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Av Olof Santesson

Saken sköttes inte lysande. Småstaten 
Sverige hade en besvärande och mer 

än passiv åskådarroll när supermakterna 
utkämpade det kalla kriget. Särskilt var det 
åttiotalets ubåtslarm som satte statsmak-
terna på det hala. Ovana vid krishantering 
skapade de bekymmer för sig genom att 
blåsa upp incidenter. 

Ubåtsfrågan uppammar idag inga starka 
känslor annat än hos en liten grupp berörda 
och deras kritiker. För en mer inträngande 
behandling har källorna visat sig avskräck-
ande svåråtkomliga. Men att allmänintres-
set är begränsat hindrar inte att en veten-
skapligt upplagd forskning på området 
vore av värde. Det handlar om ett stycke 
svensk säkerhetspolitisk historia som har 
något att säga om både beslutsfattare och 
ifrågasättare.

Tidiga utpekanden av Sovjetunionen 
som en inkräktare i svenska vatten var inte 
ofrånkomliga. Anklagelser som bygger 
på antaganden och indicier har i längden 
väckt frågor snarare än befäst tilltro. Med 

sina bestämda påståenden har en del sjöof-
ficerare öppnat sig för en envis minoritets 
kritik. Ifall påståenden om att officerarna 
med berått mod har gjort falska utpekan-
den för att skydda kumpaner i väst skulle 
beläggas med fakta vore det upptakten till 
en svensk skandal utan motstycke.

Det var vid Gåsefjärden utanför Karls-
krona 1981 som ubåtsfrågan fick liv – och 
en första debatt bröt ut. Här behövdes 
inga indicier. Bevisen fanns där för hela 
världen att se. U 137 var förvisso sovjetisk 
och hon befann sig på en plats där hon 
inte hade något att göra. En del envisades 
likafullt med att intrånget var ett misstag, 
en olyckshändelse.

Sverige kunde ha riktat en vass erinran 
till Moskva och låtit det stanna vid det. 
Oavsett skälen till ubåtens navigering fanns 
det ju klara skäl att gentemot Sovjetunio-
nen reagera mot bristen på sjömanskap. 
Fartyget hade gått med delvis trasig navi-
gationsutrustning och med kärnladdningar 
ombord. Besättningen hade inte öppet och 
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hederligt slagit larm till omvärlden om att 
fartyget stod på grund och behövde hjälp. 
Men överbefälhavaren Lennart Ljung hade 
redan bestämt sig för att det rörde sig om 
det senaste inslaget i ett mönster av kränk-
ningar. Från svensk sida valde man med 
hänsyn till väderförhållanden och annat att 
tala om ett avsiktligt inträngande.

Den uppfattningen har vidhållits av 1983 
års ubåtsskyddskommission och även 
den avsevärt mer ifrågasättande 1995 års 
ubåtskommission utan att några som helst 
fakta har tillkommit.

När det gäller händelserna i Hårsfjär-
den hösten 1982 så innehöll de en hel del 
inslag som Försvarsmakten med fördel 
hade kunnat hantera under operativ led-
ning från militärbefälstaben i Strängnäs 
enligt det system som hade slagits fast 
vid 1966 års miloreform. Nu gick högsta 
försvarsledningen och framför allt en helt 
färsk försvarsstabschef, Bror Stefenson, 
in och mikroopererade i ett läge där det 
fanns bekymmer för tillförlitligheten i den 
teknik och de vapen som fanns att tillgå 
mot inkräktare under vattenytan.

I försvarsstaben borde man ha tagit fasta 
på skillnaden till Gåsefjärden, där en sov-
jetisk ubåt låg på grund och den militära 
presstjänsten hade en tacksam roll. Militä-
ren behövde ett år senare ha hållit huvudet 
kallt och inte omgående börjat hoppas på en 
ny medial framgång genom en satsning på 
ett stort presskvarter på parkett vid Berga. 
Nu gick allt för fort för att bromsas.

När incidenten slutade i tomma intet 
kunde 1983 års kommission objektivt ha 

värderat olika spår från Hårsfjärden och 
funnit att de inte entydigt gick att foga 
samman till en beviskedja som tillräckligt 
starkt pekade mot inträngningar från öst för 
ett formligt utpekande. Men stödd på sina 
militära experter med Stefenson i spetsen 
valde kommissionen att se händelserna 
som kulmen dittills på en rad kränkningar, 
där sovjetisk ubåtskrigföring under andra 
världskriget togs som utgångspunkt. 

