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Han tar gärna strid. Brigadgenera-
len Michael Clemmesen är som 
kanske få danskar känd i det 

svenska säkerhets- och försvarspolitiska 
etablissemanget. Som grundare av och 
förste chef för Baltic Defence College har 
han gjort sig ett namn i Östersjöregionen. 
Senast uppmärksammad är den fejd han 
efter sommaren 2005 har inlett med det 
nyetablerade Dansk Institut for Interna-
tionale Studier (DIIS), mest tydligt med 
anledning av dess hantering av 1980-1990-
talens svenska ubåtslarm i en studie över 
det kalla kriget. Men när han framträdde 
inför Kungl Krigsvetenskapsakademien 
och Kungl Örlogsmannasällskapet var det 
i första hand som militärhistoriker; därtill 
flera gånger belönad i sitt hemland.

En talrik skara hade infunnit sig i För-
svarshögskolans nya lokaler i campus 
vid Drottning Kristinas väg, de flesta nog 
bespetsade på vad Clemmesen skulle 
säga om ubåtarna. I inbjudan framhölls 
att han var i Stockholm för att träffa några 
av ubåtstidens nyckelfigurer: amiral Bror 
Stefenson och viceamiralerna Per Rudberg 
och Bengt Schuback. Som rubrik till sin 

Clemmesens kalla krig

Föreläsning och diskussion inför Kungl Krigsvetenskapsaka-
demien och Kungl Örlogsmannsällskapet den 27 oktober 2005. 
Referat av redaktör Olof Santesson

föreläsning hade han satt ”Truslen mod 
Danmark i den kolde krig: I realiteten – og 
i Utredningen fra Dansk Institut for Inter-
nationale Studier”, men det förberedda 
anförandet handlade framför allt om hans 
egna rön.

Som sig bör för en forskare inledde 
Clemmesen med en redovisning av käll-
läget. Han påtalade det välkända faktum 
att man inte kommer åt de ryska militära 
arkiven från sovjettiden. Han trodde inte att 
de skulle bli tillgängliga i hans livstid. 

I Sovjetunionen hade en extrem ”need to 
know”-kultur rått. Endast i generalstaben 
satt man inne med hela bilden. Men det 
kunde nog ändå löna sig att samla höga f d 
sovjetmilitärer på ett lyxhotell med riklig 
förtäring, trodde Clemmesen. Ty de vill 
gärna att deras förflutna storhetstid inte 
skall falla i glömska. När det t ex gäller 
Kubakrisen har praktiskt taget allt av vikt 
kommit fram under en serie möten mellan 
1962 års nyckelfigurer på båda sidor.

Så som läget nu är kan man i alla fall 
få fram åtskilligt om det kalla krigets 
östliga krigsförberedelser med material 
från stabsövningarna som källor. Det rör 
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sig om vad som har blivit känt i Polen och 
f d Östtyskland, vilkas militära planer helt 
styrdes av Moskva. Warszawapakten var 
ingen diskussionsklubb; det rådde inte 
minsta jämlikhet. 

Vad Clemmesen visade med en rad ned-
slag i åren 1954 till 1983 i form av kartor 
var främst två ting: en kontinuerlig sov-
jetisk planläggning och en total satsning 
på kärnvapen, även tunga laddningar. De 
kunde sättas in i hela kluster. Ett kanske nå-
got oväntat atombombsmål var Roskilde.

En skillnad mellan de tidiga åren och 
de senare var att Själland ursprungligen 
inte räknades till den östliga kustfronten. 
Genomgående för de polska/östtyska 
förbanden under hela denna långa tid var 
att medan en del av anfallet gick via 
östersjökusten upp in i Jylland så skulle 
huvudstöten riktas rakt västerut mot i första 
hand broarna i Nederländerna. 

1983 ser man för första gången i planer-
na en stridsgrupp avsedd för genombrott, 
en OMG (Operational Maneouvre Group). 
På 1960-talet räknade den sovjetiska ge-
neralstaben med landstigningar både norr 
och söder om Köpenhamn, senare endast 
söder om huvudstaden.

Vad visste man då i Danmark? Clemme-
sens sista karta härledde från den danska 
underrättelsetjänsten 1984. Den hade kor-
rekt identifierat den presumtive motstån-
darens anfallsriktningar. Men danskarna 
bedömde att en huvudstöt skulle riktas mot 
Jylland. Mycket tydligt framgick att före-
läsaren inte hade någon hög uppfattning 
om den danska försvarsmaktens förmåga 
under det kalla kriget.

