MILITÄRHISTORISK
TIDSKRIFT
1999

.

"

MILITARHISTORISK
TIDSKRIFT

Redaktörer:
Bo Huldt och Klaus-R Böhme

1999

MILITÄRHISTORISKA AVDELNINGEN
VID FÖRSVARSHÖGSKOLANS STRATEGISKA INSTITUTION

© 1999 Militärhistoriska avdelningen
och resp författare
Omslagsbild: Karl XV med stab.
Efter färglitografi av J Mankell 1850.

ISSN 0283-8400
Försvarshögskolan, Stockholm 1999
Sättning: Probus förlag HB
Tryckning: Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1999

Innehåll

7

Den svensk-danska alliansfrågan 1863
Svensk säkerhetspolitik i samband med
den dansk-tyska krisen
Jan Nordin

66

Sveriges hemliga vapen?
C-byråns verksamhet under andra världskriget - en
analys av mål, medel, organisation och verksamhet i stort
Rune Svensson

131 Wennerströmaffären
Jan Wangenfors
181 Solidaritet eller försvar?
Den svenska militären och de fredsbevarande
operationerna 1956-1996
Lars Ericson

Författarna
Lars Ericson
Fil dr, förste arkivarie
Jan Nordin
Örlogskapten
Rune Svensson
Major
Jan Wangenfors
Major

Den svensk-danska alliansfrågan 1863
Svensk säkerhetspolitik i samband
med den dansk-tyska krisen
JAN NORDIN

Inledning
Syfte
Uppsatsen syftar till att besvara frågan varför en svensk-dansk
försvarsallians ej kom till stånd 1863. Detta kommer att ske
genom att studera de faktorer som kan tänkas ha haft inverkan
på beslutsprocessen under alliansförhandlingarna. Den omfat
tande litteraturen om förhandlingarna 1863 behandlar huvud
sakligen de politiska faktorernas inflytande på utvecklingen. I
den mån ekonomiska och militära förutsättningar behandlas
sätts de inte in i sammanhanget kring förhandlingarna. Framför
allt har det tidigare inte undersökts om Sverige hade tillräcklig
militär styrka för en allians. Detta gör det möjligt att belysa den
svenska säkerhetspolitiken 1863 ur en delvis ny vinkel genom att
även inväga dessa faktorer.

Forskningsläge
Uppsatsen grundar sig uteslutande på tidigare forskning, något
källmaterial har ej använts. Ämnet är alltför omfattande för att
inom ramen för denna typ av uppsats låta sig behandlas med
utgångspunkt från källmaterialet.
Forskningen kring 1863 års alliansförhandlingar har i huvud
sak koncentrerat sig till huruvida förhandlingarna i praktiken
avgjordes vid Ulriksdalskonferensen den 8 september 1863.
Uppfattningen att avgörandet skedde redan vid konferensen
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förespråkas främst av C Hallendorff (1914) och i viss mån av

Å Holmberg (1947). Att avgörandet skedde senare har hävdats

främst av S Clason (1914), K Stenberg (1943) och A Jansson
(1961). Dessa forskare har samtliga lagt tyngdpunkten på poli
tiska och i viss mån ekonomiska faktorer. Forskningen har rela
tivt ingående behandlat de olika argument som framförts för
respektive emot en allians, varför det framför allt är tänkbara
motiv som har diskuterats.
K Stenberg och A Jansson har försökt sätta in frågan i ett stor
politiskt perspektiv medan de andra i huvudsak behandlar den
ur ett internt svenskt eller dansk-svenskt perspektiv. Det före
kommer inte några alternativa tolkningar eftersom samtliga är
ense om att det utländska inflytandet på den svenska riks
ledningen, med undantag för det danska, var begränsat fram
till Ulriksdalskonferensen. Enligt K Stenberg och A Jans son
skedde därefter det slutliga avgörandet i november där orsak
erna enligt dem främst står att finna i utrikespolitiska faktorer.
Inom den svenska forskningen är det främst Å Holmberg som
utrett skandinavismen (1946). H L Lundh (1951) bygger helt
på Å Holmberg (1946) och kan närmast betraktas som en sam
manfattning av densamma. Även S Eriksson (1954) behandlar
skandinavismen, men då i vilken mån Karl XV påverkades.
D Kirby (1995) tar översiktligt upp företeelsen genom att sätta
in den i ett europeiskt sammanhang. Forskningen har huvud
sakligen försökt inordna skandinavismen i ett politiskt och
ekonomiskt sammanhang. I frågan om vilket inflytande den
hade på allianspolitiken är det främst i vilken mån Karl XV på
verkades som gör den intressant. Det råder en rörande enig
het om att den svenske kungen var starkt påverkad. Frågan är
endast hur stor betydelse detta förhållande hade på hans age
rande. Forskningen är överens om att kungens politiska motiv
för en allians främst styrdes av möjligheten att erhålla Danmarks
krona, liksom att kungens brytning med ministären hade be
tydelse samtidigt som det rådde ett ömsesidigt beroendeförhål
lande.
Den viktigaste av de inrikespolitiska faktorerna är åsikts
skillnaden mellan kungen och ministrarna. Tesen att ståthållar
striden ledde till brytningen med ministären samtidigt som re
presentationsfrågan omöjliggjorde ett byte av ministär drivs
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kanske främst av A Jansson, men även K Stenberg, Å Holmberg
och S Eriksson delar denna uppfattning.
Vad avser kungens inflytande och ambitioner finns det gans
ka gott om material. Karl XV var synnerligen öppenhjärtig och
detta har medfört att hans åsikter kunnat hämtas framför allt
från brev och memoarer. Eftersom hans uttalanden ofta var nå
got motstridiga finns ett stort utrymme för tolkningar. Huvud
linjen är dock att det var den skandinaviska tanken med en dy
nastisk union med Danmark som var kungens slutliga mål. Att
kungen var påverkad av Napoleon III har länge misstänkts, men
har bevisats av A Jansson (1961) sedan korrespondensen blivit
tillgänglig för forskning.
Att ekonomiska faktorer kan ha påverkat beslutet att avstå
från en allians togs tidigt upp i forskningen. C Hallendorff (1914)
hävdar att tecknandet av nya utlandslån i Tyskland hade en
negativ inverkan. Denna uppfattning kompletterad med han
delspolitiska skäl bifalls senare av främst Å Holmberg (1946)
och H L Lundh (1951). A Jansson ansluter till Hallendorffs upp
fattning avseende utlandslånen. K Stenberg berör frågan, men
då huvudsakligen ur ett norskt perspektiv. 0 Gasslander be
handlar de ekonomiska faktorernas betydelse för alliansfrågans
utgång i sin biografi över finansminister Gripenstedt (1949).
Frågan har emellertid aldrig varit central i forskningen kring
alliansen utan har huvudsakligen behandlats i samband med
skandinavismen. Forskningens samlade uppfattning är att de
ekonomiska faktorerna, även om de hade viss betydelse, aldrig
var avgörande för allianspolitikens utgång.
Frågan om de militära faktorernas betydelse för alliansfrågan
utreddes för första gången av N F Holm (1942). K Stenberg (1943)
är visserligen inne på de militära faktorernas betydelse för
Ulriksdalskonferensens utgång. Holms forskning var emeller
tid inte tillgänglig för Stenberg och han nämner det bara i förbi
gående. S Eriksson (1954) berör frågan i det att han redovisar
dåtidens svenska uppfattning av de utländska armeernas för
måga.
N F Holm är ensam i sin forskning kring svensk försvarspoli
tik 1863 där han menar att den militära förmågan för ett fram
gångsrikt stöd till Danmark saknades. Holm bygger denna tes,
dels på de militära förhållandena, dels på militärens samtida
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uppfattning av allianspolitiken och hotet från Ryssland.
B Furtenbach (1964) stöder indirekt denna uppfattning då han
påvisar svagheten i den svenska krigsmakten.

Sammanfattning
Med undantag för den svenska försvarspolitiken är ämnet väl
genomarbetat av forskningen. Något försök till sammanvägd
säkerhetspolitisk behandling av frågan har dock hittills inte
gjorts. Det är därför främst genom att koppla samman säkerhets
politiken och de militära styrkeförhållandena samt att väga in
dessa, som uppsatsen kan tillföra något nytt. Detta gäller i viss
mån även de ekonomiska faktorernas möjliga betydelse.
Med tanke på den ringa forskning som gjorts kring den
svenska försvarspolitiken i samband med alliansförhand
lingarna, torde området vara väl ägnat för ytterligare forskning.

Det strategiska läget
Konfliktens bakgrund och politiska förspel
Slesvigs och Holsteins särskilda status i förhållande till Dan
mark hade anor tillbaka till medeltiden. I den så kallade Ribe
överenskommelsen från 1448, förklarades att de båda hertig
dömena för eviga tider skulle vara förenade1 . Samtidigt deklare
rades att Slesvig aldrig skulle förenas med Danmark2• Genom
arvskiften under 1500-talet tillföll den mellersta delen av Slesvig
den danske kungen, den södra delen huset Gottorp och den
norra delen skiftades mellan de båda. Med svensk hjälp lyckades
hertigen av Holstein-Gottorp få sin suveränitet erkänd och från
denna stund blev det ett huvudmål i dansk politik att beröva
honom de slesvigska besittningarna. Detta lyckades efter det
stora nordiska kriget och 1720 garanterade Frankrike och Eng
land den danske kungen besittningen av den hertigliga delen av
Slesvig. 3
När det nyförvärvade området 1721 skulle få sin ställning
ordnad skedde detta på ett bristfälligt sätt att olika tolkningar
kunde göras om Slesvigs ställning. Av akterna framgår endast
att den hertigliga delen förenades med den kungliga och att
innevånarna i den förra delen skulle avlägga sin trohetsed i en-
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lighet med Kongelovens arvföljdsbestämmelser. Det försumma
des således att klart formulera Slesvigs ställning och frågan om
dess administrativa införlivande med kronan uppsköts. Landet
bibehöll allt framgent sin särskilda förvaltning.4
Slesvig var sedan gammalt ett danskt landskap, men under
tidernas lopp hade tyska befolkningselement inflyttat. Adeln var
tysk och i den södra delen var det tyska språket förhärskande. 5
Ar 1830 tillkom en ny författning som medförde att Holstein
och Slesvig knöts varandra närmare genom att en gemensam
appellationsdomstol inrättades. Samtidigt började man i Dan
mark inse betydelsen av att i Sydjylland bevara dansk nationa
litet och 1840 fick officiellt det danska språket en gynnad ställ
ning i Slesvig. 6 I Tyskland började den slesvig-holsteinska frå
gan allt mera utveckla sig till en tysk nationalangelägenhet.7

!l l ilil l l

tyskt folkspråk
blandat danskt� tyskt folkspråk

· frlslskt folkspråk
blandat danskt • frisiskt folkspråk

Holstein

Språkförhållanden i Slesvig 1857 efter S Bj(lrke, Krigen 1864, 1968.
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Den danske tronföljarens barnlöshet föranledde Kristian VIII
att göra en grundlig undersökning av tronföljdsfrågan och 1846
utfärdades ett öppet brev. Där hävdades att Kongelovens tron
följd gällde i Sydjylland och Lauenburg medan ovisshet gällde i
fråga om vissa delar av Holstein. Vidare framgick att kungens
strävan var att trygga hela monarkins sammanhållande, men
att någon förändring av Sydjyllands ställning till Holstein ej
skulle ske. Stormakterna ställde sig tveksamma och en fullstän
dig lösning av frågan uteblev. I Tyskland uppstod på nytt en
livlig rörelse för hertigdömenas sak och frågan komplicerades
ytterligare av att danskarna i norra delen av Slesvig varken ville
upptas i det Tyska förbundet, något som adeln önskade, eller
införlivas med Danmark. 8
Mitt under strävandena att genom en helstatsförfattning sam
mansluta den danska monarkins olika delar och att få tronfölj
den slutligt ordnad avled den danske kungen den 20 januari
1848. En dryg vecka senare kungjordes författningsförslaget.
Förslaget mottogs med blandade känslor. Februarirevolutionen
i Paris medförde att de nationalistiska känslorna flammade upp
och en gemensam deputation från Slesvig och Holstein krävde
en fri författning för hertigdömena samt Slesvigs anslutning till
Tyskland. Den 24 mars fick deputationen besked att Holstein
skulle få sin egen fria författning inom det Tyska förbundet, men
att kungen ämnade befästa Slesvigs oupplösliga förbindelse med
Danmark genom en gemensam författning. Samtidigt utbröt
upproret i Kiel. 9
I konflikten 1848 gav Preussen väpnat stöd till slesvig
holsteinarna. Efter påtryckningar från Ryssland och västmak
terna tvingades Preussen avveckla det danska kriget som av
slutades genom freden i Berlin i juli 1850, där läget fastlåstes
vid det gamla. En månad senare undertecknade England, Frank
rike, Ryssland och Sverige-Norge ett protokoll, i vilket betydelsen
av den danska monarkins integritet för den europeiska jämvik
ten betonades och att denna integritet skulle bevaras. Samtidigt
erkändes det berättigade i den danske kungens strävanden efter
gemensam arvsföljd för alla sina länder (Danmark, Slesvig,
Holstein och Lauenburg). Genom Londontraktaten i maj 1852
löstes frågan om den danska arvsföljden, denna gång med
Preussens och Österrikes medverkan. Som förutsättning för
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uppgörelsen fick den danske kungen avge ett löfte att Slesvig
inte närmare fick förenas med det egentliga Danmark, samti
digt som det till skillnad från Holstein och Lauenburg skulle
stanna utanför det Tyska förbundet.
Den danska regeringen lyckades slutligen 1854 att få en hel
statsförfattning till stånd för kungariket och hertigdömena.
Spänningen mellan danskar och tyskar förblev dock oförmins
kad. Danmark började dessutom utöva tryck mot de tyska
befolkningselementen i Slesvig i syfte att utvidga området för
sitt språk.
Författningsstriden fortsatte vilket 1856 föranledde det Tyska
förbundet att efter en notväxling med en danska regeringen hota
med en intervention i Holstein. En militär aktion av detta slag
var folkrättsligt möjlig då Holstein och Lauenburg var medlem
mar av Tyska förbundet. 10
Genom Krimkriget förändrades helt och hållet Sverige-Nor
ges utrikespolitiska kurs. Novembertraktaten 1855, i vilka väst
makterna garanterade Sverige-Norges territoriella integritet,
betecknade ett avlägsnande från Ryssland och ett närmade till
England och Frankrike.
Efter novembertraktaten, framträdde den politiska skandi
navismen starkare än förut. År 1856 sände de danska skandi
navisternas ledare en skrivelse till konung Oscar, i vilken han
framhöll att skandinavismens slutmål, en dynastisk union, lämp
ligast kunde förberedas genom en defensiv allians. Efter sonde
ringar översände Oscar 1857 ett fullständigt traktatsförslag.
Enligt förslaget skulle Sverige-Norge understödja Danmark om
tyska trupper överskred gränsen till Slesvig. På tillrådan av sin
antiskandinaviske utrikesminister Scheele tillbakavisade dock
Fredrik VII en allians, som inte omfattade även Holstein.
Den dansk-tyska konflikten tillspetsades emellertid i oroväck
ande grad. Tyska förbundet förklarade år 1858 att den danska
författningen av år 1855 inte kunde ha rättslig giltighet för
Holstein och Lauenburg, och i augusti samma år hotades åter
med intervention. Som följd av påtryckningarna upphävde den
danska regeringen i november 1858 Holsteins särförfattning och
helstatsförfattningen för de tyska hertigdömena. Härmed var
Holstein och Lauenburg utsöndrade ur helstaten och den danska
regeringen beslöt nu att knyta Slesvig närmare Danmark. I Tysk13

land bemöttes beslutet negativt då det tolkades som ett första
steg mot en dansk inkorporering av Slesvig.11
Vid ett möte mellan de nordiska konungarna i Ljungbyhed
1860 gjordes ett försök att återuppta alliansplanen, men det stran
dade även denna gång på meningsskiljaktligheter beträffande
Holstein. Följande år förklarade Karl XV, trots avsaknaden av
formella överenskommelser, att han inte avsåg att förbli neutral
i händelse av ett tyskt angrepp på Slesvig. Frågan var aktuell då
den tyska förbundsförsamlingen i Frankfurt samma år ånyo
hotat med exekution. Den danska regeringen försökte nu lösa
konflikten genom att förelägga Holstein en ny helstatsför
fattning, något som dock avvisades. Sverige försökte medla ge
nom att till de icke-tyska stormakterna förelägga ett förslag för
Holsteins fullständiga utsöndrande. Förslaget fick dock inget
stöd från Frankrike och Ryssland. 12
På sensommaren 1861 gjorde Karl XV och prins Oscar en resa
till Paris och London för att undersöka hur regeringarna där
ställde sig till en eventuell skandinavisk union, som i bästa fall
skulle utsträckas till Finland. Denna gång ställde sig England
negativt och resan gav sålunda inget positivt resultat.
I början av 1862 förelades den danska regeringen ett förslag
till ny helstatsförfattning enligt vilket Holstein utsöndrades.
Under trycket från Preussen och Österrike måste dock reformen
uppskjutas. Samma år hade Karl XV för avsikt att än en gång
erbjuda Fredrik VII allians, men måste avstå under påtryckning
av sin regering.
Försöken att driva en gemensam nordisk politik hade hittills
misslyckats. Samtidigt blev de tyska påtryckningarna på Dan
mark allt kraftigare. I augusti 1862 krävde Preussen att helstats
författningen skulle försättas ur kraft även för Slesvig och er
sättas med en ny som ej grundade sig på representation efter
folkmängd. Även Österrike stödde dessa krav om än i mildare
ton. I september understödde den engelske utrikesministern lord
Russel de tyska kraven beträffande Holstein och föreslog dess
utom fullständig autonomi för Slesvig. Till detta förslag anslöt
sig inte endast de tyska stormakterna utan även Ryssland och
Frankrike. Endast Sverige-Norge var av annan åsikt och förlda
rade att förslaget var oacceptabelt för Danmark. Den danska
ställningen var nu synnerligen ogynnsam. Konfliktens lösning
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förhandlingsvägen föreföll utesluten och i Tyskland började för
bundsdagen, väl medveten om Danmarks isolering, överväga
kraftigare åtgärder.13

Det storpolitiska utgångsläget 1863
Kort därefter skedde något som uppfattades som en vändning
till Danmarks fördel. Den allmänna opinionen i England vände
med anledning av prinsen av Wales förlovning med den danske
tronföljarens äldsta dotter. Lord Russel utsattes för hård kritik i
både pressen och i parlamentet och måste dra tillbaka sitt för
slag.
Av större betydelse blev dock det polska upproret i början av
1863. Denna fråga blev orsaken till den första av de omgruppe
ringar mellan stormakterna detta år som kom att få inflytande
på den dansk-tyska konfliktens utveckling. Frankrike som dit
tills upprätthållit goda relationer med Ryssland och Preussen,
närmade sig nu England och till och med ärkefienden Öster
rike. De enades om en gemensam diplomatisk offensiv mot Ryss
land till förmån för polackerna. Till denna diplomati anslöt sig
efter hand de flesta av Europas övriga stater. Den enda makt
som öppet ställde sig på Ryssland sida var Preussen. 14 Den 8 feb
ruari slöts ett avtal mellan Ryssland och Preussen, där det se
nare förband sig att utlämna flyktingar samt att tillåta ryska ef
terspaningar på preussiskt område. Preussen avhöll sig även från
att följa de övriga stormakternas maningar till mildhet och ef
tergifter mot Polen. Härigenom stärktes förhållandet mellan
Ryssland och Preussen. 15 Dessa länder föreföll nu fullständigt
isolerade samtidigt som Danmarks ställning i motsvarande grad
förbättrades.
Denna förbättring var dock skenbar eftersom Preussen genom
att bryta Rysslands isolering stärkt relationerna de båda länderna
emellan. Härigenom hade en grundförutsättning för Preussens
expansion åstadkommits. Från och med nu kunde Preussen på
räkna Rysslands välvilliga neutralitet och härmed var dess öst
gräns tryggad. Detta var ett drag av Bismarck, som från 1862
ledde Preussens utrikespolitik. 16
I Danmark liksom i de flesta andra länder insåg man inte detta,
utan trodde att situationen förbättrats till Danmarks favör. Preus-
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sen föreföll inte bara isolerat i Europa, utan också inom det Tyska
förbundet. Visserligen kunde Danmark ej räkna med bistånd från
de neutrala stormakternas sida, men å andra sidan var Tysk
land förlamat av inre motsättningar mellan Preussen och Öster
rike, som i december 1862 utbrutit i öppen kris.17 Med anled
ning av den skenbart förbättrade situationen beslöt den danska
regeringen att ta ett djärvt steg mot Slesvigs anslutning. Den 30
mars utfärdades det så kallade marspatentet vilket i praktiken
var ett första steg mot Holsteins avskiljande. Dess förhållande
till den övriga monarkin avsågs fullständigt förändras. 18
I Tyskland väckte patentet bestörtning, då det ansågs att Hol
stein bland annat skulle drabbas ekonomiskt. Händelseutveck
lingen kom dock att dikteras av Bismarck som redan från bör
jan inriktat sig på en annexion av hertigdömena. Med hänsyn
till Preussens inre och internationella läge var det emellertid inte
ännu lämpligt att börja krig. Trycket från den allmänna opinio
nen i Tyskland medförde att han började verka för en förbunds
exekution. Ett ultimatum ställdes sålunda den 9 juli där Preus
sen krävde att Danmark inom sex veckor drog tillbaka patentet
och återinförde helstatsförfattningen. 19
Även utanför Tyskland väckte marspatentet ogillande, om än
i mindre grad. Ryssland var ännu så länge en konsekvent an
hängare av den danska helstaten, då någon starkare makt än
Danmark inte önskades vid Östersjöutloppen.20 Endast i Sverige
Norge fick marspatentet ett odelat positivt bemötande och den
franske utrikesministern sade sig vara villig att göra allt för att
förhindra en konflikt mellan Danmark och Tyskland. Med Eng
land förbättrades dock de danska relationerna ytterligare sedan
den danske prinsen Vilhelm hade mottagit den grekiska kunga
kronan, vars placering hade vållat den engelska regeringen stort
bekymmer. Engelska och franska diplomater i Tyskland verkade
ivrigt för att förhindra en exekution och Englands premiärmi
nister, lord Palmerston, uttalade i juli inför underhuset, att i den
händelse det gjordes något våldsamt försök att kullkasta Dan
marks rättigheter och angripa dess oberoende, så skulle de som
gjorde dessa försök, erfara att det inte endast var Danmark de
hade att göra med. 21
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Sammanfattning
Det danska väldet omfattande det egentliga Danmark med en
dansk befolkning, hertigdömet Slesvig med en blandad befolk
ning samt hertigdömena Holstein och Lauenburg med tysk
befolkning, utgjorde en reminiscens av det feodala Europa.
Holstein och Lauenburg tillhörde sedan gammalt T yska förbun
det. Den resning som skedde 1848 i Slesvig-Holstein var ett
utslag av den spirande nationalismen. Genom stormakternas
strävan att bibehålla balansen kom frågan ej till någon lösning.
Den skandinavistiska rörelsen hade inget intresse av att tyska
befolkningselement skulle ingå i en eventuell skandinavisk
union. Detta främst på grund av den häri latent liggande
konfliktrisken med Tyskland. Skandinavismen var dessutom på
sitt sätt en nationalistisk rörelse, fast omfattande flera folk. Den
svenska regeringen förde därför också en politik, där den vid
en eventuell militär hjälp till Danmark, ej avsåg att direkt med
verka i försvaret av hertigdömena. Skandinavismens slutmål,
en dynastisk union under ätten Bernadotte, stred mot London
traktaten av 1852. En förutsättning för att det svenska kunga
huset skulle kunna motta den danska kronan var att detta god
kändes av stormakterna i samband med en traktatsmässig änd
ring av den danska tronföljden. Detta torde ha understrukit be
hovet av västmakternas stöd i samband med en dansk-svensk
allians.
Den storpolitiska förändring, som inträdde i och med Preussens
och Rysslands närmande till varandra i samband med det polska
upproret 1863, uppfattades i omvärlden som en försämring och
inte en förbättring av Preussens ställning. Denna felbedömning
kom att få ödesdigra konsekvenser för Danmark.

Svensk säkerhetspolitik 1863
Den svenska allianspolitiken
I januari 1863 utbröt ett öppet uppror i Polen varpå en livlig
diplomatisk kampanj startade såväl i Norden som i övriga Väst
europa i syfte att åstadkomma stöd för polackerna. De som
stödde upproret såväl inom som utom Polen räknade som enda
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utsikt till framgång att stormakterna1 framför allt Frankrike och
England1 skulle ingripa under förutsättning att de kunde hålla
ut.22
I februari 1863, i samband med den polska krisen framfördes
i riksdagen meningar om den svenska politiken. Sverige skulle
under västmakternas, särskilt Frankrikes ledning uppträda för
de förtryckta nationaliteterna. En falang förordade dock kraft
samling till inre reformer och ekonomiska förbindelser med
Danmark. Entusiasmen för Polens sak var stor då det fanns en
utbredd uppfattning att den stora striden mellan öst och väst
nu stod för dörren, en konflikt som Krimkriget påbörjat, men
Parisfreden i förväg avbrutit. Att Sverige hade sin plats på väst
makternas sida var självklart för en överväldigande majoritet
av det svenska folket. Den dansk-tyska konflikten var ett oväl
kommet och hindersamt splittringsmoment, ägnat att dra kraf
ter och intresse från det viktigaste: uppgörelsen med Ryssland. 23
Den polska frågan kom att nära beröra Sverige. Den svenska
opinionens och kungens ryssfientlighet ingav polackernas före
språkare goda förhoppningar om stöd. Förutom direkt medver
kan hoppades de på stöd för Sverige hos stormakterna. Stäm
ningen för Polen tog sig uttryck i en högljudd propaganda i pres
sen samt i en rad offentliga opinionsmöten. Den svenska reger
ingen var dock angelägen att hålla inblandningen i den polska
frågan inom snäva gränser. Åtgärderna inskränkte sig till att
såsom en av signatärerna av Wientraktatet 1815, delta i stormak
ternas framställningar i S:t Petersburg om återhållsamhet och
eftergifter, om än i mild ton.24
Den opinion som under Krimkriget verkat för en anslutning
till västmakterna, hade till stor del varit skandinavisk just eme
dan Danmark var en värdefull, nästan nödvändig bundsförvant
under ett krig i Östersjön mot Ryssland. Utan tvivel gjorde sig
samma tankegångar gällande 1863. 25
Karl XV sökte stöd hos Napoleon III för en mera aktiv politik
och svaret var ett skickligt prov på förmågan att stimulera till
fortsatt aktivitet utan att själv lova något. Något stonnaktsstöd
till polackerna gavs aldrig och upproret slogs ned. För nordisk
politik kom dock upproret att få inverkan på den danska frå
gan. Preussen kunde väntas bli engagerat av oroligheterna vid
östgränsen samtidigt som partitagandet för Ryssland kunde
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väntas avlägsna det från västmakterna och Danmark. Dock hade
Ryssland fått anledning till misstro mot Sverige.
Englands ställningstagande för de tyska kraven i slutet av 1862
medförde att den danska regeringen oroades. Sveriges minister
i Köpenhamn var sedan juli 1861 Henning Hamilton. I januari
1863 mottog Hamilton upprepade besök från flera danska mi
nistrar, där förslag om en nordisk förbundsstat framfördes. Vid
samma tillfälle yttrade den danske ministern Monrad att Dan
mark inom två månader måste ha ett förbund eller sluta sig till
Tyskland. Den svenske utrikesministern Manderström och
kungen avvisade dock förslaget. I februari tog Hall, Danmarks
statsminister, upp saken på nytt och föreslog inte bara en perso
nalunion utan även ett gemensamt försvarsväsen. 26
Karl XV svarade den 30 mars att han gillade tanken på en
nordisk union, men att tiden ännu inte var mogen att definitivt
ta ställning i frågan. Däremot vore en allians tänkbar som en
provisorisk åtgärd för att förbereda en union. Förutsättningen
var dock att den omfattade Danmark skilt från Holstein. Samma
dag utfärdade den danska regeringen det så kallade mars
patentet, genom vilket ett första steg mot Holsteins avskiljande
gjordes. Den svenska utrikesledningen välkomnade patentet som
ett steg i rätt riktning. Under tiden fram till juli kom från olika
håll danska förbundstrevare. Utgångspunkten för de danska
framställningarna var att Danmark genom patentet hade följt
de svenska råden och därför borde kunna påräkna svensk hjälp
inför de risker det medförde.
Tyska förbundets ultimatum till Danmark den 9 juli, där det
krävde marspatentets tillbakadragande inom 6 veckor, medförde
en markant eskalering av krisen. Den 19 juli fick de svenska
sändebuden order att fästa regeringarnas uppmärksamhet på
krigsfaran. Av depeschen framgår att om inte Danmark fick stöd
från England och Frankrike befarades ett krig inom den när
maste framtiden. I ett sådant krig kunde Sverige lätt dras med
då det inte lugnt kunde se sina grannar krossas under förevänd
ningar, som kunde sätta dess eget oberoende i fara.
Den 22 juli skedde kungamötet i Skodsborg, varvid allians
frågan aktualiserades på allvar. Under mötet föreslog Karl XV
att danskarna skulle avvisa Tyska förbundets krav på åter
kallande av patentet men att de inte skulle motsätta sig en tysk
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inmarsch i Holstein. Om så skedde skulle Sverige genast komma
med 20 000 man till Slesvigs förvar. 27
I augusti gavs Hamilton i uppdrag att påbörja alliansför
handlingar med Danmark och i slutet av månaden presentera
des ett förslag för Manderström. Utvecklingen mot en allians
fortsatte dock under våren och sommaren. Förutsättningen för
ett svenskt ingripande enligt förslaget var att det danska mars
patentet inte drogs tillbaka och att ett angrepp på Danmark
skedde av det Tyska förbundet. 28 Innehållet i traktatsförslaget
var i korthet följande: 29
• Sverige utfäste hjälp till försvar mot Tyskland avseende de delar av
Danmark som ej ingick i Tyska förbundet.
• Danmark kunde påkalla hjälp, så snart fara för angrepp förelåg och
som sådan fara betraktades en tysk inmarsch i Holstein.
• Hjälpstyrkan skulle uppgå till 20 000 man och den skulle underhål
las av danska staten. Den fick insättas varhelst i Danmark, men ej i
till Tyska förbundet hörande områden.

Sverige räknade med att i en eventuell väpnad konflikt med
Tyskland kunna få åtminstone välvillig neutralitet och moraliskt
stöd från västmakterna. Skulle Ryssland därefter uppträda agg
ressivt förväntades dessutom aktivt stöd. England och Frankrike
hade genom novembertraktaten 1855 garanterat Sverige-Nor
ges territoriella integritet mot angrepp från T yskland. En förut
sättning för detta var dock en fortsatt obruten vänskap mellan
dessa makter.30
För definitivt beslut krävdes medverkan av kungen, utrikes
ministern samt ytterligare vardera ett svenskt och ett norskt
statsråd. När Sibbern, den norske statsministern i Stockholm,
fick läsa förslaget fordrade han att yttrande skulle inhämtas från
statsrådsavdelningen i Kristiania och när Manderström föredrog
ärendet för statsrådsberedningen, stötte han på allmänt mot
stånd. Motståndet ledde till att förslaget modifierades så att det
endast skulle gälla angrepp som kunde bli följden av Danmarks
vägran att återkalla marspatentet. Den svenska expeditionskåren
skulle vidare översändas först då tyska trupper överskridit
Slesvigs gräns för att bilda reservkår på de till Danmark eller
Slesvig hörande öarna. 31
När traktatsförslaget, den 8 september presenterades för mi
nistären vid Ulriksdalskonferensen hade det tre förespråkare:
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Karl XV, Manderström och Hamilton samt tre motståndare:
Gripenstedt, de Geer och Sibbern. 32 Finansminister Gripenstedt
hotade med avgång och mötet ledde till en kompromiss där två
alternativa villkor för alliansen ställdes av oppositionens ledare.
Antingen full säkerhet eller till visshet gränsande sannolikhet
rådde att inte Sverige-Norge genom traktaten skulle dras in i
ett krig mot en överlägsen fiende, eller också att fullt betryg
gande garantier gavs för att i ett sådant krig kunna få så mäk
tiga allierade att någon fara för landets integritet ej förelåg. 33
Innan vidare förhandlingar fördes, skulle västmakternas in
ställning undersökas. Svaren på förfrågningarna var vaga från
såväl Frankrike som England. Den engelska regeringen gav dock
sitt samtycke men underströk att krisen borde lösas med under
handlingar. Hänvändelser till Ryssland, Preussen och Österrike
hade besvarats att en förbundsexekution inte skulle sträcka sig
utanför Holsteins gränser. Svaret från den norska regeringen
innebar att Sverige-Norge inte borde ge sig in i ett dansk-tyskt
krig utan att åtminstone ha England med sig.
Den 5 oktober meddelade Manderström den danska reger
ingen sin och den svenska regeringens ståndpunkt. Svaren från
västmakterna och försäkringarna från de tyska stormakterna
betecknades så tillfredsställande att en allianstraktat borde vara
onödig. Det tillades dock att om den danska regeringen insiste
rade på att ett fördrag skulle slutas var Manderström beredd
att stödja en sådan begäran. Den danska regeringen förklarade
att förbundet var av största betydelse men var villig att låta av
görandet dröja för att underlätta det parlamentariska arbetet i
Sverige. 34
Sedan utrikesministern under hösten gjort nya sonderingar
hos västmakterna avseende stöd för en allians kunde det kon
stateras att utsikterna för ett aktivt understöd väsentligt förbätt
rats. Detta främst genom Englands insatser för en fredlig lös
ning samt genant dess uttalanden som tolkades som att Eng
land avsåg uppträda till Danmarks försvar. Vad Ryssland be
träffade, bedömdes svårigheterna med det polska upprorets
underkuvande för långa tider göra Ryssland oförmöget att in
gripa utanför sina gränser. 35
I slutet av oktober hölls ett sammanträde mellan de svenska
och norska statsråden där instruktionsförslag för fortsatta för-
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handlingar uppgjordes. Det beslutades då att inhämta yttrande
från det norska statsrådet i Kristiania. Svaret som anlände
den 9 november innebar ett motvilligt medgivande till ett för
drag.36 Ett nytt möte planerades nu till den 19 eller 20 november
då instruktioner och fullmakter för alliansens slutande skulle
utfärdas åt Hamilton. Detta möte kom på grund av den utrikes
politiska händelseutvecklingen emellertid aldrig till stånd.37
Den danske kungens död den 15 november och stadfästandet
av den nya grundlagen den 18 november förändrade situatio
nen så allvarligt att alliansförslaget inte kunde fullföljas. Dessa
händelser kommer närmare att beskrivas under utrikespolitiska
faktorer.
Tidigare hade kungen ivrat för alliansen som ett medel att
bana väg till den danska tronen. Nu insåg han att en försvarsal
lians endast skulle bidra till att befästa den nya danska dynastin,
något som inte alls låg i hans intresse. 38
I november skedde en kraftig omsvängning i uppfattningen
av läget. Det konstaterades att om Preussen och Ryssland gjorde
gemensam sak så skulle ett krig inte kunna undvikas, något som
nu började befaras. Samtidigt hade den negativa reaktionen på
den danska grundlagen minskat spänningen mellan Preussen
och Österrike. Ett närmande mellan de tre stormakterna tedde
sig inte avlägset. 39
I hemlighet ville Preussen ensamt införliva Slesvig-Holstein.
För att kunna genomföra fälttåget utan västmakternas interven
tion, ansåg Bismarck att det var nödvändigt att ha Österrike som
allierad. Detta var en lärdom som dragits av kriget 1848-50, då
Preussen ej nått någon framgångsrik fred. Den österrikiska re
geringen godtog alliansen, delvis av rädsla för att bli isolerad,
delvis av övertygelse att Preussen skulle agera i vilket fall som
helst. Med en allians ansåg den sig få möjlighet att utöva viss
kontroll över utvecklingen. Det formella fördraget slöts emel
lertid först den 16 januari 1864.40
Före händelserna i november hade den svenska regeringen
efter stor tvekan beslutat sig för en separat allianspolitik. Förut
sättningarna för detta var i korthet följande:
• Osannolikheten av krig.
• Att Holstein endast hotades av en regelrätt exekution.
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• Goda utsikter till aktivt understöd från västmakterna om krig trots
allt skulle utbryta.
• Att Ryssland genom det polska upproret var oförmöget att inblanda
i övriga Europas angelägenheter.

Efter händelserna i november granskades dessa förutsättningar
på nytt och man fann då att ytterst litet, om någonting återstod
av dem. De uppenbart förbättrade relationerna mellan Preussen
och Österrike, osannolikheten av en intervention från västmak
terna, den nya danska grundlagen och tronföljdsfrågan hade
gjort att krigsrisken väsentligt ökat. Napoleons politik hade
åstadkommit en brytning mellan Frankrike och England. En
samverkan dem emellan till Danmarks förmån föreföll uteslu
ten. Slutligen hade övertygelsen om Rysslands passivitet efter
trätts av en fruktan för dess inblandning, om Sverige-Norge
uppträdde till Danmarks försvar. 41
Den 27 november gjorde den danska regeringen en förnyad
framställan om fortsättande och avslutande av förbundsför
handlingama. Den svenska regeringen svarade den 2 december
att med hänsyn till utvecklingen var fortsatta förhandlingar inte
längre aktuella.42
Samtidigt som alliansfrågan avskrevs upphävde den danska
regeringen marspatentet. Därmed bortföll den ursprungliga
rättsgrunden för tysk intervention men också skälet för det
svenska allianserbjudandet.43
Den 20 december ställde stormakterna krav på den danska
regeringen att novembergrundlagen skulle återkallas. Detta ledde
i Danmark till en regeringskris som resulterade i att ministären
avgick den 24 december, dagen efter det att tyska trupper ryckt in
i Holstein. Den 1 februari 1864 bröt tyska trupper in över gränsen
till Slesvig och den 6 februari utrymde danskarna Danevirke.
Den 8 februari begärde den danska regeringen hjälp av
Sverige, vilket avslogs med hänvisning till Londontraktaten av
1852 och att Sverige inte kunde agera utan övriga garantimakter.
Sverige vädjade dock för Danmarks sak hös Ryssland och väst
makterna.44 Det franska svaret var uppmuntrande men innehöll
inget förpliktigande. Först i april efter Dybböls fall meddelades
det från Paris att det var för sent att ge väpnat stöd. I England
fanns krafter som verkade för stöd till Danmark, men de mot
verkades av drottning Victoria.
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Den 9 maj slöts fyra veckors vapenstillestånd för förhandlingar
men då dessa inte ledde någon vart fortsatte kriget. Den 29 juni
erövrade tyskarna Als och danskarna såg sig tvingade till fred.'15
Den 30 augusti slöts en preliminärfred i Wien och den 30 okto
ber en slutlig, varvid hertigdömena ställdes under gemensam
österrikisk-preussisk förvaltning. Den gemensamma förvalt
ningen upphörde 1865 efter en uppgörelse som gav Preussen
makten över Slesvig och Österrike över Holstein. Preussens
seger över Österrike 1866 medförde att Preussen övertog hertig
dömena.46
Det är möjligt att urskilja två huvudriktningar i den svensk
norska utrikespolitiken. En officiell och en inofficiell represen
terade av två partier. Den officiella riktningen företräddes av
vad som kan kallas statsrådspartiet. Detta ställde sig främmande
inför alla dynastiska unionsplaner. Dess mål var Danmarks rädd
ning, dock som ett fullständigt oberoende rike. Denna riktning
var i och för sig inte oskandinavisk, den ville verka för ett när
mare förhållande mellan de skandinaviska länderna men detta
var något som skulle växa fram. De var framför allt utrikesmi
nister Manderström som var denna riktnings huvudgestalt.
Det inofficiella partiet var kungens parti. Denna riktning var
i avgjord minoritet och omfattade egentligen endast de ivrigaste
skandinavisterna. Även deras mål var Danmarks räddning men
det tog ringa hänsyn till det regerande danska kungahuset och
den danska regeringens legitima rättigheter. Det yttersta målet
var en dynastisk union. Denna riktning hade ett nära samarbete
med ett liknande parti i Danmark. 47

Sammanfattning
Den svenska utrikespolitiken genomgick stora förändringar
under 1863. Vid årets början var det frågorna kring det polska
upproret som präglade debatten. Då ett nytt stormaktskrig mel
lan Ryssland och västmakterna inte tycktes vara uteslutet, var
det viktigt att visa var sympatierna låg. Frågan om en allians
med Danmark växte
dock efterhand starkare.
Detta orsakades främst av Danmarks påtryckningar. Darnnark
hade stöd av både statsrådspartiet och av kungens parti. Skill
naden låg främst i hur långt man var beredd att gå. Karl XV
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påverkades av de skandinavistiska aktivisterna och kom att
eftersträva en dynastisk union, något som stred mot 1852 års
Londontraktat. Det första steget mot en sådan union var en för
svarsallians.
En insikt fanns dock, kanske främst hos finansminister Gri
penstedt, att Sverige inte militärt kunde mäta sig med Preussen
även med dansk samverkan. Denna uppfattning drevs igenom
vid Ulriksdalskonferensen, varför västmakternas stöd söktes
innan en eventuell traktat slöts. Trots stormakternas vaga svar,
bedömdes dock situationen som tämligen gynnsam och mycket
tyder på att ett alliansfördrag hade kunnat undertecknas i
november.
De händelser som i november förändrade läget var:

• Den danske kungens död och den därmed aktualiserade tronfölj
den.
• Den nya danska grundlagen som upphävde marspatentet och som
mottogs negativt i Europa.
• Den skärpta tonen mellan Frankrike och England, föranledd av
Napoleons utspel avseende en allmän konferens för att lösa Euro
pas säkerhetspolitiska frågor.
• Preussens närmande till Österrike och Ryssland.
• Fruktan för rysk inblandning i den dansk-tyska konflikten.