Det här måste inte ses som utslag av 
en deformerande rysskräck hos särskilt 
svenska sjöofficerare. De kunde falla till-
baka på en rad faktiska omständigheter, 
där under 1960-talets undervattensinci-
denter en särskilt tillkallad amerikansk 
underrättelseexpert (Bobby Inman) hade 
kommit fram till ryssarna tränade sina 
ubåtschefer i våra vatten inför uppgifter 
på de större haven. Det var det historiska 
bagage man bar på, och 1983 förklarades 
indicierna visa att Warszawapakten låg 
bakom kränkningarna.

Pådrivande bland politikerna i kom-
missionen var den socialdemokratiske 
veteranen Sven Andersson, som ställde sin 
partivän Olof Palme inför att föra resultatet 
vidare till en protest mot Sovjetunionen el-
ler desavuera kommissionen. Man brukar 
säga att statsministern inte hade något val, 
men efter vad som senare har framkommit 
om dennes tvivel på argumentens hållbar-
het hade det varit mer statsmannamässigt 
av honom att hålla igen med diplomatiska 
utspel. Nu fogades protesten dramatiskt till 
raden av mer eller mindre välunderbyggda 
anklagelser mot supermakten i öster.
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Ubåtskommissionen tolv år senare 
underkände nationalitetsbestämningen, 
vilket man inom marinen sällan påminner 
om. Men den kommissionen hade ingen al-
ternativ förklaring till fortsatta incidenter. 
Att kränkningar faktiskt har förekommit 
har inte ifrågasatts av någon utredning, 
inklusive den senaste – ambassadören 
Rolf Ekéus Perspektiv på ubåtsfrågan från 
2002. För slutsatsen talar framför allt ett 
antal aktiva sonarkontakter. 

Att spana och jaga efter inkräktare under 
ytan i Östersjöns bräkta vatten med tempe-
raturdifferenser som stör ljudvågor är syn-
nerligt svårt, vilket marinens folk ofta har 
påpekat. Det förklarar varför Försvarsmak-
ten aldrig har kommit fram med entydiga 
bevis. Men ansvariga officerare har likväl 
fortsatt att hävda att de har sanningen i 
ubåtsfrågan. Som omständigheterna har 
varit undgår deras hållning därmed inte att 
innehålla ett mått av sårbarhet.

Deras övertygelse hade säkerligen verkat 
mer överväldigande om inte andra hade 
sett oklarheter i deras lägespresentation 
och handläggning. I en så pass känslig 
fråga, som gäller rikets säkerhet och för-
hållandet till i första hand det kalla krigets 
ena supermakt, skulle de militära myndig-
heterna ha behövt göra allt som stod i deras 
makt att bevara allt relevant material från 
ett årtionde av ubåtsspaningar. Men också 
där har de misslyckats och står där med 
några svårförklarliga brister i underlaget 
för sina argument. 

Frågan är historia, men inte en hos alla 
glömd historia. I det läget är det tacknäm-

ligt med alla försök att vidga vår insyn i 
vad som skedde och hur det hanterades. 
Kalla det gärna en utopi att sanningen om 
det som för somliga alltjämt ter sig oklart 
gäckande ligger där någonstans, för någon 
icke partiskt inblandad att finna den. Själve 
Ekéus uttrycker sig nu i alla fall som om 
ett genombrott faktiskt har skett med 
ambassadören Mathias Mossbergs bok I 
mörka vatten. Mossberg har på ett elegant 
sätt bidragit till att räta ut frågetecken runt 
ubåtsfrågan, skriver han i ett slags extra 
reklamsnutt.

Det låter lovande. Utredaren ställer i 
utsikt att hans närmaste man har kommit 
längre där han själv gick bet. Förutsätt-
ningar föreligger. Som huvudsekreterare 
i både Ekéus ubåtsutredning och dennes 
säkerhetspolitiska rapport året därpå, 
2003, besitter Mossberg en insyn i ubåts-
materialet som få andra. När han anklagar 
Försvarsmakten och framför allt ett antal 
marina företrädare för att ha vilselett 
svenska folket förväntar sig den vanlige 
läsaren utan egen förutfattad mening att 
ställas inför en tät text av ovedersägliga 
fakta. Författaren måste ha hittat några 
hittills okända tunga bevis för sin före-
ställning att det inte var WP utan NATO 
som kränkte Sveriges integritet i framför 
allt Hårsfjärden.