Mer dramatiskt än vi är vana vid i 
Sverige uppehöll sig Clemmesen vid vad 
man nu vet om den sovjetstyrda krigsmak-
ten. Utgångspunkten i Moskva var att det 
troligen skulle bli krig. Då gällde det att 
angripa tidigt, särskilt sedan NATO på 
1980-talet hade blivit starkare med bl a 
nya vapensystem. Sovjetunionen ägnade 
sig inte åt krishantering, strök Clemmesen 
under. Det rådde en extremt instabil situa-
tion. ”Man får vara lycklig att vi blev så 
gamla.”

Tillgängliga källor visar att den sovje-
tiska sidan också gjorde ”extremt grund-
liga” förberedelser. Man hade detaljkoll på 
läget, hade profiler på individuella danska 
officerare.

Vad betydde detta för Sverige? Man 
får utgå från att läget var likartat det i 
Danmark. Inga förband i det baltiska 
militärdistriktet var avsedda att gå mot 
Danmark. Med en ledande roll för luft-
landsättningsdivisionen i Pskov hade de i 
stället vårt land som mål.

Clemmesen sade sig sakna samtidshis-
torisk expertis i Danmark. Den danska 
utvärdering som har gjorts av det kalla 
kriget kallade han en skandal. Det är frågan 
om dålig forskning. Som exempel nämndes 
att ingen dansk officer hade medverkat i ett 
arbete på fyra band om totalt 2 350 sidor. 
Man kan inte förstå det kalla kriget om 
man tror att uppfattningarna om läget var 
likadana i Moskva och Washington. I Sov-
jetunionen fanns ingen politisk ledning, 
ingen som helst civil kontroll, över krigs-
makten. Det enda denna väntade på var 
en klarsignal från den politiska ledningen, 
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sedan var resten generalstabens sak.
Tilläggas bör att svenska forskare som 

har granskat utredningen, Danmark under 
den kolde krig: Den sikkerhetspolitiske 
situation 1945-1991 inte har riktigt samma 
genomgående kritiska hållning som Clem-
mesen till arbetet. Märkligt nog saknar 
utredningen anknytning till befintlig forsk-
ning om norsk och svensk säkerhetspolitik 
under det kalla kriget. Men den har utan 
alltför starka invändningar jämförts med 
motsvarande arbeten i Norge och i Sverige 
(Neutralitetskommissionens Om kriget 
kommit…1994 och Säkerhetspolitiska ut-
redningens Fred och säkerhet 2002, kanske 
mest känd som Ekéuskommissionen). 

Undantaget för välviljan gäller några 
kapitel där man reagerar mot att svenske 
forskaren Ola Tunanders i högsta grad ifrå-
gasatta teser om amerikanska ubåtsintrång 
inte granskas kritiskt av DIIS utan tvärtom 
präglar framställningen. Det är ju också på 
den punkten som Clemmesens kritik först 
uppmärksammades och där både förre 
ÖB Bengt Gustafsson och FHS-forskaren 
Magnus Petersson har framfört kritik i 
dansk press.

Diskussionen kom först att röra själva fö-
reläsningen. Hur var det med den massiva 
satsningen av kärnvapen, kunde man ta sig 
igenom kontaminerat område? Clemmesen 
förklarade att generalstaben i kärnvapen 
uppfattade sig ha användbara moderna 
vapen. Efter insats med luftbrisader avsåg 
sovjetstyrkorna helt enkelt att köra igenom 
terrängen. Som största problem uppfattade 
de nog tryckvågen av detonationerna. Man 
hade ingen klar uppfattning om strålning-

ens risker. Tjernobyl kom som en chock. 
Nu blev synen på kärnvapnen helt annor-
lunda. Efter Chrusjtjov ville man skaffa 
sig en kärnvapenfri option, men vapnen 
kvarstod i planeringen.

Liksom Tyskland 1914 var man låst till 
en plan, underströk den danske militärhis-
torikern efter en annan fråga. För tyskarna 
gällde det stora inledande angreppet mot 
Frankrike innan tsarens arméer skulle 
hinna till skott. Men den tyska krigspoli-
tiken var trots allt mer balanserad än den 
sovjetiska. I Sovjetunionen fanns ingen 
Hans Delbrück som kunde ställa frågor. I 
Tyskland förekom 1912 en öppen debatt 
om krigsmålen. Den sovjetiska militären 
godtog inga reservationer; den skulle 
vinna om kriget kom. Man måste vinna 
snabbt, innan västs överlägsna ekonomiska 
resurser fällde utslaget. Någon dialog om 
krigsmålen kunde inte äga rum.