Sammantaget innebar dessa förändringar att de förutsättningar
på vilka alliansförslaget var grundat inte längre var giltiga. De
av statsrådspartiet som ville understödja Danmark såg det omöj
liga i saken. Det danska tronskiftet försvårade allvarligt möjlig
heten att riva upp Londontraktaten för att därmed möjliggöra en
dynastisk union. Härmed förlorade även frågan intresse för
kungapartiet. Den svenska statsledningen drog konsekvenserna
av det förändrade läget och förhandlingarna med Danmark
avslutades slutgiltigt den 2 december 1863.
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Utrikespolitiska faktorer
Danmark
T ill skillnad från 1857 års försök att åstadkomma en dansk
svensk allians togs denna gång initiativet av Danmark. De första
sonderingarna skedde under de inledande veckorna 1863. Här
vid undersökte danska ministrar möjligheten till ett förbund
med Sverige under förutsättning att Holstein avskiljdes men att
Slesvig i gengäld inkorporerades.48 I februari fick de danska
propåerna en tydligare form i det att man förutom en personal
union dessutom önskade ett gemensamt försvar.Avseende tron
frågan framfördes möjligheten till en förbindelse mellan de båda
dynastierna. T yngdpunkten från dansk sida var dock alliansfrå
gan. Det var nödvändigt att Europa fick veta att ett angrepp på
Danmark för Slesvigs skull skulle betraktas som ett angrepp på
båda staterna. Karl XV svarade den 30 mars, att han gillade
tanken på en nordisk federation, men att tiden ännu ej var mogen
att ta ställning. En allians var tänkbar som en provisorisk lös
ning, under förutsättning att den omfattade Danmark skilt från
Holstein.49
Utrikesminister Manderström var dock inledningsvis mera
tveksam till de danska förslagen om en försvarsallians syftande
till en personalunion. I ett brev till ministern i Danmark, Hen
ning Hamilton, skriver han den 1 mars 1863: "Jag måste bekänna,
att jag ej kan inse skälet, hvarför Danmark, om det ej vill bli
Tyskt - hvilket jag finner ganska naturligt och i sin ordning nödvändigtvis måste bli Svenskt. Jag skulle tro att det kunde och
borde blifva Danskt."50
Den 30 mars 1863, tog den danska regeringen ett första steg
mot Holsteins avsöndrande genom det så kallade marspatentet.
Den svenska utrikesledningen välkomnade detta som ett steg i
rätt riktning, då det innebar att Danmark åtminstone delvis följt
de svenska råden.51 Detta steg mot en dansk nationalstat var
något Sverige länge önskat och något som också närmast var en
förutsättning för en allians.
Fortsatta underhandlingar skedde och efter mötet mellan de
båda kungarna i Skodsborg den 22 juli, nåddes sådana framsteg
att den svenske ministern i Danmark den 12 augusti, bemyndiga-
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des att påbörja regelrätta förhandlingar med den danska reger
ingen om ett försvarsförbund. Det traktatsförslag som uppgjor
des godkändes i sin helhet av den danska regeringen. 52
Vid Ulriksdalskonferensen den 8 september presenterade
kungen alliansförslaget för sin ministär. Förslaget mötte dock
motstånd och resultatet blev att västmakternas inställning till
frågan skulle undersökas innan formellt beslut fattades. På
grund av svårigheterna att genomdriva allianstraktatet försökte
den svenske utrikesministern, i oktober, övertyga sin danske
kollega att en allians kanske ej var nödvändig, en uppfattning
som emellertid ej delades av den danska regeringen. Från dansk
sida framstod det med all önskvärd tydlighet att en allians fort
farande var önskvärd.
Fredrik VII plötsliga död den 15 november och det därvid
uppkomna tronskiftet medförde en drastisk förändring. Möjlig
heten för Sverige att en svensk tronföljare i Danmark gick om
intet. Den danska grundlagen som strax därpå lagfästes inne
bar att Slesvig inkorporerades och att marspatentet blev ogil
tigt. Då det svensk-danska traktatsförslaget var grundat på detta
patent, föll även en av förutsättningarna för en allians. 53 Som
formell orsak för förhandlingarnas avbrytande var dock denna
orsak allt för tunn och ett officiellt åberopande av detta hade
kunnat misskreditera Sverige.54
Efter tronskiftet och de storpolitiska förändringarna i novem
ber förefaller det som om intresset för alliansfrågan minskade i
såväl Sverige som Danmark. Den 2 december meddelade den
svensk-norska regeringen att den ej ansåg tiden vara lämplig
att avsluta den påtänkta alliansen. Man gick heller inte med på
att underhandlingarna återupptogs och fortskred för syns skull.
Däremot kunde avbrottet i förhandlingarna förbli en diploma
tisk hemlighet mellan de båda regeringarna. 55
Efter alliansförhandlingarnas sammanbrott utbröt kriget den
24 december 1863. Den 8 februari begärde den danska reger
ingen i en not till den svenska militär hjälp. Den svenska reger
ingen svarade att det inte längre gällde försvar utan att åter
erövra Slesvig, något som ej bedömdes vara möjligt även med
svensk-norsk hjälp. Med hänvisning till Londontraktaten vädja
des då till Ryssland, Frankrike och England om bistånd, men
utan resultat. 56
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Uppfattningen har framförts att alliansfrågan för den danska
regeringen i första hand var av inrikespolitiskt intresse. Vid in
ledningen våren 1863 gällde det att övertyga motståndarna till
författningsförändringen och i november att länka in den nye
kungens politik på regeringens utstakade banor.57 Frågan är dock
av mindre intresse då det främst var den svenska regeringens
ovilja att fatta beslut som medförde att en allians ej blev aktuell.
Den danska inverkan på allianspolitiken var naturligtvis
mycket stor. Framför allt inleddes hela frågan på danskt initia
tiv, detta till skillnad från 1857 års försök att åstadkomma ett
förbund. Skandinavismen var vid tiden en stark rörelse och den
hade inflytelserika företrädare i såväl Danmark som Sverige.
Vidare intog Danmark en särställning i svensk utrikespolitik.
särskild minister var tillsatt vilken representerade de För
enade rikena i Köpenhamn. Under hela 1863 strävade Danmark
efter en försvarsallians. Syftet med denna var flerfaldigt, den
var intressant av inrikespolitiska skäl, den skulle kunna verka
avskräckande på det Tyska förbundet och i händelse av krig
skulle den möjliggöra stöd åt den danska krigsmakten. Det är
slående hur dansk politik fram till november anpassade sig till
de svenska krav som ställdes för att en allians skulle kunna bli
aktuell. I detta ligger inte minst att det från danskt håll ställdes
möjlighet till en union som belöning för militär hjälp. Detta vi
sar tydligt att det i Danmark fanns kretsar som var beredda till
radikala åtgärder för att kunna hejda Tyskland. Icke desto min
dre torde den danska regeringen ha missbedömt den politiska
situationen när den drev igenom novembergrundlagen. Genom
denna minskade stormakternas stöd samtidigt som möjligheten
till en allians med Sverige försämrades. Det svenska negativa
svaret på den direkta danska begäran om militär hjälp i februari
1864 skulle kunna visa på att en allians med Danmark främst
var avsedd att verka avskräckande samtidigt som den kunde
erbjuda Sverige utsikten till en union. När kriget väl var ett fak
tum vägde inte längre de skandinavistiska skälen så tungt.

Frankrike
Frankrikes inverkan på svensk politik skedde främst genom
direkt brevväxling mellan Napoleon III och Karl XV. Ur svensk
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synvinkel var Frankrike Europas viktigaste stormakt. Vid ett
eventuellt storkrig var det den franska armen som främst skulle
kunna möta hotet från Ryssland.
Vad gällde alliansplanerna påverkade Napoleon den svenske
kungen att föra en aktiv politik. Bland annat torde det främst ha
varit det franska inflytandet som fick Karl XV att lova hjälp vid
Skodsborgsmötet. 58 När Sverige efter Ulriksdalskonferensen,
genom en depesch av den 11 september försökte få de båda väst
makternas stöd för en dansk-svensk allians, var Frankrikes svar
mera bestämt än det engelska. I svaret uttalades att Frankrike ej
ville att krig skulle utbryta, men om så skulle ske skulle man
lämna sina gamla allierade verksamt understöd. 59
Den franska politiken mot Sverige under 1863 var dock in
timt förknippad med frågorna kring det polska upproret. Frank
rike försökte få till stånd ett aktivt stöd för polackerna, något
som i slutändan skulle kunna leda till krig med Ryssland. Den
franska politiken lyckades emellertid ej och detta kom i sin tur
att påverka hållningen gentemot Norden. Mot hösten blev frans
männen allt mer passiva i fråga om stöd för en nordisk allians.
Orsaken till denna kursomläggning berodde troligen på miss
lyckandet att åstadkomma ett polskt fälttåg.60
För att försöka behålla initiativet höll Napoleon den 5 novem
ber 1863 ett tal där han framförde att en ny politisk ordning i
Europa måste upprättas, eftersom den gamla ej längre existe
rade. Han inbjöd till en allmän konferens i Paris för att lösa alla
politiska tvistefrågor. Mottagandet av talet blev synnerligen
svalt, framför allt i England men även i övriga stater och samt
liga stormakter avböjde. Det negativa bemötandet av Napoleons
utspel resulterade i att de fransk-engelska relationerna försäm
rades. Samverkan mellan västmakterna i den danska frågan var
från och med nu utesluten och den europeiska jämvikten hade
fått en allvarlig stöt. På grund av det osäkra politiska läge som
nu hade inträtt i Europa tvingades varje stat att iaktta största
återhållsamhet och försiktighet tills situationen åter klarnat. Re
sultatet av Napoleons utspel blev att de skandinaviska stater
nas ställning försvagades medan Preussens ställning stärktes. 61
Som en följd av utvecklingen förklarade Frankrike, efter det
att den danska novembergrundlagen offentliggjorts, att annat
än moralisk stöd ej skulle ges vid en dansk-tysk konflikt. 62
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Sammanfattningsvis kan konstateras att den franska politi
ken under 1863 var synnerligen vag. De
som mottogs i
Sverige medgav utrymme för olika tolkningar. Samtidigt som
Frankrike kan antas ha bidragit till ett kraftfullt svenskt age
rande i alliansfrågan under sommaren 1863, var svaren på di
rekta förfrågningar från Sverige om aktivt stöd i händelse av en
konflikt, både undanglidande och otydliga. Det är uppenbart
att Napoleon ville undvika att ta ställning i frågan samtidigt
som han inte helt ville avvisa de svenska propåerna eftersom
den tänkta alliansen var riktad mot Preussen. Prån fransk syn
vinkel var dock de skandinaviska länderna perifera i jämförelse
med den för Frankrike viktigaste frågan, nämligen stödet till
polackerna.

Tyska förbundet
Synen på Preussen i Europa grundade sig på ett antal felslut.
Preussen uppfattades som upptaget av problemen med det
Tyska förbundet och landets resurser föreföll svagare än vad de
egentligen var. Vidare hade man en mycket vag uppfattning om
syftet med Bismarcks politik. Denna felbedömning präglade
även synen på den dansk-tyska konflikten och skulle till slut bli
avgörande för händelseutvecklingen. 63
Preussen hade redan 1861 försökt locka Karl XV med en lös
ning av den danska frågan som innebar att de danska öarna
skulle tillfalla Sverige medan Jylland skulle bli tyskt. Dessa an
tydningar avvisades bestämt av kungen.64 Bismarck fortsatte sin
föregångares bemödanden att intressera Karl XV för en delning
dock utan framgång. 65
Sverige uppfattade för sin del att ett alliansfördrag med Dan
mark inte skulle medföra någon risk för direkt krig med Preus
sen. En tysk exekution kunde endast omfatta de delar av det
danska väldet som tillhörde det Tyska förbundet, det vill säga
hertigdömena Holstein och Lauenburg. Det alliansförslag som
Sverige var villigt att acceptera innebar att de svenska åtag
andena skulle börja först vid en tysk inmarsch i Slesvig. 66 Upp
fattningen i Sverige fram till november 1863 var att Danmark
endast hade att frukta en exekution. Även om denna kom till
stånd fanns det ett löfte från de preussiska och österrikiska re-
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geringarna, att förbundsgränsen inte skulle kränkas, såvida
Danmark inte genom väpnat motstånd mot exekutionen tog ini
tiativet till fientligheter. 67
Det låg ej i Preussens intresse att få Sverige som fiende, men
då Bismarck kände till de svenska rustningarnas otillräcklighet
är det knappast troligt att ett svensk-norskt deltagande på Dan
marks sida skulle ha hindrat honom från att börja krig. 68 Om
detta antagande är riktigt hade inte den tänkta alliansen kunnat
tjäna något direkt syfte för Danmarks försvar. Själva grund
tanken med alliansen var att den skulle verka krigsavhållande.
Efter en danska novembergrundlagen började sympatierna för
Tyskland öka hos de övriga stormakterna. Samtidigt med tron
skiftet i Danmark utropade en medlem av huset Augustenborg
sig som hertig i Holstein. Detta drev på opinionen i Tyskland
för ett aktivt ingripande. Den slesvigska frågan hade nu blivit
av nationellt tyskt intresse. Det låg emellertid inte i Bismarcks
intresse att ännu en tysk småstat skulle bildas, utan han öns
kade förena Slesvig-Holstein med Preussen. 69 Han menade att
stormakterna sannolikt inte skulle tolerera en invasion av Slesvig
till stöd för Augustenborgs tvivelaktiga anspråk, men att de
kunde blidkas om alla strikt rättade sig efter Londonfördraget. 70
Sammanfattningsvis framstår det som om vare sig Preussen,
Österrike eller några andra stater i Tyska förbundet direkt för
sökte påverka Sverige i alliansfrågan. Erbjudandena om en del
ning av Danmark hade kommit tidigare och hade sannolikt till
syfte att försöka dämpa intresset för Danmarks sak genom att
locka med territoriella vinster i utbyte mot att få fria händer på
Jylland.
Det är uppenbart att den svenska regeringen allvarligt hade
underskattat Preussens handlingskraft och resurser. Någon klar
uppfattning om Bismarcks övergripande politiska mål fanns
heller inte, men i detta avseende var Sverige inte ensamt. De
politiska konjunkturerna förändrades snabbt under hösten 1863
och i dessa omkastningar hade de svenska ministarna svårt att
följa med. Det kan dock inte uteslutas att de ökande sympatierna
för Preussen hos västmakterna bidrog till att minska det svenska
intresset för en allians.

31

Ryssland
De svenska relationerna med Ryssland fram till november på
verkades framför allt av det polska upproret. Den svenska reger
ingen uttryckte
stöd av en inflytelserik inhemsk opinion sitt
stöd för polackerna. Den svenska noten till Ryssland var emel
lertid milt formulerad och framfördes på ett tämligen hovsamt
sätt. Tack vare det försiktiga svenska agerandet påverkades inte
förhållandet till Ryssland i negativ riktning.
De ryska uttalandena i den dansk-tyska frågan var försiktiga.
Dock utlovade den ryska regeringen Danmark moraliskt stöd
vid ett hot mot dess integritet. 71
I november avrådde dock det ryska sändebudet Gortschakow,
genom den ryske ministern i Köpenhamn, Sverige från en alli
ans. Detta orsakade oro för ett ryskt ingripande mot Sverige. 72
Genom den storpolitiska omsvängningen som ägde rum i
november ändrades den ryska hållningen. Inledningsvis förkla
rade den ryska regeringen att den ej avsåg hjälpa Danmark i
händelse av ett krig med Tyskland. 73 Denna tyskvänliga linje var
sannolikt en följd av närmandet mellan Preussen och Ryssland
som hade inletts genom avtalet i februari samma år. Den 25 no
vember föreslog Ryssland vidare att den danska tronföljds- och
grundlagsfrågan skulle skiljas från varandra. Stöd för detta er
hölls från de övriga stormakterna. I Sverige ökade nu oron för
att Ryssland och Preussen skulle samverka i den polska frågan
och provocera Sverige till att fälla något yttrande som skulle
kunna väcka missnöje i Ryssland. Samtidigt ökade ytterligare
oron för ett ryskt angrepp på Sverige. 74
Sammanfattningsvis kan konstateras att den ryska politiken
var starkt kopplad till den polska frågan. I Sverige bedömdes
att Ryssland var upptaget med upproret att det ej hade möj
lighet till ett kraftfullt utrikespolitiskt agerande. Närmandet
mellan Preussen och Ryssland medförde att hotet från öster
ökade. Detta eftersom risken minskade för ett krig mellan väst
makterna och Ryssland och i motsvarande grad ökade risken
för ett gemensamt agerande från Preussen och Ryssland. Det
stod uppenbart att Ryssland inte längre skulle stödja Danmark.
Trots att några direkt hotfulla uttalanden från rysk sida ej gjor
des medförde omsvängningen i november att en allians tedde
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sig allt mer riskabel. Detta då delar av de svensk-norska strids
krafterna riskerade att vara bundna i Danmark vid en eventuell
rysk aggression.

Storbritannien
Storbritanniens inställning till den dansk-tyska konflikten var
något ambivalent och stora omkastningar hade skett. Den engel
ske kronprinsen Edwards giftermål med den danska prinsessan
Alexandra påverkade dock opinionen till Danmarks favör. Den
engelska inverkan på alliansfrågan uppstod egentligen först i
samband med svaret på den depesch som dateras till den 11
september. Som tidigare nämnts önskade den svenska regering
en undersöka västmakternas inställning till en allians, för att
försäkra sig om stöd i händelse av en konflikt. Den engelska
regeringens svar var undvikande på frågan om eventuella åtgär
der vid ett tyskt angrepp, men man visade ett starkt intresse för
fredens bevarande i Norden och förklarade att man inte passivt
skulle åse ett angrepp.75 Detta uttalande återkom i en brittisk
depesch från den 29 september där Russel försökte förmå det
tyska förbundet att avstå från en exekution under hänvisning att
England inte skulle ställa sig likgiltigt till en militär ockupation
av Holstein. 76 Den engelska diplomatin syftade till en fredlig
lösning av konflikten.
England ställde sig alltså inte avvisande till alliansfrågan men
var heller inte berett att ge några garantier till Sverige avseende
militärt stöd vid en konflikt. Den brittiska hållningen utgjorde
därför inget stöd för en allians.

Sammanfattning
Av de främmande makter som påverkade svensk säkerhetspoli
tik var det utan tvekan Danmark som hade den största inverkan.
Detta genom Danmarks försök att åstadkomma en allians samt
den svenska strävan att i största möjliga mån försöka tillmötesgå
Danmark så länge inte Sveriges säkerhet äventyrades.
De båda västmakternas uttalanden var så vagt formulerade
att de kunde tolkas efter behag. Inledningsvis uppfattade alli
ansens förespråkare England och Frankrike som positiva och att
stöd kunde påräknas i händelse av en konflikt. Senare kom de
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vaga formuleringarna att uppfattas för vad de var: ett ointresse
för frågan. Preussen och det Tyska förbundet undervärderades
genomgående av svenska politiker, medan risken för rysk in
blandning i konflikten förmodligen överdrevs. De negativa ryska
uttalandena i november 1863 kom att få stort genomslag i svensk
politik genom att ett ryskt angrepp befarades i den händelse
Sverige ingrep på dansk sida.

Skandinavismen
Den skandinavistiska rörelsen
Skandinavismens utveckling till en politisk rörelse samman
hänger med händelser och ideströmningar i Europa efter Napo
leonkrigen. Wienkongressen 1815 hade i motsättning till revolu
tionens omstörtande ideer i stabilitetens intresse hävdat furste
maktens okränkbarhet. Tyskland och Italien var splittrade i en
lång rad stora och små stater samtidigt som Ryssland och Öster
rike bildade imperier bestående av en rad olika nationaliteter.
Furstarna var beredda att stödja varandra mot demokratiska
anlopp. Som en reaktion uppkom nationalitetsrörelserna.
Dessa tankar slog nu rot i Skandinavien, först hos studenterna
i Köpenhamn och Lund. De nordiska folken hörde samman och
borde därför enas även politiskt. Danmark hade dessutom en
brännande nationalitetsfråga, genom att det danska riket om
fattade det till Tyska förbundet hörande Holstein samt Slesvig
vars norra del var övervägande danskt men vars tyska minori
tet fordrade en oupplöslig förening med Holstein och anslut
ning till det framtida enade Tyskland. Mot detta hot från söder
sökte Danmarks liberaler stöd i skandinavismen. Gränsen borde
gå vid ån Eider och den linjen hållas genom att de nordiska rik
ena förenade sig till ett enda rike. I Sverige spelade rysshat och
lusten att återerövra Finland en mindre men liknande roll som
den slesvigska frågan i Danmark. Dessutom väntade sig de
svenska liberalerna av en skandinavisk union en modernisering
av det svenska samhället, framför allt ståndsriksdagens föränd
ring till en folkvald församling.
Denna inställning präglade de skandinaviska studentmöten
som ägde rum i Uppsala 1843 och i Köpenhamn 1845 vilka kan
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betraktas som upptakten till skandinavismens period. Den mest
aktuella frågan var utan tvivel försvaret av Nordens sydgräns,
varför skandinavismens motståndare tidigt framställde rörelsen
som ett danskt försök att dra Sverige in i svårigheter. Dessa
motståndare var främst att finna i regeringsvänliga, konserva
tiva kretsar. 77
Studentskandinavismen i början av 1840-talet var i högsta
grad en dansk-svensk företeelse. Den mötte föga gensvar i Nmge
eller Finland, och inte heller hade den många anhängare utan
för universiteten och de intellektuella kretsarna. De svenska
liberala anhängarna av skandinavismen attraherades mer av
dess kulturella och broderliga karaktär och av att dess udd var
riktad mot Ryssland. De var inte glada åt en konflikt med Tysk
land, en viktig marknad för Sverige och år 1848 det stora hop
pet för den europeiska liberalismen. 78
Den svenska hjälpen 1848 i samband med det slesvigska upp
roret hade ett starkt stöd i den liberala pressen. Oscar I:s hand
lande torde ej ha styrts av sympatier för skandinavismen, som
motiv åberopade han Sveriges och Norges egna intressen. En
reaktion mot skandinavismen satte dock snart in. Inflytelserika
liberaler genomskådade kungens plan att genom utrikespolitisk
aktivitet dra intresset från de inre frågorna och hyste dessutom
sympatier för den tyska enhetsrörelsen. 79
Liberalerna knöt även i fortsättningen samman frågan om in
terna och konstitutionella reformer med unionstanken, som de
helst såg en förening av flera folk med ett gemensamt arv och
inte som ett dynastiskt arrangemang och ingenting annat. I juni
1858 skrev Aftonbladets chefsredaktör att det rådde kompakt
motstånd mot en rent dynastisk förbindelse, vars förmånstagare
inte hade gjort eftergifter för folkfriheten i Sverige och därige
nom inte hade gett någon garanti för att han skulle trygga den
frihet som rådde i de båda andra staterna. 80
De närmaste åren efter kriget inriktade sig ledande skandina
ver på att förankra rörelsen hos den industriella medelklassen
genom att försöka utveckla de fredliga, ekonomiska förbindel
serna rikena emellan. Det faktiska underlaget för en sådan verk
samhet var dock svagt, i synnerhet som Sveriges ekonomiska
huvudintressen pekade åt annat håll än de nordiska grannlän
derna.81
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Krimkriget 1853-56 skapade på nytt högkonjunkturer för
skandinavismen. En målmedveten tidningspropaganda sattes i
gång i syfte att föra Sverige in i kriget med Finlands återeröv
ring som yttersta mål. Genom att de nordiska rikena slöt sig till
västmakterna skulle dessas medverkan vinnas till en förändring
av den danska tronföljden och väg banas för en nordisk federa
tion under Bernadotteska ätten. Men innan Oscar I och skandi
naverna nått sitt mål slöts freden i Paris. I denna situation gick
nu Oscar I för första gången in på en klart skandinavisk politik.
Sveriges officiella och kungens privata diplomati sattes i rörelse i
Paris, där det gällde att vinna Napoleon III:s stöd för skan
dinavismen samt i Köpenhamn, där de skandinaviskt sinnade kret
sarna, icke minst Fredrik VII själv, måste aktiveras. Detta misslycka
des dock då Danmark avvisade det svenska alliansbudet 1857. 82
Skandinavismen hade fram till Krimkriget varit en strävan
hos danskarna att få hjälp, vilket svenskarna villigt och norr
männen något mindre entusiastiskt efterkom. I samband med
Krimkriget började tanken på bildandet av ett politiskt enat
Skandinavien såsom en verklig maktfaktor till skydd mot ryskt
hot göra
gällande. 83
När Oscar samma år av sjukdom tvingades överlämna reger
ingen till kronprins Karl, beslöt denne att överge faderns hem
liga skandinaviska politik, trots att han länge varit känd som en
ivrig skandinav. Ståthållarstriden medförde för Karl en brytning
med statsråden varefter han började driva en skandinavisk po
litik med stöd av inofficiella medhjälpare. 84
Efter Fredrik VII:s död fortsatte kungen att arbeta på en skan
dinavisk politik men kunde inte påverka regeringen och dess
anhängare.
Mitten av 1800-talet var en tid då det breda lagrens inflytande
på utvecklingen ännu inte gjort sig gällande. Inom det smala,
politiskt medvetna ledarskiktet i de nordiska länderna har
skandinavismen åtminstone under gynnade konjunkturer inta
git en stark ställning. Dess bärande ideer stod i överensstäm
melse med de tankar, som behärskade Europa vid denna tid.
Inom Sverige hämmades skandinavismen framför allt av
många liberalers fruktan för att rörelsen skulle leda till krig och
därmed dra landets resurser från den inre, ekonomiska och kul
turella utvecklingen. 85
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Skandinavisterna utgjorde blott ett litet parti av huvudsakligen
nationalliberala studenter, akademiker och publicister och deras
agitation torde ha gjort föga intryck på den stora massan av folket
i alla socialskikt. De nationella aspirationerna och farhågorna
var alltjämt oförenliga. Danskarna fruktade den tyska faran,
svenskarna den ryska. De förra hade inget intresse av att se Fin
land återförenat med Sverige, de senare inget av att Holsteins för
ening med Danmark tryggades. Politisk betydelse fick skandinavis
men blott, då den understöddes av dynastiska intressen. 86

Sammanfattning
Skandinavismens ursprung är de nationalistiska strävanden
som spreds efter Napoleonkrigens slut. Målet var att åstadkom
ma en nordisk statsbildning. Motivet för detta var en allmänt
idealistisk och romantisk uppfattning om de nordiska folkens
historiska och kulturella gemenskap. Rörelsen kom dock mycket
snart att från danskt håll utnyttjas för att försöka erhålla stöd i
konflikten med Tyskland, en konflikt som var både kulturell och
territoriell.
Rörelsen fick visst inflytande men dess anhängare var få och
kom huvudsakligen från intellektuella kretsar. Någon större
spridning till andra grupper fick den aldrig. Politiskt var det
främst liberalerna som tilltalades av skandinavismen men även
här fanns motståndare som ogillade dess negativa inställning
till Tyskland. Dessutom uppfattades kungens intresse för
skandinavismen främst vara orsakad av utsikten att erhålla den
danska kronan och att dra uppmärksamheten från inrikespoli
tiska problem.
Det var främst kungens brytning med ministären efter
ståthållarfrågan som möjliggjorde uppkomsten av ett skan
dinavistiskt parti kring kungen. Detta medförde att politiken
kom att föras på två plan. Ett officiellt och ett inofficiellt. Detta
ledde i sin tur till en viss inkonsekvens i svensk politik, som
bland annat yttrade sig i att kungen, stödd av sitt parti, lovade
mer än han kunde eller var beredd att genomdriva.
Sveriges ekonomiska expansion talade emot skandinavismen
eftersom huvudintressena riktades mot annat håll än de nord
iska grannländerna. Detta medförde att rörelsen inte fick dju-
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pare förankring i de skikt som gym1ades av den ökande han
deln och den framväxande industrialismen.

Inrikespolitiska faktorer
Svensk-norska inrikesproblem
Grundlagen gav monarken vidsträckta befogenheter på utrikes
politikens område. Han ägde rätt att ingå i underhandlingar och
förbund sedan han hört utrikesministern och ett statsråd. Det
berodde helt på honom själv, huruvida beslut i utrikesärenden
överhuvud skulle komma utanför denna så kallade ministeriella
konselj och meddelas övriga statsråd. Inget hindrade honom
från att genom en annan person än utrikesministern inleda
underhandlingar med främmande makt eller personligen, med
förbigående av kabinettets chef, brevväxla med samt instruera
Sveriges sändebud. 87
Den norska regering som kungen utsett var inriktad på ett
bättre samarbete inom unionen. För att bereda mark härför skulle
kungen gå med på att ur norska grundlagen ta bort en paragraf
som tillät svensk man att bli ståthållare i Norge. Syftet var att
ståthållarämbetet skulle avskaffas. I Sverige hade de ledande
statsråden på förhand sagt sig inte ha några invändningar. Men
när stortinget hösten 1859 beslöt i enlighet härmed, drev den
svenska riksdagen och pressen fram en opinionsstorm mot nya
eftergifter mot Norge. De Geer gick över på den svenska natio
nalismens sida, och kungen tvingades till slut häva sanktionen
av stortingets beslut. Händelsen skadade avsevärt tron på unio
nen och kungens personliga ställning. 88
Efter sitt nederlag i ståthållarfrågan 1859-60 hade Karl XV
gärna velat göra sig av med de statsråd som tvingat honom till
den förödmjukande reträtten. De hade dock genom dessa hän
delser skaffat sig en ställning inom den svenska riksdagen och
opinionen, som gjorde det svårt att hitta ersättare. Med repre
sentationsförslaget hade också ministären stärkts så mycket att
kungen riskerade en god del av sin popularitet genom en bryt
ning. Det var också genom förslagets popularitet han ville vinna
opinionen för de skandinavistiska planerna. Kungen ville men
vågade knappast därför göra sig av med sina mäktiga rådgivare. 89
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Om Sveriges regering efter Skodsborgsmötet tagit direkt av
stånd från kungens löften hade han blottställts på ett sätt som
endast kunnat jämföras med ståthållarkrisen och mera direkt
berört honom personligen. Detta skulle ha lett till en regerings
kris vilket inte någon sida önskade. 90
Den norska inverkan på planerna behandlas vidare under
ekonomiska faktorer. Ur inrikespolitisk synvinkel är det dock
uppenbart att den norska tveksamheten till förslaget gynnade
de ministrar som var emot det. Att alliansförhandlingarna fort
satte efter Ulriksdal torde till stor del berott på Manderströms
oböjlighet och den därmed förknippade rädslan för en brytning
inom konseljen. 91 Som ovan nämnts hade kungen en önskan att
bli av med sin ministär för att kunna föra en självständigare
politik. För att motverka detta försökte ministrarna hålla ihop
regeringen genom att vara kompromissvilliga mot kungen, som
också tvingades till försiktighet på grund av den popularitet som
ministären åtnjöt genom representationsförslaget. 92
Även efter krigsutbrottet stödde den skandinavistiska opinio
nen hjälp åt Danmark Frivilliga deltog i kriget och i mars 1864
utbröt kravaller i Stockholm till stöd för Danmark. Någon poli
tiskt avgörande inverkan fick dock inte dessa manifestationer. 93

Konungens inflytande och mnbitioner
Allt sedan Frankrikeresan 1861 var kungen övertygad om att
den skandinaviska frågan skulle lösas i samband med en total
omredigering av Europas karta. Han ansåg att Nordens enande
var lika rimligt som Italiens hade varit några år tidigare. Precis
som då varit fallet skulle detta enande stödjas av Napoleon III.
Genom den polska krisen föreföll det rätta ögonblicket vara inne för
den stora uppgörelsen. För kungen var det självklart att Sverige
skulle ta del däri, och han var följaktligen för ett aktivt stöd till
polackerna. Att regeringen inte delade kungens uppfattning hin
drade honom inte att göra sonderingar hos Napoleon om möjlighe
terna för ett svensk-franskt samgående mot Ryssland.94 Stödet för
polackerna och för Danmark underblåstes samtidigt av pressen där
delar av opinionen önskade en mera aktiv utrikespolitik.95
Den danske ministern Halls framställningar i februari 1863
sammanföll med Karl XV:s trevare till Napoleon III för väpnat
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stöd till Polen. Om det polska upproret ledde till en allmän strid
mellan öst och väst kunde den dansk-tyska konflikten få en plats
däri. Ett dansk-svenskt förbund gick väl ihop med denna plan. 96
Han tänkte sig ett stort europeiskt krig mot Ryssland under
Napoleons ledning, vari den danska alliansen var en detalj som
skulle vara lätt ordnad. 97 Kungen talade tämligen öppenhjärtigt
om sina planer. I augusti 1863 anförtrodde han den brittiske
diplomaten Grey planerna på att i en allians med Napoleon åter
erövra Finland och förvandla S:t Petersburg till en fri stad.98 Vid
samma tillfälle yttrade kungen: "Jag behöver ett krig, Europa
behöver ett krig, och ett krig måste jag ha, antingen genom po
lackerna mot Ryssland eller genom danskarna mot Tyskland. " 99
Flera diplomater rapporterade om Karl XV:s krigiska tenden
se1� dock utan att låta sig imponeras eftersom hans planer var
allt för fantastiska för att de skulle kunna tas på allvar. Det ita
lienska enhetsverket fyllde honom med beundran och torde ha
påverkat hans fantasi att i Norden spela samma roll som Viktor
Emanuel i Italien. 100
Nordens förenande, helst under honom själv, var ledmotivet
för hans politiska handlande. Denna tanke var också drivfjädern
i alliansplanerna med Danmark, eftersom den var avsedd som
ett första steg mot ett större slutmåL Svårigheten låg dock i att
ändra londonprotokollets tronföljd utan att åstadkomma allvar
liga utrikespolitiska komplikationer. Karl XV hoppades dock på
Napoleons intresse för ett starkt Skandinavien som skulle mot
verka Rysslands utvidgningssträvanden. Norden skulle utgöra
vänsterflygeln i ett allianssystem där Frankrike var centern och
Italien högra flygeln. Grundförutsättningen var dock att alla
förberedelser var gjorda innan den danska tronföljdsfrågan blev
aktuell, det vill säga under Fredrik VII:s livstid. 101
Vid mötet i Skodsborg lovade Karl XV militär hjälp i den hän
delse tyska trupper trängde in i Slesvig. 102 Kungens löfte låg
visserligen i linje med den politik som förts i frågan sedan 1856,
men varken Sveriges eller Norges regeringar önskade ge någon
hjälp med mindre än att någon av stormakterna också ställde
sig beredd att medverka. Problemet var att detta inte kunde sä
gas rent ut på grund av hänsyn till kungen och till Danmark. 103
Vid Ulriksdalskonferensen framförde kungen sina krav på att
ett tyskt överskridande av den slesvigska gränsen krävde ett
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aktivt ingripande till Danmarks försvar. 104 Kungens iver för en
allians vid konferensen torde i första hand bottnat i hans för
hoppning om en dynastisk union. Han trodde dessutom att
traktaten skulle avvärja krigsfaran. 105
Fredrik VII:s död var ett dråpslag mot planerna då han kom
att efterträdas av Kristian IX av Gli.icksburg. En stark personlig
vänskap hade rått mellan den avlidne Fredrik VII och Karl XV.
De hade bland annat diskuterat en ändring av den danska tron
följden till den senares förmån. Tanken var att alliansen tämli
gen omedelbart skulle leda till en dynastisk union. Då allt detta
genom den danske kungens plötsliga död föreföll omöjligt mins
kade Karls intresse för alliansen. 106

Sammanfattning
De viktigaste utrikespolitiska frågorna för KarlXV:s 1863, var att
försöka understödja polackerna och att fullfölja en försvarsalli
ans med Danmark. Dessa delmål kan placeras in i ett större
system som ytterst syftade till att åstadkomma ett skandinaviskt
kungadöme under det Bernadottska huset. Detta rike skulle
omfatta Sverige-Norge, Danmark och Finland. En försvarsalli
ans med Danmark kunde ses som ett första steg mot en personal
union, medan den planerade hjälpen till polackerna ingick som
ett led i ställningstagandet mot Ryssland. Då europeiskt storkrig
antogs stå för dörren var det väsentligt att stå på samma sida som
Frankrike, med vars hjälp kungen hoppades kunna återta Fin
land.
Dessa storslagna visioner delades emellertid inte av kungens
ministär och brytningen mellan de båda partierna står här klar.
Medan kungens uppfattningar i huvudsak präglades av ett
stormaktstänkande, där ambitionerna inte stod i proportion till
resurserna, hade ministrarna ett mera realpolitiskt småstatstän
kande. Till Karl XV:s försvar bör dock anföras att han hade om
döme nog att anpassa sig till de politiska realiteterna varför nå
gon brytning med ministären ej skedde.
Det grundläggande problemet var att de ministrar som skulle
föra representationsfrågan i mål inte var intresserade av en våg
halsig utrikespolitik. Kungens möjlighet var att avsätta minis
tären och ersätta den med konservativa politiker, för att till-

41

godose en "storsvensk" utrikespolitik, men dessa var inte be
redda att genomföra en reform av representationen.
De inrikespolitiska problem som präglade perioden var dels
förhållandet med Norge, dels frågan om representations
förslaget. I den norska frågan hade kungen velat avskaffa
ståthållarämbetet men misslyckats. Med hänsyn till det speci
ella förhållanden som rådde inom unionen var det nödvändigt
att ha norrmännens stöd i utrikespolitiken, även om denna for
mellt sköttes av Sverige. Vad avser utformningen av den nya
representationen i riksdagen, var denna under utarbetning. För
att kunna driva denna fråga i mål nödgades kungen ta åtskillig
hänsyn till ministrarna. En alltför självständig kunglig politik
var därför inte möjlig trots att opinionen verkade för en aktiv
utrikespolitik till stöd för såväl polackerna som för Danmark.
Med tanke på utvecklingen förefaller det som om kungen lade
större vikt vid möjligheterna att med ministärens stöd föra en
populär inrikespolitik, än att föra en utrikespolitik, där stödet
måste hämtas från politiker som ej var beredda att stödja en li
beral inrikespolitik. Genom att säkerställa en liberal inrikespo
litisk utveckling skulle opinionen vinnas för en skandinavistisk
politik.

