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DISKUSSION & DEBATT

Det kalla kriget – i politiserande 
sammanfattning
av Bengt Gustafsson

boken sveriges säkerhet och världens 
fred – en sammanfattning om svensk säker-
hetspolitik från 1945 till 1990, skriven av 
professorerna Ulf Bjereld, Alf W Johansson 
och Karl Molin i projektet Sverige under 
Kalla Kriget, SUKK, har visserligen recen-
serats i KKrVAHT 1. häftet 2009 av Olof 
Santesson, men det kanske kan tillåtas mig 
att komplettera den, då jag den gången 
var upptagen av arbetet med min bok om 
ubåtsfrågan.1 Olof Santesson skriver mot 
slutet i sina recensioner: 

Uteslutas kan förstås inte att t ex skriben-
ter mera hemmahörande i det borgerli-
ga lägret skulle tillhandahålla andra vär-
deringar, men ingen kan gärna säga att 
SUKK-professorerna med sin översikt har 
gjort ett snävt urval.

Varje läsare måste dela uppfattningen att 
ambitionen i beskrivningen är bred och 
stundtals djup. Några konkreta exempel 
på vad som kunde tolkats annorlunda med 
andra värderingar saknas emellertid hos 
Santesson, så låt mig tillhandahålla ett par 
sådana som även en objektiv historiker – 
om en sådan finns – kunde ha beskrivit på 
ett annorlunda sätt.

Skuldfrågan
Redan i de inledande sidorna behandlas 
frågan om vem som bar ”skulden” till det 

kalla krigets uppkomst. Vad som talade för 
Sovjetunionen respektive USA redovisas 
pliktskyldigast. Till och med Storbritanniens 
utrikesminister Ernest Bevin nämns, men 
konstigt nog inte Winston Churchill, som 
med sitt Fultontal redan våren 1946 om 
järnridån som sänks ner över Europa rim-
ligen är en av inspiratörerna till USA:s se-
nare agerande. Vidare tonas betydelsen av 
Pragkuppen ner genom att den beskrivs 
som en intern Tjeckoslovakisk handling. 

Vad som är intressant för uppkomsten 
av kalla kriget är inte vad senare forskning 
utvisar, som det hänvisas till, utan hur hän-
delserna uppfattades när de inträffade. Det 
sägs också explicit att USA inte bar skulden 
till kalla kriget (s 48), men det hjälper inte; 
när läsaren passerat sidan femtiotre lämnas 
denne på grund av professorernas disposi-
tion och formuleringskonst med en käns-
la av att det ändå var USA som bar skul-
den. Är detta avsikten? Bägge parter hade 
tillfällen att missförstå varandras åtgärder, 
men det är svårt att överträffa den aggres-
siva upplevelsen i väst av Pragkuppen och 
Berlinblockaden 1948-49.

Det var den amerikanske diplomaten 
George F Kennan som från Moskva i sitt 
”långa telegram” 1946 och den efterföljan-
de X-artikeln i Foreign Affairs argumente-
rar för att Sovjetunionen till sin natur var 
expansionistiskt och att dess inflytande 
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mås te ”uppdämmas” inom områden med 
avgörande strategisk betydelse för USA, 
men han menade inte med militära med-
el och skulle senare bli kritisk till den po-
litik som skulle föras från 1949. Den ut-
veckling som beskrivs av författarna un-
der rubrikerna ”McCarthyismen i USA, 
Antikommunismen som inrikespolitiskt in-
strument, NSC-68 – ett centralt policydo-
kument” och ”National Security State” 
startar inte förrän med den aggressive Paul 
Nitzes rapport 1950. Marshallhjälpen kan 
också ses som en erfarenhet av misstagen 
efter första världskriget. Inbjudan till hjälp-
programmet gällde alla europeiska stater, 
således även Sovjetunionen, men samtliga 
länder bakom järnridån avböjde deltagan-
de efter Stalins nej!

Storbritannien ser från början samar-
betet under andra världskriget med Sovjet 
som en ”ohelig allians”, om än nödvändig 
för att få stopp på Nazityskland. Churchill 
är redan från Jalta besviken över att 
Roosevelt är för medgörlig. Han skräms ti-
digt av att Stalin ger Polen till sina kommu-
nistiska vänner, som utelämnar den polska 
exilregeringen i London från politiskt infly-
tande. Det gäller även Stalins stöd till den 
kommunistiska rörelsen i Grekland, som 
Churchill kämpar mot, och de diplomatis-
ka framstötarna mot Turkiet. Naturligtvis 
tror han att Stalin har ett finger med bak-
om kuppen i Prag. 