Men när man går till själva innehållet 
rör det sig om samma grepp och samma 
upptagenhet av detaljer som professorn 
Ola Tunander har berikat ubåtsdebatten 
med under 2000-talet. Skillnaden mel-
lan dem är framför allt att Mossberg som 
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f d diplomat med 
bland annat tjänst-
göring i Moskva tar 
sin utgångspunkt i 
en övertygelse om 
att Sovjetunionen 
varken hade vilja 
eller förmåga att 
uppträda som in-
kräktare i svenska 
vatten. Det är det 
avgörande skälet till 
att han riktar ljuset 
åt motparten, USA. 

Att amerikanarna 
bedrev ubåtsspiona-
ge finner Mossberg 
bekräftat framför 
allt i boken Blind 
Man’s Bluff. Likt 
andra i kritikergen-
ren uppehåller han 
sig förstås vid vad som 2000 i svensk 
teve yttrades om marint samförstånd med 
svenskarna av USA:s förre försvarsmi-
nister Caspar Weinberger och f d brittiske 
marinministern sir Keith Speed. (Det är ut-
märkt att intervjun med Weinberger återges 
av Mossberg. Den är nämligen avslöjande 
med sina ledande frågor. Reportern vill 
pressa fram något med sina upprepande 
krav på besked om förhandlingar, medan 
Weinberger lätt avvärjande försöker tala 
om ”konsultationer”.)

Mossberg anser dessutom, bland annat 
utifrån arbetet med Ekéus säkerhetspoli-
tiska utredning Fred och säkerhet: svensk 

säkerhetspolitik 1969–
89, att nya uppgifter 
har förstärkt bilden 
av att väst var inblan-
dat i ubåtsaffärerna. 
Exempelvis vet man 
nu mer om amerikan-
ska psyopsaktioner. 
Samtidigt avfärdar han 
sina marina motstån-
dares skriverier om 
att tillkommande fakta 
styrker deras sak; det 
finns ingen sådan ny 
information, hävdar 
han. Och det har ju 
visat sig att vatten-
ytan inte var fri, när 
marinen uppfattade 
ubåtsljud (fallet med 
taxibåten Amalia).

Mycket av det som 
Mossberg själv, utan vetenskapliga am-
bitioner, fäster på papperet saknar stabili-
teten i otvetydiga formuleringar. Moskva 
insåg säkert det fåfänga i att påverka 
Sverige, skriver Mossberg, d v s det är 
hans förmodan. (Min kursivering liksom 
i fortsättningen/OS) Att Moskva skulle 
kosta på sig djärva ubåts operationer mot ett 
neutralt grannland förefaller inte särskilt 
sannolikt, heter det.

Författaren har svårt att komma ifrån 
intrycket att den helhetsbild som Försvars-
makten ger inte stämmer. När det gäller en 
ubåts beteende i fallet Hårsfjärden finns 
inget annat rimligt motiv än att den ville 
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ses. Det verkar som om försvaret lyfte fram 
en del men skylde över annat, tycker han. 
Misslyckandet i Hårsfjärden kan ha berott 
på slarv eller olyckliga omständigheter. 
Rör det sig om systematiskt bortstädning 
av bevis i efterhand? Resultatet måste inte 
tolkas så, men det kan tolkas så, framkastar 
Mossberg. Han finner det svårt att komma 
ifrån att amerikanare och britter har erkänt 
kränkningar. 