Ekonomiska faktorer
Ekono111insk inverkan

Sverige befann sig under 1860-talet i en snabb ekonomisk ut
veckling. Importen ökande från 1835 till 1865 med 285 % och
exporten med 220 %. Befolkningen ökade 1840 till 1860 från 3,2
miljoner till 4 miljoner, en ökning med 25 %. 107
Den svenska ekonomins snabba utveckling under 1850-talet
kan till stor del återkopplas till en ökande försäljning av trä
varor och havre, vilka tillsammans med järnet dominerade den
svenska exporten. 108 Vid mitten av 1800-talet gick 33 % av ex
porten till Storbritannien, 20 % till Tyskland och 25 % till Skan
dinavien. Under perioden ökade exporten till Storbritannien
kraftigt. 109
Uppbyggnaden av järnvägsnätet var i full gång, något som
krävde stora investeringar. Vid 1863 års riksdag beviljades 28
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miljoner riksdaler (rdr) för järnvägsbyggande och ytterligare 9,5
miljoner som låneunderstöd till enskilda banbyggnader. Initie
rat folk kombinerade den danska alliansens uppskjutande med
lånefrågan och menade att om denna var klar skulle fördraget
med Danmark avslutas. Av de anslagna beloppen bemyndiga
des riksgäldskontoret att anskaffa 35 miljoner genom upplåning,
varvid ständerna uttryckte meningen att statslånen som dittills
upptagits i Hamburg, Frankfurt och Berlin, hädanefter skulle
sökas i England. 110 För att ge en uppfattning om lånebeloppets
storlek bör det nämnas att den svenska statsinkomsterna 1863
uppgick till 31,7 miljoner rdr. 111 Låneförhandlingarna blev be
svärliga och lånen kom slutligen att tecknas i Paris, Hamburg
och Frankfurt. 112
De svenska hypoteksföreningarna uppges vid mitten av 1800talet ha haft en utländsk skuld på ca 120 miljoner rdr, vilket be
räknats utgöra nästan en fjärdedel av den då i svensk jordegen
dom intecknade skuldsumman. Dessa lån var framför allt pla
cerade i Hamburg och Frankfurt am Main. 113 Sveriges beroende
av utländskt kapital är påfallande. De ökande internationella
förbindelserna gav det svenska näringslivet dess uppsving.
Välståndsutvecklingen och näringslivets allt mer internationella
karaktär skulle få avgörande betydelse för skandinavismens
öde. 114 Liberalerna var av ekonomiska skäl emot skandinavis
men, eftersom den nordiska marknaden inte spelade någon
nämnvärd roll för näringslivet. Handeln krävde en internatio
nell marknad och den krävde fred. En skandinavisk union var
en onödig utmaning mot Ryssland och kunde medföra en stän
dig krigsrisk. Den var också ett hinder för goda förbindelser med
det framväxande Preussen. 115
Den svenske finansministern JA Gripenstedt var motståndare
till alliansplanerna och spelade en avgörande roll när allians
förslaget föll vid Ulriksdalskonferensen. Gripenstedt var för
utom finansminister själv en betydelsefull företagare och hade
således dubbel anledning att främst ta hänsyn till de ekonomiska
faktorerna vid en eventuell allians. 116
I ytterligare ett avseende kom ekonomiska faktorer att åbero
pas under diskussionerna om en allians. Den norska handels
flottan drog in stora belopp och norrmännen önskade därför att
en svensk aktion i Danmark skulle kopplas till en allians med
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England. Anledningen till detta var att i så fall skulle båda
ländernas handelsflottor upphöra att vara neutrala samtidigt.
Om Sverige agerade utan Englands medverkan skulle den
norska handelssjöfarten hamna i ett konkurrensmässigt under
läge gentemot den brittiska, eftersom den brittiska handels
flottan då fortfarande skulle kunna vara neutral. 117

Sammanfattning
Det svenska beroendet av utländskt kapital främst i form av lån
torde ha utgjort en väsentlig faktor i den svenska beslutsfatt
ningen. De svenska alliansplanerna påverkade kreditvärdig
heten negativt och då de stora utlandslånen 1863 till slut huvud
sakligen måste tecknas inom det Tyska förbundet, torde en aktiv
politik mot Tyskland ha varit synnerligen vansklig.
Med hänsyn till utrikeshandeln var det svenska näringslivet
framför allt intresserat av fred och goda förbindelser med Preus
sen. De skandinaviska planerna, där en allians med Danmark
spelade en stor roll, var av begränsat intresse. Detta då den skan
dinaviska handelns betydelse minskade till förmån för främst
handeln med Storbritannien. Både statens och näringslivets eko
nomiska intressen sammanföll hos finansministern och hans
motstånd till alliansplanerna är därför fullt förståeligt.
Norrmännens intressen i handelssjöfarten medförde också att
de ställde krav på att en allians endast var acceptabel med Eng
lands fulla stöd. Då engelsmännen inte visade sig vara villiga
till så långtgående förpliktelser kunde heller aldrig Norge helt
vinnas för planerna. De norska kraven, som sammanföll med
bland annat den svenske finansministerns uppfattning, med
förde att beslutet om alliansen försenades. Händelseutveck
lingen i november skulle sedan medföra att alliansen tedde sig
allt mer politiskt omöjlig.
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Militära faktorer
De danska stridskrafterna
Den danska armen

Den danska armen grundade sig på värnplikt. Rekryterna ge
nomgick en rekrytskola varefter de överfördes till linjerege
mentena. Där kvarstod de i fyra år, dock hemförlovade huvud
delen av tiden. Därefter ingick de fyra år i reserven och slutligen
ytterligare åtta år i förstärkningen. Totalt beräknades det att
omkring 50 000 man skulle kunna mobiliseras.118

Beväpning119
Vapen

Danmark

Räfflad mynnings
laddare
Fältartilleri Huvudsakligen
slätborrade
mynningsladdare
Gevär

Österrike

Preussen

Räfflad mynnings
laddare
Slätborrade
mynningsladdare

Räfflat, bakladdat
tändnålsgevär
Räfflade
bakladdare*

*Anm: Införandet av dessn pjäser vnr inte ful/ständigt genomförd 1864.

Efter mobiliseringen hade den danska armen den 1 februari 1864
följande styrka: 120
Infanteri
Kavalleri
Fältartilleri
Fästningsartilleri
Ingenjörer

40
15
12
5
4

bataljoner fördelade på 20 regementen
skvadroner fördelade på 5 regementen
batterier
kompanier
kompanier

Personalstyrkan i de danska infanteribataljonerna var ca 600
man. I ett batteri ur fältartilleriet ingick normalt åtta pjäser.
Totalt förfogade Danmark över ca 30 000 man på krigsfot och 120
pjäser.121
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Den danska flottan 1864

Förteckningen avser de fartyg som rustadesunder kriget1863-64. 122
Typ

Antal

Pansarkorvett
Pansarbatteri
Pansarskonerter
Skruvlinjeskepp
Skruvfregatter
Skruvkorvetter

1
1
2
1

4
3

Typ
Skruvskonerter
Kanonbåtar
Hjulångare
Linjeskepp
Fregatt
Korvetter

Antal
3
7
10
1
1

2

De preussisk-österrikiska stridskrajterna
Armestridskrafter

Den preussiska armen byggde på värnplikt. De värnpliktiga
gjorde tre år i aktiv tjänst, ingick därefter två år i reserven för att
slutligen under 14 år kvarstå i lantvärnet. I fred uppgick den
preussiska armen till 210 000 man och efter mobilisering till
487 000 man. Artilleriet förfogade över ca 1 000 pjäser. 123
Även den österrikiska hären var en värnpliktsarme. De ut
tagna gjorde åtta år i aktiv tjänst och ingick därefter under två
år i reserven. I fred uppgick armen till 350 000 man och efter
mobilisering till 580 000 man. Artilleriet hade ca 1 000 pjäser. 124
Efter Krimkriget gällde överallt den franska armen som värld
ens bästa och modernaste. Dess anseende steg ytterligare efter
slaget vid Solferino 1859. För den preussiska armen hystes föga
respekt. År 1863 skrev Palmerston till utrikesminister John Rus
sel: "Preussarna är tappra och goda soldater, men framstående
militärer som sett den preussiska armen vid dess manövrar de
sista åren har enstämmigt förklarat, att den franska kommer att
marschera över den och utan svårighet nå fram till Berlin,
gammalmodig är dess organisation, indelning och taktik." Till
samma uppfattning kom Sven Lagerberg, vilken 1861 i prins
Oscars sällskap bevistat de preussiska manövrarna vid Rhen.
Visserligen var mycket han sett bättre än väntat, men ändå till
mätte han ej preussarna några chanser mot fransmännen. Även
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de ryska och österrikiska armeerna ansågs överlägsna den preus
siska. Den engelska åtnjöt emellertid efter Krimkriget med skäl
dåligt anseende. 125
De preussisk-österrikiska styrkor som avdelades för kriget mot
Danmark hade den 1 februari 1864 följande sammansättning: 126
Infanteri
Kavalleri
Fältartilleri
Fästningsartilleri
Ingenjörer

57
36
25
5
5

bataljoner fördelade på 20 regementen
skvadroner fördelade på 9 regementen
batterier
kompanier
kompanier

I de 57 inf1111teribat11ljoner1111 ingick 5 fristående jägarbatnljoner.

Numerären i en infanteribataljon var ca 800 man, alltså större än
vad fallet var i Danmark. Den avdelade styrkan uppgick till ca
57 000 man och 142 pjäser. 127
Sj östridskrafter
De preussiska och österrikiska flottorna: 128
Typ

Preussen

Österrike

Större ångfartyg (linjeskepp,
fregatter och korvetter)

6 st

11 st

Större segelfartyg

2 st

7 st

Mindre ångfartyg

23 st

60 st

De operativt tillgängliga fartygen i den preussiska flottan var tre
korvetter, ett avisofartyg och 18 ångkanonbåtar. Den österrikis
ka flottan, som var baserad i Medelhavet, hade svårigheter med
rustning och samling. Därför nådde endast två fregatter farvatt
nen före vapenvilan, där de för övrigt besegrades av en dansk
eskader vid Helgoland. 129
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De svenska och norska krigsmakterna
Den svenska armen
Den svenska armen bestod av både värvat och indelt manskap.
Den värvade personalen utgjorde ca 10 % av infanteriet, 25 % av
kavalleriet samt all personal i artilleriet och i ingenjörkompani
erna. Utöver detta fanns den så kallade beväringen som var en
form av allmän värnplikt. 130
Beväringen bestod av de fem yngsta årsklasserna. Årligen
uttogs 18-19 000 värnpliktiga vilka erhöll 15 dagars utbildning
första året och ytterligare 15 det andra. 131 Efter denna utbild
ning kvarstod de i beväringen i fem år. Den teoretiskt mobili
serbara styrkan värnpliktiga uppgick således till ca 93 000 man.
Syftet var dock att erhålla reservbataljoner och skvadroner till
de ordinarie förbanden samt att de skulle utgöra reservpersonal
till krigsmakten. Det enda undantaget var Gotlands national
beväring vilket utgjorde det enda planerade försvaret av ön. Med
tanke på den låga utbildningsstatusen var det inte aktuellt att
använda beväringen utomlands. 132
Den indelta armen var närmast att karaktärisera som en
bondearme, relativt väl utbildad i exercis i sluten ordning men
dess fältduglighet måste bedömas ha varit låg. De värvade för
banden hade högre stridsvärde, dock var rekryteringsunderlaget
inte alltid det bästa. 133
Beväpningen var i huvudsak föråldrad. Infanteriets huvud
vapen var mynningsladdade slaglåsgevär, vilka förbättrats ge
nom uppräffling. Fältartilleriet bestod av slätborrade, mynning
sladdade kanoner.
Numerären i de olika förbanden var följande: 134
Infanteribataljon
Sappörkompani
Kavalleriskvadron
Batteri
Depåkompani (bl a fästningsart)
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600 man135
120 man
100 man
125 man (8 pjäser)
75 man136

Meniga och underbefäl: 137
Värvat infanteri

2 200 man

5 bataljoner

Indelt infanteri

23 132 man

43 bataljoner

Värvat kavalleri
Indelt kavalleri

1 100 man
3 705 man

11 skvadroner
37 skvadroner

Artilleri

2 731 man

19 batterier (152 pjäser)
och 5 depåkompanier

Sappörer

240 man

Befälskåren uppgick till 1 600 officerare och 1 400 underofficer
are.13s
Den operativa totalstyrkan, beväringen undantagen, uppgick
alltså till drygt 36 000 man.

Den svenska flottan
Förteckningen upptar samtliga fartyg, såväl rustade som depå
förlagda.139
Typ
Skruvlinjeskepp
Ångfregatt
Ångkorvetter
Ångskonert
Kanonångslupar

Antal
2
1
3

1

Typ
Linjeskepp
Fregatter
Korvetter
Briggar

Antal
5

2
7

4

10

Under flottan organiserades dessutom marininfanteri, det så
kallade marinregementet. Detta bestod av 800 man värvad per
sonal fördelad på två bataljoner.140

Den norska armen
Den norska armen byggde i huvudsak på värnplikt och var
sedan 1837 organiserad i linjehären och lantvärnet. Linjehären
på omkring 12 000 man (varav 2000 man värvade) bestod av de
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fem yngsta årsklasserna och lantvärnet av de äldre årsklasserna.
Enligt den norska grundlagen fick endast linjehären lämna lan
det.141
Det norska linjeinfanteriet var beväpnat med bakladdnings
gevär och artilleribataljonen hade räfflade mynningsladdade
kanoner. 142
De värvade trupperna bestod av en skvadron kavalleri (100
man), fyra bataljoner infanteri (1 600 man) samt kärnan i artil
leriet.143
Linjehären: 144
Infanteri
Kavalleri
Artilleri

9 600 man
1 100 man
1 375 man

24 bataljoner
11 skvadroner
11 batterier (66 pjäser)

Den norska linjehärens styrka uppgick således till ca 12 000 man.

Den norska flottan

Förteckningen avser samtliga fartyg rustade som orustade.145
Typ

Ångfregatter
Ångkorvetter

50

Antal
2
3

Typ

Ångskonert
Kanonångbåtar

Antal
6
4

Stormakterna
Armestridskrafter
Stormakternas armestridskrafter redovisas nedan. Vad avser
Ryssland och Storbritannien medtas endast de stridskrafter som
fanns i Europa.
Stormakternas armeer (på krigsfot): 146

Infanteri
Kavalleri
Fältartilleri
Artilleripjäser

Ryssland

Frankrike

Storbritannien

595 000
72 000
57 000
1 640

395 000
89 000
17 000
942

47 400
9 700
6 400
198

Sjöstridskrafter
De redovisade sjöstridskrafterna avser totalt antal. 147
Typ

Ryssland

Frankrike Storbritannien

Större ångfartyg (linjeskepp,
fregatter och korvetter)

44 st

110 st

165 st

Större segelfartyg

13 st

46 st

95 st

Mindre ångfartyg

202 st

80 st

520 st
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Svensk försvarspolitik 1863
Det svenska försvarsväsendet befann sig 1863 i ett tillstånd som
lämnade mycket övrigt att önska. Dessa förhållanden var visser
ligen delvis kända av de som verkade för en aktiv krigspolitik,
men man tröstade sig med spekulationer om hjälp från västmak
terna och gångna tiders hjältedåd. Vid Ulriksdalskonferensen
var det Gripenstedts och De Geers främsta argument mot en
allians att försvarsväsendets befann sig i ett sådant skick, att
intet kunde uträttas till Danmarks hjälp - endast utsätta det egna
landet för en fruktansvärd fara. 148 Den militära sakkunskapens
oro inför alliansplanerna är under dessa förhållanden förklarlig.
Inom regeringen verkade krigsminister Reuterskiöld kraftigt för
neutralitet och Hazelius (generalmajor och ledamot i landtför
svarskommitten) varnade nu som 1854 för krigiska äventyr.
Bildt1 försvarskommittens ordförande, var också negativ. Detta
troligen med tanke på att han väl kände försvarets tillstånd. Om
stämningen bland det lägre befälet vittnar brev. Det framställs
bland annat, att en expedition till Danmark skulle innebära att
de kvarvarande styrkorna blev för svaga för att kunna försvara
landet mot Ryssland. 149
Även kungen själv var medveten om bristerna i försvaret, att
försöka avhjälpa dem var bland hans första åtgärder han vidtog
efter att ha tillträtt som regent 1857. Han verkade för en förbätt
ring av beväringsinstitutionen och skickade ut officerare att ta
del av de senaste militära rönen i Europa. Vidare ställde Napo
leon III på begäran två franska officerare till förfogande. 150
Under debatten i riksdagen den 24 november 1863 redogjorde
general Reuterskiöld för försvarets tillstånd. Han riktade först
skarp kritik mot de kretsar som under lugna förhållanden pru
tade på försvarsanslagen men som i nästa stund gick i spetsen
för en kraftfull utrikespolitik. Därefter konstaterade han att det
visserligen inte saknades folk, men däremot utrustning och be
väpning. Artilleriet var omodernt, ingenjörmaterielen alldeles
otillräcklig samt att klädespersedlar endast fanns för en del av
beväringen.
På 1862-63 års riksdag, den 23 november 1863, antogs utan
debatt ett kreditiv på 3 miljoner rdr för försvarsåtgärder med
anledning av den dansk-tyska krisen. Man räknade med en
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expeditionskår på 16 000 svenska och 6 000 norska soldater.
Krigsministern nämnde i detta sammanhang att mobilisering och
utrustning av en arme på 50-60 000 man krävde 20 miljoner rdr
och dess hållande på krigsfot 7 miljoner rdr i månaden. Den 14
mars 1864 beviljade den norska regeringen ett mot det svenska
kreditivet motsvarande belopp men under den uttryckliga för
utsättningen att understöd kunde påräknas från åtminstone en
av västmakterna. Skillnaden mellan de beräknade kostnaderna
och det beviljade kreditivet såg Hamilton som ett bevis för att
det aldrig var meningen att göra ett aktivt ingripande.
Genom riksdagens beslut hade regeringen fått medel till rust
ningar, men hade samtidigt vunnit gehör för neutralitetspoliti
ken, främst genom krigsministerns avslöjande av försvarets till
stånd.151
Den utrikespolitiska utvecklingen där hotet från Ryssland
växte sig starkare under hösten torde ha påverkat beslutsfat
tarna att bedöma huruvida det var lämpligt att avdela stora de
lar av de förenade rikenas krigsmakt till försvar av Danmark.
Under hösten 1863 uttryckte Manderström upprepade gånger
sina farhågor för ett ryskt angrepp om Sverige intervenerade i
Slesvig. I februari 1864 rapporterade den svensk-norske minis
tern i S:t Petersburg att ett förbund sannolikt existerade mellan
Ryssland och Preussen-Österrike och i pressen förekom då och
då blänkare om faran från öster. Vad militären beträffar torde
överste Wachtmeister ha tolkat en utbredd uppfattning när han
skriver: "Mig förefaller det alltid att om vi börja kriget i Dan
mark, så få vi sluta det i Finland eller Norrland" .152
De politiska förutsättningarna 1863 var helt annorlunda mot
vad de varit vid den dansk-tyska konflikten 1848, då Sverige
Norge hade sänt en expeditionskår på 6 000 man till Danmark. I
den förra konflikten hade Ryssland stått på Danmarks sida
medan det nu indirekt stödde Preussen.
Ett tvåfrontskrig som följd av ett svenskt ingripande i den
dansk-tyska konflikten hade sannolikt slutat med en katastrof
och detta insåg främst den militära expertisen. Bortsett från för
svarets verkliga tillstånd, var hela försvarssystemet inriktat på
ett försvar efter de inre linjerna. För att centralförsvaret skulle
kunna föras med någon utsikt till framgång fordrades att hela
landets resurser togs i anspråk. 153
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Sa1nmanfattning
Den av Preussen-Österrike insatta armen var nästan dubbelt så
stor som den danska och hade dessutom goda möjligheter att få
förstärkningar efter hand. Utöver det numerära övertaget var
den preussisk-österrikiska armen både bättre utbildad och be
väpnad. Den överlägsenhet som de danska sjöstridskrafterna
hade kunde inte utnyttjas då kriget till sin huvudsak fördes i
Slesvig och på Jylland.
Den franska armen betraktades som världens främsta medan
den preussiska inte ansågs vara särskilt modern. Även om den
svenska krigsmaktens brister var kända inom landet byggde jäm
förelsen med den preussiska inte så mycket på en överskattning
av den egna armen som underskattning av den preussiska.
Den svenska armen var dåligt utbildad och hade föråldrad
beväpning. Den norska var liten men kvalitativt sett bättre. Icke
desto mindre hade en expeditionskår på 16 000 inneburit en för
stärkning som väsentligt utjämnat den numerära skillnaden
mellan de danska och tyska styrkorna. Huruvida den hade kun
nat få en avgörande betydelse för krigets utgång är däremot
svårbedömt
Den svenska flottan nådde kring 1860 ett lågvattenmärke.
Fartygsbeståndet var föråldrat och den nyproduktion som
skedde var främst ägnad till kustförsvar. Den norska flottan var
modernare och torde tillsammans med svenska och danska en
heter ha utgjort ett betydande hot mot Preussen-Österrike vid
ett sjökrig.
Frankrike, Preussen, Ryssland och Österrike var i stort sett
numerärt jämbördiga vad avser armestridskrafter. Den engel
ska underlägsenheten i detta avseende uppvägdes i gengäld dess
starka flotta. Med hänsyn till de militära styrkebalansen var det
därför nödvändigt vid en kontinental konflikt två stormakter
emellan, att försöka försäkra sig om de övrigas stöd eller åtmins
tone tillse att de inte stödde motparten. Denna typ av diploma
tiska förspel till konflikter präglade de europeiska stormakter
nas politik under perioden.
Det svenska försvarsväsendets tillstånd, såsom det redovisa
des av krigsministem, talar klart emot alliansplanerna. Det fram
går tydligt att militärledningens inställning till hjälp åt Danmark

54

var synnerligen negativ. De ekonomiska resurser som ställdes
till förfogande var också otillräckliga. Under förutsättning att
krigsministerns kostnadskalkyl var riktig, skulle uppsättandet
av 16 000 man på krigsfot kostat ca 5,8 miljarder rdr och däref
ter ytterligare 2 miljarder rdr i månaden.
Armens operativa styrka, beväringen oräknad, uppgick till
drygt 36 000 man och en insats i Danmark med de styrkor som
utlovats hade inneburit att 45 % av armen lämnat landet. Med
hänsyn till oron för ett ryskt angrepp på Sverige är det fullt för
ståeligt att militären kände oro inför en försvarsallians, särskilt
som Rysslands ställning var oklar.
Ur militär aspekt talade både de tillgängliga resurserna och
det oklara säkerhetspolitiska läget emot ett åtagande för Dan
mark. Stridskrafternas viktigaste uppgift var att försvara riket
och med tanke på den dåvarande centralförsvarsdoktrinen hade
en kraftsplittring varit olycklig.

Sammanfattning
Sammanfattande diskussion
I den för 1863 redovisade allianspolitiken kan två kritiska ske
den identifieras. Det första omfattar tiden från det att det första
traktatsutkastet presenterades för Manderström sent i augusti
fram till Ulriksdalskonferensen den 8 september. Det andra
skedet omfattar perioden från Fredrik VII:s död den 15 novem
ber fram till förhandlingarnas avslutande den 2 december.
Vid händelserna runt Ulriksdalskonferensen konfronterades
kungens politik med den svenska ministären varvid två olika
synsätt möts. Kungens åsikt representerade en äldre syn som
präglades av tanken att försöka åstadkomma en nordisk "stor
makt". Möjliga mål för kungen var att upprätta en nordisk mo
narki och att tillsammans med andra makter få revansch på Ryss
land och återta Finland. Hans meningsmotståndare i rådet,
främst företrädda av finansministern Gripenstedt, represente
rade ett tänkande där nödvändigheten av goda internationella
förbindelser betonades. Det är i och för sig knappast troligt att
rent idealistiska motiv var drivkraften. Sannolikare är att kung
ens motståndare hade en mera realistisk syn på situationen än
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kungen och satte de förenade rikenas ekonomiska samt politiska
intressen i första rummet.
De båda åsikterna representerar även de politiska gruppe
ringar som medförde att politiken fördes på två plan. Det ena
var statsrådspartiet kring Manderström, vilket företrädde en
mera moderat linje. Inom detta parti fanns olika viljor där Man
derström var positiv till en allians medan Gripenstedt var emot
den. Det andra partiet var gruppen kring kungen, understött av
skandinavistiska aktivister. I detta parti var det endast kungen
som hade formell maktställning.

Ulriksdalskonferensen
Det traktatsförslag som Hamilton presenterade i augusti 1863
var tämligen vittgående i det att den gav den danske kungen stm
handlingsfrihet att utnyttja svensk trupp i händelse av ett tyskt
angrepp. Redan innan Ulriksdalskonferensen stod det emeller
tid klart för Manderström att traktatet måste begränsas för att
det skulle kunna antas av de svenska och norska statsråden.
Modifieringen innebar att svensk militär hjälp skulle bli aktuell
om ett tyskt angrepp föranleddes av dansk vägran att återkalla
marspatentet. Expeditionskåren skulle översändas först när
Slesvigs gräns överträtts av tyskarna. Vidare skulle den utgöra
en reserv, förlagd på någon av de danska öarna. Vid Ulriksdals
konferensen beslöts vidare att ett beslut om allians skulle upp
skjutas tills dess att garantier för stöd erhållits från åtminstone
en av de båda västmakterna.
Det ursprungliga traktatsförslaget hade utformats i Köpen
hamn av danska ministrar tillsammans med Hamilton. Det finns
därför skäl att anta att det i hög grad återspeglade vad Dan
mark ville ha ut av svensk hjälp. Det vill säga att tidigt kunna
erhålla hjälp, utan att skälet för denna närmare specificerades
samt största möjliga operativa handlingsfrihet med hjälpstyr
korna, när de väl anlänt. Manderström hade i princip godkänt
detta utkast som låg väl i linje med Karl XV:s uppfattning. Ett
öppet mandat skulle ha gett kungen stora möjligheter att själv
ta befälet i ett kommande dansk-tyskt krig och tanken på ett
enat Norden, samlat under en spira låg honom nära. Ur svensk
synpunkt låg alltså de tyngsta argumenten för en allians i de
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utrikespolitiska vinster som därmed skulle kunna vinnas. Det
vill säga ett nordiskt kungarike och handlingsfrihet att i en större
konflikt kunna stödja västmakterna mot Ryssland för att even
tuellt kunna återvinna Finland. Vad som vidare kan ha talat för
en vittgående allians med Danmark var att den egna förmågan
överskattades samtidigt som Preussens politiska och militära
möjligheter antogs vara begränsade, något som skulle visa sig
vara en felbedömning.
Om argumenten till stöd för den ursprungliga traktaten var
få och långsökta så var argumenten emot i gengäld desto fler
och mera jordnära. Det svenska beroendet av utländskt kapital
var mycket påtagligt och stora utlandslån skulle tecknas för
järnvägsnätets utbyggnad. Ett tydligt ställningstagande mot
Tyska förbundet var inte bra för kreditvärdigheten med tanke
på att det huvudsakligen var i Tyskland som Sverige både hade
tecknat men även hade störst möjligheter att erhålla nya lån.
Det svenska näringslivet var dessutom mer intresserat av goda
och fredliga förbindelser med framför allt Preussen än krigsrisk
och skapandet av en nordisk union.
Begränsningen av traktaten innebar att det anpassades till vad
som överhuvud taget kunde accepteras av dess motståndare och
då med förbehållet om garantier för stormaktsstöd. Detta var
en ur både kungens och ministrarna nödvändig kompromiss för
att inte ministären skulle spricka. Det låg i båda lägrens intresse
att representationsförslaget skulle kunna lotsas i hamn och det
är tydligt att de inrikespolitiska kraven i detta fall vägde tyngre
än de utrikespolitiska ambitionerna. För kungen var en populär
inrikespolitik förutsättningen för att han skulle kunna föra en
expansiv skandinavistisk politik Vad avser de militära fakto
rerna så var försvarets tillstånd ett av de främsta argumenten
mot en allians och var därför också den direkta orsaken till att
stormakternas stöd skulle sökas innan en allians slöts.
Vid Ulriksdalskonferensen korn framför allt de ekonomiska
faktorerna att bli avgörande samtidigt som en kompromiss slöts
av främst inrikespolitiska skäl. Utfallet av alliansförhand
lingarnas första kritiska skede blev alltså att ett beslut i allians
frågan förhalades samtidigt som ett nytt och väsentligt mera
uttunnat traktatsförslag antogs. Så som huvudpunkterna i den
nya traktaten var utformade är det tydligt att syftet inte längre
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var att ge aktivt och kraftfullt stöd i händelse av ett dansk-tyskt
krig. Syftet var snarare att alliansen skulle verka krigsavhållande
samt stärka Danmark att inte dra tillbaka marspatentet.
Att alliansförhandlingarna inte avbröts efter Ulriksdalskon
ferensen torde främst ha berott på nödvändigheten av en kom
promiss inom den svenska regeringen samtidigt som det var av
vikt att de goda förbindelserna med Danmark upprätthölls.
Karl XV och den svenska utrikesledningen hade lagt åtskillig
prestige i alliansförslaget. En reträtt skulle ha inneburit att Dan
marks utrikespolitiska ställning försvagats samtidigt som det
varit blamerande för Sverige. Bedömningen var trots allt att det
inte rådde någon allvarligare krigsrisk samtidigt som den nya
traktaten heller inte innebar alltför stora förpliktelser om det
antogs. Från svensk sida gjordes visserligen ett halvhjärtat för
sök att avsluta förhandlingarna, genom att åberopa att en alli
ans inte längre var nödvändig. Dock tillfogades, att om det fort
farande låg i danskt intresse att det fullföljdes, skulle en sådan
begäran stödjas. Då den danska regeringen svarade att den fort
farande önskade en allians var det naturligtvis svårt att retirera.
Det skede som därefter inträdde har av bland annat Hallendorff
betecknats som illusionspolitik. Icke desto mindre visade den
svenska regeringen, att den åtminstone tills vidare, var villig
att sluta en allians efter de nya förutsättningarna.

Novemberhändelserna
Det som före händelserna i november fortfarande talade för en
allians var för kungen fortfarande förhoppningen att den skulle
kunna vara ett första steg mot en union. Ministären stödde
alliansförslaget dels för att inte för att inte bryta med kungen,
dels på grund av svårigheterna gentemot Danmark att retirera
med äran i behåll. Efter stor tvekan beslutade den sig för en
allians grundat på motiven att risken för storkrig var osannolik,
att Danmark endast hotades av en begränsad aktion samt att
goda möjligheter till stöd från västmakterna förelåg.
Genom händelserna i november och försvann möjligheten till
en ändring av den danska tronföljden. Härmed hade kungen
förlorat sitt främsta skäl för stöd till Danmark. Genom de stor
politiska förskjutningarna inom Europas maktbalans ökade ris-
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ken för ett krig, samtidigt som möjligheten för hjälp från väst
makterna minskade. De ekonomiska skälen för att avstå kvar
stod sedan september, eftersom inget av vikt därvid hade för
ändrats. Det inrikespolitiska läget medförde heller inga egent
liga hinder för förhandlingarnas avbrytande, eftersom kungen
inte längre såg en allians som nödvändig. Skälen för detta var,
förutom det förändrade utrikespolitiska läget, det danska tron
skiftet. Kungens löfte om hjälp var givna till Fredrik VII och efter
dennes död var han inte längre bunden av sitt kungsord.
I samband med riksdagsdebatten den 24 november, om kre
ditiv för försvarsåtgärder klargjorde krigsministern för försva
rets tillstånd. Det framgick härvid klart att militären ej ansåg
sig beredd att ge sig in i ett krig. Flera andra höga militärer ut
tryckte sin ovilja till militärt stöd av samma skäl som krigs
ministern. De anslag som beviljades var otillräckliga för ett in
gripande av den storlek som hade planerats och det är därför
troligt att beslutsavsikten redan var klar. Hotet från Ryssland
medförde också att det var strategiskt oklokt att skicka nästan
halva armen till Danmark.
När Danmark den 27 november begärde att alliansförhand
lingarna skulle avslutas, svarade den svenska regeringen fem
dagar senare, att tiden ej ansågs vara lämplig att avsluta den
tänkta alliansen. Det tillades dessutom att förhandlingar ej fick
fortsättas för syns skull, däremot kunde avbrottet förbli en diplo
matisk hemlighet. Eftersom förhandlingarna tillmättes så stort
politiskt värde styrker uttalandet tesen att den planerade alliansen
ur svensk synvinkel främst var avsedd att verka krigsavhållande,
åtminstone i den utformning den fått efter Ulriksdalskonferensen.
När den svenska regeringen insåg att en allians inte var genom
förbar kunde förberedelserna fortfarande tjäna ett syfte.

Avslutning
Krigsslutet 1864 blev ett första steg på vägen mot Tysklands
enande. Den typ av mer eller mindre feodala statsbildningar
som fanns i Centraleuropa började allt mer sammanföras till
nationalstater. Förlusten av hertigdömena medförde även för
Danmarks del att landet blev en nationalstat samtidigt som den
långvariga konflikten med Tyskland löstes.
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Det svenska beslutet att inte hjälpa Danmark medförde att
skandinavismen led ett nederlag som den aldrig skulle hämta
sig ifrån. Detta gällde även den skandinavistiska grupperingen
kring kungen. Pressen verkade för stöd till Danmark och fick
delar av opinionen med sig. Åtskilliga frivilliga kämpade un
der de danska fanorna och i mars 1864 utbröt kravaller i Stock
holm till stöd för Danmark, men någon avgörande politisk inverkan fick inte
aktion.
Genom de avbrutna förhandlingarna inleddes den ännu ej
avslutade eran av svensk neutralitetspolitik. Det skulle dröja
drygt 80 år innan nordiska alliansplaner
nytt diskuterades
på regeringsnivå.
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Sveriges hemliga vapen?
C-byråns verksamhet under andra världskriget
- en analys av måt medel, organisation och
verksamhet i stort
RUNE SVENSSON

Inledning
Bakgrund
När Försvarsstaben bildades 1937 inrättades en gemensam un
derrättelseavdelning för krigsmakten. Avdelningen arbetade i
princip enbart med officiell underrättelsetjänst. Krigsutbrottet
1939 innebar för underrättelsetjänsten att en rad uppgifter inte
kunde lösas på officiell väg, behovet av inofficiell underrättelse
tjänst blev uppenbart. Någon inofficiell, även kallad illegal un
derrättelsetjänst, hade inte bedrivits under nästan hela 30-talet.
Vid årsskiftet 1939-40 skapades i all hast ett nytt underrättelse
organ med uppgift att på illegala vägar inhämta underrättelser
om utländska förhållanden och då främst i vårt närområde. Den
nya organisationen, inledningsvis benämnd Gränssektionen,
sedermera C-byrån, uppbyggdes från i grunden inget till att vid
krigsslutet verka i stor skala.

Uppgift
Utred verksamheten inom C-byrån utifrån litteraturen och C
byråns bevarade material (Krigsarkivet). Beskriv och analysera
uppbyggnadens olika faser, inriktningen och verksamhetens
former i stort. Diskutera krigsårens speciella arbetsvillkor och
diversifieringen i C-byråns verksamhet gentemot de krigföran
de lägren och särskilt det omdebatterade "samarbetet" med
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Finland och Tyskland men även med motståndsrörelserna i
Norge och Danmark. Diskutera avslutningsvis svårigheterna att
i dagens perspektiv och med dagens källunderlag ge en rättvi
sande bild av verksamheten och utvärdera den.

Syfte och frågeställningar
Det primära syftet med framställningen är att utreda C-byrån
genom en analys av mål, medel, organisation och verksamhet i
stort på befintligt underlag. Ytterligare ett syfte är att diskutera
de svårigheter som är förknippade med en utredning av inoffi
ciell underrättelsetjänst.
Någon bearbetning som fokuserar på C-byrån och analyserar
byrån enligt ovan föreligger inte.
Med uppgifterna i fokus har följande övergripande frågor
formulerats och fått tjäna som ledstjärnor för undersökningen:
• Vilka problem innebär jämförelsen mellan dagens och gårdagens
perspektiv vid granskning av verksamheten?
" Går det att tolka materialet på olika sätt och hur långtgående
slutsatser kan man dra?
• Vilka uppbyggnadsfaser kan identifieras och vad bestod uppbygg
naden av?
• Hur organiserades byrån, förändrades organisationen och vilka var
motiven för förändring?
• Med vilken inriktning och i vilka former bedrevs verksamheten?
• Vilka arbetsvillkor rådde under tiden, förändrades dessa samt vilka
skillnader kan identifieras i arbetsvillkoren, beroende på om det var
Tyskland, Finland, Danmark eller Norge?

Avgränsningar och metod
Materialets relativt stora omfång samt tiden till förfogande har
framtvingat begränsningar. Arbetet har i huvudsak inriktats
mot organisation, metoder och underrättelseverksamheten. En
begränsning som gjorts är att undersökningen inte omfattar en
värdering av C-byråns rapportering, eftersom - enligt professor
Wilhelm M Carlgren källmaterialet uppvisar rätt stora luckor
och en sådan värdering inte är möjlig. Vidare har ej heller
byråns kontakter med säkerhetstjänsten utretts närmare, främst
på grund av att säkerhetstjänstens arkiv bedöms som alltför
omfattande för min utredning. Ytterligare en begränsning har
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gjorts. C-byråns kontakter med motståndsrörelser och agenter
utomlands via radiotrafik berörs endast ytligt. I den mån pri
märmaterial existerar, förvaras detta vid Försvarets radioan
stalt.
Metoden som använts har i huvudsak gått ut på att systema
tisera befintligt underlag och därefter besvara ett antal övergri
pande frågeställningar.
Ur uppgiften har ett antal övergripande frågeställningar for
mulerats. Med frågorna i fokus har forskningsläget studerats.
Befintliga bearbetningar har studerats översiktligt i syfte att
kartlägga i vilken mån de bär mot frågeställningarna. Översikts
studien och frågeställningarna har utgjort underlag dels för
disposition, dels för arkivsökning. Arkivmaterial och bearbet
ningar har därefter systematiserats och kopplats samman enligt
dispositionen. För att ge
en fylligare beskrivning
och komplettera vissa
luckor har ett antal me
�
moarer utnyttjats. Det
bearbetade studiemate
�
rialet presenteras enligt
dispositionen och slut
satserna utgör svar på de
övergripande frågorna.
Uppsatsen är dispo
nerad som en kombina
tion av tematisk och
kronologisk framställ
ning. I den mån fram
ställningen präglas av
ett annat perspektiv än
det historiska, är det yr
kesofficerens professio
nella perspektiv som
varit vägledande.
Dispositionen inleds
Slutsatser som
svarar på
med
en diskussion an
frågeställningar
gående svårigheterna
Principbild över arbetsmetoden
att studera hemlig un68

derrättelseverksamhet. Själva framställningen över C-byrån in
leds med en återblick på den inofficiella underrättelsetjänsten i
syfte att bibringa relevanta omständigheter kring tillkomsten av
C-byrån. Därefter vidtar en beskrivning över tillkomst, organi
sation, mål och metoder. Arbetsvillkoren diskuteras utifrån kon
takterna med länderna i närområdet. Uppsatsen sammanfattas
genom att de övergripande frågeställningarna besvaras. Som
avslutning lämnas några personliga reflexioner som gjorts un
der arbetet med C-byrån.

