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Uttrycket ”igenkännandets glädje” 
känns rätt att använda för att beskriva 

anmälarens reaktion över nyutgåvan av 
trilogin Operation Garbo, vilken väckte 
stor uppmärksamhet i samband med den 
tidigare utgivningen mellan åren 1988-91. 
Serien har tillhört de böcker vars populari-
tet hållit i sig, vilket svårigheterna med att 
få tag i dessa antikvariskt visar.

Det blev därför ganska naturligt att till 
listan över böcker som skulle läsas under 
sommarsemestern tillfoga Garbotrilogin. 
Inte för att det var premiär att följa flyg-
vapenöverstelöjtnanten Nils Öhmans och 
hans älskarinnas Katarina Larsson och 
många andra katraktärers öden  i samband 
med att Sverige angrips av Sovjetunionen 
1992. Snarare fanns en önskan att upp-
leva handlingen på nytt. Kanske inte så 
konstigt med tanke på alla minnen från 
det kalla krigets tid som recensentens 
officers generation har i form av övningar, 
krigsplanläggning och utbildning och inte 
minst samverkan med de civila delarna av 
totalförsvaret.

Det har således varit ett spännande 
återseende såväl då det gäller själva hand-
lingen som att igen få möta alla karaktärer 
vilka, om än med fingerade namn, i många 
fall tecknas med skarpsynt träffsäkerhet. 
Enbart testandet av förmågan till person-
identifikation erbjuder vid läsandet sitt 
särskilda nöje. Att läsandet fortfarande 
uppfattas spännande får tillskrivas den 
kvalificerade fyrklöver av författare som 
tog som sin uppgift att inom ramen för 
en säkerhetspolitisk thriller skapa debatt 
kring vår säkerhet och tillståndet inom vårt 
försvar. Och kvalificerade var verkligen de 
som gav sig i kast med skrivandet. Lars 
Christiansson, säkerhetspolitisk reporter 
i Svenska Dagbladet, framlidne docenten 
vid FOI Ingemar Dörfer, överste Bo Huge-
mark och överstelöjtnant Stellan Bojerud 
var alla kända kunskapare och analytiker 
inom områdena säkerhet och försvar 
och med det inte oväsentliga tillägget att 
samtliga erhållit skrivkonstens gåva. Även 
om de skrev under samlingspseudonymen 
Harry Winter gick tidigt rykten om att 
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åtminstone Hugemark och Bojerud fanns 
med bland författarna vilket förstärktes av 
att i vissa avsnitt i böckerna  kunde dessa 
herrars formulerings-
konst igenkännas.

Då liksom nu var det 
fåtalet som engagera-
de sig i den säkerhets- 
och försvarspolitiska 
debatten. Neutralite-
ten hade med tiden 
närmast fått karaktä-
ren av trosartikel och 
att kritisera denna var 
som att svära i kyrkan 
med vidhäftad pris-
lapp i form av negati-
va följdverkningar för 
den kätt erskes karriär 
som något högst san-
nolikt. Försvarsmak-
ten var i obalans såväl 
utbildnings- som ma-
terielmässigt som ett 
resultat av den inledda 
utförsbacken i samband med 1972 års 
försvarsbeslut, vilket bland annat hade som 
följd en alltför låg beredskap mot överras-
kande angrepp som var den sannolikaste 
angreppsformen sett  mot bakgrund av att 
det svenska totalförsvarets antagna styrka 
byggde på mobilisering, ett förfarande där 
tidsfaktorn utgör den kritiska parametern. 
Pådrivande för författarna torde också varit 
ubåtsincidenterna som i och med U 137:s  
grundstötning i Karlskrona skärgård 1981 
ökade intresset för försvarsfrågorna bland 

allmänheten liksom påtvingade ett dito po-
litiskt. Författarna drevs också av ambitio-
nen att beskriva hur samverkan mellan de 

olika stridskraftsslagen 
kunde tänkas ske, något 
de lyckades mycket väl 
med, såväl avseende de 
svenska som utländska 
hjälpinsatser som, knap-
past överraskande, visa-
de sig nödvändiga för att 
vågskålen skulle tippa 
över i blågul favör. 

Böckerna ger inblick-
ar i Sovjetunionens lik-
som NATO:s/ USA:s 
doktriner avseende hur 
de militära maktmed-
len skulle kunna tänkas 
komma till användning 
under det kalla krigets 
slutskede. På sovjetisk 
sida var det just det 
överraskande inledda 
angreppet som avsågs 

krossa det europeiska NATO-försvaret 
och jämna framryckningsvägarna mot 
Atlantkusten såväl i mellan- som norra 
Europa/Skandinavien där Sveriges roll 
sammanhängde med vilken betydelse 
Sovjetunionen i den aktuella situationen 
tillmätte vårt territorium som genomgångs- 
och baseringsområde. En efterhand ökande 
betydelse av Norska havet och Nordatlan-
ten liksom vikten av att kunna använda  
skandinaviskt luftrum gjorde att Sveriges 
utsikter att stå utanför en väpnad konflikt 
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mellan de båda supermaktsblocken bedöm-
ningsvis var små.