Amerikanarna ville testa allierades och 
vänskapligt sinnade länders beredskap. 
Om de därutöver ville utnyttja ubåtsope-
rationer som led i psykologiskt krigföring 
är, erkänner författaren, svårt att säga 
med någon säkerhet, men han slutsats blir 
likafullt att det skulle stämma med bilden 
av amerikansk psykologisk krigföring. 
Att måla upp bilden av en ökad sovjetisk 
ubåtsaktivitet mot Sverige kunde här bli ett 
verksamt instrument, skriver Mossberg och 
målar suggestivt: 

En ubåt visar sig inne i svenskt basom-
råde. Några inom den svenska marinen 
är förberedda. Världspressen kallas in. 
Försvarsledningen ser till att en liten 
grupp styr informationen. Men någonting 
går fel. En ubåt skadas och vid utpassering 
blir dess signatur i detalj inspelad. Nu 
måste alla indikationer suddas ut. Ingen 
ubåt, ingen grön fläck (som ju stämmer 
med en västlig nödsignal), inga spår 
kvar på bandet. Fortfarande en ubåt kvar, 
och den måste ta sig ut. Därför nattligt 
eldförbud för minor – nu får ingenting 
lämnas åt slumpen! Och till sist suddas 
en rapport om en bogserad skadad ubåt 

genom Öresund ut. Marinens egna ex-
perter utreder vad som hänt. Spelet hålls 
igång med nya larm. Sedan ser svenska 
folket ubåtar överallt, och miljoner rullar 
in till marinen. 

Jag säger inte att det är så här det gått till, 
avrundar Mossberg. Men det kan läsas så 
här. Det leder till följande slutsats: Sverige 
blev nog lurat när allt kommer omkring. 
Svenska folket gick med all sannolikhet på 
en blåsning. Utan att veta det drogs vi in 
i ett skådespel iscensatt av den ena super-
makten. Det var en blåsning även för lojala 
militärer och möjligen också för ÖB.

Kanske hade det hela börjat som en 
gemensam övning, men den blev litet 
skarpare; fel uppstod som krävde att det 
lappades och lagades. Och om västsidan 
också hade övergripande politiska motiv 
utöver tester och övningar, då blev även de 
svenska centrala aktörerna blåsta. 

Och var Carl Bildt blåst? ”Antingen visste 
han inte omfattningen av vad han gav sig in 
på när han tog en ledande roll i ubåtsfrågan 
och trodde blint på det som marinen lade 
framför honom – och då var det illa. Eller 
också visste han och var med och förde alla 
bakom ljuset och då var det värre.”

Att vi alla ”gick på” ubåtslarmen vill 
Mossberg delvis förklara med all sannolik-
het i rysskräcken, kalla krigs-atmosfären, 
omständigheterna och U 137:s grundstöt-
ning. Kanske tillkom ett drag av allmän 
blåögdhet. Men framför allt blev vi utsatta 
för ett skickligt genomfört spel.

Skulle det vara så att det fanns eller 
finns de inom Försvarsmakten som på ett 
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eller annat sätt har undanhållit regeringen 
och allmänheten information behöver det 
komma fram, skriver Mossberg. Centrala 
utrikes- och säkerhetspolitiska frågor kom 
att avgöras av den svenska militären, och 
det svenska demokratiska systemet sattes 
då delvis ur spel.

Det har inte nödvändigtvis gått till så 
som han har beskrivit det sannolika hän-
delseförloppet, skriver författaren själv. 
Det är inte säkert att någon avsiktligt spelat 
dubbelspel. Men det finns väldigt mycket 
som pekar i den riktningen och som kan 
tolkas så. I sitt slutord åberopar Mossberg 
Uppdrag Gransknings tekniska bevis för 
att det handlade om västubåtar i Hårsfjär-
den. ”Därmed har ytterligare steg tagits på 
den väg som bara förefaller kunna sluta på 
ett sätt – att det klargörs utan reservationer 
att väst var inblandat.”

Detta är således författarens fasta slut-
sats: Man, några, har lurat oss. Läsaren 
förbryllas över hur raden av gissningar och 
hypoteser av en erfaren diplomat utmynnar 
i att väst kränkte Sverige, reservationslöst 
i fallet Hårsfjärden. Var det allt han hade 
att komma med? Av huvudsekreteraren i 
Rolf Ekéus två utredningar förväntar man 
sig en annan precision.  

Mathias Mossberg står således inte 
längre för rätt utslätade utredningsresultat 
som han medverkade till, en fanflykt som 
i varje fall Ekéus förefaller att ta lätt på. 
Mossberg har tagit ställning till den egna 
insatsen. Saken kommer i en tydligare da-
ger när han inför offentligheten redovisar 
motsättningar inom ubåtsutredningen som 

man i skrivningarna fick skyla över och 
som resulterade i en ”förhandlingspro-
dukt”. Detta var klokt, har han sagt, ”det 
fanns gränser för vad opinionen kunde 
tåla”. Här får vi i alla fall nya interiörer.