Forskningsläge och källor
Någon bearbetning som behandlar C-byrån och därvid analyse
rar organisation, inriktning, metoder och verksamhet föreligger
inte.
Det främsta underlaget för det här arbetet är dels material från
Krigsarkivet, dels bearbetningarna, Svensk underrättelsetjänst
1939-1945 av professor Wilhelm M Carlgren och Hemliga makter
av docent Lars Magnusson och civilekonom Jan Ottosson.
Vid Krigsarkivet har handlingar ur såväl C-byråns arkiv som
ett antal enskilda arkiv utnyttjats. C-byråns arkiv upplades 1941
och saknar såväl sakregister som diarier. Arkivet genomgick
gallringar i samband med avvecklingen av byrån 1946 samt före
överlämnandet till Krigsarkivet 1967. Vid överlämnandet för
stördes innehållet i ett antal pärmar med namnen på samtliga
personer, svenskar och utlänningar som varit engagerade eller
kommit i kontakt med C-byrån. Samtidigt gallrades dubletter
och ett stort antal handlingar "utan intresse" . 1
I Krigsarkivet finns ett betydelsefullt och mycket intressant
personarkiv som inte är tillgängligt Thede Palms arkiv. Palm
var verksam vid C-byrån och blev chef för dess efterträdare
T-kontoret. Palm svarade även för överlämnandet av C-byråns
arkiv till Krigsarkivet 1967. I arkivet- av innehållsförteckningen
att döma - finns åtskilliga av de handlingar "utan intresse" som
plockades bort 1967. Arkivet är genom personligt förbehåll,
tillgängligt för forskning år 2015.
Av personarkiven är det främst Hellmuth Ternbergs och Stig
Roths som har utnyttjats. I Ternbergs arkiv finns en PM över C
byrån som har varit värdefull för detta arbete. Ternberg var
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verksam som ställföreträdande chef vid byrån och bedöms ha
varit väl insatt i byråns aktiviteter. Emellertid är PM:en odaterad
och personligt utformad, vilket skapar viss osäkerhet angående
samtidighet och tendens. I fråga om datering, görs en bedöm
ning med ledning av övrigt material i arkivet och bedöms till
tiden omkring 1950. Den andra osäkerheten angående tendens
är svårbedömbar, dock tyder innehållet inte på någon form av
"censur". Jag har heller inte kunnat finna några uppgifter i
övrigt material som inte korrelerar med PM över C-byrån.
I Stig Roths person.arkiv finns en sammanställning över verk
samheten vid C-byråns "Göteborgsgrupp". Sammanställningen
beskriver utförligt organisation och verksamhet vid en C-byrå
grupp och då särskilt Göteborgsgruppen.
Bearbetningen Svensk underrättelsetjänst 1939-1945 får anses
som ett standardverk över underrättelsetjänsten. Denna har
lämnat värdefulla bidrag för såväl C-byråns plats och inriktning
i ett större perspektiv som detaljer angående själva C-byrån.
Vidare har den bidragit till uppslag för ytterligare arkivsökningar.
Hemliga makter har fokuserat på inofficiell underrättelsetjänst
under ett längre tidsperspektiv (1905-1965) och behandlar följ
aktligen både föregångare och efterföljare till C-byrån. Bearbet
ningen har utnyttjats för såväl bakgrund som beskrivning av C
byrån.
Övriga bearbetningar som utnyttjats har främst utgjort under
lag för beskrivning av C-byråns kontakter med Danmark och
Norge. Några bearbetningar som behandlar C-byråns kontakter
med Finland och Tyskland ingående, har jag inte kunnat finna.
Några memoarer av C-byråns huvudpersoner finns inte. De
memoarer som har utnyttjats, med undantag för Gunnar Jar
rings Memoarer 1939-1952, har främst använts för att beskriva
enskilda företeelser. Jarrings memoarer ger en intressant inblick
i C-byråns tillkomst och uppstart. Utnyttjade memoarer har inte
på något uppseendeväckande sätt avvikit från övrigt material.
För att lära mig mer om arkiv och källor för inofficiell under
rättelsetjänst samt utröna om det nu-1997-finns någon levande
person som hade god insyn i C-byråns verksamhet, har dåvaran
de chefen för IB, Birger Elmer intervjuats. Intervjun gav vid
handen, att det inte längre finns någon med god insyn att
intervjua.
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Sammanfattningsvis om källorna kan sägas, att de är för få och
ofullständiga för en uttömmande utredning och skildring. Emel
lertid medger källorna att en god översikt över C-byrån kan
åstadkommas.

Kan man göra en rättvis utvärdering av
hemlig underrättelseverksamhet?
Svaret på frågan är nej. Svårigheterna vid forskning om hemlig
underrättelsetjänst tillsammans med kraven på objektivitet är så
stora, att någon fullständig rättvisa inte går att uppnå. Emeller
tid kan man komma närmare målet om man försöker beskriva de
svårigheter som förevarit vid bearbetningen. I det här avsnittet
skall jag beskriva de huvudsakliga svårigheterna genom ett re
sonemang om perspektiv och källmaterial.
En övergripande svårighet ligger i själva begreppet - hemlig
eller inofficiell underrättelseverksamhet-där det antyds svårig
heter direkt i ordet hemlig. Verksamheten är från början omgi
ven av hög sekretess som syftar till att den skall förbli oupptäckt
såväl när den genomförs som under lång tid efteråt. Detta torde
vara den främsta svårigheten vid studier av hemlig underrättel
severksamhet.
Utöver problemet med att kartlägga vad som har förevarit så
har perspektivet stor betydelse för värdering och slutsatser.
Frågan som måste ställas är: under vilka omständigheter och i
vilket syfte genomfördes verksamheten ?

Perspektivet
Vilket perspektiv skall jag anlägga vid studier av underrättelse
tjänst som genomfördes för drygt femtio år sedan? Till att börja
med får det nog anses som nödvändigt att definiera såväl under
rättelsetjänst som hemlig sådan samt syftet med den. Därefter är
det på sin plats att försöka klarlägga dåvarande omständigheter.

Underrättelsetjänst - definition och syfte

Underrättelsetjänst i ordets vidaste bemärkelse består i att samla
in och ställa samman information och med det insamlade mate
rialet göra bedömningar av läget och kommande händelseut71

veckling. Begreppet kan dock göras snävare och beteckna den
verksamhet som syftar till att kartlägga främmande makters
förhållanden. 2
Informationsinsamling genomförs i huvudsak genom studier
av allmänt tillgänglig information, signalspaning, ambassad
och attacherapporter. Denna del av underrättelsetjänsten be
drivs legalt och är allmänt accepterad. Emellertid har alla länder
behov av att hålla en del uppgifter hemliga, särskilt sådana som
rör den egna försvarsmakten. Dessa uppgifter som inte offent
liggörs har ofta stor betydelse för säkerhetspolitiska övervägan
den. Tillgång på sådan information är en nödvändighet för att
kunna göra relativt säkra bedömningar. Under kris och krig
torde behovet av hemlig information accentueras och vara oänd
ligt stort. En rimlig slutsats av ovanstående beskrivning blir, för
att inhämta hemligheter krävs hemliga medel och metoder.
Ofta förknippas underrättelsetjänsten med annan verksamhet
än kartläggning av främmande makt, verksamhet som ryktes
spridning till halvmilitära aktioner riktat mot främmande stat. 3
Även aktiviteter som kontraspionage och säkerhetsunderrättel
setjänst hänförs ibland till underrättelsetjänsten.
En utländsk beskrivning över tjänsten under andra världskriget lyder:
Underrättelsesystemet i egentlig mening, är en institution med
stora möjligheter till både gott och ont. Den måste utnyttja alla slags
människor och alla slags metoder; den är amoralisk och cynisk; den
står i maskopi med förrädare och hjältar; den mutar och korrumpe
rar; den kidnappar; ibland - i krig mördar den; den bestämmer
över liv och död; den utnyttjar de ädlaste och de lägsta lidelser; den
tar på en gång i anspråk den mest upphöjda patriotism och den
ynkligaste snikenhet; den låter ändamålet helga medlen. 4

Citatet är tiHvissa delar dramatiskt och utgjorde en beskrivning
på tjänstens karaktär i Storbritannien och Förenta staterna. 5
Skälet till att jag tar upp en annan syn på begreppet är att
underrättelsetjänst kan ha skilda innebörder beroende på vem
som använder begreppet.
Syftet med svensk underrättelsetjänst har sedan andra världs
kriget varit tvåfaldigt. Utöver kartläggande av främmande makt
i främst närområdet har uppgiften varit att skapa underlag för
beredskap och förvarning. Förvarning är av central betydelse i
ett land där försvaret i huvudsak utgörs av ett hemförlovat
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värnpliktsförsvar. Hur snabbt en mobilisering än genomförs1 tar
det flera dygn från order om mobilisering tills förbanden är
stridsberedda. Följaktligen måste vi vid hot om angrepp1 få
förvarning i så god tid1 att mobilisering hinner genomföras och
angreppet kan mötas i ett inledningsskede. 6
Beskrivningen av definition och syfte ger vid handen att vid
diskussioner och utredningar om underrättelsetjänst är det vä
sentligt att definiera organisation1 verksamhet och målsättning1
annars riskerar diskussionen att bli alltför schablonaktig och i
värsta fall rent av felaktig.
Dagens perspektiv
Nutidens perspektiv erbjuder en mängd information: litteratur
ur olika aspekter har utgivits1 forskning har bedrivits och gamla
hemligheter har upphört att vara hemligheter. Paradoxalt nog,
har de dåtida omständigheterna en tendens att blekna alltefter
som tiden går och nutida beskrivningar kan lätt få karaktären av
att vara mer dömande än klarläggande. Inte minst, har moral
uppfattningen förändrats med tiden och att anlägga en nutidens
uppfattning på en dåtidens händelse kan inte vara korrekt.
Vidare är blotta företeelsen, hemlig underrättelsetjänst, förenad
med blandade känslor1 där vissa kritiker hävdar att en demo
krati av etiska skäl inte bör ägna sig åt sådan verksamhet.
Dagens bredare och i viss mån djupare perspektiv kan lätt leda
till att objektiviteten går förlorad. Att göra bedömningar som
helt eller delvis grundar sig på information, som när det begav
sig förmodligen inte var tillgänglig, kan inte anses vara riktigt.
Hur skall då dagens perspektiv hanteras?
Min bestämda uppfattning är att vid studier av underrättelse
tjänst som genomfördes för drygt femtio år sedan, måste då
tidens omständigheter klarläggas så långt det är möjligt och
utgöra utgångspunkt för studierna. Dagens perspektiv kan an
vändas för att öka förståelsen för verksamheten.

Källor
Inhämtning av inofficiella underrättelser med hemliga metoder
och medel var och är inte ägnade åt eftervärlden. Det främsta
skälet till detta är skyddet av källan. Källskyddet måste vara
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absolut då detta är en förutsättning för att kunna driva verksam
heten. Härvid har källskyddet företräde framför forskningsin
tresset.
Den hemliga informationen är ofta av sådan art att den över
lämnas i muntlig form från källan till underrättelsetjänstens
budbärare. Informationen kan vidarebefordras till bearbetning
antingen som muntlig eller skriftlig rapport. Utformningen av
rapporten beror till stor del på sekretesskravet och rådande
tidsförhållanden. Sekretessen runt varifrån och hur infonnatio
nen har inhämtats leder till att rapporten "tvättas", dvs att
rapporten omskrivs på sådant sätt att ursprunget inte kan härle
das. Följaktligen måste gamla rapporter behandlas därefter.
Underrättelser arkiveras i flera arkivbestånd beroende på
hierarkisk nivå och grad av bearbetning. De arkiverade under
rättelserna gallras dock kontinuerligt och skälen till gallring kan
vara skiftande. Utöver att informationen mist sin aktualitet
skulle några tänkbara skäl kunna vara: skydd av källor och
personuppgifter, politiska intressen, undvika framtida diskus
sioner om moral och etik. Om orsakerna till arkivgallring förut
om de rent formella - arkivstadgan kan man bara spekulera
om. Oavsett vad man har för åsikt om orsakerna till gallringen av
arkiven, får man acceptera faktum och behandla befintlig infor
mation på ett objektivt sätt. Med lite tur och goda kunskaper om
personal och organisation kan utgallrade handlingar ibland
återfinnas i andra arkivbestånd.
Källmaterial som utgörs av memoarer, dagböcker, intervjuer
m m av personer som har deltagit i underrättelseverksamhet är
viktiga komplement till de annars ofullständiga källorna. Mate
rialet måste dock behandlas med försiktighet, då offentliggöran
det ofta görs långt efter aktuella händelser. Ytterligare ett skäl
till försiktighet kan vara att orsaken till offentliggörandet är
oklar.

Tolkning och värdering
Hur långt kan jag gå i min tolkning av materialet utan att förlora
objektivitet och rimlighet? Wilhelm M Carlgren skriver i föror
det till sin undersökning om svensk underrättelsetjänst 19391945, att källmaterialet uppvisar stora luckor och någon uttöm-
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mande utredning är inte möjlig att genomföra. Dock anser för
fattaren att undersökningen ger en god översikt över underrät
telsetjänstens insatser och dess betydelse. 7 Innebörden av Carl
grens slutsatser torde vara att en fördjupad undersökning ter sig
än svårare.
En annorlunda och bitvis motsatt bild av dåvarande verklig
het kan man finna i boken De bruna förbindelserna av Maj Wech
selmann. I sitt förord påstår hon att svenska historiker mer eller
mindre medvetet har utelämnat information om ett svensk-tyskt
samarbete och då särskilt inom underrättelsetjänsten. 8
Wechsehnann har försökt att tränga djupare in i underrättel
setjänsten än Carlgren och då särskilt inom den inofficiella
grenen. Företeelsen som sådan, två skilda uppfattningar, är
intressant och har föranlett mig till en närmare undersökning av
De brunaförbindelserna. Undersökningen som jag gjort är på intet
sätt heltäckande utan mer av karaktären"stickprov". Syftet med
min undersökning är att utröna trovärdigheten hos författaren.
Jag skall i det följande kort presentera en del av min undersök
ning. Det exempel jag har valt att redovisa handlar om ett par av
de västallierade ishavskonvojerna till Sovjetunionen under
1942 och konvojernas öde.
KonvojernaPQ 17 ochPQ 18 åsamkades stora förluster genom
tyska insatser. Tyskarna hade tidigare inte varit speciellt fram
gångsrika i sin jakt på konvojer till Murmansk. Wechselman
påstår att svensk underrättelsetjänst - C-byrån - "spelade en
ödesdiger roll med hänsyn till katastrofen som drabbade konvo
jen PQ 17". 9 Vad grundar Wechselmann sina slutsatser på?
Finsk signalspaning gjorde ett genombrott i sitt arbete med
den ryska krypterade radiotrafiken och stötte av en händelse på
uppgifter om konvojerna. Händelserna är beskrivna i boken
Hemligt krig av Jukka L Mäkelä , den bok som Wechselmann i hög
grad refererar till i det här sammanhanget. Forceringen av den
ryska radiokommunikationen skedde under juni 1942. 10 Mäkelä
skriver: "Alla upplysningarna vidarebefodrades till tyskarna,
som fick god tid på sig att ingripa". 11 Wechselmann refererar till
samma sida men utelämnar ovanstående citat. Ovanstående
beskrivning rör underrättelser om konvoj PQ 17.
Vidare beskriver Wechselmann hanteringen av den finska
informationen och fastnar för en formulering i Mäkeläs fram-
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ställning som enligt Wechselmann lyder: "Mäkelä är noga med
att betona att den finska underrättelsetjänsten lämnade den
första (kursivering enl Wechselmann) informationen till tyskar
na i början av september 1942". 12 Vad skrev Mäkelä egentligen ?
Beskrivningen handlar om en annan konvoj PQ 18 och
författaren skrev: "Det uppsnappade meddelandet sändes
nast vidare per teleprinter. Tyskarna fick också del av det. Det
var första gången de fick noggranna (min kursivering) uppgifter
om en sådan konvoj, om dess sammansättning, eskortens styrka,
färdväg och tidtabell." 13 Här har Wechselmann ånyo utelämnat
information.
Sammantaget genom att utelämna information, ges belägg för
att någon annan än finnarna skulle ha informerat tyskarna och
därmed ha delaktighet i sänkningen av PQ 17. C-byrån och dess
personal får skulden och skulle med dagens perspektiv handlat
på ett omoraliskt sätt enligt Wechselmann. Utöver att beskriv
ningen inte håller, åtminstone inte med åberopat material, så
måste följande fråga ställas: varför skulle svenskarna men inte
tyskarna informeras om en konvoj till Murmansk? Detta ter sig
ännu märkligare, då de tysk-finska förbindelserna sommaren
1942 - var relativt goda. 14
Min undersökning av De bruna förbindelserna påvisar fram
ställningens brister i såväl objektivitet som perspektiv. Wechsel
mann kan i det här sammanhanget ej anses som fullt trovärdig.

Smmnanfattning
Avsikten med det här avsnittet har varit att diskutera svårighe
terna att i dagens perspektiv och med dagens källunderlag ge en
rättvisande bild av verksamheten och utvärdera den.
Den främsta svårigheten vid studier av hemlig underrättelse
tjänst torde ligga i själva begreppet "hemlig". Med andra ord,
verksamheten är inte ägnad åt framtida forskning. Härvid intar
källskyddet en särställning då detta definitivt går före forsk
ningsintresset, men även andra intressen kan leda till gallring av
arkiven.
Rätt perspektiv är viktigt och med rätt menar jag att dåtidens
omständigheter måste vara utgångspunkten för studierna. Hur
skall man kunna utvärdera och ge en objektiv bild, om man inte

76

försöker fastställa vilka möjligheter som stod till buds och vilka
svårigheter som var förknippade med alternativen. Dagens per
spektiv leder tyvärr lätt till en bedömning av handel och vandel,
istället för att komplettera bilden och öka förståelsen för då
tidens händelser.
Det är också väsentligt vid studier av underrättelsetjänst att
definiera organisation och personal, mål och syfte med verksam
heten. Detta för att undvika schablonisering och bibehålla så hög
grad av objektivitet som möjligt.
Går det att göra en rättvis utvärdering av hemlig underrättel
severksamhet? Nej, någon fullständig utvärdering låter sig inte
göras. Dock kan jag komma rättvisekravet närmare om verk
samheten betraktas i dåtidens omständigheter och beskriver de
svårigheter som förevarit vid bearbetningen.

Underrättelsetjänst före krigsutbrottet 1939
En stat måste skydda sig mot yttre och inre fiender. För att skaffa
väl förborgad information om främmande stater krävs underrät
telsetjänst, såväl öppen som hemlig. Den svenska hemliga eller
- om man så vill - illegala underrättelsetjänsten har sin doku
menterade uppkomst kring sekelskiftet.
Syftet med det här avsnittet är att teckna huvuddragen av
underrättelsetjänsten och då särskilt den hemliga, från sekelskif
tet till tiden för andra världskrigets utbrott. Vidare skall avsnit
tet utgöra en beskrivning över omständigheterna som rådde vid
tiden för C-byråns uppstart.

Illegal underrättelsetjänst före andra världskriget
Allt har sin historia, så även den illegala underrättelsetjänsten.
Vid sekelskiftet fanns det ingen underrättelsetjänst i vårt land.
Dock hade Generalstabens militärstatistiska avdelning en ut
landssektion, som fick sin huvudsakliga information från ett
litet antal militärattacheer. 15
I samband med unionskrisen sommaren 1905, utfärdades en
hemlig promemoria vid Generalstaben om upprättandet av en
underrättelsetjänst. Den 29 juni begärde generalstabschefen
medel för agenter i London, Köpenhamn och i Norge. Agent-
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verksamheten och övrig kunskaparverksamhet som var riktad
mot Norge sorterade under en provisorisk "yttre avdelning".
Den 24 november samma år, utfärdades ett hemligt kungligt
dekret. Sverige skulle upprätta en hemlig underrättelsetjänst
riktad mot utlandet. Detta torde vara födelsedatum för den
hemliga underrättelsetjänsten, 16
År 1907 skedde en större omorganisation av underrättelse
väsendet och den hemliga verksamheten sammanfördes till en
byrå Underrättelsebyrån fortfarande under Generalstaben. 17
Byrån, även kallad UB, arbetade med såväl agenter som gräns
bevakning. Gränsbevakningen var indelad i olika agenturområ
den med underområden. För agenturområdet fanns det en över
agent som i sin tur hade ett antal underagenter. Dessa ansvarade
för respektive underområden. Underagenterna hade till uppgift
att rapportera allt av militärt intresse. Informationen kanalisera
des via överagenten till själva byrån. 18
Efter Norgekrisen inriktade UB sitt arbete mot i 1:a hand
Ryssland och Finland, men började också att samla in uppgifter
om spionage mot Sverige. UB sysslade därmed både med under
rättelsetjänst och kontraspionage. I samband med upptakten till
första världskriget kom kontraspionaget i förgrunden och in
hämtningen utomlands fick stå tillbaka. Skälet till ompriorite
ringen var dels rykten om spioner i Sverige dels den strängare
spionlagstiftningen som tillkom 1913. Inte minst de ryska "såg
filarna" bidrog till rädslan för utlänningar i allmänhet och spio
ner i synnerhet. 19
Under första världskriget förstärktes resurserna till UB och
den yttre verksamheten kraftsamlades till Ryssland och Finland.
Den inre verksamheten - kontraspionaget - sköttes av UB:s
särskilda polisdetalj. Den svenska synen på de utrikespolitiska
förhållandena, där hotet upplevdes komma från öst - Ryssland
- innebar att inriktningen mot Finland blev naturlig. 20
Kunskaparverksamheten i Finland gick så långt att Sverige
och Tyskland hade gemensamma underrättelsenät. Orsakerna
till samarbetet var flera, men en orsak var att finnarna rapporte
rade såväl till Tyskland som Sverige. 21
Kontakterna med Finland fortsatte efter kriget och var goda
under hela efterkrigstiden, bl a hade de svenska och finska
generalstaberna ett väl utvecklat samarbete. 22 Även kontakterna
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med Tyskland upprätthölls under denna tid, dock var dessa
kontakter blygsamma vid jämförelse med Finland. Relationerna
med såväl Finland som Tyskland hade djupa historiska rötter.23
Efter världskriget omprioriterades ånyo UB:s verksamhet till
kontraspionage före den utåtriktade verksamheten. Skälen till
om.prioriteringen var främst "kommunistspöket" och de antimi
litaristiska rörelserna. Omprioriteringen medförde att underrät
telsetjänsten ännu en gång skulle befinna sig i nedförsbacke.
Backen tog i princip slut 1931 och övergick till fritt fall, då
anslagen från Utrikesdepartementet plötsligt upphörde. Ansla
gen från Försvarsdepartementet kvarstod, men var så blygsam
ma att den hemliga tjänsten mer eller mindre upphörde. Trots
försök att utverka medel hos andra källor, gick det så långt att
man försökte upprätthålla verksamheten med privata medel.2'1
Under trettiotalet pågick en diskussion bland de initierade om
bristerna i underrättelsetjänsten. Bristerna var svag organisa
tion, försvarsgrenarna hade sina egna underrättelsetjänster och
bristen på medel var konstant. Tillsammans innebar bristerna,
omfattande dubbelarbete, dubbelregistreringar och kommuni
kationssvårigheter mellan de olika organisationerna.25

1937 - Försvarsstaben bildas

En ny försvarsordning trädde i kraft den 1 juli 1937 och en för
försvarsgrenarna gemensam försvarsstab upprättades. Den en
hetliga ledningen för Försvarsmakten fick emellertid vänta till
december 1939, då överbefälhavaren tillsattes. Försvarsstaben
indelades enligt Kungl Maj:ts instruktion i nio avdelningar26 •
Chef för underrättelseavdelningen avd U blev överste
Carlos Adlercreutz. Han erhöll ingen särskild instruktion, men
fick uppdraget att "organisera avdelningen" av försvarsstabs
chefen, generallöjtnant Olof Thörnell. Avdelningens organisa
tion omfattade vid starten 1937 ett 20-tal officerare. Flertalet av
officerarna var utan erfarenheter från tidigare och liknande
arbeten. Några var dessutom samtidigt försvarsattacheer utom
lands med halvårskommenderingar. Underrättelsesidan upp
delades i en arme-, en flyg- och en marindetalj. Dessa samman
fördes senare kring årsskiftet 1938-1939 till en utländsk sektion.
Adlercreutz avdelning handlade även ärenden om bl a censur,
kontraspionage och industriskydd. Dessa ärenden som hade
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karaktären av skydds- och säkerhetstjänst, organiserades i flera
detaljer. Detaljerna sammanslogs till en svensk sektion något
efter underrättelsetjänstens sammanslagning till utrikessek
tionen.27
Avdelningschefen hade att "organisera avdelningen" och ut
arbetade i detta syfte en instruktion omfattande 65 punkter.
Instruktionen fick Thörnells godkännande. Vad beträffar den
rena underättelsetjänsten, löd de primära åliggandena enligt
följande:
att inhämta, bearbeta och översiktligt förvara samt delgiva under
rättelser om försvarsärenden och för densamma betydelsefulla för
hållanden i utlandet, särskilt grannländerna,28

Underrättelsetjänsten vid avdelningen ägnade de sista förkrigs
åren åt att insamla och registrera allmänna militära data. Dessa
publicerades som öppna handböcker hösten 1939. Avsikten var
att när handböckerna blivit klara, övergå till "förtroliga sam
manfattningar rörande samtliga Östersjöstater". Utöver arbete
na med handböcker var naturligtvis den löpande attacherappor
teringen den centrala arbetsuppgiften för avd U.
Chefen för avd U, Adlercreutz, utsände vårvintern 1938 rikt
linjer för försvarsattacheernas inhämtning av underrättelser. Ett
år senare fastslog han att de officiella vägarna, de enda som
attacherna kunde anlita till följd av de strängare restriktionerna,
blivit av ringa betydelse, framförallt avseende militärtekniska
förhållanden. 29
Stormaktskriget började med Tysklands anfall mot Polen
den 1 september och mängden ingående information till avd U
växte. Den huvudsakliga ökningen av information berodde på
utvidgad flyg- och radiospaning mot farvattnen runt den svens
ka kusten. Händelserna föranledde dock ingen egentlig föränd
ring i arbetet vid avd U. Varken militärledningen eller någon
annan begärde någon förändring av underrättelseverksam
heten med anledning av det som hänt. 30
Ett sovjetiskt anfall mot Finland i en första etapp och ett anfall
mot Sverige i en andra1 var den svenska försvarsplanens primära
krigsfall under hösten 1939. Kunskaperna om finsk krigspoten
tial och planering var långt bättre än kunskaperna om andra
länder. Om Sovjetunionen hade man bristfällig insikt. När kri
sen mellan Finland och Sovjetunionen seglade upp under okto-
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ber-november var underrättelserna från såväl Finland som Sov
jetunionen mer optimistiska än alarmerande. Den 30 november
gick Sovjet till anfall över den finska gränsen och överraskning
en blev stor, såväl i Sverige som i Finland. I samband med
anfallet begärde Thörnell partiell mobilisering i syfte att öka
beredskapen i övre Norrland. En annan framställning gjordes
nästan samtidigt en begäran om anslag för att förbereda en icke
officiell militär underrättelsetjänst. 31

Första anslaget - Gränssektionen uppstår
Den 8 december 1939 ställde I<ungl.Maj:t ett anslag om 100 000
kronor till Försvarsstabens förfogande för den illegala underrät
telsetjänsten. 32
Syftet med den nya tjänsten var enligt framställan att "möjlig
göra verksamhet, även om det ryska framträngandet mot väster
skulle nå närmare svenskt territorium eller för detsamma bety
delsefulla trakter.'133
Chefen för avd U Adlercreutz - hade under de senaste åren
vid flera tillfällen försökt utverka anslag till en inofficiell under
rättelsetjänst. Tidigare hade Utrikesdepartementet handlagt ären
det och därvid varit helt avvisande till tanken. Regeringen
representerades i denna an.slagsfråga inte längre av utrikesmi
nistern utan av försvarsministern och anslaget erhölls omgåen
de. Skälen till UD:s avvisande hållning var säkert flera. Ett av
skälen kan ha varit de något "frostiga" förbindelserna mellan
Adlercreutz och UD. 34
Anslaget om 100 000 kronor kan tyckas vara blygsamt, åt
minstone om en jämförelse med föregångaren UB görs. UB
tilldelades 1926 114 000 kronor, dock skulle en del av dessa
medel användas för säkerhetstjänsten. 35 När Thörnell äskade
medel för den nya tjänsten fanns inte vare sig någon organisa
tionsplan, instruktion eller någon särskilt avdelad personal.36
Den första åtgärden för Adlercreutz blev att finna en lämplig
chef för den nya verksamheten. Efter godkännande av Thörnell
och Rappe skrev Adlercreutz i december 1939 till major Carl
Petersen, tjänstgörande vid svenska Berlinbeskickningens B
avdelning: "att vi f .n. utvidga oss i Försvarsstaben och att det
vore synnerligen tacknämligt, om vi kunde få taga Dig i anspråk
för särskilda och betydelsefulla uppgifter."37
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Major Carl Petersen tillsammans med en sekreterare och ett
biträde utgjorde den första organisationen. Namnet "Gräns
byrån" sedermera "Gränssektionen" uppstod någon gång under
sommaren 194038 - närmare bestämt går inte att fastställa. Orga
nisationen bytte namn 1942 till C-byrån och behöll detta fram till
avvecklingen efter kriget. Namnet "C-byrån" används vidare i
framställningen.

Sammanfattning

Svensk illegal underrättelsetjänst var inte en företeelse som
uppstod i samband med andra världskriget, utan har sina
dokumenterade rötter från tiden för unionskrisen mellan N arge
och Sverige 1905.
Föregångaren till C-byrån, UB, arbetade med både inrikes
och utrikesverksamhet, med såväl säkerhetstjänst som under
rättelsetjänst. Detta antyder att det ibland är svårt att dra skarpa
gränser mellan de olika verksamhetsområdena, särskilt när det
är frågan om små organisationer.
UB:s verksamhet hade växlat mellan kontraspionage och un
derrättelsetjänst beroende på bedömd hotbild och tilldelning av
ekonomiska medel. Från 1930-talets början uteblev i princip hela
anslaget. De resurser som fanns kvar satsades på kontraspio
naget. Innebörden av detta var att den illegala underrättelse
tjänsten låg för fäfot i nästan åtta år.
Med upprättandet av en gemensam försvarsstab 1937, följde
möjligheten att organisera en gemensam underrättelse- och sä
kerhetstjänst. Tjänsten organiserades och fick dras med en del
svårigheter. Dessa svårigheter innebar att vid krigsutbrottet
1939 så befanns sig underrättelsetjänsten i efterhand och beho
vet av ytterligare resurser till underrättelsetjänst var nödvän
digt.
När C-byrån startade sin verksamhet fanns det inte mycket att
falla tillbaka på. En del kontakter hade upprätthållits genom
åren bl a med Tyskland och Finland. Inrikesverksamheten med
agenter och agenturområden hade förmodligen fallit bort, dock
fanns erfarenheter om hur sådan verksamhet skulle organiseras.
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C-byrån - från en man till tusen
C-byrån byggdes upp från i princip ingenting, till en omfattande
organisation under krigsåren 1940-45. Föreliggande avsnitt skall
analysera och beskriva uppbyggnaden av organisationen och
personal vid C-byrån.

Chefen
Till chef för den nya verksamheten utsågs major Carl Petersen,
då tjänstgörande vid svenska legationens B-avdelning i Berlin
med uppgift att tillvarata polska intressen efter krigsutbrottet.
Efter ca fyra månader slutade han denna anställning då tyskarna
hade förklarat honom som "persona non grata" 39
Varför valdes majoren Carl Petersen till chef för C-byrån?
Något säkert svar kan inte ges, men Petersen hade bl a goda
förutsättningar för underrättelsetjänst i österled. Under kriget i
Finland 1918 hade han varit verksam i Mannerheims närhet och
kände generalen personligen. 40
Petersen var en gammal yrkesofficer med ett något äventyrligt
förflutet. Han hade före första världskriget varit i tjänst hos
persiske shahen som gendarm. Han hade också slagits i Chur
chills arme vid Gallipoli.41 Petersen eller "Petter" som han kalla
des bland vänner, tillbringade efter första världskriget en tid i
Mellersta östern som representant för Nationernas Förbund.
Efter perioden hos NF hamnade han i Paris som avdelningschef
vid Röda korset. 42 Sist men inte minst, Petersen hade även
tjänstgjort en period vid UB under första världskriget.'13
Petersen var berest, språkkunnig och hade viss erfarenhet av
underrättelsetjänst. Dessa erfarenheter tillsammans med hans
goda utländska kontakter var förmodligen skälen till att han
erhöll uppdraget som chef för C-byrån. Petersen kvarstod som
chef så länge C-byrån existerade - 1946.

En organisation växer fram
"Någon skriftlig instruktion fanns icke utfärdad för C-byrån."
När Petersen började sin tjänst sattes han att med "två tomma
händer" organisera och bedriva illegal underrättelsetjänst.44
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Petersens första uppdrag blev att resa till Finland och där
etablera kontakt med Mannerheim som tog emot honom i sitt
högkvarter. Kontakten upprätthölls fortsättningsvis genom en
finsk förbindelseofficer i Mannerheims omgivning.45
Samtidigt som Petersen inledde sitt organisationsarbete med
den nya verksamheten, påbörjades ett arbete vid 6. armefördel
ningen som senare skulle inrymmas i C-byrån och bli något av
dess kärnverksamhet.
Efter att Sovjet anfallit Finland i månadsskiftet november/
december 1939 mobiliserades personal till 6. armefördelningens
underrättelsedetalj. Fördelningen var grupperad mellan Torne
och Kalix älvar, från Övertorneå i norr ner till Bottenviken. I
underrättelsedetaljen skulle kaptenen Hellmuth Ternberg och
två tolkar - en rysstolk Gunnar Jarring och en finntolk Fahle
Isberg komma att tjänstgöra. 46 Alla tre skulle senare hamna vid
C-byrån.
Ternberg och tolkarna hade mycket begränsade kunskaper
om underrättelsetjänst och var delvis sysslolösa då den tänkta
fienden lyste med sin frånvaro. Underrättelsedetaljen började
med att bygga ut ett nät av observationsposter som skulle kunna
fastställa storlek och vägval för en sovjetisk framryckning. För
att möjliggöra detta behövdes observatörer längs med vägar och
järnvägar, i hamnarna och i större orter. Personal till dessa
observationsposter valdes bland läkare, sjukhuspersonal, barn
morskor, veterinärer, järnvägspersonal, ambulanspersonal och
administrativ personal i ej allt för framskjuten ställning. Män
niskorna som söktes var sådana som, förutom att de skulle vara
vakna och pålitliga, dessutom skulle vara oumbärliga i sitt
arbete, oavsett vad som skulle hända. Rekryteringen av män
niskor förekom såväl på den finska sidan som i Sverige. Ett
bekymmer vid rekryteringen, enligt Ternberg, var den kommu
nistiska infiltrationen och då särskilt i norra Finland. 47
När ett nät av observatörer skapades på finska sidan uppstod
problemet med hur informationen snabbt skulle kunna vidare
befordras. För längre avstånd var radio enda lösningen, dock
löstes radioproblemet inte fullt ut förrän 1944. På närmare av
stånd kunde informationen överbringas med hjälp av ett stafett
system. Slutligen, om motståndaren grupperade sig för anfall i
anslutning till gränsälven behövdes förbindelser över älven.
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Detta löstes med ett antal telefonförbindelser som fördelades
mellan Haparanda och Karesuando. Linjerna visade sig fungera så
sent som 1944, när striderna mellan tyskar och finnar inleddes.48
"Till oss i sjätte armefördelningens stab flöt det in den ena
uppgiften efter den andra om kommunister, som man borde ta
sig i akt för." Underrättelsedetaljen följde den allmänna utveck
lingen inom förläggningsområdet, inte bara militärt utan även
politiskt t ex försvarsfientlig propaganda. Detta innebar att per
sonalen vid underrättelsedetaljen deltog i kontaktverksamheten
med olika människor som kunde tänkas sitta inne med upplys
ningar. Vidare medförde detta arbete att personalen kunde resa
genom ett vidsträckt förläggningsområde i östra Norrbotten.
"Hela sjätte armefördelningens förläggningsområde var fullt av
rykten om kommunistfaran." Gunnar Jarring betraktar senare
händelserna som en fråga om psykos. 49
Hellmut Ternberg skriver i sin PM över C-byrån att den
kommunistiska infiltrationen ägnades stor uppmärksamhet på
båda sidor om gränsen. På den svenska sidan uppgjordes ett
fullständigt kortregister över alla som ansågs politiskt otillförlit
liga samt att ett omhändertagande planlades.50
Under en inspektion av 6. fördelningen blev Jarring i det
civila docent i turkiska språk - tillfrågad om han var intresserad
att börja vid Försvarsstaben i Stockholm. Den 27 februari 1940
inställde sig Gunnar Jarring hos Carl Petersen. Verksamheten
var inrymd i en vanlig lägenhet vid Sibyllegatan på Östermalm.
Vid det som småningom skulle bli C-byrån tjänstgjorde förut
om Petersen, en sekreterare och Petersens son, Rurik Petersen,
fänrik vid Kustartilleriet. 51
Jarrings första uppdrag för C-byrån blev att som kunskapare
resa till Främre Orienten. När Tyskland inlett sin operation
"Weserubung" i början av april 1940, mot Danmark och Norge,
återvände Gunnar Jarring till Sverige. Jarrings uppgift blev bl a
att bygga upp något som kallades gränsombudsorganisationen.
Tanken med organisationen var att på svenskt område samla
upp så mycket kunskap som möjligt om förhållandena i Dan
mark och Norge. Det innebar att C-byrån hade ett ombud vid
gränstationerna som följde trafiken genom gränsstationen och
utfrågade de resenärer och flyktingar som bedömdes intressan
ta och villiga att lämna upplysningar. 52
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C-byrån, eller mer korrekt för den här tiden "Gränsbyrån",
hade nu blivit en etablerad del av underrättelsetjänsten, även om
möjligheterna till inhämtning ännu var starkt begränsade, möj
ligen med undantag för Finland där Petersen hade goda kontak
ter och vid sjätte fördelningen där underrättelsedetaljen byggde
ut sitt nät.