Det är Storbritannien som tar initiativet 
till en allians. Tillsammans med Frankrike, 
Belgien, Nederländerna och luxemburg 
inleder utrikesminister Bevin i januari 
1948 förhandlingar om en västeuropeisk 
pakt – Västunionen. Truman uppmunt-
rar i och för sig bildandet och föreslår se-
nare att den söker stöd i USA. The North 
Atlantic Treaty antas dock inte förrän i 
april 1949, det vill säga efter Pragkuppen 
och Berlinblockaden.

IB-affären
Den för partiet besvärande IB-affären kom-
menteras senare (s 231) i boken, men (på 
s 89) låtsas man att socialdemokraternas 
hållning gentemot kommunisterna skärps 
först efter Praghändelserna. Det började 
emellertid redan 1946 efter 1944 års val, 
vid vilket kommunisterna fick över 11% 
av rösterna, och den våren efter följande 
metallstrejken. Det bör broderskaparen Ulf 
Bjereld känna till eftersom han var expert 
i Säkerhetskommissionen, som arbetade 
i det nya seklet. Det vill säga det var inte 
främst landets säkerhet det ”statsbärande” 
partiet tänkte på, utan antalet egna röster.

Västsamarbetet
I beskrivningen av västsamarbetet (s 160–
179) saknas en del fakta som talar för att 
det svenska militära samarbetet med väst 
kanske inte var så oskyldigt som det fram-
ställs. Professorerna borde ha vetat att 
Natos strategiska bombflyg under 1950-ta-
let planerades ta vägen över Skandinavien 
på sin väg mot mål i DDR, Polen och 
Baltikum.2 (liksom senare under hela kall-
la kriget.) Det var i och för sig inte över-
raskande. Det hade ju västs flyg gjort re-
dan 1943 till 1945 på sin väg mot mål i 
Nazityskland, vilket Erlander var väl för-
trogen med. 

I min bok om ubåtsfrågan har jag där-
för frågat mig om neutralitetspolitiken inte 
var till för fredsbruk, att Erlander räkna-
de med att vi inte kunde hålla oss utanför 
ett krig mellan stormakterna en gång till, 
utan skulle vara tvungna att välja sida re-
dan från början? Den ”rätta sidan”: demo-
kratiernas Nato. Varför säger i annat fall 
Erlander i februari 1949: ”låt oss hjäl-
pas åt att förvandla Skandinavien till ett så 
starkt försvarat fäste, att ett angrepp på oss 
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betyder, att vårt territorium spelas över som 
basområde för en annan, icke angripande 
stormaktsgrupp.”3 efter att han 1948 be-
ordrat Försvarsstaben att utreda förutsätt-
ningarna för att basera ameri-kanskt flyg i 
Sverige? 

De tekniska förberedelser som vidtogs 
för detta beskrivs till del av SUKK. Bland 
det utelämnade finns bland annat flygfy-
rar på vissa svenska master för vägvisning 
och den begränsade övning som kunde gö-
ras inom ramen för flygsäkerhetssamarbe-
tet SVENORDA.

Hur mycket visste utrikesministern 
Östen Undén om det tänkta och förbered-
da samarbetet?

I den föredragning som äger rum för re-
geringen, med Undén närvarande, i sep-
tember 1959 nämns endast delar av för-
beredelserna tillsammans med Danmark 
och Norge. Inte ett ord om förberedelser-
na med övriga Natoländer: Storbritannien, 
USA och Västtyskland, vilket är väl etable-
rat (även vad gäller ubåtars uppträdande 
i Östersjöinloppen) efter Erlanders besök 
hos president Truman 1952. Neutralitets-
politikkommissionen (NPK) nämner en-
dast som helt invigd av Erlander försvars-
ministern (och viss personal på hans depar-
tement). Anders Thunborg är enligt NPK 
(s 285) den förste statssekreterare som blir 
fullt informerad av försvarsminister Sven 
Anders son när han tillträder 1969. Det är 
alltså en trång krets även på den politis-
ka sidan som kände till alla förberedelser. 
Tillhörde utrikesministern den?4 Vad SUKK 
tydligen inte visste var att marinchefen Åke 
lindemalm var i london under Kubakrisen 
och flygöversten vid Försvarsstaben Åke 
Mangård i Washington, samma Mangård 
som efter krisen får i uppgift att revidera 
den övergripande PM som styr upp den 
tänkta samarbetsorganisationen. Det fram-
går av denna att beslut om att organisa-

tionen skulle upprättas avsågs fattas av 
”den politiska ledningen”. Inte av reger-
ingen? För då brukar den noggranna ”mili-
tären” skriva så! 