I östra Tyskland stod WP-styrkor med 
20 minuters marschberedskap. Bränsle och 
ammunition fanns hela tiden på plats. En 
bulgarisk officer har berättat om hur han 
hade hört den sovjetiske försvarsministern 
Dimitrij Ustinov lova att på två veckor 
leverera ”allt som vi behövde för att föra 
krig”. Alternativen var tre: slå till ur ”freds-
gruppering”, anfalla med två veckors för-
beredelser eller förlora kriget. Något fjärde 
alternativ gavs inte. Enligt Clemmesen har 
ryska militärer fortfarande svårt att förstå 
varför den politiska ledningen inte kan 
leverera vad krigsmakten vill ha.

FOI:s rysslandsexpert Jan Leijonhielm 
instämde i att man i väst har haft svårt 
att förstå det sovjetiska tänkesättet. Han 
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tog upp generalstabens beredvillighet till 
ren terrorbombning, t ex en 500 kilotons 
laddning rätt över Köpenhamn. Skulle det 
räcka för att Sverige skulle ge vika inför 
risken av en upprepning, skulle det räcka 
med hotet om en sådan terrorinsats?

I alla övningar räknade sovjetstyrkorna 
med att tillgripa kärnvapen, inskärpte 
Clemmesen. De hade avsagt sig handlings-
frihet genom att aldrig ha övat storanfall 
utan kärnvapen.

Efter denna diskussion började det bli 
svårt att hålla tillbaka ubåtsfrågan. I salen 
satt en rad av dem som hade spelat centrala 
roller i den svenska ubåtshanteringen, som 
förre ÖB Bengt Gustafsson och förre för-
svarsstabschefen Bror Stefenson, liksom 
pensionerade konteramiralen Göran Wal-
lén, som under Hårsfjärdenincidenten 1982 
var operationsledare i militärbefälsstaben i 
Strängnäs och senare militär expert i Ekéus 
utredning Perspektiv på ubåtsfrågan. 

Där fanns också några f d officerare som 
aldrig har dolt viss misstro mot ledningens 
beslut i Hårsfjärden: Lars Hansson, vid den 
tiden chef för Stockholms kustartilleriför-
svar, och Sven-Olof Kviman, den gången 
chef för minstationen vid Mälsten, där 
åtminstone en främmande ubåtspassage 
anses fastställd. Hansson skrev rent av ett 
förord när Tunanders bok Hårsfjärden. Det 
hemliga ubåtskriget mot Sverige utgavs på 
engelska av välrenommerade militärboks-
förlaget Frank Cass 2004 under titeln The 
Secret War against Sweden.

Jag trodde vi skulle tala om ubåtskrisen, 
utbrast en åhörare som hade väntat på att 
äntligen föra diskussionen över till själva 

tvistefrågan kring den danska utredningen. 
Lät det danska sjöförsvaret en NATO-ubåt 
passera i undervattensläge? 

Clemmesen var mycket tydlig: Med 
tanke på Bältens centrala roll i dansk 
säkerhetspolitik var det inte möjligt att 
danska officerare skulle släppa igenom en 
ubåt från annat land. Stora ubåtar av den 
Oberon-klass kan heller inte segla igenom 
som det har påståtts. Möjligen skulle en 
liten dansk ubåt klara det, men bara genom 
att färdas långsamt och försiktigt.

Vid det här laget hade Clemmesen också 
tänt till. ”Vad i helvete gör ni i Sverige?” 
Han fann det totalt oansvarigt att Ola 
Tunander hade fått föra ut sina tankar om 
ett amerikanskt ubåtskrig på inre svenska 
vatten utan starka invändningar. Genom 
att spekulera i att Stefenson avsiktligt hade 
låtit en ubåt löpa ut genom minspärren vid 
Mälsten, därför att den var amerikansk, har 
Tunander enligt Clemmesen i praktiken be-
skyllt denne för att vara landsförrädare.

Det föreföll som om Clemmesen hade 
funnit hela den svenska hanteringen av 
Hårsfjärdenincidenten undermålig. Han 
talade om kaos och bristande kontroll, 
alla uttalade sig. Det hela hade utvecklas 
”fullständigt vanvettigt” och ”förgiftat 
svensk debatt”.