Kapten Ternberg vid 6. Fördelningen
"Ty för C-byrån fanns varken reglementen eller instruktioner
och i den mån de funnits, var väl inställningen inom byrån den,
att de enbart vore till för att överträdas, om de hindrade eller
försvårade arbetet."53 Orden är dåvarande kaptenen Hellmuth
Ternbergs, som skulle bli andreman vid C-byrån och verksam
som sådan ända tills byråns verksamhet upphörde 1946.
Enligt Jarring var det han som rekommenderade Ternberg för
Petersen. Petersen höll i början, enligt Jarring, Ternberg lite kort.
"Ternbergs ställning var lös. Petersen kunde vara nervös för vad
Ternberg sysslade med. En gång bad han mig att åka ned till
Berlin för att kolla vad han hittade på. Jag visste vilken krog han
satt på / ... / och kunde åka hem direkt och rapportera att jag
hade hittat honom."54
Hellmuth Ternberg föddes den 13 september 1893 i Stock
holm. Han valde officersbanan och genomgick utbildning till
armeofficer på Karlberg. Studieresultatet var mediokert, för att
inte säga bottenbetyg. Dock var han duktig i sin befäls-utövning
samt uppmärksammades för sina språkkunskaper. Han talade
både tyska och ryska. 1931 lämnade Ternberg det militära som
kapten på övergångsstat, för en civil och något brokig bana. 55
Ternberg började sin civila gärning som reklamman, därefter
följde en period som sjöman. Senare blev Ternberg försäljnings
chef på Marabou. Detta arbete medförde många resor i Europa
och då främst i Tyskland och Frankrike. I mitten av 30-talet
arbetade Hellmuth för Torsten Kreuger som kunskapare i Tysk
land och på Balkan. Han hann även med en kort period som
tidningsman på Stockholms-Tidningen, som också ägdes av
Kreuger. 1939 var Ternberg åter i försvaret, som chef för under
rättelsedetaljen vid sjätte armefördelningens stab. 56
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Personal till C-byrån
När Adlercreutz, den förste chefen för underrättelseavdelning
en, blickade tillbaka på uppstarten av avdelningen fann han bara
ogynnsamma förutsättningar. En svårighet var att få kvalifice
rad personal till underrättelsetjänst, något som även inbegrep
försvarsattacheerna utomlands, vars tjänster betraktades mer
som en sidoväg i karriären utan åtråvärda slutposter. Underät
telsearbete i allmänhet åtnjöt en låg prioritering och det fanns
heller ingen särskild utbildning för underrättelseofficerare. 57
Innebörden blev att Adlercreutz hade svårt att erhålla kompe
tent personal för underrättelsetjänst.
När Petersen erhöll uppgiften att organisera C-byrån ställdes
han inför samma problem som Adlercreutz - var skulle han
finna personal till sin verksamhet? Det fanns ingen utbildad
personal och kraven på sekretess och pålitlighet var mycket sto
ra då arbetet skulle bedrivas inofficiellt.
Vid diskussioner i Stockholm framkom det att det fanns inkal
lade tolkar som under rådande läge hade litet att göra. Gunnar
Jarring som var tillbaka vid C-byrån sommaren 1940 och syssel
satt med att rekrytera gränsombud, fick medfölja när man skulle
undersöka möjligheterna att använda dessa tolkar. Men det
förelåg inget intresse hos tolkarna för denna form av militär
tjänstgöring. Jarring föreslog istället att låta ett antal akademi
ker, som av olika anledningar var frikallade, mobiliseras frivil
ligt. På kort tid fick man ihop listor på lämpliga personer, som
var språkkunniga, intresserade och som hade god iakttagelse
förmåga. 58
Detta var början till en lång rad namnkunniga akademiker
som skulle komma att tjänstgöra vid C-byrån. En av dessa
akademiker, Thede Palm skolad till religionshistoriker i Lund
- inledde sin underrättelsekarriär vid C-byrån. Palm skulle efter
kriget bli chef för C-byråns efterföljare, T-kontoret, 1946. Ett
arbete som tidigare hade skötts av enbart militärer började nu få
civila och akademiska inslag. Bibliotekarier, arkivarier och mu
seitjänstemän blev viktiga krafter vid uppbyggandet av C
byrån.59
C-byråns organisation var uppdelad på dels en inre stabs
tjänstdel, dels en yttre organisation. Personalen som tjänstgjorde
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i den inre tjänsten var, med undantag för Petersen och Ternberg,
värnpliktiga. Personalen i den yttre tjänsten, den egentliga un
derrättelsetjänsten, var dels inkallade värnpliktiga dels frivil
liga rapportörer. Ytterligare en kategori av medarbetare var
civila specialister som tidvis efter behov inkallades för tjänst
göring vid C-byrån. Specialisterna var som exempel: tidnings
man, jurist, ekonom, radiohandlare m fl. Dessa arbetade även
för C-byrån när de inte var inkallade, ofta parallellt med sin
civila förvärvsverksamhet "av intresse för saken". 60
Ett exempel på utnyttjandet av civila experter var när byrån
hade behov av små agentradiostationer - sådana fanns inte att
köpa över disk. Kontakt togs med en pålitlig och kunnig radio
handlare som fick till uppgift att konstruera en bärbar liten
kortvågssändare. 61 Arbetet resulterade i att C-byrån inköpte tio
stycken mobila sändare. 62

Inre organisation
C-byråns inre organisation, det vill säga personal i inre tjänst
eller stabstjänst, utökades efter hand. Till att börja med bestod
den av som tidigare nämnts, Petersen själv, sonenRurik som var
reservofficer i kustartilleriet, samt en sekreterare. 63 Efter att
Gunnar Jarring anlände till byrån började den så smått växa.
Efterhand som krigshändelserna utvecklades växte också by
råns inre organisation. Fullt utbyggd bestod byråns inre organi
sation av en chef, en ställföreträdande chef, en expeditionsoffi
cer (vpl off), tretill fyraskrivbiträden,en kassörska,en officer (vpl)
med tre till fyra militära medhjälpare för tjänstgöring på den
fasta underrättelseavdelningen avdelningen sammanställde
information om broar, kraftverk, hamnar m m i grannländerna en till två (vpl) sjöofficerare för handläggning av marina ärenden,
en (vpl) förrådsförvaltare samt två ordonnanser som även fick
tjänstgöra som bilförare och radiopersonal. Totalt varierade antalet
mellan 15 och 18 medarbetare. Till dessa skall dessutom läggas de
civila specialisterna som tjänstgjorde vid byrån efter behov. 64

Yttre organisation
Den yttre organisationen som svarade för inhämtningen av
underrättelser utgjordes mer eller mindre av fast engagerade
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ombud eller medhjälpare. En del av dessa var inkallade värn
pliktiga, en del fungerade som frivilliga rapportörer.65
När Hellmuth Ternberg började på heltid vid C-byrån, års
skiftet 1940-41, sammanfördes truppförbandens gränsverksam
het med den som hade inletts av Jarring m fl längs den norska
och danska gränsen.66
Inledningsvis koncentrerades byråns resurser till utfrågning
av resande genom de så kallade "G-ombuden" (G för gräns).
Gränsombuden var ofta pass- och tullpersonal som tog på sig en
extrauppgift. G-ombuden utökades även med "hamnombud",
dessa var avsedda för att utfråga sjöfolk och resenärer över våra
hamnar. Organisationen för utfrågning vid gränser och hamnar
omfattade inledningsvis ett femtiotal personer. 67
Utöver utfrågning av resenärer vid gränsen, utfrågades även
flyktingar. I mars 1941 började den stora flyktingströmmen från
Norge och Socialstyrelsen inrättade ett flyktingläger i Öreryd i
Småland. Utfrågningen vid gränsen var inte längre möjlig, dels
på grund av antalet flyktingar, dels det nya omhändertagandet
av flyktingar som innebar transport direkt till lägret. Verksam
heten fick upptas på nytt i lägret och i samråd med Polisen,
Socialstyrelsen samt med hjälp av norska myndigheter. 68
Även i Skåne förekom utfrågning av flyktingar, främst judiska
och statslösa tyskar som flytt från Danmark efter ockupatio
nen.69
Under året 1941 övergick utfrågningen av resenärer vid grän
serna, till utfrågning efter hemkomst. Gränsombudens verk
samhet inriktades mot att "tipsa" byrån i Stockholm om intres
santa resenärer. Från C-byrån i Stockholm utgick utfrågare till
resenärens hemort. 70
I mitten av februari 1942 blev ryktena om tyska anfallsför
beredelser mot Sverige allt tätare. Bland de observationer som
inflöt till underrättelseavdelningen i Stockholm fanns danska
observationer som förutsåg ett anfall i mars. 71
Behovet av "förvarning" hade blivit intressant redan vid års
skiftet när de första ryktena om tyska anfallsförberedelser cir
kulerade. Adlercreutz hade nu drygt två år efter krigsutbrottet
fått sin underrättelseplan färdig. Uppgifterna till C-byrån var
bl a att skaffa meddelanden om "åtgärder, som kunna antagas
utgöra anfallsförberedelser mot Sverige". Förutom Norge borde
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hela Östersjöregionen - Danmark, Tyskland, Baltikum, Finland
- bevakas. 72
Behovet av förvarning blev en omslagspunkt för C-byrån
såväl organisatoriskt som för inriktning av underrättelseinhämt
ningen. För organisationen innebar det att "Grupporganisatio
nen" och "Marinorganisationen" skapades. Den sistnämnda
engagerade sjöfolket på ett tydligare sätt än tidigare, då utfråg
ning mer sporadiskt genomförts av hamnombuden.
Gränsombudens verksamhet inrymdes under 1942 i den så
kallade "Grupporganisationen". 73 Nu började organiserandet
på allvar, över i princip hela landet. Gränserna uppdelades i
olika distrikt och en gruppledare med ställföreträdare utsågs.
Dessa fick uppgiften att organisera underrättelsetjänsten på
båda sidor om gränsen inom ett angivet geografiskt område.
Underrättelseinhämtning utanför angivet område sköttes av
"Centralen" i Stockholm. Ur namnet "centralen" uppstod be
nämningen Centralbyrån, C-byrån. 74
Den geografiska indelningen och chefer för grupporganisatio
nen kan härledas till en odaterad lista ur C-byråns arkiv: 75
5-gruppen:
M-gruppen:
P-gruppen:
T-gruppen:
D-gruppen:
SH-gruppen:
H-gruppen:
J-gruppen:
G-gruppen:

Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Östergötland
Professor Åke Malmström, Lund
Västergötland, Bohuslän, Dalsland
Intendent Gustaf Munthe, Göteborg
Värmland
Bibliotekarie Thede Palm, Lund
Dalarna
Notarie Algot Törneman, Stockholm
Jämtland, Härjedalen
Kammarherre, James Dickson, Alingsås
Åsele, Lycksele, Pite lappmarker
Skogsförvaltare H Solem, Lycksele
Lule, Torne lappmarker
Konsul Hammaren, Kiruna
Norrbotten öster om Lule älv
Kammarskrivare G A Josefsson, Haparanda
Gotland
Fiskeriinspektör T Gustavsson, Visby

Organisation av grupperna gick till på så sätt, att grupperna
övertog redan befintliga gränsombud och frivilliga rapportörer
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samt sattes att utöka antalet ytterligare. Principen för rekryte
ring var som tidigare, resenärer av olika slag t ex affärsmän,
journalister och människor som i sin dagliga gärning hade ett
arbete som med viss sannolikhet erfordrades även efter en ocku
pation.76
Medlemmarna skulle längre fram komma att benämnas turist
ombud. Med "turist" avsågs att dessa skulle passera gränsen in
på främmande territorium och därigenom inhämta underrättel
ser i området närmast gränsen.77
Ytterligare en gren av organisationen var "Hembygdsrörel
sen", som skulle träda i kraft i händelse av ockupation. Rörelsen
kan betraktas som en slags "stay behind-organisation" en
organisation skapad för arbete bakom och inom fiendens linjer
en form av motståndsrörelse, där underrättelseverksamheten
var det viktigaste. Rekryteringen till rörelsen skulle ombesörjas
av Grupporganisationen och människorna till rörelsen rekryte
rades efter samma principer som grupperna. Det vill säga män
niskor som av någon anledning hade möjligheten att bli kvar i
ockuperat område.78 I utkast (23/5 1945) till framtida uppgifter
för C-byrån föreslås att "Hembygdsvården" vidmakthålls och ut
byggs inom Norrbottens och Västerbottens län samt på Gotland.79
Såvitt jag kunnat finna, finns det bara ett dokument som
sammantaget beskriver såväl den inre som yttre organisationen
över C-byrån. Dokumentet är ifrån september 1945 och får anses
som något av slutdokument över uppbyggnad och organisation.
Vid denna tid hade den allmänna försvarsberedskapen upphört
och förberedelser för avveckling av personal hade påbörjats. 80
Organisationen från 1945 omfattade ledning och sju avdel
ningar. Antalet människor i den inre organisationen var tolv st
och i den yttre ca 400 st, huvudsakligen ombud. Avdelningarna
var indelade enl följande:
•
Agentverksamhet under ledning av chefen och ställföreträdaren
"
Armeavdelning och hembygdsvård
"
Marin- och flygavdelning med 90 hamnombud
•
Fältarbetet med tio gruppledare och ca 300 turistombud
"
Fotografiska avdelningen, en man
"
Radioavdelningen1 personalen redovisades vid FRA, men stod
till byråns förfogande i mån av behov
"
Ekonomiavdelningen1 tre personer
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Att notera är att avdelningen för "fasta underrättelser" hade
upphört och att någon egentlig resurs för bearbetning av under
rättelser saknades. 81
År 1945 hade C-byrån 159 personer upptagna på sin krigspla
ceringslista. 82 Hur många som var frivilliga rapportörer kan man
bara resonera om. 83 Att antalet engagerade människor var myck
et stort, finns det inget som talar emot, snarare tvärtom. C-byrån
hade under drygt fem år successivt byggt ut organisationen till
att i princip omfatta hela landet.

Kontakter med svenska myndigheter

Att bedriva hemlig underrättelseverksamhet inom landet och
samtidigt undvika kontakter med myndigheter torde vara mycket
svårt. För C-byråns del blev det en balansgång mellan å ena
sidan kravet på sekretess, å andra sidan behovet och nyttan av
kontakter. 84
Chefen för underrättelseavdelningen. Adlercreutz. konstate
rar under 1940 att samråd med pass-, tull-, lots-, polismyndig
heterna samt med socialstyrelsen krävs för att kunna bedriva
verksamheten. 85
Hur samrådet skulle lösas med nödvändiga myndigheter
framgår inte av C-byråns arkiv. Ett sätt att lösa kontakterna var
som tidigare beskrivits, att närma sig nödvändig och lämplig
tjänsteman, inleda ett samarbete med denna och därmed lösa
problemen på lägsta nivå. Det mest optimala för byrån var
naturligtvis att rekrytera nyttiga tjänstemän som frivilliga till
byrån, bredvid sin ordinarie tjänst. 86
När problemen inte kunde lösas på lägsta nivå - det finns
åtskilliga rapporter angående trassel med polis och övervak
ningsorganisationen - blev lösningen att via sektionschefen
ordna upp problemen. 87
För att underlätta grupporganisationens verksamhet längs
gränserna, formulerade Petersen i maj 1943, ett förslag till "fri
brev" för C-byråns medlemmar.
Förslag till övervakningscheferna, avsteg från gällande best ang perso
nal i illegal underrättelsetjänst. Nödvändiga avsteg:
• Överskridande av gränser i båda riktningar utan tillstånd och
nödvändiga handlingar.
• Utlänningars tillfälliga uppehåll inom förbjudna områden.
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• Begagnandet av felaktiga namn, identitetskort eller andra legitimationshandlingar.
• Innehav av vapen, ammunition och sprängmedel.
" Radioförbindelser.
" Sammanträffande med utlänningar.

Något beslut i ärendet har jag inte funnit. 88
Förslaget gick förmodligen inte igenom, kanske kom det inte
längre än till sektionschefen vid Försvarsstaben. Emellertid är
förslaget intressant då det pekar på dels svårigheter, dels på
typen av verksamhet som bedrevs längs med gränserna.
För att bedriva illegal underrättelseverksamhet utomlands
krävs det adekvat persondokumentation. Förfalskad dokumen
tation får nog anses som mer eller mindre nödvändigt och C
byrån utgjorde inget undantag. C-byråns behov av id-kort, pas
sertillstånd, pass m m tillgodosågs, så långt jag kan utröna, av
Statens Kriminaltekniska Anstalt. Det finns flera bevarade hand
lingar ställda till SKA, angående beställning av stämplar och
tryckta kort enligt prov. 89 Ett falskt pass återfinns i Hellmuth
Ternbergs arkiv, passet är utställt i Ternbergs täcknamn, Georg
Bross.90
Tidigt insåg ledningen för C-byrån behovet av radioförbindel
ser, särskilt om inhämtningen skedde utomlands och underrät
telserna inte skulle bli för gamla. Till byrån anslogs 1941 medel
för införskaffandet av tio mobila sändare samt en basradiosta
tion.91 Inledningsvis upprättades en radioavdelning med bi
stånd av Försvarsstabens signal- och kryptoavdelning för att ta
hand om radioförbindelserna.92
Ur signal- och kryptoavdelningen uppstod Försvarsväsen
dets Radio Anstalt - FRA - den 1 juli 1942. FRA blev en egen
självständig myndighet. 93 Anstalten omhändertog huvuddelen
av C-byråns radioförbindelser med agenter. För att lösa uppgif
ten avdelades särskild personal för radiotrafik, utarbetande av
krypton samt för chiffrering och dechiffrering. C-byrån hade
ständig tillgång till personal ur FRA efter behov. 94 Samarbetet
mellan FRA och C-byrån fungerade väl ända fram till hösten
1944. Helt plötsligt utestängdes FRA:s sambandsman från C
byråns inkommande primärmaterial och chefen för FRA ut
trycker sin irritation i en skrivelse till Försvarsstaben. 95 Orsaken
till "fnurran på tråden" tycks vara en längre tids friktion mellan
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chefen för FRA och chefen för Försvarsstaben sekt II. Konflikten
gällde i princip vem som skulle bestämma över underrättelse
tjänsten. Konflikten kulminerade med FRA-chefen Thorens för
slag att ta över C-byrån. 96 Arbetet fortsatte trots konflikten och
den fick egentligen inte någon lösning förrän efter kriget. 97
Kontakterna med de svenska myndigheterna innebar risker
för verksamhet och människor. Under den s k "Paulssonaffä
ren", som utspelades kring årsskiftet 1944-45, framkom det att
en tjänsteman vid den nybildade Statens utlänningskommission
(tidigare under Socialstyrelsen) hade lämnat ut uppgifter om
utlänningar i Sverige till Tyskland. För C-byrån innebar detta att
minst två agenters placering och identitet hade blivit röjda. De
röjda agenterna var en tyska, Erika Schwarze, och en finne, Otto
Kumenius. Åtgärderna från C-byrån, när uppgifterna blev kän
da, var att omedelbart låta agenterna "gå under jorden" för att
skydda dessa, främst ifrån Gestapo. 98

Anslag och budget
Det finns mycket få bevarade dokument som berör ekonomin
vid C-byrån. Kvarlämnat är årsredovisningar, anslagsframställ
ningar för intensifiering av verksamheten och större anskaff
ningar av radiomateriel. 99 Verifikationerna över gjorda utbetal
ningar sparades under inneliggande räkenskapsår och redovisa
des för ansvarigt statsråd en gång per
Redovisningen för
departementschefen gick till på så sätt, att Petersen redovisade
årets verifikationer tillsammans med en årsredovisning. Efter
departementschefens genomgång av verifikationerna, brändes
dessa. 100
Den inofficiella underrättelsetjänsten tilldelades inlednings
vis 100 000 kronor för första årets verksamhet. Därefter ökades
anslaget till 120 000 kronor per år. Större utgifter som tidigare
nämnts, intensifiering av verksamhet och större materielinköp
krävde en anslagsframställan till Kungl Maj :t. 101 Löner till perso
nalen samt kostnader för inrikes resor med tåg, gick över För
svarsstabens allmänna anslag. 102
Anslaget till byrån fördelades överslagsmässigt till en budget
enligt följande diagram.
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Av det totala anslaget fördelades ca 90 % till kostnader för ren
underrättelseverksamhet. Med de 40 % som avsattes till s k fasta
och tillfälliga ombud avsågs kostnader för agenter, främst i våra
grannländer. För s k direkta upplysningar eller med andra ord,
köp av information, avsattes ca en femtedel av tilldelade me
del.103
För att få perspektiv på anslaget till C-byrån, kan en jämförel
se med säkerhetstjänstens kostnader göras. Dessa ger vid han
den att enbart telegramkontrollen, dvs censur eller stopp av
telegram, kostade lika mycket som statens utgifter för verksam
heten vid C-byrån. 104

Samman/attning
C-byrån startades med 100 000 kr och två tomma händer. Efter
den inledande rekryteringen av Jarring och Ternberg började
organisationen växa. Inslaget av civila medarbetare med akade
misk skolning var stort, emellertid fanns ingen underrättelse
utbildad personal.
anslaget var relativt litet krävdes frivilliga
insatser. Byråns personal rekryterades med stor omsorg, arbetet
krävde såväl pålitlighet som diskretion. C-byrån var organise
rad på en inre och en yttre del. Vid den inre tjänstgjorde ca 15
personer och anpassades efter behov. Yttre organisationen var
inledningsvis inriktad på att ta hand om de underrättelser som
kunde erhållas från resenärer och flyktingar, i samband med
inresa till Sverige.
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1942 får anses som en omslagspunkt för C-byrån. När osäker
heten angående Tyskland var som störst krävdes bättre insatser
av underrättelsetjänsten. För C-byrån innebar det att verksam
heten blev mer aktiv. Gränsverksamheten utökades och omor
ganiserades till en landsomfattande gruppindelning. Avsik
ten med Grupporganisationen var att dels förvarna om tyska
företag, dels förbereda underrättelsetjänst vid ev ockupation.
Vidare påbörjades uppbyggnaden av Marinorganisationen un
der 1942 vars syfte var att förvarna för tyska invasionsföretag. C
byrån utökades successivt och anpassade organisationen konti
nuerligt ända fram till krigsslutet.
Anslaget får anses som blygsamt och innebar att andra lös
ningar än kostnadskrävande måste sökas. "Nöden är uppfin
ningarnas moder".
Samarbetet med svenska myndigheter var inledningsvis be
svärligt. Det blev en balansgång mellan å ena sidan sekretess och
å andra sidan nödvändigheten av samarbete.

Underrättelseverksamhetens former
och innehåll
Avsnittet syftar till att analysera verksamhetens målsättning,
former och innehåll. Detta görs utifrån den klassiska underrät
telsecykeln, genom en beskrivning av inriktning, inhämtning,
bearbetning och delgivning.

Inriktning
När Försvarsstaben fick det första anslaget till inofficiell under
rättelseverksamhet erhölls ingen instruktion eller målsättning
för verksamheten och någon egentlig instruktion för C-byrån
utarbetades överhuvudtaget aldrig. 105 Detta utesluter emellertid
inte att viss inriktning gavs efter hand. I det bevarade arkivet för C
byrån finns dock mycket få dokument som pekar på tydliga inrikt
ningar av verksamheten. Kanske gavs instruktionerna muntligen
efterhand eller så är de utgallrade. Möjligheten att C-byrån var
"frisvängande" i hög utsträckning kan heller inte uteslutas.
Vilka var förväntningarna på den nya verksamheten? I sam
band med Försvarsstabens och underrättelseavdelningens in-
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rättande gavs instruktionen, "att inhämta, bearbeta och över
siktligt förvara samt delgiva underrättelser om / ... / betydelse
fulla förhållanden i utlandet, särskilt grannländerna ...". Adler
creutz framlade först i april 1939 "Synpunkter rörande uppgö
rande av en underrättelseplan". Synpunkterna ledde dock inte
fram till att någon underrättelseplan upprättades förrän på
nyåret 1942. Den 4 april 1940 nedtecknade Adlercreutz en redo
visning över den gångna tidens underrättelseverksamhet. Om
de särskilda underrättelsekällorna skrev han;
att ett agentväsende inte kan improviseras utan kräver, förutom
penningmedel, skolade personer. Utbildning tager tid. Tid erfor
dras också för att "spela in" agenter i ett krigförande land, där
bestämmelserna avseende förhindrande av underrättelseverksam
het vid krigets utbrott skärps på ett drakoniskt sätt, så vitt icke detta
skett redan i fred. 106

Förväntningarna på den inofficiella verksamheten framstår inte
som höga, åtminstone inte för närmaste framtid och verksamhe
tens viktigaste inriktning tycks vara inhämtning med agenter.
Som jag har beskrivit tidigare blev Petersens första uppgift att
etablera samarbete med Finland vintern 1940 och detta får väl
anses som den första inriktningen.
Därefter och i samband med "Weseriibung" fick den inoffi
ciella grenen ta hand om de underrättelser som kom över grän
serna från Danmark och Norge.
De bevarade årsredovisningarna för byrån, tillsammans med
övrig fragmentarisk information torde kunna användas som
indikationer på större inriktningar.
En årsvis sammanställning av antalet inlämnade rapporter
över respektive land i närområdet, har sammanställts till ett
diagram (nästa sida). Ur diagrammet kan förändringar i rap
portantal utläsas och jämföras med övrig information.107
Några dramatiska förändringar kan inte utläsas ur diagram
met. Rapporterna från Tyskland dominerar oavsett det totala
antalet rapporter och utgör i princip hälften av alla rapporter
som överlämnades till underrättelseavdelningen. Underrättel
ser från Norge upptar en betydande del av rapporterna och
svarar för ca 25 % under alla åren, dock kan en nedgång noteras
från 43 / 44. Danmark har ingen framträdande plats förrän 43 / 44
då en stadig ökning kan noteras. Underrättelser från Finland
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minskade totalt sett kontinuerligt från och med året 41/ 42 och en
vändpunkt kan först utläsas 44/ 45. Slutligen, Ryssland förefal
ler ha varit ett intresse under 40/ 41. Därefter utgör Ryssland
endast en marginell företeelse om man ser till antalet rapporter.
Att notera är att källmaterialet inte säger något om rapporternas
värde och betydelse. Det vill säga, att ett litet antal kvalificerade
rapporter från en central källa kan betyda mer än ett stort antal
från sämre källor. Trots denna möjliga felkälla bedöms underla
get tillsammans med övrig information ha ett värde.
I januari 1942 var underrättelseplanen från underrättelse
avdelningen klar. För C-byrån betydde det inhämtning av un
derrättelser om utländska förhållanden och då främst i grann
länderna. Vidare innebar planen att anfallsförberedelser mot
Sverige skulle upptäckas och klarläggas förvarning.
Sommaren 1942 började de väsentliga underrättelserna angå
ende Tyskland, som erhållits från FRA, att tryta. FRA lyckades
tidigt "knäcka" den tyska telegramtrafiken som gick över för
hyrda svenska ledningar. Bortfallet av telegramtrafiken var ur
underrättelsesynpunkt kännbar. 108 Denna faktor bedöms också
ha påverkat C-byråns verksamhet.
Ytterligare en omständighet som bedöms ha påverkat verk
samheten vid C-byrån, var omorganisationen av Försvarsstaben
den 1 oktober 1942. De tidigare avdelningarna omorganiserades
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till två sektioner. Underrättelsetjänsten samlades i sektion Il i en
inrikes- och en utrikesavdelning samt en krigshistorisk avdel
ning. C-byrån kvarstod som tidigare direkt under sektionsche
fen. Samtidigt som omorganisationen skedde, byttes även en del
personal. Chef för sektion Il blev kommendör Daniel Landqvist
emedan Adlercreutz försvann till andra uppgifter. Med Land
qvist följde en tydligare inriktning och effektivare arbetsord
ning för underrättelsetjänsten.109
Ytterligare en beskrivning över inriktningen kan utläsas ur
Ternbergs "PM över C-byrån"110 och sammanfattas enligt följan
de:
• 1941 krävde den hotande konflikten mellan Tyskland och
Ryssland en intensifiering i Finland.
• De tyska framgångarna mot Ryssland krävde förvarning mot
företag liknande de som utgått mot Danmark och Norge. För
att samtidigt kunna följa de allierades ev invasionsföretag
skapades Marinorganisationen. I detta syfte nyorganiserades
även verksamheten i Baltikum.
• Hotet från Tyskland medförde att verksamheten vid gränser
na mot Danmark, Norge och Finland krävde en förbättring.
1942 genomfördes därför den s k Grupporganisationen.
• Mot slutet av 1944, när det tyska anfallshotet inte längre
existerade, ställdes krav på underrättelsetjänsten i samband
med möjliga svenska aktiviteter utanför de egna gränserna.
En verksamhet som lätt glöms bort när resonemang kring under
rättelsetjänstens inriktning förs, är förberedelserna för under
rättelser i händelse av krig och då särskilt vid en ev ockupation.
Denna uppgift tillhörde C-byrån i och med rekrytering till och
organiserandet av den s k Hembygdsrörelsen. 111

Inhämtning
C-byrån utnyttjade flera olika metoder för inhämtning av under
rättelser, dock finns det mycket få dokument i arkivet som
närmare beskriver metoderna. En intressant fråga i samman
hanget är om byrån utnyttjade någon allmängiltig metod eller
om metoderna anpassades efter förutsättningar och möjlig
heter.
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Vid en sammanställning av information om inhämtning, kan
följande metoder urskiljas:

Utfrågningstjänst, utfrågning av resande, flyktingar och sjöfolk.
Inledningsvis genomfördes arbetet vid gränsövergången. När
trafiken vid gränserna blev alltför omfattande och kraven på
specifika underrättelser blev högre, frångicks metoden att ut
fråga vid gränsen. Arbetet vid gränsen inriktades på att peka ut
intressanta resenärer och flyktingar. Själva utfrågningen ge
nomfördes därefter på resenärens bostadsort resp i de svenska
flyktinglägren. 112
Agentverksamhet, C-byrån utnyttjade både svenskar och utlän
ningar som agenter113 • Dock är det svårt att fastställa omfattning
en av antal och verksamhet.
Intressanta resenärer kontaktades och fick specifika inhämt
ningsuppgifter. Ternberg hade själv 1940 rest under falskt namn
som journalist för DN till Baltikum. Detta födde tanken på
nyhetsbyrån PANI. Nyhetsbyrån startades 1941 och avsikten
var att dels skapa en täckadress för C-byrån, dels underlätta
resor för agenter i främmande länder.114 Ytterligare en intressant
yrkeskategori var representanter för företag. 115
I flyktinglägren rekryterades också blivande agenter. Männis
kor från både Baltikum, Norge och Danmark, rekryterades och
utbildades av C-byrån.11 6
Agentverksamheten krävde radioförbindelser och innebar att
lämpliga radio-apparater behövde anskaffas. 117 Radioförbindel
ser med illegala stationer upprätthölls för längre eller kortare
tid, med Norge, Danmark, Schweiz, Ungern och Baltikum. 118
Grupporganisationen med turister svarade för kontakter med mot
ståndsrörelsema i Norge och Danmark samt inhämtningen med
s k turister i gränsområdena. Turisternas uppgifter var att notera
förändringar i dislokation samt skaffa uppgifter av militär
geografisk natur, även kallade fasta underrättelser.
Kontakterna med motståndsrörelserna gick ut på att dels föra
underrättelserna vidare mot att man fick ta del av dem, dels att
skydda kurirerna från svensk säkerhetstjänst. 119
Marinorganisationen med hamnombud skapades 1942 för att dels
utfråga resenärer, dels kartlägga och förvarna om sjö- och in100

vasionsföretag. 120 Arbetet koncentrerades innanför spärren till
de tyska Nord-och Östersjöhamnarna och utanför spärren på
invasionsförberedelser i England och Främre Orienten. 121 Som
observatörer rekryterades sjöbefäl i handelsflottan. 122 I och med
att befälet var knutna till byrån, var förutsättningarna att erhålla
förvarning via fartygens radio123 goda.

Kurirtrafik åt UD var ytterligare ett sätt att låta C-byråpersonalen

röra sig någorlunda fritt utomlands. C-byrån tillhandahöll ku
rirer efter behov och eget intresse. Ibland tillkom även resor på
önskemål från byrån. 124 Syftet med och antalet resor går inte att
kartlägga i detalj. Dock gav resorna möjlighet till inhämtning på
plats samt att kontakter utomlands kunde upprätthållas.

Byte och köp av underrättelser var en metod som Petersen själv
ägnade sig åt. 125 Omfattningen av denna verksamhet är idag
omöjlig att rekonstruera. Det jag vet är att ca 20 % av C-byråns
penningmedel avsattes som betalning för underrättelser . 126 Som
en följd av kontakterna och underrättelseutbytet fick inte Peter
sen ta del av övriga underrättelser vid utrikesavdelningen. Skä
len som angavs, var att det fanns en risk att avdelningens övriga
material kunde föras vidare. 127
En klassisk metod, åtminstone i agentromanerna, är att inhämta
underrättelser via "sängvägen". Det har förekommit obekräftade
rykten att så skulle varit fallet även med C-byrån. Ryktet kan inte
bekräftas, dock kan följande citat peka i den riktningen, att man
inte var helt främmande för metoden i fråga. Citatet är hämtat ur
en rapport från Ternberg till Petersen angående en intressant ryss
som tagit kontakt med ett par kvinnor. Ternberg skriver:
Jag har uppmanat damerna att vara beredda till det största offer för
fäderneslandet men de anse att det i nuvarande läget dock finns
gränser / ... / vi kanske kan spela in någon mindre nogräknad dam
med bil. 128

Bearbetning
Avsikten med den inofficiella verksamheten torde inte ha varit
bearbetning av underrättelser utan snarare inhämtning. Trots
detta skedde viss bearbetning vid byrån.
Före kriget genomfördes endast bearbetning av material om
Ryssland, Finland och Baltikum. Rapporter om övriga länder
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samlades i s k underrättelseliggare. 129
Adlercreutz hade avsikten att allt underrättelsematerial skul
le bearbetas vid Försvarsstabens underrättelseavdelning. Nå
gon effektiv bearbetning skedde egentligen inte förrän Försvars
staben omorganiserades och en ny chef hade utsetts.130 Land
qvist skapade en ny detalj - underrättelsedetaljen - vars uppgift
var att sammanställa och bearbeta alla inkommande underrät
telser. Enligt Carlgren fungerade denna verksamhet väl först
1944 .131
Vid C-byrån fanns inledningsvis inga resurser för att genom
föra underrättelsebearbetning. Arbetet med inkommande un
derrättelser inskränktes till omskrivning för att skydda källan
samt en värdering av källans trovärdighet.132
Utfrågningen av intressanta resenärer gav bl a informationer
om utländsk industrikapacitet och ekonomi. Så föddes tanken
på att denna information skulle kunna vidareutvecklas genom
bearbetning. C-byrån organiserade en ny detalj för detta ända
mål, bestående av en chef och två utfrågare, under 1941.134
Detaljen erhöll senare namnet "Industriutredningen". Utfråg
ningen utvecklades till att särskilda frågeformulär utarbetades
till utvalda och frivilliga resenärer. Inhämtningen övergick på
så sätt från passiv till mera aktiv inhämtning.135
Industriutredningen flyttade under 1943 till Stockholms hög
skola och leddes av docenten i nationalekonomi Torsten Gård
lund.136 Detaljen blev självständig i förhållande till C-byrån vad
avser bearbetning. Förmodligen fick ekonomerna hjälp med
själva inhämtandet av upplysningar, precis som tidigare.
För att få en uppfattning om verksamheten lämnas här prov på
frågor till industriutredningen:
Nickeltillgången i Nordfinland?
Vad innebär förlusten av Sicilien för tyska industrin?
Kan tillgången på fosforit från Estland påverka de militära disposi
tionerna ? 137
Gränsverksamheten som var inriktad mot Danmark och Norge,
erhöll från framförallt den norska motståndsrörelsen militär
geografiska underrättelser.
Dessa underrättelser kom att kallas "fasta underrättelser" och
bearbetades vid byrån på så sätt att kartor kompletterades med
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detaljinformation om broar, kraftverk, flygfält etc. 138
Ytterligare bearbetning vid C-byrån var de tyska truppernas
dislokation i Norge. Genom att erhålla underrättelser om tyska
järnvägstransporter i Norge, från en högre norsk järnvägstjäns
teman med täcknamnet II Adolf", kunde byrån hålla reda på
större förflyttningar. Som komplettering till järnvägsunderrät
telserna erhölls från en norsk bryggeridisponent kompletta
uppgifter om ölleveranser till samtliga förläggningsorter i Nor
ge. Genom kännedom om dagsransonerna, kunde således an
talet tyskar fastställas. Problemet med "ölunderrättelserna" var
att dessa inte skilde på civil och militär personal.
1945 försvann avdelningen för fasta underrättelser och byrån
var helt inriktad på inhämtning.139

Delgivning
C-byrån delgav sina underrättelser till underrättelseavdelning
en, senare sektion II vid Försvarsstaben. Där fördelades rappor
terna för bearbetning och därefter brändes de. 140
Diagrammet nedan åskådliggör det totala antalet rapporter
budgetårsvis som C-byrån delgav till underrättelseavdelningen
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för bearbetning. I diagrammet saknas det ett drygt hundratal
rapporter från åren 1943-1945 som ej numrerades. Dessa rappor
ter benämndes "militärpolitiska" resp "personupplysningar".
Skälet till att dessa saknas uppges vara sekretessen och att
delgivning var "strängt begränsad" . 141 Orsaken till ovanstående
uppgift kan inte beläggas.
Ur diagrammet kan noteras att det totala antalet delgivna
rapporter mer än fördubblades från de inledande åren till slut
året 44/ 45. Omslagspunkten som tidigare beskrivits får ytterli
gare stöd ur diagrammet, då antalet rapporter ökar kraftigt
under året 43 / 44.