De verkliga intentionerna bakom neu-
tralitetspolitiken och innehållet i västsam-
arbetet är enligt min uppfattning ännu inte 
bottnade. Det återstår sålunda intressanta 
och viktiga arbetsuppgifter för yngre his-
toriker och statsvetare! Statsminister Olof 
Palme säger till tillträdande marinchefen 
Bengt lundvall 1970:” Håll dina goda 
kontakter med USA – det är av största 
betydelse”!5

Ubåtskränkningarna
Av knappt tio arbetsrapporter, förutom 
doktorsavhandlingar, som projektet omfat-
tar handlar en om Ola Tunanders hypotes; 
att det i själva verket var amerikanska ubå-
tar som i konspiration med ett par svenska 
amiraler kränkte våra vatten. Valet är märk-
ligt eftersom en kontroll av hur Tunander 
använder sina källor borde ha avskräckt. 
Projektledningen frestades kanske därtill 
efter det att en dansk ”systerstudie” fallit i 
samma grop 2005. Dessbättre, som San tes-
son konstaterar, ägnas Tunander i nu före-
liggande text endast en fotnot. 

Däremot tycks projektledarna nu tillhö-
ra den grupp av svenskar som tillhör vad 
jag kallat tvivlare, d v s de som inte an-
ser att vi hade några kränkningar, utöver 
den eventuellt – som man säger – av miss-
tag kränkande U 137. I varje fall sägs (på 
s 289): ”Få företeelser i svensk säkerhets-
politik under det kalla kriget har varit så 
mytomspunna, så kontroversiella och så 
mångomskrivna som de påstådda ubåts-
kränkningarna.” Det av mig markerade ut-
trycket återkommer (på s 313). 

Till skillnad från Tunanders skrive-
rier tar projektledningen därmed avstånd 
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från 1995 års Ubåtskommission, som 
för sin del anser det bevisat att kränk-
ningar har förkommit.6 Dess ordförande, 
Ingenjörvetenskapsakademins dåvarande 
preses Hans G Forsberg, säger för övrigt på 
ett seminarium den 30 januari 2008: ”Men 
att det förekommit ett betydande antal 
kränkningar, inte bara de tio som vi ana-
lyserade i detalj, utan ett flertal därutöver. 
På den punkten var kommissionen alldeles 
övertygad.”7 I betänkandet står det också 
efter de välformulerade motiven: ”Vi finner 
alltså att U 137:s inträngande i Gåsefjärden 
varit avsiktligt.” 

Tvivlarnas val är bekvämt, för man slip-
per då ta ställning till vem som var här. Vad 
finns det för skäl till att tre erfarna forskare 
två gånger hamnar fel i sin studie vad gäl-
ler ”Sveriges viktigaste utrikespolitiska frå-
ga” (Palme)? SUKK väljer också att nämna 
antalet från landet inkomna rapporter om 
misstänkta kränkningar – över 6 000 – i sin 
beskrivning, istället för det av ÖB prelimi-
närt godkända antalet 118. Av dessa är ty-
värr ett drygt tiotal felaktiga, beroende på 

att försvaret 1992 tillfördes ett nytt, myck-
et känsligare hydrofonboj-system. Så käns-
ligt att det registrerade simmande minkar. 
Det kunde emellertid ej hända före 1992. 
För övrigt det år då enligt min uppfattning, 
i september, den sista av de bekräftade sov-
jetiska kränkningarna ägde rum under min 
period i tjänst.

Därför kan man inte undgå att misstän-
ka att författartrion i sina formuleringar 
tagit hänsyn till sina egna politiska prefe-
renser samt undvikit förhållanden och fak-
ta som kunde leda till därtill inte passande 
slutsatser. Den student som vill läsa in det 
kalla krigets historia kan därför inte endast 
studera Sveriges säkerhet och världens fred 
utan bör – som väl Olof Santesson menar 
med sitt konstaterande i mitt i inledning 
redovisade citat – söka upp balanserande 
källor.

Bengt Gustafsson är general, förutvarande 
Överbefälhavare och ledamot av KkrVA.
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