Clemmesen uppfattade Tunander som 
totalt oprofessionell. Som historiker 
upprördes han framför allt över att denne 
använder sig av anonyma källor. Onekligen 
är det en metod som ofta kritiseras redan 
inom journalistik och som framför allt 
knappast någon forskare godkänner som 
vetenskap; att kunna gå till varandras käl-
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lor är A och O för seriösa akademiker.
Alltid stridsglad har Tunander gått till 

intensiva motangrepp mot den senaste 
kritiken. Själv säger han att det inte är 
ovanligt att använda anonyma källor i 
”underrättelsehistoria”. Vad detta begrepp 
står för är väl något oklart. Men Tunander 
brukar även citera en rad namngivna högt 
placerade källor i USA och Storbritannien, 
främst förre amerikanske försvarsminis-
tern Caspar Weinberger, till stöd för sina 
av data sprängfulla påståenden att amer-
ikanska ubåtar har kränkt svenska vatten. 
I Hårsfjärden skulle en av dem ha skadats 
– därav den mystiska färgfläck som enligt 
Tunander är en omisskännelig amerikansk 
Visual Distress Signal – och därefter linkat 
ut och hem genom bälten.

FHS-professorn Kent Zetterberg ville 
mot slutet återföra diskussionen till Clem-
mesens redovisning av hotbilderna under 
det kalla kriget. När det så gälldeTunander 
påpekade han att han har kritiserat denne 
som en spekulativ fredsforskare, om ock 
onekligen internationellt mottagen i veten-
skapssamhället.  

Som forskningsprofessor i Oslo har Tu-
nander ett stort internationellt kontaktnät, 
han har publicerats – och fått mothugg – i 
kvalificerade skrifter som Cooperation & 
Conflict, deltagit i The Parallell History 
Project on NATO and the Warsaw Pact, 
och är, hur konstigt man än kan finna det, 
på flera håll utomlands betraktad som se-

riös expert. Ett exempel är att Frank Cass 
gav ut hans bok. 

Med Rolf Ekéus egen beskrivning ”till-
handahöll” Tunander eget forskningsma-
terial i ubåtsfrågan åt dennes utredning. 
Tunander slår som alltid snabbt omkring 
sig, har beskyllt Clemmesen för total 
okunnighet och exempelvis kallat Wallén, 
milooperationsledaren i Hårsfjärden, ”en 
misstänkt som har utrett sig själv” i rollen 
av militär expert hos Ekéus.

Med auditoriets sammansättning kunde 
man kanske ha väntat sig viss pajkastning 
runt Clemmesens kommentarer. Men Tu-
nanders supportrar teg, och Stefenson hade 
kommit fram till att det bara skulle tjäna 
dennes intressen om han som ärekränkt 
tog till juridiken. 

Mötet slutade med varmt uppskat-
tande ord av moderatorn Bo Hugemark om 
Clemmesen och dennes senaste forskning 
kring sovjetiska angreppsplaner. Innan 
dess hade Bengt Gustafsson föreslagit 
att Utrikespolitiska Institutet borde hålla 
ett seminarium kring ubåtsproblematiken 
eftersom tidningarna i Sverige hade visat 
sig ointresserade av sådant som ”var his-
toriskt”. 

Så kunde var och en gå hem från ett gan-
ska häftigt möte i känslan av att det kanske 
framför allt är massmediernas fel att Ola 
Tunanders verksamhet inte granskas mer 
inträngande.
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Summary
A Danish View of the Cold War 

A Lecture and Discussion at the Swedish National Defence College. Report by 
Senior Editor Olof Santesson

Brigadier General Michael Clemmesen 
founded the Baltic National Defence Col-
lege in the 1990s. As its first director he 
made an impressive contribution to the 
democratisation of the armed forces in 
Estonia, Latvia and Lithuania, structures 
that had to get rid of a heavy Soviet in-
heritance. 

Well known in Nordic security and 
defence circles Clemmesen is also a mili-
tary historian of the first rank. Invited to 
Stockholm he gave a lecture on reality and 
perceptions of the Soviet military threat 
against Denmark during the Cold War. 
His research had been built on studying 
Warsaw Pact war plans – in practice Soviet 
war plans. In his lecture, with implications 
also for Sweden, he confirmed that the 
eastern forces were prepared in detail to 
be aggressors and totally dependent on a 
massive use of nuclear weapons.

Clemmesen is very dissatisfied with 
a certain official Danish study which he 
thinks doesn’t properly reflect Soviet war 
mentality. He especially criticises its use 
of material from research professor Ola 
Tunander. His attack on this internationally 
rather well connected Swedish academi-
cian, who holds the view that U.S. sub-
marines violated Swedish waters during 
the 1980s and early 1990s, had attracted 
many retired officers to this lecture, some 
of whom were in high positions during 
those years, among them a former supreme 
commander. 

The result was a lively meeting, where 
some participants pulled out all the stops 
to refute Tunander’s views. Some of his 
supporters were also there but preferred 
to remain silent.  