Sammanfattning
Från en något trevande inledning de första krigsåren, då tydlig
inriktning och målsättning tycks saknas, framstår 1942 som en
omslagspunkt för C-byrån. Inriktningen, förutom att inhämta
underrättelser i våra grannländer, kom att bli förvarning mot
tyska aktiviteter. Förvarning framstår som en uppgift i fokus, i
princip ända fram till att tysk offensiv förmåga saknades. Övriga
inriktningar som är värda att framhålla är de som vidtogs mot
Danmark och Norge i samband med planerna "Rädda Dan
mark" och "Rädda Norge". C-byrån bidrog starkt till dels mili
tärgeografiskt underlag, dels till information om de tyska dispo
sitionerna i resp land.
Inhämtningen var fram till 1942 mer passiv än aktiv. Från 1942
framstår denna som betydligt mer aktiv. De främsta metoderna
bedöms ha varit utbytet med motståndsrörelserna i Danmark
och Norge och med agenter och resenärer mot Tyskland. Vad
gäller förvarning mot invasionsföretag i främst Östersjön be
döms Marinorganisationen varit en viktig källa, dock under
uppbyggnad från och med 1942.
Vid C-byrån genomfördes viss bearbetning av underrättelser,
dels de s k fasta underrättelserna, dels industriutredningarna. I
och med att arbetet vid Försvarsstaben bedrevs mer målmedve
tet efter omorganisationen 1942 och att industriutredningarna
blev en egen enhet 19431 kom C-byrån därefter i allt väsentligt att
bli en ren inhämtningsorganisation.
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Hemligt utbyte och samarbete
Inledning
Redan tidigt under kriget stod det klart att underrättelseutbyte
med främst de nordiska länderna var väsentligt. Emellertid var
sådant utbyte en fråga om förtroende och gav inget nämnvärt
resultat förrän efter en viss tid. 142
Föreliggande avsnitt skall diskutera arbetsvillkoren för C
byrån och skillnaderna i verksamheten gentemot de krigförande
lägren. Diskussionen förs som en beskrivning av underrättelse
möjligheterna och kontakterna land för land, med utgångspunkt
från Finland, Tyskland, Danmark och Norge.
En betydande svårighet för att beskriva kontakter och verk
samhet är att källmaterial många gånger saknas. Detta gäller i
synnerhet för fallet med Tyskland. En annan svårighet är ordens
betydelse. Ordet "samarbete" leder lätt, åtminstone i fråga om
Tyskland, till en diskussion av moralisk natur. Någon form av
orddefinition krävs för att beskrivningen skall bli saklig.
Orden som kräver definition är kontakter, utbyte och samarbete.
Några färdiga definitioner för dessa ord i underrättelsesamman
hang har jag inte kunnat finna. Med hjälp av en vanlig ordbok
och egna kunskaper har dock en definition gjorts.
Kontakter betyder att förbindelser söks och upprätthålls. Syftet
med dessa är att skapa förtroende för varandra och skapa möjlig
het, om så erfordras, att snabbt inleda ett inofficiellt utbyte eller
samarbete. Kontakterna ger också option att överbringa inoffi
ciella meddelanden mellan statsmakter.
Utbyte av underrättelser innebär att utväxling av underrättel
ser sker. Dvs att päron byts mot äpplen eller en affärstransaktion
där inga pengar förekommer.
Samarbete betyder att man arbetar tillsammans mot ett gemen
samt mål eller syfte. I detta sammanhang betyder underrättelse
samarbete ingalunda att alla underrättelser delges till ev samar
betspartner. Det betyder snarare att underrättelser av en viss typ
eller inom ett visst område delges eller byts. Innebörden kan
också vara att för underrättelsetjänsten betydelsefulla tekniska
landvinningar och underrättelsemetoder delges, dock utan att
man delger inhämtat material.
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Ett av syftena med den inofficiella underrättelsetjänsten var
att skapa kontakter och idka utbyte av underrättelser. Hur dessa
kontakter skulle utvecklas och hur pass nyttiga de skulle bli,
kunde självfallet ingen veta i förväg.
C-byråns kontakter betraktades bitvis med skepsis från både
den officiella underrättelsetjänsten och från Utrikesdepartemen
tet. Orsakerna kan säkert sökas ur flera aspekter. En aspekt är att
det uppstod konkurrens mellan de olika kunskaparna och dess
organisationer. 143 En annan aspekt är, att det man inte visste så
mycket om, kom att framstå som både onödigt och farligt. Att i
efterhand rekonstruera alla kontakterna både inom Sverige och
utomlands är omöjligt och manar till en viss försiktighet när
omdömen skall fällas.
Petersen inledde det inofficiella arbetet med kontakter i Fin
land. Efterhand ökade omfattningen över antalet länder som C
byrån upprätthöll kontakter med. Efter att Ternberg hade börjat
vid C-byrån gjordes en uppdelning av länder mellan chef och
ställföreträdare. På Ternbergs lott föll kontakter med Finland,
Tyskland, Ungern, Turkiet och Schweiz, medan Petersen tog
hand om kontakterna med de västallierade.144

Finland
Verksamhet
Kontakterna med Finland hade lång tradition tillbaka i tiden,
inte minst från kriget mellan "Vita och Röda". Ett litet antal
svenskar hade tjänstgjort i Finland under detta krig. Underrät
telsebyrån hade också bedrivit verksamhet tillsammans med
Tyskland i Finland under första världskriget.145
När Finland hamnade i krig med Sovjetunionen i slutet av
1939 låg det i svenskt intresse att följa Finlands kamp, men också
att kunna bedöma om Sovjetunionen förberedde anfall mot
Sverige.1-16
Det svenska intresset innebar att ett underrättelsesamarbete
med Finland skulle vara önskvärt. Petersen erhöll på uppdrag av
Thörnell uppgiften att träffa en överenskommelse med Manner
heim om underrättelsesamarbete. Beslutet blev att skicka en
finsk förbindelseofficer till Sverige och valet stannade på en
officer vid namn Georg Enckell. Förbindelseofficeren vistades i
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Sverige ca tre månader under vinterkriget och återkom därefter
på kortare besök. 147 Petersen meddelar kort till Adlercreutz i nav
1940 att utbyte mellan Finland och Sverige har skett, samt att
Finland har en permanent förbindelseofficer som står i personlig
förbindelse med C-byrån. 148
Vilka underrättelser utbyttes med Finland? Ternberg som
hade hand om Finlandskontakterna försåg finnarna med under
rättelser om Tyskland. Tillvägagångssättet var att Enckell vid
möte med svenskarna, hade klart för sig vad han ville veta och
detsamma var förhållandet med C-byrån. Förbindelserna med
Enckell skulle efter kriget starkt ifrågasättas. C-byråns ledning
anklagades för att ha gått för långt i förbindelserna, det påstods
näst intill att Enckell hade "gått som barn i huset". 149 Vad fick
svenskarna ut av utbytet med Enckell? Det vet jag inte säkert,
men sannolikt erhöll Sverige upplysningar om Sovjetunionen
som var ett viktigt intresseområde.
Det finns en bevarad rapport från augusti 1940 som berör
förhandlingar om underrättelsesamarbete. I korthet berör rap
porten underrättelser från Baltikum, underrättelsekurser i Fin
land samt organiserandet av posteringar bakom fiendens linjer.
I Baltikum hade C-byrån kontakter med en organisation, vars
möjligheter att vidarebefordra underrättelser var små. Detta
problem skulle lösas med finsk hjälp. Finland bedrev utbildning
för radiopatruller som skulle sändas in i Sovjetunionen och
Sverige erbjöds att delta med en till två elever. Vidare fanns det
tankar i Finland på att utbilda radioposteringar som kunde
kvarlämnas vid en ockupation. Iden betraktades som intressant
ur svensk synvinkel. 150 Jag skall återkomma till iden med radio
poster längre fram.
Efter krigsutbrottet midsommaren 1941 förändrades det all
männa förhållandet till Finland. Landet var nu krigförande och
bundsförvant till Tyskland. För den officiella underrättelse
tjänsten innebar det att underrättelserna från Finland sakta men
säkert minskade. Finnarna angav som skäl, att risken för läckor
till de allierade var för stor. Motsvarande åtgärder vidtogs på
den svenska sidan, där en mera likvärdig behandling av de
krigförandes attacheer eftersträvades. 151
Om svårigheterna för den officiella underrättelsetjänsten även
gällde den inofficiella är svårt att uttala sig om och får lämnas
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öppet. Helt klart är att Petersen hade utmärkta förbindelser med
Finland.
Sommaren 1943 samtalade C-byrån med Finland om etable
rande av ett underrättelsenät i Finland. Vid en ockupation skulle
"nätet", från olika väg- och knutpunkter, rapportera via radio
till Sverige. Personalen skulle vara finsk och radiornaterielen
från Sverige. 152 Enligt Stig Axelsson (SAX), C-byråns radio
ansvarige, som fick uppgiften att utarbeta detaljerna sommaren
1944, omfattade planen nära 200 radiostationer. Alla dessa sta
tioner skulle inte finnarna klara av att få fram och de uttryckte
önskemål om hjälp. 153 C-byrån erhöll hösten 1944 ett extraanslag
om 80 000 kronor för anskaffning av radioapparater och intensi
fiering i norra Sverige154. Hur många radioapparater som slutli
gen hamnade i Finland har jag inte funnit belägg för.
Samarbetet med Finland under andra världskriget avslutades
i princip med att operation "Stella Polaris" genomfördes. Opera
tionen genomfördes några dagar efter vapenstilleståndet i Mosk
va den 19 september 1944. Stella Polaris omfattade överförandet
av den finska underrättelseavdelningen, med såväl personal
som materiel till Sverige. Till Härnösand och Gävle kom fyra
fartyg med ca 1 000 människor och ca 170 lådor underrättelse
material, bl a underrättelsetjänstens arkiv. 155 Orsaken till opera
tionen var finsk rädsla för en katastrof om Sovjetunionen skulle
ockupera Finland. Medgivande till operationen gav den svenske
försvarsstabschefen den 22 juni 1944. C-byråns uppgift var att
delvis svara för kontakterna med Finland samt svara för trans
port och första omhändertagande i Sverige. Till Sverige korn en
last med främst människor som vida översteg de ansvarigas
medgivande. C-byrån fick skulden för fadäsen, trots att inga
skriftliga överenskommelser hade gjorts. Finland krävde senare
arkivet tillbaka, men återfick det aldrig

Arbetsvillkor

Om man skall beskriva de arbetsvillkor som rådde för C-byråns
verksamhet gentemot Finland så präglades dessa åtminstone
inledningsvis av öppenhet. Parollen "Finlands sak är vår" torde
även präglat de inofficiella aktiviteterna. Frågan är snarare om
verksamheten kan betraktas som inofficiell när Sverige under
vinterkriget inte förklarade sig som neutralt. Så vitt jag kan finna
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så erfordrades det inget särskilt hemlighetsmakeri under de
första krigsåren. Dessutom var det få människor inblandade i
förbindelserna.
Förändringen i relationerna kom med Finlands förbund med
Tyskland. Såväl Finland som Sverige intog en stramare inställ
ning till varandra. Sannolikt hade C-byrån även under denna tid
goda kontakter som antagligen fick skötas mer diskret med
hänsyn till rådande omständigheter. Sovjetunionen framförde
misstankar om att Sverige uppmuntrade Finlands krigföring i
hemligt samförstånd med Tyskland157 •
Avslutningen för C-byråns kontakter med finska underrät
telsetjänsten, utrustning till radiopatrullerna och Stella Polaris
fick troligen skötas med hög diskretion av hänsyn till Sovjet
unionen.

Sammanfattning
De svenska möjligheterna att inhämta underrättelser från Sov
jetunionen och Baltikum var under vinterkriget små. Främst
med hänsyn till avståndet och den korta förberedelsetiden. Sam
arbetet som genomfördes tillsammans med Finska underrättel
setjänsten angående Sovjetunionen och Baltikum, måste därför
med dåtidens perspektiv anses som värdefullt, då osäkerheten
angående Sovjetunionens intentioner torde varit stor. Några
negativa synpunkter på detta samarbete har jag svårt att finna,
särskilt då Sverige inte förklarade sig som neutralt. Samarbetet
kan snarare ses som officiellt.
Inofficiella underrättelsekontakter bygger i mångt och myck
et på förtroende mellan de inblandade. Att bygga upp förtroen
de mellan människor tar tid. De svensk-finska kontakterna var
utmärkta och kunde förmodligen inte regleras av dagsaktuell
politik. Eftersom jag inte vet hur omfattande kontakterna var
under perioden när Finland stod i förbund med Tyskland, så kan
jag heller inte moralisera över dem. Det torde snarare vara så att
det fanns ett visst värde i att kontakterna inte avbröts under den
"kyliga" perioden. När Röda armen närmade sig Finland och
separatfreden skulle slutas, så borde den finska osäkerheten
avseende Sovjetunionens avsikter spridit sig till Sverige. C
byråns kontakter kan i ljuset av den situationen ses som en
gardering och ett sätt att hålla sig informerad.
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Dock får väl den sista delen av samarbetet1 Stella Polaris,
anses som något tveksam, åtminstone sett ur den finska rege
ringens perspektiv.

Tyskland
Verksamhet
De inofficiella kontakterna med Tyskland hade en gammal tra
dition som kan härledas tillbaka till första världskriget. 158
Hösten 1936, innan Försvarsstaben hade bildats1 var Adler
creutz företrädare, överstelöjtnanten Helge Jung på besök i
Tyskland. Kontakten som då etablerades med den tyska under
rättelsetjänsten Abwehr under amiral Canaris1 gällde enbart
1
förhållanden österut, i främsta rummet de baltiska staterna och
dessas strategiska läge". Dessa Tysklandskontakter upprätt
hölls under yttersta sekretess och är svåra att härleda vidare.159
Sverige hade ett livligt utbyte av allmänna kontakter med
Tyskland under perioden 1940-42. Det var officerare, journalis
ter, idrottare, affärsmän m fl som besökte Tyskland. I boken
"Beundran och Fruktan" diskuterar professor Gunnar Richard
son förekomsten av dessa kontakter. De centrala frågorna i
,,
boken är: Var dessa kontakter verkligen nödvändiga för att
hålla Sverige utanför kriget och hur skall man förklara förekom
sten av alla dessa kontakter?". Richardsons slutsatser mynnar ut
i att den omfattning kontakterna hade inte var nödvändig och
förklaringen kan sökas i beundran för Tyskland och fruktan för
tyskt angrepp. 160
Hälften av C-byråns rapporter kom från Tyskland. Vem eller
vilka som inhämtade informationen, eller hur det gick till, vet vi
mycket lite om. Vad vi vet är att C-byrån utnyttjade resenärer av
olika slag, utfrågade flyktingar samt hade ett antal agenter. 161
"Av största betydelse för C-byråns möjligheter att bedöma ut
,
vecklingen visade sig kontakten med amiral Canaris., Citatet är
hämtat från Ternberg som svarade för C-byråns kontakter med
Tyskland. Förbindelsen med Abwehr resulterade i regelbundna
besök i Tyskland, Österrike, Baltikum och Sovjetunionen. Bl a
gjorde Temberg ett besök under tre månader bakom fronten i
Sovjetunionen, vilket gav insyn i partisankriget. Denna förbin
delse med Tyskland karakteriserar Ternberg som "samarbete,,. 162
'

110

Ytterligare en källa som C-byrån hade, var kontakten med
doktor Edmund Sala i Norge. Sala var chef för tyska underrättel
setjänsten i Norge och expert på Sovjetunionen. Kontakten med
Sala blev som mycket annat föremål för utredning efter kriget. 163
I femtio år valde en agent för C-byrån att tiga om hur hon
avslöjade svenska nazistagenter och hur hon försåg svenskarna
med telegrammaterial för FRA:s räkning. Erika Schwarze, som
hon heter, värvades av Ternberg vintern 1942. Erikas kodnamn
blev "Onkel" och hon var verksam som svensk agent vid tyska
legationens underrättelseavdelning till september 1944. 164

Arbetsvillkor
Att arbeta som kunskapare i Tyskland kan inte ha varit lätt
eftersom det är väl känt att den tyska säkerhetstjänsten i hög
grad var effektiv. Avståndet och dåtidens begränsade kommu
nikationer till Tyskland innebar också svårigheter att bedriva
underrättelsetjänst.
Studiebesöken och övriga allmänna kontakter med Tyskland
innebar resor och förbindelser med företag, organisationer och
även enskilda personer. 165
Ternberg reste ofta till och tämligen fritt i Tyskland. Bland
tyskarna kallades han "Unser Schwedisher Freund" och erhöll av
Abwehr ett Sonderausweis som innebar att han kunde kliva på
vilket tåg han ville i hela landet. Det kunde inte en vanlig tysk
vid den här tiden. 166
Den finske kontraspionen och löjtnanten Otto Kumenius bör
jade arbeta för Sverige under hösten 1944. På uppdrag av svens
ka underrättelsetjänsten lät han sig rekryteras av Abwehrföre
trädare i Stockholm. Hans uppgift blev att skaffa upplysningar
om Petersen. Tyskarna ansåg att de visste för lite om C-byrån och
misstänkte att C-byrån gick bakom ryggen på dem, bl a miss
tänkte man att C-byrån hade "för" personliga kontakter med
vissa tyska underrättelseföreträdare. 167

Sammanfattning
Eftersom vi vet mycket lite om C-byråns kontakter med Tysk
land och framförallt lite om vad som utspelades vid kontakterna
så blir graden av spekulation hög.
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Sannolikt upprätthöll Ternberg kontakten som Jung hade
etablerat 1936 och kontakterna gällde som tidigare Sovjetunio
nen - vad annars? En fråga som är relevant i sammanhanget är:
vilka underrättelser kunde C-byrån erbjuda Tyskland? De infor
mationer C-byrån erhöll från Finland hade troligen Tyskland
också, åtminstone efter Finlands förbund med Tyskland. Det
kan också varit på det viset att C-byrån ensidigt erhöll underrät
telser då intresset mot öster var gemensamt. Ytterligare en
aspekt som inte kan uteslutas är C-byråns möjligheter att "mata"
tyskarna med tillrättalagd information från de allierade och på
så sätt ha information att byta med. Ett rimligt antagande är att
C-byrån erhöll underrättelser om Sovjetunionen till ett pris av
"nödvändiga" kontakter med Tyskland.
Att inhämta underrättelser om Tyskland måste ha varit svårt.
Främst med hänsyn till den tyska säkerhetstjänstens förmåga
och begränsningarna av att utan rimliga skäl röra sig i landet. De
svenska allmänna kontakterna med Tyskland medgav att en och
annan resenär för C-byrån kunde smygas in. Hur många resenä
rerna var kan inte beläggas, men utan det allmänna utbytet med
Tyskland hade läget för underrättelsetjänst varit betydligt sämre.
Ternbergs förbindelser vill jag inte kalla samarbete, snarare
ett dubbelspel, uttrycket "god min i elakt spel" passar bättre.
Dessa kontakter var en utmärkt bas för att bedriva egen under
rättelsetjänst i Tyskland, samtidigt som han upprätthöll goda
kontakter. Om Ternbergs arbete var nödvändigt eller inte, anser
jag vara ointressant. Det fanns en möjlighet, och C-byrån tog
den. Ibland, "helgar ändamålet medlen".

Danmark
Verksamhet
Under de sista åren av 30-talet etablerades kontakter mellan
svenska Försvarsstabens och de danska general- och marinsta
bernas underrättelseenheter. I en PM av Adlercreutz, den 4 april
1940, kommenterar han följande: "Från Danmark har beredvil
ligt lämnats uppgifter av värde". Anmärkningsvärt, fortsatte
underrättelseflödet från Danmark även efter tysk ockupation.
Underrättelserna gick via den svenska legationen i Köpenhamn
eller via danska officerares besök i Stockholm. Dessa kontakter
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upprätthölls ända fram till augusti 1943 då de danska officerarna
internerades. 168
Den danska underrättelsetjänsten hade vidtagit förberedelser
ifall tyskarna skulle upplösa den danska krigsmakten, vilket
skedde den 29 augusti 1943. Underrättelsetjänsten eller "Li
gan", som den kom att kallas, gick under jorden. Inledningsvis
hade ledningen för Ligan inriktat sig mot att stanna kvar i
Danmark, men efter en vecka blev det nödvändigt för dem att
fly. Flykten gick till Sverige, där C-byråns representant mötte
och såg till att danskarna kom vidare till Stockholm. Petersen
hade goda kontakter med Ligan och ordnade det praktiska vid
framkomsten till Stockholm. I september var Ligan, med svenskt
bistånd, inhyrd i en Stockholmsvilla. Ligans verksamhet i Stock
holm kom att kallas legationens "Upplysningskontor". 169
Petersen - som kallades Calle P av danskarna - inledde sina
kontakter med Ligan i januari 1942 med ett besök i Köpenhamn.
Besöken i Danmark fortsatte ända fram till juni 1943 och beteck
nades av danskarna som mycket goda. 170
Ligans första åtgärder i Stockholm blev att utbilda personal
för att tillsammans med C-byrån förhöra flyktingar i Skåne.
Flyktingströmmen över Sundet hade ökat kraftigt och redan i
början på oktober inrapporterades de första gemensamma upplys
ningarna. De danska upplysningarna bearbetades delvis av Ligan
i Stockholm, före delgivning via legationen till C-byrån m fl.171
I Danmark vidtog Ligan åtgärder för att fortsätta underrättel
setjänsten med hjälp av dem som gått under jorden. Inlednings
vis förekom friktioner mellan dem som var kvar i Danmark och
dem som hade etablerat sig i Stockholm. Chefen för det danska
nätet, Sven Truelsen, fick verksamheten att fungera i början av
1944. 172
Över Öresund fanns illegal trafik som C-byrån var delaktig i.
Trafiken ökade markant från och med hösten 1943. C-byråns
man vid Marindistrikt Öresund, reservofficeren i flottan C V
Wahlquist, ledde byråns arbete i Skåne. Wahlquist hade tidigare
varit befälhavare på en av färjorna mellan Malmö och Köpen
hamn. Utöver Öresundtrafiken hade C-byrån under hösten 1943,
upprättat en direkt linje mellan Göteborg och Jylland. På denna
linje opererade tre ombyggda fiskebåtar som transporterade
kurirpost, vapen och flyktingar. 173
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Strax efter Ligans ankomst till Sverige i september 1943 påbör
jades arbetet med "Stockholmsplanen". Planen innebar anskaff
ning av vapen i Sverige och lagring av dessa i Skåne, och när
tiden blev mogen skulle danska officerare anlända till Sverige
för att utrustas och återvända. 174 I november 1943 fattade svens
ka regeringen beslut175 om utbildning av dansk polistrupp i
Sverige.
Efter förfrågan av danskarna, ordnade Petersen kontakter
med en vapenleverantör. I början på 1945 erhöll Petersen upp
draget av Thörnell, att vara förbindelseofficer mellan Thörnell
och danske generalen Knudtzon. Uppgiften gällde beväpning
och förläggning av polistrupperna. 176
Försvarsstaben hade hösten 1942 påbörjat en planläggning av
en s k pacificeringsoperation i Danmark. Operationen döptes
senare till "Rädda Danmark", RD. C-byråns underrättelser blev
väsentliga för planläggningen av RD. Underrättelserna delgavs
till berörd stab för RD och innehöll såväl fasta underrättelser
som dislokationsuppgifter.

Arbetsvillkor
Som tidigare redovisats,
hade Danmark ett utbyte med den
svenska officiella underrättelsetjänsten fram till hösten 1943.
Petersens kontakter från 1942 får betecknas som förberedelser
för samarbete och det egentliga utbytet med Danmark tog inte
fart förrän hösten 1943, i samband med Ligans ankomst till
Sverige.
Svensk utrikespolitik omorienterades något till förmån för de
allierade under sommaren 1943. Dock var neutraliteten fort
farande viktig. 177 När Ligan anlände till Sverige i september 1943
var C-byrån mån om att hålla tyskarna ovetande om C-byråns
förbindelser med Ligan. 178
Av Ligans medlemmar i såväl Danmark som i Stockholm var
flertalet professionella underrättelsemän. Ligan hade dessutom
förberett sig för den händelse att tyskarna skulle stoppa deras
arbete. 179
C-byråns kontakter med svensk säkerhets- och övervaknings
tjänst i Skåne var av allt att döma goda. Arbetet var inte utan
friktioner, men kunde lösas efterhand. C-byrån informerade
säkerhetstjänsten i görligaste mån. 180
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Sammanfattning
C-byråns kontakter med Danmark måste anses som ett samar
bete, dock på svenska villkor. Verksamheten intensifierades när
såväl den svenska utrikespolitiken hade svängt som vår spion
lagstiftning hade förändrats. Dessa faktorer underlättade i hög
grad C-byråns arbete. Ytterligare en faktor som påverkade arbe
tet var att danskarna var väl förberedda och organiserade för
samarbete samt att de danska kontakterna utgjordes av profes
sionella underrättelsemänniskor - C-byrån erhöll underrättel
ser till en relativt liten insats.
Den främsta svårigheten för C-byrån torde ha varit att undvi
ka tysk verksamhet, såväl i Öresund som i Stockholm.

Norge
Verksamhet
I Adlercreutz "PM rörande underrättelseverksamheten" från
den 4 april 1940 skriver han följande ang svenskt samarbete med
de nordiska länderna
Norge har även haft en välvillig inställning. Underrättelseväsendet
har emellertid en betydligt blygsammare omfattning än Danmark.
Icke ens uppgifter om händelser i närheten av de territoriala grän
serna har alltid kunna lämnas. Flygspaningen har principiellt icke
utsträckts ens över sjöterritoriets gränser. 1 1

PM:en skrevs fem dagar före "Weserubung" och uttrycker något
om förutsättningarna för underrättelser från Norge.
De officiella kontakterna från svensk sida inskränktes till en
marinattache som delade sin tjänstgöring mellan beskickningar
na i Oslo och Köpenhamn. Den svenska militärattachen, som
hade utnämnts för Norge, anlände den 8 april och fick inleda
med att återvända. 182
Kung Haakon och regeringen lämnade Norge tillsammans
med de allierade styrkorna den 7 juni 1940 och kapitulationen
undertecknades den 10 juni. För att upprätta förbindelser mellan
Hjemmefronten i Norge och den norska representationen i Lon
don var illegal trafik över Sverige och med Norges Stockholms
legation väsentlig. En kurirtrafik började växa fram. 183
I Norge hade organisationen av en blivande motståndsrörel
se påbörjats och ur de tidiga fraktionerna och grupperna, växte
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en fastare organisation fram. Sommaren 1941 var det inte en
organisation utan tre: en civil, en militär och en understöds
grupp. Hjemmefrontens militära organisation, "Milorg", bestod
av små självständiga grupper, beredda att ta till vapen. För att
skapa kontroll över grupperna bildades Milorgs råd, "Rådet".
Under Rådet sorterade även den militära underrättelsetjänsten,
XU, som började byggas upp under 1940. 184
C-byrån erhöll genom utfrågning av norska flyktingar vid
gränsen 1940 kontakt med norska Stockholmslegationens Mi
litcerkontor, men det fanns då ingen anledning till djupare kon
takter. Senare, 1941, när flyktingtrafiken ökat starkt och utfråg
ningen inte kunde genomföras vid gränsen utan fick överföras
till flyktingmottagningen i Småland, förändrades läget. Sverige
behövde bättre underrättelser och även de norska myndigheter
na i London var angelägna om rapporter hemifrån. Militcerkon
toret i Stockholm ville ha uppgifter om både tyska dispositioner
och den framväxande militära motståndsrörelsen. Vidare ville
norrmännen bedriva egen utfrågning vid flyktingmottagning
en. Här uppstod svensk-norska gemensamma intressen. 185
Norska Londonregeringen erkände motståndsrörelsen Mil
arg som en del i norska försvaret, först i november 1941. Något
senare tog norske majoren 0rnulf Dahl vid Militcerkontoret
kontakt med Petersen för att diskutera "ett arrangemang av
ömsesidig nytta". Ett samarbete eller kanske mer rätt, ett utbyte
norska underrättelser mot svenskt skydd av kurirer-inleddes,
dock inte utan friktioner. Dahl som främst hade kontakter med
XU, underrättelsetjänsten, kunde till nöds gå med på att svensk
arna fick ta del av norska underrättelser. Ett problem i samman
hanget var att Militcerkontoret även hade uppgiften att hålla
kontakt med den väpnade motståndsrörelsen Milorg. Inne
börden blev att Militcerkontoret skulle hantera både underrät
telser som svenskarna var intresserade av och hantera uppgifter
för Milorgs räkning som man inte ville delge svenskarna
svenskarna var heller inte intresserade att stödja denna verk
samhet.186
Utbytet var etablerat och kurirtrafiken växte hela tiden med
bistånd av C-byråns grupporganisation. Kurirtrafiken fungera
de på så sätt att svenskarna mötte kurirerna på lämpligt ställe
och lotsade dem över svenska gränsen. Väl på svensk sida
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överlämnade kuriren sitt material till C-byrågruppen för vidare
befodran. I motsatt riktning fungerade trafiken likartat, Militrer
kontoret anmälde till C-byrån att en kurir var beredd, och
svenskarna mötte kuriren och lotsade denne över gränsen. För
hören i de svenska flyktinglägren sköttes av personal från C
byrån och med ett norskt ombud. På dessa sätt fick C-byrån både
kontroll på underrättelserna som gick vidare till Militrerkonto
ret och kunde också gallra bland materialet. Gallringen gav
upphov till störningar i utbytet och norrmännen upprättade
ibland trafik bakom ryggen på svenskama. 187
Som tidigare redogjorts för hade C-byrån från början, när
underrättelser av militärgeografisk art börjat komma in till by
rån, sammanställt dessa vid avdelningen för fasta underrättelser
till ett militärgeografiskt underlag. Underlaget ingick i planver
ket för aktiva åtgärder mot Norge. På uppmaning av C-byrån,
organiserades sprängpatruller vid de svenska fältförband som
låg närmast gränsen. Patrullerna förberedde sprängning av vik
tiga förbindelser i Norge. Flertalet av patrullerna gick den,
många gånger långa vägen, in i Norge med norsk vägvisare för
att rekognosera och förbereda sin uppgift. 188
C-byråns hjälp till Milorg blev alltmer omfattande efter hand.
Milorg erhöll hjälp med såväl radioapparater som dokumentför
falskning. 189
När regeringen hade fattat beslut om utbildning av norsk
polistrupp i Sverige december 1943, kom det på C-byråns lott att
förmedla kontakter till lämplig vapenleverantör. Företaget som
genomförde affärerna med såväl Norge som Danmark var ett
svenskt, Skandiastål, som sålde finska vapen. En av ägarna var
verksam vid C-byrån och detta förhållande gav upphov till en
utredning efter kriget. 190
I april 1945 planerade Försvarsstaben en operation in i Norge,
" Rädda Norge". C-byråns bidrag till planen var ett omfattande
militärgeografiskt verk, tyska dispositioner och kontakter till
norska Hjemmefronten. 191

Arbetsvillkor
Officiellt bidrag från Sverige till den svensk-norska gränstrafi
ken skulle dröja fram till 1943, då utrikespolitiken svängde
något till de allierades fördel. Undantaget var C-byrån som
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tidigt och trots svårigheterna såg en möjlighet att inhämta un
derrättelser från Norge.192
Omständigheterna för C-byråns arbete var på flera sätt be
svärliga. Byrån hade att ta hänsyn till svensk utrikespolitik,
svensk spionlagstiftning och sekretessen mot Tyskland. För
byråns medarbetare som ofta var statstjänstemän, innebar arbe
tet personliga risker, dels att bli av med arbetet, dels dömas i
svensk domstol till högst två års fängelse. Emellertid skulle den
svenska lagstiftningen komma att ändras, första gången 1942
och slutligen 1944. Efter sista lagändringen, kunde inte allmän
åklagare väcka åtal med mindre än att Kungl Maj:t givit till
stånd.193
Förhållandet till främmande makt och därmed svenska neu
traliteten var också problem som skulle hanteras på lämpligt sätt
av C-byrån. Förbindelserna över svensk gräns var omfattande,
inte bara de som C-byrån kontrollerade. De okontrollerade för
bindelserna utgjorde ett bekymmer för såväl C-byråns utbyte
med norrmännen, som för norska regeringen. SOE Special
Operations Executive - britternas specialorganisation för sabo
tage- och motståndsarbete var inledningsvis ett upphov till
svårigheter. Sabotage i Norge av SOE kunde innebära repressa
lier mot norsk befolkning, därav norrmännens motvilja till sabo
tageaktioner. För C-byrån var intresset ett annat, brittiska opera
tioner över svensk mark och utan kontroll, kunde inte tillåtas. C
byråns ledning gjorde vad de kunde för att etablera kontroll. 194
I en skrivelse till sektionschefen den 17 november 1943 med
delar C-byrån att en kurirlinje mellan Sverige och Norge har
observerats, sannolikt upprättad av engelsmännen. Som kurirer
utnyttjas norska flyktingar. Petersen intygar att C-byrån inte har
med trafiken att göra och det vore av intresse att "stävja" den.
Vidare meddelade han att inrikesavdelningen redan var underrät
tad.195 Därmed var säkerhetstjänsten satt på spåret efter kurirerna.
En känslig uppgift för C-byrån var när norska kurirer fastnade
i det svenska säkerhetsnätet. Många gånger fick man utöva
påtryckningar mot polisen för att få loss norrmännen. Efterhand
som händelserna utvecklades etablerades emellertid ett lokalt
samarbete med polis, tull m fl196
Vid vissa tillfällen vidtogs inga åtgärder när kurirerna fastna
de hos polis och säkerhetstjänst. Enskilda grupper och ytterlig118

hetspartier som inte var sanktionerade av norska legationen i
Stockholm erhöll ingen hjälp. Detta var helt enligt norrmännens
önskemål, dessutom gav det ett visst skydd mot tysk infiltra
tion.197
Gustav Munthe, som var chef för M-gruppen i Göteborg,
sammanfattade arbetet så här:
I början var det spännande. Man kände sig nästan som medlem i en
partisanrörelse. Mot slutet hade det hela på svenska sidan kunnat
klaras lika bra av Freys Express. 198

Sammanfattning
Förbindelserna med Norge vill jag efter den trevande inledning
en 1940-41, karakterisera som ett samarbete på svenska villkor.
Sverige kunde med hänsyn till geografiska förutsättningar och
tyska resurser i Norge sannolikt bedrivit egen inhämtning på
norskt territorium i betydligt högre grad. Dock hade ett sådant
arrangemang kostat betydligt mer i fråga om pengar och perso
nal. Nu erhöll Sverige underrättelser från Norge till ett lågt pris
samtidigt som vi hjälpte våra grannar i en svår situation.
Av svårigheterna och riskerna bör hänsynen till den tyska
säkerhetstjänsten framhållas. C-byråns arbete var definitivt i
strid med vår neutralitetspolitik och innebar en risk för regering
en. För personalen vid C-byrån innebar verksamheten att stora
personliga risker togs de första åren. Arbetet kunde inneburit
fängelse i händelse av avslöjande.

Slutresonemang
C-byråns underrättelseverksamhet mot grannländerna och
Tyskland innebar en hel del svårigheter som behövde bemäst
ras. Svårigheterna var dels av personlig art för personalen, dels
hänsynen till den svenska utrikespolitiken.
Med Finland inleddes ett samarbete under vinterkriget 1940,
arbetet bedrevs fram till slutet av 1944. Detta samarbete kunde
bedrivas tämligen friktionsfritt, mest beroende på att det var få
människor som var inblandade.
Osäkerheten angående tyska intentioner var stor och möjlig
heterna till underrättelseinhämtning mot Tyskland var begrän
sade. C- byrån upprätthöll kontakter med Tyskland under hela
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kriget. Kontakterna erbjöd möjligheter till inhämtning. Mot bak
grund av övrigt arbete måste Tysklandskontakterna anses som
ett kvalificerat dubbelspel på hög nivå. Svårigheterna låg i att
dölja övrigt arbete samtidigt som goda kontakter med tyskarna
upprätthölls.
Kontakterna med först Norge och sedan Danmark kan anses
som samarbete, men på svenska villkor. Norgesamarbetet inne
bar att betydande hänsyn till svensk utrikespolitik var nödvän
dig. För C-byråns personal innebar det också personliga risker,
då svensk lagstiftning i princip förbjöd kontakter. Detta förhål
lande luckrades så småningom upp i samband med den utrikes
politiska omorienteringen. Samarbetet med Danmark vidtog i
slutet av 1943 när omständigheterna för C-byråns arbete var
betydligt bättre än tidigare. Dessutom var danskarna betydligt
bättre organiserade och mer professionella i sitt värv än norr
männen. Samarbetet med Danmark får i jämförelse med Norge
anses som relativt okomplicerat.

Avslutning
Sammanfattning
Sammanfattningen utgörs av svaren på de övergripande fråge
ställningarna, som varit vägledande för arbetet.
Går det att göra en rättvis utvärdering av hemlig underrättel
severksamhet? Nej, någon fullständig utvärdering låter sig inte
göras. Den främsta svårigheten vid studier av hemlig underrät
telsetjänst torde ligga i själva begreppet "hemlig". Härvid intar
källskyddet en särställning då detta definitivt går före forsk
ningsintresset, men även andra intressen kan leda till gallring av
arkiven.
Perspektivet är viktigt och dåtidens omständigheter måste
vara utgångspunkten för studierna. Hur skall man kunna ut
värdera och ge en objektiv bild, om man inte försöker fastställa
vilka möjligheter som stod till buds och vilka svårigheter som
var förknippade med alternativen. Dagens perspektiv leder
tyvärr lätt till en bedömning av handel och vandel, istället för
att komplettera bilden och öka förståelsen för dåtidens hän
delser.
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C-byråns inledning måste betecknas som trevande. Utan vare
sig utsedd personal eller instruktion påbörjades uppbyggnaden
av organisationen. Under de första åren var arbetet inriktat på
att ta del av de underrättelser som kunde erhållas genom flyk
tingar och resenärer och arbetet sköttes i huvudsak genom
utfrågning vid gränsstationerna. När flyktingströmmen ökade,
övergick utfrågningstjänsten från gränsen till flyktinglägren.
Någon särskild personal utsågs aldrig till byrån utan rekryte
ringen fick till stor del ske bland civila. Inslaget av akademiskt
skolade var högt och får anses som något av ett "lyckokast" då
dessa visade sig passa utmärkt till tjänsten.
Omslagspunkten för C-byrån korn under 1942, då underrättel
sebehovet var som störst. Osäkerheten angående Tyskland med
förde dels omorganisation, dels en större målmedvetenhet i
arbetet. En tydlig målsättning för arbetet blev att försöka skapa
förvarning, främst för tyskt anfall. Under 1944, när det tyska
anfallshotet var borta, inriktades arbetet mot att skapa underlag
för svenska pacificeringsoperationer i Danmark och Norge. En
verksamhet som lätt glöms bort, var C-byråns uppgift att förbe
reda underrättelsetjänst i händelse av ockupation. Uppgiften
löstes av Grupporganisationen och rörelsen som bildades kalla
des Hembygdsrörelsen - en svensk "Stay behind".
Byrån organiserades i en liten inre del för administration och
en betydligt större yttre del som svarade för arbetet på fältet.
Yttre delen utgjordes av främst Grupporganisationen vars verk
samhet var landsomfattande och med huvudinriktningen längs
med norska gränsen, men även en viss inriktning åt Danmark
och Finland. Grupperna utgjordes i huvudsak av "Turister",
personal som var beredd att passera gränserna illegalt för att
inhämta underrättelser eller möta motståndsrörelser. Marinor
ganisationen var ytterligare en viktig komponent i C-byråns
arbete. Organisationen skapades genom att rekrytera befäl i
handelsflottan, för att erhålla förvarning mot invasionsföretag i
Östersjön. Byråns arbete effektiviserades och utökades succes
sivt ända fram till krigsslutet. Verksamheten präglades av flex
ibilitet och uppfinningsrikedom.
C-byråns underrättelseverksamhet mot grannländerna och
Tyskland innebar en hel del svårigheter som behövde bemäs
tras. Svårigheterna var dels av personlig art för personalen, dels
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hänsynen till den svenska utrikespolitiken. Samarbetet som
inleddes med Finland 1940 och fortsatte till slutet av 1944 kunde
genomföras med förbindelseofficerare och utan särskilda svå
righeter.
Verksamheten mot Tyskland kan liknas vid ett kvalificerat
dubbelspel på hög nivå. Möjligheterna till underrättelseinhämt
ning mot Tyskland var begränsade. Förbindelserna som upp
rätthölls med Tyskland erbjöd möjligheter till inhämtning och
dessa togs till vara. Svårigheterna låg i att dölja övrigt arbete
samtidigt som goda kontakter med tyskarna upprätthölls.
Samarbetet med Norge och sedan Danmark genomfördes på
svenska villkor. Norgesamarbetet innebar att betydande hänsyn
till svensk utrikespolitik var nödvändig. För C-byråns personal
innebar det också personliga risker, då svensk lagstiftning i
princip förbjöd kontakter. Arbetsvillkoren förändrades i sam
band med den utrikespolitiska omorienteringen. Omständighe
terna för arbetet med Danmark som vidtog i slutet av 1943, var
betydligt gynnsammare än tidigare. Dessutom var danskarna
betydligt bättre organiserade och mer professionella i sitt arbete
än norrmännen. Samarbetet med Danmark får i jämförelse med
Norge anses som relativt okomplicerat.
Samarbetet med svenska myndigheter var inledningsvis be
svärligt. Det blev en balansgång mellan å ena sidan sekretess och
å andra sidan nödvändigheten av samarbete.
Avslutningsvis, var C-byrån Sveriges hemliga vapen? Både ja
och nej, inrikesverksamhetens omfattning var mot slutet relativt
välkänd. Utrikesverksamhetens omfattning och metoder var
förmodligen inte kända och kan kanske anses som ett hemligt
vapen, om information anses som ett vapen.

