sverige har, och det var 
väl just mellan dem vi skulle kunna 
vara neutrala en gång i tiden!

•

12  Vid NATO:s toppmöte i Riga kommande november kommer det att fastställas hur Australien och Nya 
Zeeland ska kunna bli ”Global Partners” i NATO. Kanske ett tillfälle också för Sverige att ansluta?
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Summary 

Swedish Security Policy During the Cold War – and Today

by Commander Magnus Haglund

It is of the greatest interest to examine 
the origins of Swedish post-war security 
policy. This has partly been done in two 
reports by two government committees, 
but more has to be done and preferably 
in an academic process. It has to be done 
rather quickly, too, since many of those 
who were active during the period are now 
slowly fading away, and, what is more, 
very few documents were indeed produced 
at the time because of secrecy.

The United Kingdom and Sweden devel-
oped, after the war, a kind of partnership 
on an economic basis, but they also shared 
a common ideological view on the com-
munist Soviet Union which was regarded 
as a military threat to Western Europe. It 
was of British strategic interest to keep 
Swedish forces strong to counter the threat 
in the Baltic area, and the British Foreign 
Secretary Ernest Bevin suggested the 
creation of a Nordic defence union – more 
or less under the aegis of the British – an 
idea which was, however, abolished when 
NATO was formed and Norway and Den-
mark chose to join. The British view of 
keeping Sweden militarily strong prevai-
led, however, and in the middle of the 50s 
even the Americans began to understand 
the British and Swedish arguments to let 
Sweden have a kind of secret partnership 
with the Western alliance. An outstanding 
politician was in charge of Swedish secret 
security policy behind the official policy of 

neutrality, Dag Hammarskjöld. He also 
developed a code of conduct for high-
level political contacts combined with se-
cret military discussions and information 
– no obligations and nothing on paper! 
These contacts were maintained in secret 
for the rest of the Cold War era – even 
during Prime Minister Olof Palme’s 
days, who, as early as 1953, seems to 
have succeeded Hammarskjöld as co-
ordinator of the secret Western contacts 
within the Prime Minister’s office. 

On a service level many high-ranking 
officers had the task of forwarding to 
their Western counterparts and receiving  
from them information on possible, 
wartime preparations with the purpose 
of having reasonably well co-ordinated 
plans for deploying forces if war should 
come. One more or less institutionalised 
activity was the most secret so-called 
“tactical discussions” taking place once 
or twice a year with the Danish and 
Norwegian Chiefs-of-Staff. Thus, some 
naval plans were co-ordinated, mainly 
regarding submarine and mine warfare in 
the Baltic and the closing of the Sound. 
On the other hand, a few areas of co-
operation more or less disappeared over 
the years; mainly connected with efforts 
to send reinforcements to Sweden and 
to keep shipping to Gothenburg on the 
Swedish west coast open and protected 
also in case of war.



84

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2006 4-2006

 Air Force co-operation was of the ut-
most importance, not only for Sweden, 
but initially also for the United Kingdom. 
The Swedish Air Force received, as early 
as 1945, a real punch for modernisation 
and with imported British air technology 
soon became a major factor not only for 
the Swedish defence forces, but also for 
the RAF and later also for the American 
Air Force for the task of upholding nuclear 
deterrence in Northern Europe. After the 
Cuban Missile Crisis in 1962, the logic 
of nuclear deterrence, on the other hand, 
made only very swift military operations 

possible on the conventional level. Then, 
perhaps, a new national strategy  and a new 
defence posture, more based on strategic 
readiness, should and, could, have been 
developed in Sweden even as far back as 
the early 1970s.

A few changes in the current Swedish 
command structure and military organiza-
tion are suggested that could make today’s 
Swedish Forces ready and better prepared 
for international operations in the future, 
after the Cold War era which – after all 
– was a period of strategic anomaly.