Med det underliggande syftet att skaka 
liv i opinion, opinionsbildare, politiker 
men också en del militärer vilka anam-
mat neutralitetsdogmens giltighet och det 
svenska försvarets förträfflighet, utkom 
Garboserien vid rätt tid, väckte känslor och 
skördade följaktligen såväl berömmande 
som fördömmande. I Storbrittannien ut-
gavs under samma tidsepok, likaledes ut-
nyttjande romanformen och som argument 
för att stärka NATO-försvaret The Third 
World War: August 1985 vilken utkom 
1979, åtföljd 1982 av The third World War: 
The Untold Story, båda författade av gene-
ralen sir John Hacket och ett antal andra 
kvaliferade personer. Technothrillerns 
mästare, den amerikanske författaren Tom 
Clancy utkom 1986 med Red Storm Rising 
som i vanlig ordning uppfyllde läsarens 
förväntningar på författarens förmåga att 
leverera en gastkramande händelseutveck-
ling . Sammantaget gav Winter, Hacket och 
Clancy många av oss då yngre officerare 
en bild av det som upplevdes vara en brist-
vara – nämligen  trovärdiga scenarier av 
ett möjligt framtida krig vi kanske skulle 
komma att själva tvingas utkämpa. 

Läsandet blev inte sämre för att samt-
liga dessa böcker var spännande och i 
detta sammanhang må det vara tillåtet 
att ge recensentens subjektiva värdering 
över faktorerna läsglädje och behållning 
där Garboserien väl mäter sig med de 
övriga. Att läsa om det skakiga politiska 
ledarskapet präglat av en salig blandning 

av realister och utopister, för att enbart 
karakterisera ytterkanterna, leder osökt 
tankarna till vad som uppvisades under 
Tsunamin och vidare till frågan om grad av 
krismedvetenhet och förmåga till handling 
i dagens Rosenbad. Rörande det högsta 
militära ledarskapet känns det frestande 
att jämföra 1980-talets med vår tids dito 
där den naturliga frågan om något blivit 
bättre överlämnas till läsaren för egen 
värdering. För den som roas av att studera 
det exekutiva ledarskapet i krissituationer 
och krig, framskymtar en närmast tidlös 
bild av den blandade kompott av storhet 
och dess motsats som Garbo I-III ger en 
inblick i, samtidigt som insikten också 
växer om de utomordentliga prövningar 
som beslutsfattare utsätts för under svåra 
situationer. Teckningen av personlighe-
ternas betydelse i prövningens stund är 
en klar styrka i Garboserien och exemplet 
där den pensionerade generalmajoren 
Maximilian Stenberg (Claës Skoglund) 
återkallas från sin pensionärstillvaro för 
att som nybefordrad generallöjtnant och 
armékårchef leda operationerna i Svealand 
är inte enbart en pikant och roande fantasi. 
I samband med andra världskrigets utbrott 
och den beordrade förstärkta försvars-
beredskapen organiserades II armékåren 
för övre Norrlands försvar, till vars chef 
utsågs den pensionerade generalen Oscar 
Nygren. I elfte timmen, inför det franska 
sammanbrottet 1940, gavs den omöjliga 
uppgiften som överbefälhavare till den 
mycket ansedde pensionerade och 75 årige 
generalen Maxime Weygand. Ett moder-



116

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2009 4-2009

nare exempel kan hänmtas från USA där 
arméchefsbytet 2003 innebar återkallandet 
i tjänst av general Peter Schoomaker, vilket 
således inträffade i en nation utan synbart 
skriande brist på aktivt tjänstgörande fyr-
stjärniga generaler och amiraler. 

Exemplifieringarna ovan relaterade till 
det exekutiva ledarskapet gör att Garbo 
I-III ger  andra infallsvinklar än de som 
enbart sammanhänger med läsandet av en 
spännande romantrilogi. En annan infalls-
vinkel som gör böckerna aktuella är be-
handlingen av det överraskande angreppet, 
en företeelse som inte bedöms vara avskri-
ven i de staber där framtida angreppskrig 
planeras. Georgien i augusti 2008 utgör ett 
i tiden näraliggande exempel. I grannlandet 

Norge med en försvarsmakt mycket lik 
vår egen diskuteras militära hotscenarier i 
termer av operationer som inleds mycket 
snabbt, med förband som till antalet är 
begränsade men högrörliga och eldkraf-
tiga, där det operativa målet likaledes är 
begränsat syftande till att ställa den norska 
politiska ledningen inför fait accompli.  
Således överraskande angreppscenarier 
där Garbo I-III ger också dagens svenska 
politiker och militärledning stimuli för 
reflektion. 
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