C-byrån - slutet 199
Petersen avskedades av försvarsminister Allan Vougt den 23
januari 1946. Vougt var orolig över att besvärliga frågor angåen
de samarbetet med andra länders underrättelsetjänst kunde
uppkomma. Pressen hade börjat publicera uppgifter om C-byrån
och en "affär" kunde vara under uppsegling. Affären kom 1947
och var inte avslutad förrän 1948. C-byråns personal och då
främst Petersen anklagades för oegentligheter, bl a anklagades
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han för att ha tjänat pengar själv, på vapenaffärerna med Dan
mark och Norge. De som låg bakom anklagelserna var två före
detta medlemmar vid C-byrån. Orsakerna till anklagelserna har
aldrig blivit klarlagda, förmodligen rörde det sig om personlig
ovänskap. Anklagelserna utreddes i den s k Tammelinutred
ningen 1948. Utredningens resultat var snarare positivt än tvärt
om. Petersen erhöll mindre anmärkningar för administrativa
svagheter.
C-byrån avvecklades officiellt i samband med att den för
stärkta försvarsberedskapen upphörde den 1 augusti 1945. På
sätt och vis sant, men ändå inte. Verksamheten fortsatte om än i
mindre skala, med Thede Palm som chef och under nytt namn T-kontoret.

Reflexioner
Nedan följer några personliga reflexioner som gjorts under arbe
tet med C-byrån.
Den allmänna debatten om hemlig underrättelsetjänst hand
lar oftast om moral och etik och sällan om nyttan. Det ligger i
sakens natur, att tyst krig förs i skymundan. Tyvärr innebär det
att de tysta krigarna aldrig får ett erkännande, vilket de många
gånger förtjänar.
Någon har sagt "en stat har ingen moral, bara intressen".
Citatet är troligen inte helt sant, men bra nära. C-byrån tillvara
tog en del av statens intressen under andra världskriget och
kriget - kunde ses med en mera
bidrog till att Sverige positiv syn från våra grannar. Samarbetet och alla kontakter från
kriget, gav oss ett betydligt bättre utgångsläge inför nästa krig det kalla.
C-byrån hade under fem år och med blygsamma resurser,
byggt upp en omfattande organisation som var förberedd för
krig och ockupation. Den många gånger mödosamma uppbygg
naden, hade visat att det tar tid att skapa en fungerande inoffi
ciell underrättelsetjänst. Människor skall rekryteras och skolas
in, kontakter skall tas och förtroende skall skapas. Har vi lärt oss
något av det?
Politiska risker kontra värdet av inofficiell underrättelsetjänst
kan diskuteras, men frågan är om staten har råd att vara utan.
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Wennerströmaffären
JAN

WANGENFORS

Inledning
Uppgiften
Dagen före midsommaraftonen 1963 anhölls översten i flygvap
nets reserv,1 Stig Wennerström, misstänkt för grovt spioneri mot
Sverige. Wennerström hade under mer än 15 år utfört illegal
verksamhet på uppdrag av Sovjetunionen - mot såväl Sverige
som bl a USA och Storbritannien. Den 12 juni 1964 dömdes
Wennerström. till livstids straffarbete för grovt spioneri.2
En kort tid efter gripandet klargjordes att allmänheten inte
skulle ges någon större insyn i Wennerströmaffären. Endast
övergripande och generella uppgifter om Wennerströms spio
neri lämnades ut. Under nästan 35 år undanhölls allmänheten
insyn i de handlingar som upprättats under utredningen i sam
band med Wennerströmaffären.3
Uppsatsen syfte är att förtydliga bilden av Wennerströms
spioneri genom att sammanföra fakta från de nyligen utlämnade
handlingarna i Wennerströmarkivet med tidigare kända fakta
från offentliga utredningar och bearbetningar.
Uppsatsen koncentreras till två frågeställningar. Vilken in
riktningen och omfattningen hade Wennerströms spioneri? Vil
ka militära skador åsamkades det svenska försvaret genom
Wennerströms spioneri?

Forskningsläge
Två offentliga utredningar 1963-1964 har haft tillgång till de
handlingar som vid tiden för utredningarna fanns i Wenner
strömarkivet. Birgitta Bergmark torde dock vara den första som
haft tillgång till arkivet för vetenskaplig forskning.
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Avgränsningar
Uppsatsen har avgränsats till att främst behandla den del av
brottsligheten som riktades mot Sverige. Skälet är åklagarens val
att endast åtala Wennerström för grovt spioneri - ett brott som
bara omfattar handlingar riktade mot Sverige - vilket medförde
att Wennerströmarkivet främst innehåller handlingar som på
något sätt sammanhänger med Wennerströms illegala verksam
het mot Sverige. Verksamheten mot annat land måste dock till
del beskrivas, eftersom dessa handlingar påverkade i hur hög
grad Wennerströms spioneri kunde inriktas mot Sverige. 4
Uppsatsen har vidare avgränsats till att främst värdera den
del av hans handlingar som omfattas av åklagarens åtal. Skälet
till detta är att åklagaren valde ett mindre omfångsrikt åtat
begränsat till den illegala verksamhet som Wennerström erkän
de, dvs till den verksamhet där det förelåg ett säkert bevisläge.
Detta medförde att arkivet främst innehåller handlingar som på
något sätt sammanhänger med åklagarens åtal. Det genomförs
dock en värdering av vilka skador som kan ha uppstått av de
uppgifter som Wennerström, utöver vad åklagaren påstod, even
tuellt överlämnade till Sovjetunionen. Det ligger i sakens natur
att denna värdering blir något spekulativ.

Källmaterial och källvärdering
Offentliga utredningar 1963-1964
Efter gripandet av Wennerström inleddes, under ledning av
statsfiskalen i Stockholm, Werner Ryhninger, en brottsutred
ning i syfte att utreda Wennerströms handlingar och lagföra
honom för dem om de skulle visa sig brottsliga.5 Under hösten
1963 genomfördes dessutom två statliga offentliga utredningar.
Utredningarna genomfördes näst intill samtidigt men med skil
da syften och inriktningar.
Den ena utredningen, kallad Juristkommissionen, inriktades
mot att i första hand klarlägga de yttre omständigheter och
händelser som kunde ha medverkat till att Wennerström kunnat
fortsätta sin brottsliga verksamhet under så lång tid. I praktiken
skulle kommissionen ta fram underlag för att respektive myn
dighet skulle kunna bedöma ansvarsförhållanden för tjänste
män inom statsförvaltningen. 6
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Juristkommissionens arbete innebar att inriktningen och om
fattningen av Wennerströms illegala verksamhet i viss mån
berördes eftersom kommissionen utförligt redogjorde för Wen
nerströms förehavanden från 1930-talet intill gripandet. Däre
mot kom kommissionens arbete överhuvudtaget inte att be
handla skadebedömningen av Wennerströms illegala verksam
het.
Juristkommissionen hade tillgång till det utredningsmaterial
som samlades hos försvarsmakten och polisen under utredning
en mot Wennerström. Trots att huvuddelen av utredningsmate
rialet bedömdes innehålla uppgifter som var av synnerlig bety
delse för rikets säkerhet, kom kommissionens utlåtande nästan
i sin helhet att vara tillgängligt för allmänheten. Endast enstaka
rader eller i undantagsfall någon sida, bedömdes inte kunna
utlämnas och hemligstämplades därför. Utlåtandet kom därför
att främst innehålla allmänt hållna uppgifter.
Den andra utredningen, kallad Parlamentariska nämnden,
inriktades mot att företa en allsidig granskning av det utred
ningsmaterial som Juristkommissionen framlagt. Detta för att
klarlägga statsrådens handläggning av Wennerströmaffären. I
praktiken skulle nämnden ta fram underlag för att konstitu
tionsutskottet skulle kunna bedöma ansvarsförhållanden för
statsråden inom regeringen. 7
Parlamentariska nämndens arbete har i än mindre grad än
Juristkommissionens arbete varit inriktad mot samma område
som behandlas i denna uppsats. Den återupprepar i stort spio
neriets inriktning och omfattning och värderar inte alls vilka
skador som spioneriet åsamkat försvaret.

Wennerströmarkivet

Det är av vikt att kort beskriva Wennerströmarkivets uppbygg
nad och innehåll i stort eftersom det i huvudsak är de nyligen
utlämnade handlingarna ur arkivet som utgjort grund för upp
satsen.
I samband med Wennerströms anhållande och gripande
igångsattes ett febrilt utredningsarbete inom Försvarsstaben
(Fst). Chefen för Fst, generallöjtnant Carl Erik Almgren bemyn
digade chefen för sekt II/Fst, överste Bo Westin att samordna
utredningsarbetet inom försvarsmakten. Det var ett naturligt val
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eftersom sekt II/Fst ansvarade för den militära underrättelse
och säkerhetstjänsten. Westin fick härigenom en mycket bety
delsefull roll i utredningsarbetet inför rättegången, en roll som
han fortsatte att ha såväl under som efter rättegången. 8
Westin inrättade arbetsgrupper med inriktning till ett särskilt
avgränsat verksamhetsområde för respektive grupp. En arbets
grupp hade till uppgift att kartlägga Wennerströms liv. En
annan att fastställa omfattningen av Wennerströms illegala verk
samhet och att försöka klarlägga vilka skador som försvaret
åsamkats av Wennerströms spioneri. Westin befarade tidigt
under utredningen att stor del av Wennerströms spioneri riktat
sig mot det svenska luftförsvaret varför flygvapenofficeren,
överste Dick Stenberg, placerades i sistnämnda grupp. 9
Inom varje arbetsgrupp upprättades och insamlades ett stort
antal handlingar under utredningens framskridande till och
med rättegången våren 1964. Även efter rättegången upprätta
des och insamlades ett mindre antal handlingar. Handlingarna
bedömdes vara av synnerlig betydelse för rikets säkerhet varför
de hemligstämplades. Huvuddelen av handlingarna fick inte
lämnas ut utan behörig myndighets tillstånd förrän efter 50
Åklagaren markerade tidigt under utredningen att ärendet
var ett polisiärt ärende och att det var åklagaren och ingen annan
som skulle leda förundersökningen. Försvarsmakten acceptera
de motvilligt situationen, men rätt snart uppstod det intresse
konflikter mellan åklagaren och försvarsmakten som berörde
förundersökningen. Denna intressekonflikt påverkade också
arkivets innehåll och omfattning. 10
För det första hade försvaret inledningsvis ett intresse att
utreda både den illegala verksamhet som skadat Sverige och den
som skadat annat land. 11 Åklagaren inriktade dock förundersök
ningen mot att enbart utreda den del av Wennerströms illegala
verksamhet som riktat sig mot Sverige, eftersom han ämnade
begränsa åtalet till grovt spioneri mot Sverige. 12
Härigenom styrdes utredningen till att i huvudsak bara inrik
tas mot den del av Wennerströms verksamhet som omfattade
svenska förhållanden och arkivet begränsades därför till att främst
innehålla handlingar som på något sätt var förenade med Wenner
ströms illegala verksamhet mot Sverige. Arkivet innehåller därför
ytterst uppgifter som berör andra länders förhållanden.
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För det andra ville försvaret genomföra en mer grundlig
utredning och så långt som möjligt klarlägga omfattningen av
Wennerströms spioneri.13 Hade försvarets önskemål uppfyllts
skulle åtalet sannolikt blivit än mer omfattade med ett ytterliga
re antal åtalspunkter och utredningen skulle sannolikt också
utsträckts i tiden. Om detta kan endast spekuleras, eftersom
åklagaren motsatte
försvarets önskemål.
Åklagaren valde istället att genomföra en något mindre om
fattande utredning och möjliggjorde därmed att rättegången
kunde genomföras under våren 1964, dvs före Nikita Chrusjtjovs
statsbesök i Sverige sommaren samma år. 14
Åklagarens motiv var förmodligen att han tidigt under förun
dersökningen insåg att det skulle räcka med att åtala Wenner
ström för de handlingar som han erkänt och de handlingar där
det förelåg ett säkert bevisläge för att få honom dömd till livstids
straffarbete.
Detta ställningstagande innebar att arkivet begränsades till
att främst innehålla handlingar som på något sätt var förenade
med åtalets omfattning. Härvid uppkom två intressanta pro
blem. För det första misstänkte försvarsmakten att Wenner
ström värvats till den sovjetiska underrättelsetjänsten redan i
slutet av 1930-talet eller början av 1940-talet, samt att han utfört
brottsliga handlingar även under den perioden. Åtalets avgräns
ning till perioden från 1949 och framåt medförde att det finns
stor osäkerhet om Wennerström utfört illegal verksamhet under
perioden före 1949 eller inte. 15
För det andra misstänkte försvarsmakten att Wennerström
11tfört fler brottsliga handlingar, främst under perioden i Mos
kva och Washington, än vad han åtalades för under perioden
1949-1963. Är detta riktigt valde åklagaren ett mindre antal
åtalspunkter än vad som var möjligt, vilket innebär att det finns
en kvarvarande osäkerhet om Wennerström även har begått
annan brottslig verksamhet än vad åklagaren påstod. 16
Utformningen av åtalet och därmed inriktningen av utred
ningen medförde att arkivet inte innehåller uppgifter av den art
att dessa två problem kan klarläggas med stöd av handlingar ur
arkivet.
De handlingar som upprättades i samband med utredningen
har samlats i något som i egentlig mening inte är att beteckna
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som ett arkiv, men som trots detta benämns Wennerström
arkivet Arkivet förvaras på Krigsarkivet och består av 239
volymer, som var och en ungefär omfattar innehållet i en väl
fylld A4-pärm. 17
Journalisten Birgitta Bergmark begärde i början av 1990-talet
att vissa av dessa handlingar skulle lämnas ut trots att de var
hemligstämplade. Efter prövning av Överbefälhavaren (ÖB) ut
lämnades en viss del av handlingarna. Efter överprövning av
regeringen utlämnades ytterligare del av materialet. En väsent
lig del av handlingarna bedömdes fortfarande innehålla uppgif
ter som var av synnerlig betydelse för rikets säkerhet varför de
inte lämnades ut. Uppskattningsvis utlämnades ca 100 volymer
i sin helhet medan ca 75 volymer delvis utlämnades. I flertalet av
dessa delvis utlämnade volymer är dock de flesta handlingarna
utlämnade. Ur kvarvarande ca 60 volymer har inga handlingar
alls utlämnats. 18
Inför utlämnandet uppdrogs till Militära Underrättelse- och
Säkerhetstjänsten (MUST) att värdera vilka handlingar som kun
de utlämnas. MUST upprättade ett register över handlingarna i
respektive volymer. Genom att studera de utlämnade handling
arna får man god uppfattning om vilka verksamhetsområden
som försvarsmakten inte längre anser vara av synnerlig vikt för
landets säkerhet.
Det är dessutom möjligt att skapa sig en relativt god uppfatt
ning om vilka verksamhetsområden som försvarsmakten fort
farande bedömer vara av synnerlig vikt genom att studera registren
över ej utlämnade handlingar. För varje av dessa volymer kan det
utläsas vad kvarvarande handlingar i stort innehåller genom att
handlingen har registrerats med myndighetens officiella be
teckning eller benämnts med en beteckning som motsvarar
handlingens innehåll. Registret finns vid Krigsarkivet. 19
Övriga källor och bearbetningar
Under 1992 bemyndigade regeringen statsministern att tillsätta
en kommission med uppgift att granska uppgifter om förbere
delser för mottagande av understöd och för militär samverkan
med västmakterna under åren 1949-1969. Kommissionen har
haft tillgång till ett mycket omfattande svenskt materiel, sanno
likt även Wennerströmarkivet. Kommissionen har dessutom
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getts möjlighet att kontrollera visst amerikanskt och brittiskt
materiel. Kommissionen klarlägger att Sverige i allt väsentligt har
agerat inom ramarna för Sveriges neutralitetspolitik under perio
den och omnämner överhuvudtaget inte Wennerströmaffären. 20
Det har genomförts ett antal intervjuer med f d C Sekt II/Fst
generalmajor Bo Westin. Westin har varit lättillgänglig och till
mötesgående vid intervjuerna. De inledande intervjuerna gav
främst ideer för det fortsatta arbetet med uppsatsen. Vid de
senare intervjuerna har fakta, teser och hypoteser diskuterats
samt värderats vilket bidragit till att vissa ställningstaganden
har kunnat underbyggas. Det har även genomförts några samtal
med f d generallöjtnant Carl Erik Almgren och f d general Stig
Synnergren för att kontrollera Westins uppgifter. 21 Uppgifterna
har i sak varit samstämmiga och inte vid något tillfälle har det
framkommit helt avvikande uppgifter. Det bör dock nämnas att
de arbetat nära varandra under lång tid och att det kan finnas
gemensamma intressen i vissa frågor. Trots denna eventuella
farhåga bedöms Westins uppgifter ha hög trovärdighet.
Birgitta Bergmarks bearbetning, "Spionen som teg", bygger
till stor del på uppgifter ur Wennerströmarkivet. Hennes bear
betning har därför främst använts för att jämföra tolkningen av
vissa uppgifter ur arkivet. Stig Wennerströms memoarer, "Från
början till slutet" som för övrigt ingick som en bilaga till
ansökan om nåd 1972 har främst använts för att i vissa avseen
den återge Wennerström uppfattning. Till skillnad från de of
fentliga utredningarna 1963-1964 har Birgitta Bergmark endast
haft tillgång till de delar som utlämnats till allmänheten vilket
naturligtvis begränsat hennes möjligheter något. Birgitta Berg
mark har forskat med den undersökande journalistens perspek
tiv och påverkats av att forskningen skulle leda fram till en
dokumentärserie för Sveriges Television, visad 1992, och en bok
i biografiform om Wennerström, utgiven 1993. 22
Birgitta Bergmark har antagit en stor utmaning genom att
behandla både Wennerströms civila och yrkesmässiga verksam
het. Boken innehåller omfattande uppgifter om Wennerströms
illegala verksamhet. Birgitta Bergmark verkar dock haft för
avsikt att framlägga fakta som visar att Sverige bedrev visst
samarbete med västmakterna som inte var förenligt med Sveri
ges neutralitetspolitik.23
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Hennes breda perspektiv har medfört att det inte genomförts
någon grundlig värdering av vilka skador som försvaret åsam
kades genom Wennerströms illegala verksamhet. Birgitta Berg
mark har i vissa delar varit sparsam med att belägga fakta med
noter och har några gånger varit väl generell vid angivandet av
källan.

Bakgrund
Wennerströms uppväxt och karriär
Stig Erik Constans Wennerström föddes den 22 augusti 1906. 24
Kanske var det givet att Wennerström skulle bli militär. Modern
var officersdotter och fadern och farbrodern var officerare.
Under Wennerströms skoltid bodde familjen på det borgerliga
Östermalm i Stockholm och sonen sattes i prestigefyllda skolor. 25
Wennerström tog studenten med goda betyg. 2 6 Han var dock
en tämligen anonym och färglös skolelev utan några riktigt nära
vänner. Lika anonym var han under officersutbildningen på
Sjökrigsskolan. Han var ambitiös och ordentlig, inga ungdoms
eskapader finns förknippade med honom. Han avslöjade ingen
ting om sina åsikter och deltog inte i några diskussioner med
kamraterna. 27
Wennerström fick sin officersfullmakt 192928 och sökte året
därpå kommendering till flygförarutbildning på Ljungbyhed.
Framställningen bifölls och det var meningen att flygförarut
bildningen skulle påbörjas våren 1931. I avvaktan på flygkom
menderingen placerades Wennerström i Karlskrona. Tjänsten
var inte mer ansträngande än att han kunde delta i en rysk
språkkurs. Efter genomförd flygförarutbildning följde en rad
olika kommenderingar i flygvapnet.29
Under tjänstgöring vid flygflottiljen i Västerås hösten 1933
beviljades Wennerström ett stipendium för språkstudier vid
universitetet i Riga. Från hösten 1933 till våren 1934 bodde han
hos olika rysktalande familjer i Riga. Han kom också i förbindel
se med såväl svensk som utländsk beskickningspersonal. Det
diplomatiska umgänget med dess särpräglade form av säll
skapsliv tilltalade honom. Genom vistelsen i Riga väcktes för
modligen Wennerströms intresse för underrättelseverksamhet.
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Efter återkomsten till Sverige fortsatte han sin flygtjänstgöring
och överfördes småningom till flygvapnets stat. Han passera
de de militära högskolorna och kvalificerade sig för s k högre
stabstjänst. 30
År 1940 skulle det för första gången inrättas en befattning som
flygattache i Moskva. Wennerström tjänstgjorde denna tid vid
Försvarsstaben i Stockholm och erbjöds befattningen. Enligt
Wennerströms uppfattning hade hans kunskaper i ryska språket
varit avgörande vid valet av befattningshavare. Hösten 1940
anlände Wennerström till Moskva. Den diplomatiska kåren i
staden företedde en egendomlig bild. Andra världskriget pågick
men rysk och tysk beskickningspersonal umgicks fortfarande
vänskapligt. 31
Innan Wennerström lämnade Sverige, hade han fått instruk
tioner för verksamheten av den svenska underrättelsetjänsten.
För att kunna komma över önskat material behövde han kontak
ter. Han talade flytande tyska och kom snart på god fot med de
tyska militärattacheerna. Kontakterna med tyskarna utvecklade
sig till ett utbyte av uppgifter i stor omfattning. Wennerström
överlämnade uppgifter som han själv kommit över i utbyte mot
material från de tyska underrättelseofficerarna. Wennerström
knöt också kontakter med sovjetiska och amerikanska militärer.
Wennerström fascinerades av attacheverksamheten och hans
intresse för denna form av underrättelseverksamhet stegrades. 32
I mars 1941 återkom Wennerström till Stockholm. Avsikten
var att han senare skulle återvända till Moskva, men av flera
anledningar kom han att stanna i hemlandet. Han betraktades
alltjämt som flygattache i Moskva, men tjänstgjorde på Försvars
stabens flygoperationsavdelning, där han ägnade sig åt bearbet
ning av inkommande underrättelsematerial. Som ackrediterad
flygattache i Moskva kom han att inbjudas till den sovjetiska
beskickningens tillställningar. Här knöts många kontakter och
snart var Wennerström inne i det diplomatiska sällskapslivet
med umgänge med personal från bl a de sovjetiska, tyska och
amerikanska beskickningarna.33
Kontakten med de utländska diplomaterna upphörde hösten
1943, då Wennerström kommenderades till flygflottiljen i Såte
näs.34 Under krigets sista år nödlandade amerikanska bombflyg
plan i Sverige varje vecka. De flesta fördes vidare till Såtenäs,
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som blev en mötesplats för flygofficerare och där ett nära samar
bete mellan svenska och amerikanska flygofficerare grundlades
för framtiden. Wennerström var en av dem som knöt bestående
kontakter med amerikanerna. 35
Hösten 1945 kommenderades Wennerström till Flygstaben i
Stockholm. I hans åligganden ingick bl a arbete i 1945 års för
svarskommitte. En del av det uppdraget bestod av underrättel
searbete. Umgänget med diplomatiska kåren kom snabbt igång
igen, eftersom han fortfarande var ackrediterad flygattache i
Moskva. I sin tjänst hade han också att ta hand om utländska
försvarsattacheer. Umgänget med diplomatiska kåren minska
de inte när kommenderingen som flygattache formellt upp
hörde den 31 oktober 1945 eftersom Wennerström byggt upp ett
omfattande internationellt kontaktnät. 36
Wennerström utsågs att representera det svenska flygvapnet
vid en större flyguppvisning i Moskva 1946 och hans föreståen
de Moskvaresa blev snart känd i diplomatiska kretsar. Vid en
tillställning sammanträffade Wennerström med en civilklädd
man, som visade sig tillhöra den amerikanska underrättelse
tjänsten. Mannen berättade att den tyska underrättelseorganisa
tionen hade övertagits av USA efter kriget och att man visste att
Wennerström tidigare verkat för Tyskland mot Sovjetunionen.
Mannen förmodade att Wennerström också var villig att arbeta
för USA. Wennerström förklarade sig vara intresserad av att
hjälpa till. 1946 reste Wennerström över Leningrad till Moskva.
I Leningrad utförde han det uppdrag som den amerikanske
underrättelsemannen begärt. 37
Det är tveksamt om Wennerströms överordnade hade känne
dom om att han utförde tjänster för såväl den tyska som ameri
kanska underrättelsetjänsten.
Under 1948 blev frågan aktuell om Wennerström skulle beford
ras till överste och flottiljchef. Dessförinnan hade hans karriär
inom flygvapnet fortlöpt normalt. Han uppkallades till chefen
för flygvapnet, generallöjtnant Bengt N ordenskiöld, vilken utta
lade viss tveksamhet om hans lämplighet som flottiljchef och att
han inte kunde påräkna en utnämning till flottiljchef. Det främ
sta skälet torde varit Wennerströms bristande ledaregenskaper
och bristande förmåga som flygare. 38 Wennerström blev besvi
ken, men beskedet var inte oväntat och alla dörrar slogs inte igen
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för honom. Han erbjöds istället återigen befattningen som flyg
attache i Moskva, vilket han accepterade. 39

Omvärldsläget
Under åren omedelbart efter det andra världskrigets slut inträf
fade en av de största förändringarna av den världspolitiska
situationen under modern tid genom framväxten av det kalla
kriget mellan öst och väst. En av de viktigast faktorerna i det
kalla krigen torde vara själva uppbyggnaden, dvs grupperingen
av - åtminstone formellt - självständiga stater kring de båda
supermakterna, Sovjetunionen och USA."10
1947 och 1948 var de avgörande åren i de båda blockens
uppbyggnad. Det var då som Östeuropas omvandling genom
fördes efter sovjetiskt mönster och Komintern bildades. Under
samma period genomfördes Berlinblockaden och Pragkuppen.
Det var också då som Trumandoktrinen proklamerades, Mars
hallplanen lanserades och grunden lades till de separata väst
och östtyska statsbildningarna och till Atlantpakten.41
Det nya läge som uppstod efter andra världskriget innebar
stora förändringar också för Nordens vidkommande. I och med
att Tyskland försvunnit som maktfaktor påverkades Nordens
strategiska läge av den framväxande globala maktfördelningen.
Den första perioden, från krigsslutet fram till 1948, kan känne
tecknas av ett begränsat amerikanskt intresse för det nordiska
området. Baserna på Grönland och Island betraktades som mer
intressanta än insatser på den skandinaviska halvön. 42 Sovjet
unionens indirekta närvaro i Norden var dock påtaglig genom
fredsfördraget samt vänskaps-, samarbets- och biståndspakten
(VSB-pakten) med Finland. 43
Perioden fram till 1948 präglades av en betydande osäkerhet
om Nordens och Sveriges strategiska läge. I det förslag till
inriktning av försvarsmakten för de kommande åren som ÖB
avgav 1947 (ÖB -47), konstaterades visserligen att Sverige knap
past hade något strategiskt egenvärde, men att landet samtidigt
hamnat i skärningspunkten mellan två världsmakter. 44
När motsättningarna mellan stormakterna tilltog i början av
1948, förklarade regeringen inför riksdagen att Sverige inte
önskade ansluta sig till något stormaktsblock eller genom för141

handsengagemang avhända sig rätt och möjlighet att stå utanför
ett nytt krig. 45
Under detta snabbt föränderliga säkerhetspolitiska läge gjor
de Wennerström sitt vägval. Stig Wennerström var drygt fyrtio
år gammal och han hade varit officer i mer än 15 år.

Värvningen
Enligt Wennerströms egen version värvades han till den sovje
tiska underrättelsetjänsten först 1948 och värvningen skedde
nästan av en slump. Händelsen framstår dock som allt annat än
slumpmässig. Rybatchenkov, den ryska flygattachen i Stock
holm, frågade 1948 om Wennerström mot en ersättning om
några tusen kronor kunde ange ett svenskt flygfälts exakta läge,
vilket Wennerström gjorde någon månad senare.46
Wennerströms version betvivlades av försvarsmakten, som
misstänkte att han värvats långt tidigare.47 Åklagaren valde
dock att godta Wennerströms uppgift om tidpunkten för värv
ningen. Ett av åklagarens främsta skäl torde varit att det förelåg
processtekniska svårigheter att framlägga hållbar bevisning för
att Wennerström värvats före 1948. Försvarsmakten riktade viss
kritik mot att åklagaren inte lade ned större möda att försöka
bevisa att Wennerström värvats tidigare.48
Eftersom Wennerströms version av värvningen godtogs av
åklagaren skapades en möjlighet för Wennerström att ange ett
motiv för sina handlingar, ett motiv som för övrigt inte ens
bemöttes av åklagaren. Wennerström hävdade att han iakttagit
en obalans mellan östblocket och västblocket i det kalla krigets
inledning. Wennerström motiverade sitt brott genom att hänvi
sa till att hans verksamheten endast syftat till ökad stabilitet och
säkerhet mellan blocken. Detta motiv använde han sig av under
utredningen och rättegången och han har även därefter återupp
repat motivet vid några tillfällen.49
Det är förvånande att åklagaren valde att bortse från den
brottsliga handling som Wennerström utförde i och med att han
angav flygplatsens exakta läge till den ryska flygattachen, efter
som handlingen var erkänd. Wennerström åtalades inte för detta
brott. Åklagarens åtal berörde nämligen inte alls perioden före
Wennerström tjänstgöring som flygattache vid svenska ambas
saden i Moskva i januari 1949. 50
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Sammanfattning
Wennerströms bakgrund skilde sig visserligen från det stora fler
talet officerares. Trots underrättelse- och attachetjänstgöring fanns
det dock inget direkt påtagligt i övrigt som enkelt förklarar hans
vägval. Många svenska officerare har före, samtidigt och efter
Wennerström haft samma beröringspunkter med underrättelse
tjänsten och det diplomatiska umgänget, utan att förråda sitt land.
Hans moraluppfattning försköts sannolikt gradvis under den
fascinerande tjänstgöringen inom underrättelsetjänsten och han
insåg inte att hans samröre med t ex den tyska underrättelsetjänsten
noterades av den sovjetiska och amerikanska underrättelsetjäns
ten och skulle komma att utnyttjas mot honom senare.
Värvningen till den sovjetiska underrättelsetjänsten skedde
senast i samband med den dramatiska framväxten av det kalla
kriget mellan öst- och västmakterna med Sverige i skärnings
punkten mellan två världsmakter. Att den sovjetiska underrät
telsetjänsten disponerade en väletablerad hög svensk officer för
sina syften under denna maktkamp mellan öst- och västblocket
torde varit betydelsefullt för Sovjetunionen.
När dessutom Wennerströms version av värvningen godtogs
öppnades möjligheten för Wennerström att rättfärdiga vägvalet
genom att hänvisa till fredsduvans ideologiska roll i en ojämn
maktkamp mellan öst- och västblocket.

Moskva 1949-1952
Inledning och omvärldsbeskrivning
Den27januari 1949 avreste Wennerström med sin hustru och två
små döttrar till Moskva för att tillträda sin nya tjänst som flyg
attache vid svenska ambassaden. 51 Wennerströms tjänstgöring i
Moskva kom att vara i närmare tre år, en tjänstgöring som främst
bedrevs i Moskva, men under några kortare perioder var Wenner
ström åter i Stockholm för att arbeta med underrättelsetjänst vid
Flygstaben.52
Under Wennerströms tre år i Moskva ökade motsättningarna
mellan USA och Sovjetunionen. Marshallplanen kombinerades
med att USA vägrade att exportera strategiska varor till Öst
europa. Berlinblockaden 1948-1949 och bildandet av Västtysk143

land 1949 fördjupade det kalla kriget ytterligare. Samtidigt hade
planerna för en västlig försvarsallians intensifierats. Den ökan
de spänningen berörde främst Centraleuropa men även Skandi
navien påverkades.53
Under hösten 1948 pågick intensiva förhandlingar mellan
Sverige, Norge och Danmark om ett skandinaviskt försvarsför
bund. USA visade ett ökat intresse för att få med de skandinavis
ka länderna i den västliga försvarsalliansen, vilket bl a påverka
de inställningen till planerna på ett skandinaviskt försvarsför
bund. Sovjetunionens främsta intresse i det nordiska området
förefaller under denna period ha varit de förändrade relationer
na till Finland.54
Den säkerhetspolitiska bilden klarnade genom att de skandi
naviska länderna misslyckades att få till stånd ett försvarsför
bund och genom att NATO bildades, med Danmark och Norge
som medlemmar. Finland var visserligen militärt alliansfritt
men fredsfördraget, VSB-pakten och landets geostrategiska läge
som granne med supermakten Sovjetunionen begränsade den
säkerhetspolitiska handlingsfriheten. Av flera skäl, bl a risken
för att Finlands förhållande till Sovjetunionen skulle försämras,
ansågs den säkerhetspolitiskt bästa lösningen vara fortsatt svensk
militär alliansfrihet. I och med dessa förändringar fixerades
vissa viktiga politiska förutsättningar. 55
Sverige påverkades inte bara av den säkerhetspolitiska ut
vecklingen i stort. Även den snabbt förändrande militärpolitiska
utvecklingen i omvärlden påverkade Sverige i hög grad. Flyg
vägarna för öst- och västmakternas strategiska flygstridskrafter
gick delvis över Skandinavien. Danmark och södra Sverige skul
le bli eftertraktade mål för en makt som önskade kontroll över
sjötrafiken till och från Östersjön. Sverige och Norge utgjorde ett
basområde som var gynnsammare för västmakterna att försvara
än baser på kontinenten. Norge och Danmark var militära tom
rum.56
En ytterligare, viktig faktor utgjordes av den militärtekniska
utvecklingen. I synnerhet beträffande kärnvapen ägde en snabb
och omfattande upprustning rum hos stormakterna. Genom
utvecklandet av flygplanens räckvidder, och dessas möjlighet
att bära kärnvapen, kunde stormakterna hota varandra i luften
på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.57
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Det svenska beslutet om militär alliansfrihet medförde att ett
starkt svenskt försvar måste upprätthållas för att uppnå trovär
dighet gentemot omvärlden och stabilitet i Norden. Det var dock
inte realistiskt att ett litet land som Sverige skulle kunna ha
ekonomiska förutsättningar för ett försvar av sådan styrka att
man ensamt kunde motstå ett anfall från Sovjetunionen.58
Vid ett eventuellt anfall skulle försvaret i stället vinna tid, så
att understödsaktioner från västmakterna hann genomföras.
Det var därför av stor betydelse för krigsförberedelserna att
huvuddelen av våra stridskrafter inte led förintande begynnel
semotgångar samt att förbindelserna till västmakterna hölls
öppna.59
I avsaknad av en långsiktig försvarsplanering känneteckna
des försvarspolitiken under den här tiden av ett energiskt arbete
med partiella reformer för omedelbar förstärkning av försvarets
förmåga. Huvuddragen av de praktiska besluten innebar att
flygvapnet förstärktes och luftförsvarets förmåga förbättrades
genom en tyngdpunktsförskjutning från bombförband till jakt
förband.60
Förstärkningarna av luftförsvaret syftade sannolikt inte främst
till att det strategiska flyget från öst- och västmakterna skulle
hindras från att kunna nyttja svenskt luftrum i samband med
angrepp mot varandra. Det yttersta syftet, och mer realistiskt att
uppfylla, torde varit att det svenska luftförsvaret bättre skulle
kunna hindra ett direkt angrepp från Sovjetunionen mot Sverige.
Under dessa säkerhetspolitiska och militärpolitiska förhål
landen utförde Wennerström underrättelseuppgifter för sina
två uppdragsgivare, anställd av både den svenska underrättel
setjänsten, med en legal tjänstgöring vid ambassaden, och den
sovjetiska underrättelsetjänsten.
Situationen försvårades dessutom av att Wennerström som
nämnts tidigare under 1940-talet utfört några uppdrag för den
amerikanska underrättelsetjänsten. Han hade visserligen inte
varit anställd, men det skulle kunnat uppfattas som besynnerligt
om han inte fortsatte att vara välvilligt inställd till USA. Detta
problem var den sovjetiska underrättelsetjänsten sannolikt med
veten om och det låg i dess intresse att Wennerström bibehöll en
god relation till USA.
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Spioneriets inriktning och omfattning
Uppgifter och informationskällor
Under hösten 1948 hade Wennerström, som sedan värvningen
tillhörde den skandinaviska sektionen av GRU, och Rybatchen
kov, den ryska flygattachen i Stockholm, kommit överens om att
Wennerström skulle sammanträffa med en representant från
den sovjetiska underrättelsetjänsten någon tid efter ankomsten
till Moskva. 61
Wennerström anlände till Moskva i slutet av januari 1949.
I slutet av februari samma år träffade Wennerström förutvaran
de sovjetiske militärattachen i Stockholm, Nikitouchev, som
Wennerström lärt känna under åren 1941-1943 i Stockholm.
Nikitouchev började en utläggning om tillkomsten av NATO
och konstaterade att Norge och Danmark anslutit sig, men att
Sverige valt en neutral linje. Han berättade vidare att det i
Sovjetunionen var känt att det ägt rum ingående förhandlingar
mellan de tre nordiska länderna och undrade om det slutits
några hemliga avtal, som skulle medföra att Sverige i händelse
av krig skulle ansluta sig till NATO. Under den diskussion som
följde framhöll Wennerström som sin uppfattning att några
dylika hemliga avtal inte existerade. 62
Något senare träffade Wennerström åter Nikitouchev och
hans chef, en general, vars namn Wennerström aldrig uppgivit,
utan enbart kallade Generalen. 63 Anledningen till mötet torde
varit att Wennerström utfört några mer betydelsefulla uppdrag,
som visade att han kunde användas för än viktigare uppgifter i
framtiden.M
Generalen höll ett anförande som gick ut på att förklara
Moskvas synpunkter på NATO-organisationen och att framhål
la USA som Sovjetunionens huvudfiende. Av största betydelse
vore att utröna vilken betvingelsemetod luftkrigsföring eller
invasion - som NATO kunde väntas komma att använda mot
Sovjetunionen. Generalen var övertygad om att NATO-länder
nas beskickningarna i Moskva utförde ett underrättelsearbete
och att det leddes av den amerikanska ambassadens personal.
Man var därför synnerligen intresserad av att erhålla upplys
ningar om vad denna NATO-verksamhet åsyftade. Samtalet
avslutades med en förfrågan om Wennerström ville engagera sig
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i den sovjetiska underrättelsetjänsten med placering i den ame
rikanska sektorn.65
Nikitouchev uppmanade Wennerström att skaffa sig informa
tionskällor på de olika NATO-ländernas ambassader och att
knyta så goda kontakter som möjligt med olika ambassadtjäns
temän, framför allt amerikanska. 66
Wennerströms legala befattning som flygattache gav, genom
hans flitiga umgänge med beskickningspersonal från västmak
terna, goda möjligheter att komma över uppgifter som berörde
amerikanska och andra västmakters förhållanden. Det fanns
också vissa möjligheter att komma åt uppgifter som berörde
svenska förhållanden, men det var inte i någon stor utsträckning
som sådana uppgifter hanterades i Moskva. Placeringen i Mosk
va, utan tillgång till uppgifter från t ex försvars- och flygstaber
na, begränsade Wennerströms möjlighet att få tillgång till vikti
gare uppgifter som berörde Sverige.
Wennerström har uppgivit att det under Moskvaperioden
förelåg ett mycket litet intresse för Sverige från Sovjetunionens
sida. Tidigare har redovisats att hans sovjetiske uppdragsgivare
misstänkte ett visst svenskt samarbete med NATO. Wenner
ström gjorde gällande att han vid Moskvaperiodens början an
såg den svenska neutraliteten som omutlig och att han också
delgivit ryssarna denna uppfattning. 67
Det har inte framkommit något som motsäger att Wenner
ström var uppriktig när han menade att Sovjetunionens intresse
för Sverige var litet. Frågan är emellertid om det var ett upprik
tigt ointresse eller om Sovjetunionen under de första åren av det
kalla kriget var tvungen att kraftsamla sina underrättelseresur
ser mot huvudmotståndaren USA, den enda makt som kunde
hota Sovjetunionens överlevnad, och därför inte kunde avvara
några större resurser mot Sverige.
I den bipolära värld som uppstått genom det kalla kriget kan
det varit nödvändigt att bygga upp nya strukturer för underrät
telsetjänsten. Det torde i så fall varit ett tidskrävande och omfat
tande arbete. Sovjetunionen kan inledningsvis ha varit tvingat
att satsa huvuddelen av underrättelseresurserna mot USA, trots
att det även fanns behov att inrikta dem mot Skandinavien. Det
kan vara en förklaring till Sovjetunionens svala intresse för
Sverige. Att Wennerström, en hög svensk officer, överförs från
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den skandinaviska sektionen till den amerikanska sektionen kan
möjligen styrka den tesen.
Av det underlag som varit tillgängligt har det inte framkom
mit några uppgifter som visar - men inte heller något som
utesluter att Wennerström även erhöll uppgifter att spionera
mot Sverige. Innan Wennerström överfördes till den ameri
kanska sektionen var det logiskt att han överlämnade uppgifter
som berörde Sverige. Det är något svårare att förstå varför detta
fortgick även efter denna tidpunkt. Sannolikt hade den ryska
underrättelse tjänsten sådana hållhakar på honom att de kunde
förmå honom att utföra i stort sett allt de önskade även om det
innebar att han förrådde sitt land.
Spioneriets omfattning enligt åklagarens åtal
Åklagaren formulerade åtalet för tiden i Moskva:
Wennerström har under tiden januari 1949-januari 1952, under
vilken tid han tjänstgjorde som flygattache vid svenska ambassa
den i Moskva, med uppsåt att gå Sovjets underrättelsetjänst tillhan
da och med åsidosättande av sin tjänsteplikt samt mot ersättning i
penningar obehörigen anskaffat och till nämnda underrättelse
tjänst utlämnat handlingar innefattande uppgifter rörande värt
lands försvar, vilkas uppenbarande för berörda makt medfört syn
nerligt men för försvaret. 68