Två läger kom att stå mot varandra: 
det ena tydligast företrätt av amiralen 
Göran Wallén, som Ekéus tidigare har 
samarbetat med och som inte viker en rum 
från den marina ortodoxin om sovjetiska 
kränkningar; den andra representerad av 
professor Tunander och, inses nu, am-
bassadör Mossberg. Ekéus har själv till 
recensenten uppgett att de två senare inte 
kom till utredningen som främlingar för 
varandra. Utredarens val av Mossberg som 
huvudsekreterare blir med denna uppgift 
onekligen intressant och bäddade inte för 
harmoniska relationer mellan utredningen 
och marinen.

Själv har Mossberg påtalat att utred-
ningen ”endast lyckades till en del” att få 
ubåtsfrågan belyst. Utredaren ”kom inte 
riktigt ända fram”. Utredningen visades 
aldrig in i MUST:s och den marina analys-
gruppens arkiv. Marinen behöll kontrollen. 
Mossberg säger sig ha fått ett intryck av 
att mötas av en defensiv attityd. Vad är det 
man döljer, frågar han och svarar att den 
marina expertisen hade en agenda – att be-
visa att Sovjetunionen var den skyldiga. 

Hur som helst måste man kunna begära 
att en statlig utredning får all den myndig-
hetshjälp den kan begära. När Mossberg 
som tjänsteman säger att det härvidlag 
brast är det inget gott betyg åt Försvars-
makten. Övertygad om korrektheten i 



104

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2009 4-2009

sina ubåtsrön hade den allt att vinna på att 
korten hjälpsamt lades på bordet och inget 
kunde misstänkas ha smusslats undan.

Sedan är det en annan sak vad författaren 
tror sig ha uppnått med sina gissningar, 
antaganden och slutsatser. Är det något 
mer som han åstadkommer än – för att ta 
ett av hans egna favoritord – kanske en 
möjlig ubåtskritik? 

Tagen på orden anklagar Mossberg likt 
Tunander ett antal marina chefer för att ha 
fört alla, regeringen, folket och kanske ÖB, 
bakom ljuset. Fast ingen av de två skriben-
terna försöker förklara varför dessa chefer 
över huvudtaget satte igång ubåtsjakter 
när/om de enligt den torgförda teorin var i 
maskopi med inkräktarna. 

Som författare gör Mossberg en poäng 
av att inte som Tunander nämna några 
namn, men de som av sammanhanget ut-
pekas är de centralt placerade amiralerna 
Bror Stefenson och Per Rudberg samt 
kommendören av 1. gr Emil Svensson; där-
till författarens vedersakare i utredningen, 
amiralen Wallén, som under Hårsfjärden-
incidenten satt som operationsledare i 
Strängnäs och enligt Mossberg/Tunander 
annars borde höra till de av kamarillan i 
Stockholm överkörda. Att kvartetten, bort-
sett från Stefensons stillsamma försvarstal 

i minnesboken Från periskop och brygga, 
i stort sett finner sig i kritikerhanteringen 
hör till det märkliga i affären. Förtal vore 
annars en tänkbar punkt att ta upp.

En åklagare som tog författarparet på 
orden borde föranstalta om en förundersök-
ning eftersom anklagelserna mot en handfull 
höga officerare, att i konspiration mot sina 
uppdragsgivare ha varit i maskopi med väst 
och grundlöst smutskastat Sovjetunionen, 
i sina konsekvenser hör hemma i brottens 
värld. Kalla det landsförräderi, trolöshet 
mot huvudman, svikande av tjänsteplikt, 
eller vad man finner mest adekvat. 

I Mossbergs mörka vatten simmar vi 
fortfarande utan fotfäste. Där tyckare 
fortsätter att gissa och vetenskapsfolket 
smiter vore en rättslig prövning efter pro-
fessionellt polisiär spaning det närmaste 
vi kan komma den sanning som de flesta, 
även skilda antagonistiska läger, säger sig 
eftersträva.

Annars får vi fortsätta att leva med alla 
dessa indicier i olika riktningar som måste 
stå somliga upp i halsen.

Recensenten var 1973–1998 utrikesredak-
tör i Dagens Nyheter. Han är ledamot av 
KKrVA. 