Enligt åklagarens åtal var det endast ett betänkande av den
nordiska försvarskommitten som överlämnades till Sovjetunio
nen. Åklagaren anförde under rättegången att Wennerström
under sitt besök i Stockholm lyckades låna betänkandet på
Flygledningen och att han överlämnat akten till Rybatchenkov i
Stockholm. 69
Betänkandet var av mycket stort intresse eftersom det inne
höll utredningen om militärt samarbete mellan de tre länderna
och uppgiften att även andra mindre långtgående alternativ än
ett fullt försvarsförbund skulle undersökas. Betänkandet inne
höll uppgifter som rörde såväl Sveriges förhållanden till främ
mande makt som svenska interna förhållanden samt även upp
gifter som berörde Norge och Danmark. 70
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Diskussion om vad som verkligen utlämnats
I ett avseende förefaller åtalet för perioden i Moskva något
besynnerligt. Det är förvånande att åtalet för perioden endast
innehöll en åtalspunkt trots att Wennerström var placerad som
flygattache i Moskva under nästan tre år. Wennerström påstås
endast ha överlämnat en handling till den sovjetiska underrät
telsetjänsten under dessa tre år. 71
Eftersom Wennerström var placerad i den amerikanska sek
tionen av GRU torde huvuddelen av hans tid, intresse och övriga
resurser inriktats mot att komma över uppgifter som främst
berörde amerikanska förhållanden. Det kan till stor del förklara
åklagarens tunna åtal för perioden, men det förklarar inte allt.
Det är inte realistiskt att anta att Wennerströms spioneri
under perioden inskränkte sig till endast utlämnandet av betän
kandet. Av register över attacherapporteringen till och från
Moskva för perioden framgår att Wennerström både upprättat
vissa handlingar och kunnat ta del av vissa andra handlingar.
Eftersom handlingarna fortfarande är hemligstämplade kom
menteras de inte mer i detalj. Det kan konstateras att det inte är
uteslutet att flera av dessa handlingar har överlämnats till den
sovjetiska underrättelsetjänsten. Åklagaren verkar inte ha lagt
ned någon större möda på att bevisa att så har skett. Det bör dock
påpekas att det inte var någon större mängd handlingar som
passerade flygattachen i Moskva. I jämförelse med t ex Washing
ton var det endast ett fåtal handlingar det var frågan om. 72
Det har inte heller ifrågasatts hur Wennerström har hanterat
all den kunskap om försvaret som han byggt upp under tjänst
göringen som officer i nästan 20 år. Han borde kommit i kontakt
med en stor mängd uppgifter under den vardagliga tjänstgör
ingen och den samlade bilden kan ha varit av visst värde för
Sovjetunionen. 73

Värdering av skadorna
I samband med rättegången bedömde försvarsmaktens repre
sentant, överste Fredrik Löwenhielm, att "överlämnandet av
betänkandet gör att Sovjets planläggning för och genomförande
av ett anfall mot Sverige 1949 och åren därefter väsentligt under
lättats. "74
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Uttalandet bör tolkas som att betänkandet innehöll uppgifter
som var av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. I betänkandet
berördes nämligen förhållanden som gjorde att Sovjetunionen
erhöll uppgifter om västmakternas samt de tre skandinaviska
ländernas militära styrka.
GRU kunde vidare kontrollera vilken uppfattning de skandi
naviska länderna hade om Sovjetunionens militära styrka och
därmed också bedöma underrättelsetjänstens kvantitet och kva
litet i vart och ett av de skandinaviska länderna. Vidare diskute
rades Skandinaviens försvarsmöjligheter med övergripande
beskrivningar av hur försvaret skulle föras, men också begräns
ningarna nämndes. I betänkandet heter det också att försvarsför
bundet inte ensamt skulle kunna motstå ett anfall från Sovjet
unionen utan att det var både nödvändigt och önskvärt med
hjälp från västmakterna. 75
Försvarsmaktens bedömning av skadorna ter sig därför kor
rekt och välgrundad.
Förutom utlämnandet av betänkandet kan det inte uteslutas
att Wennerström även överlämnade uppgifter som han kom i
kontakt med på ambassaden. Vilka skador detta i så fall medför
de är omöjligt att fastställa. Det kan bara konstateras att det alltid
är till skada om sekretessbelagda uppgifter utlämnas. Däremot har
inget framkommit som visar att Wennerström skulle haft tillgång
till uppgifter om krigsplanläggning eller uppgifter om fasta an
läggningar vilket minskar den eventuella skadan avsevärt.

Sanunanfattning
Motsättningarna mellan öst- och västblocket ökade under Wen
nerströms tre i Moskva. Försöket till en skandinavisk säker
hetspolitisk lösning misslyckades och NATO bildades varefter
de nordiska länderna fann sina positioner i maktkampen mellan
USA och Sovjet. Sverige hade traditionella och naturliga band
till västmakterna vilket ställde höga krav på att den militära
alliansfriheten kunde göras trovärdig genom ett starkt försvar. I
detta balansstycke var det olyckligt att en hög svensk officer
arbetade för den sovjetiska underrättelsetjänsten.
Redan våren 1949 överlämnade Wennerström den skandina
viska försvarskommittens betänkande till den sovjetiska under-
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rättelsetjänsten och han överfördes kort tid därefter från den
skandinaviska till den amerikanska sektionen av GRU för att
inriktas mot huvudmotståndaren USA. Därmed åtgick huvud
delen av hans tid och intresse till att inhämta uppgifter som i
första hand berörde amerikanska förhållanden, vilket till stor
del kan förklara varför inte spioneriet blev mer omfattande mot
Sverige. Placeringen i Moskva, utan tillgång till uppgifter från
t ex försvars- och flygstaberna, kan också delvis förklara detta
förhållande.
Trots detta är det inte troligt att Wennerströms spioneri bara
skulle ha inskränkt sig till överlämnandet av betänkandet. San
nolikt har han även överlämnat andra uppgifter, främst uppgif
ter som han kommit i kontakt med på ambassaden eller genom
samtal med de andra ländernas attacheer, men även sådana
uppgifter som han kommit i kontakt med under sin vardagliga
tjänstgöring som officer under nästan 20 år.
Det allvarligaste var naturligtvis att betänkandet utlämnades,
eftersom det innehöll uppgifter som var av synnerlig betydelse
för rikets säkerhet. Utlämnandet innebar viss skada för försva
ret. Därtill är det sannolikt att Wennerström även utlämnade
några andra uppgifter vilket förvärrade skadan ytterligare. För
modligen var denna skada inte av någon allvarligare art efter
som uppgifter om krigsplanläggning, tekniska system eller fasta
anläggningar inte tycks ha utlämnats.

Washington 1952-1957
Inledning och omvärldsbeskrivning
Ett plötsligt sjukdomsfall i Washington gjorde att Wennerström
erbjöds befattningen som flygattache i Washington. 76 Det var
sannolikt en av de mest åtråvärda tjänstgöringsplatserna som en
attache kunde erbjudas. Var attachen dessutom anställd av den
sovjetiska underrättelsetjänsten med uppgift att spionera på
USA borde erbjudandet uppfattats som en skänk från ovan.
I början av januari 1952 lämnade Wennerström Moskva och
reste till Stockholm för att förbereda sig några månader inför
tjänstgöringen i Washington. 77 Den 22 mars avreste han och famil
jen med båt och de anlände till Washington i början av april.
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Det kalla kriget hade framkallat en utbredd kommunistskräck
i USA. När Wennerström anlände hade makarna Rosenberg
nyligen dömts till döden, anklagade för atomspioneri för Sovjet
unionen.79 Wennerström torde ha förstått att han skulle vara
tvungen att nyttja all sin skicklighet och behöva iaktta stor
försiktighet för att inte avslöjas.
Under perioden i Washington skedde vissa politiska och mi
litära förändringar i världen. Perioden fram till slutet av SO-talet
kännetecknades av bedömningen att Norden utgjorde en del av
ett globalt konfrontationsområde. Östblocket bedömdes under
denna period ha ett betydande övertag över västmakterna i det
nordiska området och likaså ha ett större behov av offensiva
operationer. Den strategiska bilden blev på detta sätt logisk,
sammanhängande och entydig till skillnad från föregående tids
period. 80
USA:s intressen beträffande det nordiska området förändra
des framförallt som en följd av upprustningen av det strategiska
bombflyget. För att nå mål i västra Sovjetunionen från baserna i
Nordamerika, på Grönland och på Island var flygrutter över den
skandinaviska halvön de mest fördelaktiga. USA ansåg inte att
man hade behov av permanent stationerade enheter ur SAC i
Skandinavien,81 bl a på grund av basernas sårbarhet för en
sovjetiskt angrepp. Däremot ingick man 1952 ett avtal med
Norge som innebar vissa installationer vid norska flygbaser,
främst för bränslepåfyllning för bombplan och eskorterande
jaktflyg. Flygrutterna från de norska baserna mot mål i Sovjet
unionen var sannolikt planerade att gå över svenskt luftrum. 82
Sovjetunionen genomförde under 1950-talet en omfattande
utbyggnad av marinstridskrafterna i Östersjön och Östersjö
marinen blev den i särklass största av de fyra sovjetiska mariner
na. Sovjetunionen fick genom denna utbyggnad en mycket stark
militär position i Östersjön. De svensk-sovjetiska relationerna
var ansträngda under större delen av perioden och särskilt i
samband med den flygincident 1952 då två svenska militärplan
gick förlorade, den s k Catalinaaffären.83
I det försla&. till inriktning a� försvarsmakten för de komman
de åren som OB avgav 1954 (OB -54), presenterades den första
mer utförliga tolkningen av Nordens strategiska läge. Bakgrun
den var en bild av ett storkrig där kärnvapen kom till använd152

ning från början och som präglades av en bred sovjetisk offensiv
i Europa och Mellersta Östern. Balkan och Norden förväntades
bli två flankerande operationsriktningar till huvudanfallet i
Tyskland. I den nordiska operationsriktningen skulle Sovjet
unionens anfall syfta till att erövra Skandinavien, fördriva väst
från dess baser, upprätta egna baser och ge flankskydd åt den
fortsatta offensiven mot Engelska kanalen. För väst antogs målet
vara att, med hjälp av förstärkningar utifrån, söka försvara
Danmark och Norge samt att ingripa med sjö- och luftstridskraf
ter mot östs flank. I detta utdragna krig kunde Sovjetunionen
förväntas få initialframgångar i Norden, särskilt om anfallet
genomfördes överraskande. En snabb genommarsch av Finland
ansågs sannolik, men ett angrepp mot ett stridsberett Skandina
vien skulle kräva förberedelser. ÖB konstaterade vidare att
Sverige och Norge var så geografiskt sammanlänkade att ett
anfall med större styrkor mot Norge inte kunde slutföras utan
tillgång till det svenska kommunikationsnätet. 84
Under 1950 talet utvecklades långsiktiga förslag till försvars
maktens fortsatta utveckling och för första gången förelåg lång
siktiga materielanskaffningsplaner för alla försvarsgrenarna,
vilket underlättade försvarsplaneringen väsentligt. Målet var
att Sveriges totala försvar även i framtiden skulle ges den styr
kan som erfordrades för att kunna bjuda även en stormakt så
hårt motstånd att anfall mot Sverige tedde sig mindre lockande.
Detta var den s k avskräckningsdoktrinen som lanserades under
SO-talets mitt. Något år senare introducerades även den s k
marginaldoktrinen, enligt vilken det bedömdes att balansen
mellan öst- och västblocket förbättrats och att endast marginella
resurser därför kunde insättas mot Sverige. 85
För att de nya målsättningarna skulle kunna uppfyllas behövde
försvaret moderniseras så att det kunde motsvara de krav som
den militärtekniska utvecklingen ställde. Luftförsvaret i övre
Norrland, östra Mellansverige och Sydsverige skulle förstärkas och
vara allsidigt sammansatt. För att uppnå dessa delmålsättningar
behövde stridsledning, luftbevakning och jaktflygförband för
bättras genom införande av modern teknologi och det aktiva
luftförsvaret behövde kompletteras med kvalificerade luftvärns
robotar. Det krävdes dessutom ett modernt attackflyg för att
bekämpa en angripare över havs- och kustområdena. 86
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Wennerström kom att hamna i teknologins högborg under
fem år med ett legalt uppdrag som gav naturlig förklaring till
intresse för amerikanska förhållanden. Att Wennerström dess
utom byggt upp goda kontakter med amerikanska officerare
sedan lång tid förenklade också hans möjligheter att komma
över viktig information.

Spioneriets inriktning och omfattning
Uppgifter och informationskällor
Wennerström träffade Generalen vid ett flertal tillfällen under
slutet av vistelsen i Moskva. Mötena var förberedelser för hans
vistelse och verksamhet i Washington. Wennerström orientera
de Generalen om sin legala verksamhet som flygattache. Han
hade att följa den allmänna utvecklingen av flyget i USA och att
leda verksamheten vid ett av Flygförvaltningen i Washington
upprättat inköpskontor, vilket gav möjligheter till synnerligen
goda kontakter med den amerikanska krigsindustrin. Vidare
skulle Wennerström förbereda besök av svenskar - såväl civila
som militära - vid militära anläggningar och industrier. Wen
nerström omtalade vidare för Generalen att han hade att anskaf
fa militära och tekniska publikationer av olika slag. 87
Wennerströms legala verksamhet i Washington var från sov
jetisk synpunkt utomordentligt värdefull, då Wennerström här
igenom skulle verka inom ett område som var av största vikt för
Sovjetunionen. Man hade nämligen i Sovjetunionen vid denna
tidpunkt beslutat koncentrera den militärtekniska utvecklingen
till interkontinentala raketer och till kärnladdningsutveckling
på bekostnad av militärtekniska förhållanden i övrigt. Sålunda
skulle flygets utveckling och utvecklingen av luftvärnsraketer,
raketer mot markmål med kortare räckvidd och jaktrobotar ske
med endast begränsade ekonomiska och personella resurser,
vilket nödvändiggjorde en omfattande teknisk underrättelse
tjänst på dessa områden. Denna underrättelsetjänst bestod i
införskaffande av tekniska data som kunde kopieras av sovjetis
ka forskare och tekniker eller på annat sätt användas för sovjetis
ka intressen. 88
Wennerström skulle i första hand koncentrera sig på lösandet
av tekniska uppgifter och därför följa den moderna tekniska
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utvecklingen. Detta innebar studier av flygplan, raketer, robotar
samt sikten för atombombplan och jaktflygplan, samt studier av
radarområdet och av kameror och elektronisk miniatyrappara
tur. Wennerström skulle vidare rapportera iakttagelser angåen
de ändringar i organisationsplanen för amerikanska flygvapnet
samt i mån av möjlighet följa planläggningen av eventuell luft
krigsverksamhet mot Sovjetunionen. I sistnämnda avseende
önskade Generalen även uppgifter om den amerikanska mari
nens roll, vilket underlättades av att Wennerström såsom flygat
tache också var ackrediterad vid marinen, eftersom den ameri
kanska marinen förfogade över ett omfattande flygvapen.89
Av det underlag som varit tillgängligt har det inte framkom
mit några uppgifter som visar - men inte heller något som
utesluter - att Wennerström även erhöll uppgifter att spionera
mot Sverige.

Spioneriets omfattning enligt åklagarens åtal
Åklagaren formulerade åtalet för tiden i Washington:
Wennerström har under tiden april 1952-maj 1957, under vilken tid
han tjänstgjorde som flygattache vid svenska ambassaden i Wash
ington, med uppsåt att gå Sovjets underrättelsetjänst tillhanda och
med åsidosättande av sin tjänsteplikt samt mot ersättning i pen
ningar obehörigen anskaffat, fotograferat och till nämnda underrät
telsetjänst utlämnat handlingar innefattande uppgifter rörande vårt
lands försvar, vilkas uppenbarande för berörda makt medfört syn
nerligt men för försvaret. 90

Till skillnad mot perioden i Moskva har åklagaren för perioden
i Washington utökat formuleringen med att Wennerström även
fotograferat handlingar som därefter överlämnats till Sovjet. Att
Wennerström även fotograferat ansågs tyda på större förslagen
het, varför brotten bedömdes något allvarligare.
Enligt åklagarens åtal påstods Wennerström ha överlämnat
ungefär 15 handlingar som berörde Sverige till den sovjetiska
underrättelsetjänsten under åren i Washington. Åtalspunkterna
berörde handlingar som på något sätt innehöll tekniska uppgif
ter och som var att härleda till flygvapnet och marinen.
För marinens del rörde det sig om handböcker till hydrofo
ner91 och för flygvapnets del rörde det sig om handlingar om
sikten, radar och annan utrustning till flygplan.92
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Åtalet upptog två punkter som berörde marinen. Det var
beskrivningsböcker m m för två versioner av hydrofoner (dip
ping sonar AN/AQS A/C med ca tio bilagor), som utlämnats
våren 1956. 93
För flygvapnet upptog åtalet tre punkter. Det var dels en sam
manställning av uppgifter i samband med en resa som svenske
flygvapenchefen företog i USA hösten 1955. Den gav en allsidig
bild av vilka materielsystem som det svenska flygvapnet vid
denna tid var intresserat av att anskaffa och vilken utrustning
som fanns på svenska dagjaktplan samt av vissa brister i utrust
ningen på de svenska nattjaktplanen. 94
Rätten godtog inte bevisningen för de två andra åtalspunkter
na, varför åtalet lämnades utan bifall och Wennerström friades
i den delen av åtalet. 95 Det finns därför inte här skäl att utveckla
dessa två åtalspunkter ytterligare.

Diskussion om vad som verkligen utlämnats
Även åtalet för perioden i Washington är förvånande i ett avse
ende. Enligt åklagarens åtal påstods Wennerström endast ha
överlämnat ungefär 15 handlingar till den sovjetiska underrät
telsetjänsten trots att Wennerström var placerad som flygattache
i Washington under nästan fem år.
Den avgörande förklaringen var att Wennerström, i likhet
med tiden i Moskva, var placerad i den amerikanska sektionen
av GRU. Hans huvudsakliga gärning var inriktad till att komma
över uppgifter som berörde amerikanska förhållanden, inte
svenska. Det förklarar till stor del åklagarens tunna åtal för
perioden, men det förklarar inte riktigt allt.
Till skillnad från perioden i Moskva hade Wennerström mycket
större möjlighet att komma åt information som den sovjetiska
underrättelsetjänsten var intresserad av. Flygattachen hade till
gång till ca 7 000 officiella, in- och utgående skrivelser per år,
varav ungefär 4 000 var att hänföra till det av Flygförvaltningen
inrättade inköpskontorets verksamhet. 96
Det stora antalet handlingar, ofta med tekniska uppgifter, gör
att det är svårt att tro att inte fler uppgifter utlämnats av Wenner
ström. Eftersom svenska och amerikanska intressen ofta sam
manföll, torde det inneburit att flera av de uppgifter som Wen-
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nerström utlämnade för att de rörde amerikanska förhållanden,
indirekt och på sikt även rörde svenska förhållanden.
I likhet med perioden i Moskva kan det inte uteslutas att
Wennerström har överlämnat flera av dessa handlingar till den
sovjetiska underrättelsetjänsten under perioden i Washington.
Wennerström har uppgivit att han på uppdrag av militära organ,
främst Flygförvaltningen, anskaffade ett betydande antal militä
ra och tekniska publikationer från olika institutioner i USA och
att han utlämnade dessa. 97 Trots bekännelsen väckte åklagaren
inte åtal för överlämnandet av dessa uppgifter.
Wennerströms tidigare erfarenheter om svenska försvaret
torde varit av litet intresse för Sovjetunionen under perioden i
Washington varför det bedöms som mindre troligt att några
äldre uppgifter från Wennerströms yrkeskarriär utlämnades
under perioden.

Värdering av skadorna
Kommendörkapten Nils-Gustaf Gynning hördes som sakkun
nig vid rättegången. Gynning uppgav följande angående hydro
fonerna:
Utrustningen var vid denna tid modern och är fortfarande i använd
ning, men skall om några år ersättas mot annan utrustning. Skadan
bestod främst i att de begränsningar som utrustningen hade fram
gick av handlingen, ett förhållande som en fiende kunde nyttja vid
anfall mot svenska sjöstridskrafter. 98
Det införskaffades endast fyra exemplar av hydrofonen. 99 Ut
lämnandet av den tekniska beskrivningen gav möjlighet för
fientliga ubåtar att undkomma ubåtsjaktsförbandens anfall. Ska
dorna avtog med tiden och bedömdes vara åtgärdade genom att
modernare utrustning infördes under 1960-talet. 100
Utlämnandet av uppgifterna från svenske flygvapenchefens
resa USA i oktober 1955 gav en allsidig bild av vilka beväpnings
och siktessystem samt flygvapentyper, som det svenska flyg
vapnet vid denna tid var intresserat av att anskaffa. Vidare
framgick vilken utrustning som fanns på svenska dagjaktplan
och vissa brister i utrustningen på de svenska nattjaktplanen.
Kännedom härom skulle vid tiden för utlämnandet ha underlät
tat ett flyganfall mot Sverige. 101
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Utlämnandet av uppgifterna om hydrofoner och uppgifterna
om beväpning, sikten och annan utrustning till flygplan innebar
visserligen att försvaret åsamkades skador, eftersom uppgifter
na berörde viktig och modern materiel. Dock blev skadorna
sannolikt inte så allvarliga eftersom det var ett fåtal materielpro
jekt som berördes. Sammantaget bedöms skadorna inte varit av
så allvarlig art att möjligheterna att försvara Sverige äventyra
des. Sovjetunionen hade dock erhållit betydande fördelar vid
planeringen av ett eventuellt anfall mot Sverige vilket torde
reducerat försvarsmaktens förmåga att möta ett eventuellt mili
tärt angrepp av Sovjetunionen.
Även om andra uppgifter sannolikt utlämnats bedöms ska
dorna i vart fall inte varit alltför allvarliga och ej heller varit
bestående under någon längre tid eftersom inget tyder på att
Wennerström haft tillgång till viktigare uppgifter t ex avseende
krigsplanläggning eller fasta anläggningar.

Sammanfattning
Motsättningarna mellan öst- och västblocket bestod under Wen
nerströms fem år i Washington. Placeringen i Washington med
näst intill obegränsad tillgång till intressant information erbjöd
Wennerström goda möjligheter att enkelt komma över viktig
information i den legala tjänsten.
Wennerström tillhörde fortfarande den amerikanska sektio
nen av GRU och han inriktades helt mot huvudmotståndaren
USA av sin sovjetiska uppdragsgivare. Därmed åtgick huvud
delen av hans tid och intresse till att inhämta uppgifter som i
första hand berörde amerikanska förhållanden, vilket till stor
del kan förklara varför inte spioneriet blev mer omfattande mot
Sverige.
Sannolikt har Wennerström, utöver vad åklagaren påstod,
även överlämnat andra uppgifter, främst uppgifter som han
kommit i kontakt med i sin legala tjänst på det av Flygförvalt
ningen inrättade inköpskontoret. Wennerström hanterade dag
ligen handlingar som ofta berörde materiel med modern teknik,
materiel som även Sverige senare införde i försvaret.
De uppgifter som åklagaren påstod att Wennerström utläm
nat, uppgifterna om hydrofoner och uppgifterna om beväpning,
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sikten samt annan utrustning till flygplan, har inte åsamkat
försvaret några allvarligare och mer bestående skador. Samman
taget bedöms skadorna inte varit av så allvarlig art att möjlighe
terna att försvara Sverige äventyrades. Sovjetunionen hade dock
erhållit betydande fördelar som reducerat försvarsmaktens för
måga vid ett eventuellt militärt angrepp.
Även om andra uppgifter sannolikt utlämnats bedöms ska
dorna i vart fall inte varit alltför allvarliga och ej heller varit
bestående under någon längre tid eftersom inget tyder på att
Wennerström haft tillgång till viktigare uppgifter t ex avseende
krigsplanläggning eller fasta anläggningar.

Stockholm 1957-1963
Inledning och omvärldsbeskrivning
Wennerströms förordnande som flygattache i Washington upp
hörde sommaren 1957. Han tjänstgjorde därefter som sektions
chef för flygsektionen vid Försvarets kommandoexpedition (FKE)
från oktober 1957 till pensioneringen som officer hösten 1961.
Några månader innan pensioneringen erhöll Wennerström en
arvodestjänst som sakkunnig vid Utrikesdepartementet (UD),
en tjänst som han även innehade vid gripandet sommaren 1963. 102
Det amerikanska strategiska bombflyget ombeväpnades med
interkontinentala missiler och långdistansbombplan vilket mins
kade behovet av framskjutna stödjepunkter. Genom den väst
tyska återupprustningen och inrättandet av enhetskommandot
BALTAP 1961,103 förändrades maktförhållandena i Östersjön.
Samtidigt ändrade Sovjetunionen tyngdpunkten i sin marina
utveckling från Östersjömarinen till Norra marinen. Nordkalot
ten och de omgivande haven kom att bli ett område av primär
betydelse för supermakternas kärnvapenstrategier. För Sveriges
vidkommande innebar förändringarna under perioden att lan
det i lägre grad direkt berördes av stormaktsstrategierna. 104
I det försla.� till inriktning �v försvarsmakten för de komman
de åren som OB avgav 1957 (OB-57), bedömdes att västs positio
ner var relativt goda, pga de geografiska förhållandena. Väst
makterna behövde inte utnyttja svenskt område i början av en
konflikt, medan försök från Sovjetunionens sida att komma åt
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flygelområdena Nordkalotten och Östersjöutloppen i flera fall
skulle beröra svenskt område. Svenskt land territorium var inte
nödvändigt för en sovjetisk operation mot Östersjöutloppen,
men erbjöd fördelar. Sovjetiska operationer mot Norge under
lättades genom tillgång till finländskt och svenskt område. Det
senare förhållandet accentueras ju längre söderut i Norge de
sovjetiska operationsmålen låg. 105
Försvarsbeslutet 1958 (FB 58), som i stort rullades genom
nästa försvarsbeslut (FB 63), innebar en period med en serie
viktiga kvalitetsförbättringar. Det var en sjudande reformperiod
för det svenska försvaret. Ledningen av operationer sammanför
des direkt under ÖB och stridskrafterna i luften, till sjöss och på
marken samlades 1961 under militärbefälhavare (MB) i sex mi
litärområden. Istället för försvarsgrensvis krigsplanläggning
genomfördes 1962 för första gången gemensam krigsplanlägg
ning för försvarsmakten. 106
Flygvapnet genomförde slutlig anskaffning av flygplanen
Lansen och Draken och för ledning av flygförbanden byggdes
helautomatiserade, underjordiska ledningscentraler. Dessa en
heter ingick tillsammans med radarstationer m m i luftförsvarets
nya stridsledningssystem STRIL 60. Bassystemet utbyggdes ef
fektivt, dels varje bas för sig, varav flera med hangar under jord,
dels ökade antalet krigsbaser. Under slutet av perioden påbörja
des dessutom projektering av flygplanet Viggen.
Sjöstridskrafternas tillgängliga resurser bedömdes erfordras
mot en inledande invasion, varför importsjöfarten inte samti
digt kunde skyddas. Marinplan 60 innebar ett nytänkande med
mindre, men fler fartyg, för att åstadkomma spridning av vapen
bärarna. Kustartilleriet reducerades visserligen, men det genom
fördes också omfattande moderniseringar inom det fasta kustartil
leriet och det anskaffades dessutom moderna kustrobotar. Även
armen moderniserades, bl a genom utveckling av dess brigader.
Under perioden fick Sverige tillstånd att köpa modern vapen
utrustning från USA och Storbritannien, bl a luftvärnsrobotarna
Bloodhound och Hawk, samt jaktrobotarna Sidewinder och Fal
con. Tidigare hade Sverige enbart tillåtits att köpa äldre krigs
materiel i begränsad omfattning.
Under denna
betydelsefulla tid för utvecklingen av det
svenska försvaret påbörjade Wennerström sin tjänst i Stock160

holm. Han var nu en högt uppsatt officer i central befattning och
han hade därigenom tillgång till en stor mängd viktig informa
tion. Trots att Wennerström åtnjöt förtroende i försvarsmakten
började marken att brännas under fötterna på honom. Säkerhets
polisen började nämligen att intressera sig för hans person.110

Spioneriets inriktning och omfattning
Uppgifter och informationskällor
Wennerström sammanträffande med Generalen ungefär en gång
om året för att diskutera vilka uppgifter som han skulle inriktas
mot. Han var fortfarande placerad i den amerikanska sektionen
av GRU, men uppgifterna som han haft under tjänsten i Moskva
och Washington förändrades när han flyttade till Stockholm.
Enligt Wennerström kom för första gången rent svenska förhål
landen in i bilden. Moskva ansåg att det svenska luftförsvaret
var inkorporerat med NATO:s luftförsvarssystem och att det var
önskvärt att Wennerström nu koncentrerade sig på det svenska
luftförsvaret. 111
Vidare misstänkte GRU att det fanns en förbindelselinje mellan
den svenska försvarsstaben och det amerikanska flyghögkvarteret
i Wiesbaden samt att det kunde finnas förbindelselinjer även på
andra militära områden. Misstankarna stärktes genom underrät
telserapporter från andra länder, främst USA, samt av att ÖB,
general Nils Swedlund, inofficiellt och i civila kläder, besökte USA
1956. Wennerström skulle därför rapportera om ömsesidiga be
sök av prominenta svenska och amerikanska militärer och civila.
Han skulle också följa upp avtalet mellan USA och Sverige an
gående leveranser av krigsmateriel som slutits 1952 och försöka
komma över tekniska beskrivningar på den krigsmateriel, bl a
moderna robotar, som USA, efter lång tid av restriktioner, tillät
Sverige att köpa. Wennerström skulle vidare bevaka Sveriges offi
ciella neutralitetspolitik och rapportera om det fanns tecken på
förändringar samt bevaka kämvapenutvecklingen i Sverige. Det
sovjetiska spionaget mot NATO var redan tillfredsställande,
men GRU ville att Wennerström skulle bevaka eventuella för
ändringar i förhållandet mellan USA och Sverige. 112
Genom attachetjänsterna i Moskva och Washington hade
Wennerström varit borta från Sverige och flygvapnet under åtta
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år. Han kommenderades därför till Flygstaben och de fyra flyg
eskadrarna under fyra månader för att orientera sig om utveck
lingen inom flygvapnet innan han skulle börja vid FKE den 1
oktober 1957. I tjänsten som sektionschef vid FKE fick Wenner
ström tillgång till en stor mängd handlingar av hemlig natur,
vilka berörde den organisatoriska och tekniska utvecklingen
inom försvarsmakten. Han hade bl a att handlägga ärenden
rörande flygvapnets mobilisering och beredskap, dess organisa
tion, utrustning och utbildning. 113
Utöver sin ordinarie arbetsuppgift som sektionschef vid FKE
hade Wennerström fått som speciell uppgift att följa upp inkö
pen av robotar och robotutvecklingen för de tre försvarsgrenar
na. Han deltog också vid de regelbundet återkommande vecko
sammanträdena på FKE, där aktuella ärenden föredrogs för
chefen för FKE. 114
Wennerström deltog också vid veckosammanträdena på Flyg
staben. Chefen för flygstaben orienterade om aktuella frågor i
stort rörande krigsmakten i sin helhet och avdelningscheferna
och Flygförvaltningens representant orienterade om aktuella
ärenden i övrigt. Wennerström erhöll även skriftliga meddelan
den från Flygförvaltningen angående teknisk utveckling inom
luftförsvaret, bl a Flygförvaltningens systemplanering som inne
höll uppgifter om anskaffningen av robotar från utlandet. Detta
i kombination med utsända daglistor gav honom möjlighet att i
detalj följa utvecklingen inom flygvapnet. Därtill deltog Wen
nerström vid ett stort antal föredragningar på Försvarsdeparte
mentet och erhöll även handlingar utsända av underrättelsesek
tionen. Wennerström besökte vid ett flertal tillfällen Försvarets
Bok- och Blankettförråd, där han lånade instruktioner och tek
niska publikationer, som han ansåg att hans sovjetiske upp
dragsgivare kunde vara intresserade av.115
Tillträdet som militär sakkunnig vid UD innebar vissa föränd
ringar både avseende uppgifter och informationskällor i jämfö
relse med tjänsten vid FKE.
Wennerström och Generalen träffades november 1961 för att
fastställa vilka uppgifter Wennerström i fortsättningen skulle
utföra för sovjetisk räkning. De flesta uppgifterna var identiska
med de som Wennerström haft under sin tid vid FKE, men några
var nya. En ny försvarsutredning skulle företas i Sverige och
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Wennerström skulle följa utredningen till dess den blev föremål
för riksdagsbeslut, eftersom det fanns en misstanke om att USA
skulle beredas möjlighet för landsättning av stridskrafter i
Sverige. Vidare innebar inrättandet av NATO:s Östersjökom
mando samt utvecklingen av de amerikanska polarisubåtarna
och dess uppträdande nära Sovjetunionens kuster en viss oro.
Skulle sovjetiskt flyg anfalla ubåtarna i Norska havet eller på
Skagerack måste svenskt luftrum användas pga att räckvidden
för bomb- och attackflyget var begränsat. Därtill fanns misstan
ke att polarisubåtarna även kunde intränga i Östersjön varför
frågan om insättandet av den sovjetiska marinen blev aktuell.
Därför skulle Wennerström också lämna över uppgifter om den
svenska marinen. Vissa uppgifter om det svenska luftförsvaret
hade redan lämnats ut av Wennerström. 116
Därutöver erhöll Wennerström en uppgift av mera politisk
art. Generalen ville att Wennerström skulle följa utvecklingen av
den internationella politiken, främst förhållandena mellan USA
och Sovjetunionen. 117
Även informationskällorna ändrades något efter tillträdet vid
UD. Den största förändringarna jämfört med tiden vid FKE var
att Wennerström fick svårare att komma åt rent militära hand
lingar, men samtidigt förbättrades hans möjligheter till insyn i
den politiska sfären.

Spioneriets omfattning enligt åklagarens åtal
Åklagaren formulerade åtalet för tiden i Stockholm enligt följande.
Wennerström har under tiden oktober 1957-september 1961, under
vilken tid han tjänstgjorde som sektionschef vid försvarets kom
mandoexpedition, och under tiden oktober 1961-juni 1963, under
vilken tid han tjänstgjorde som sakkunnig vid Kungl. Utrikesdepar
tementet, med uppsåt att gå Sovjets underrättelsetjänst tillhanda
och med åsidosättande av sin tjänsteplikt samt mot ersättning i
penningar obehörigen anskaffat, fotograferat och i avsevärd omfatt
ning till nämnda underrättelsetjänst utlämnat handlingar innefat
tande uppgifter rörande vårt lands försvar, vilkas uppenbarande
för berörda makt medfört synnerligt men för försvaret.118

Till skillnad mot perioden i Washington har åklagaren för peri
oden i Stockholm även utökat formuleringen med att Wenner
ström i avsevärd omfattning utlämnat handlingar till Sovjetuni
onen.
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Det var under perioden i Stockholm som Wennerström utläm
nade den stora mängden av uppgifter om det svenska försvaret.
Stämningsansökan innehöll flera hundra åtalspunkter, vilket
kan jämföras med en åtalspunkt för tiden i Moskva respektive
drygt tio åtalspunkter för tiden i Washington. Åklagaren hade
samlat åtalspunkterna under rubriker som var att hänföra till
vissa verksamhetsområden. Det var flera kvalificerat hemliga
handlingar och uppgifter som lämnats ut och de flesta var att
hänföra under rubrikerna krigsplanläggning, försvarsutredning
ar och luftförsvaret. 119
Wennerström lämnade ut delar av Försvarsstabens opera
tionsorder för 1959 och 1960 samt även några ändringar till dem.
1961 genomfördes en stor och betydelsefull ändring i krigsplan
läggningen. ÖB sammanställde för första gången krigsplanlägg
ningen för alla tre försvarsgrenarna. ÖB operationsorder utgavs
hösten 1961 för att vara gällande för 1962. Den innehöll en
allmän del och en del vardera för armen, marinen och luftförsva
ret. Delarna som berörde marinen och luftförsvaret lämnade
Wennerström ut. Hans uppdragsgivare var också intresserad av
försvarsutredningen, eftersom den till stor del byggde på en
skrivelse från ÖB som avsåg bedömningar om aktuella världs
läget och krigsriskerna. Den innehöll sannolikt även stora delar
av det som berörts i den då nyligen omarbetade operationsor
dern.120
Förutom att både krigsplanläggningen och försvarsutredning
en berörde frågor om luftförsvaret, lämnade Wennerström ut
allt han kunde komma över i övrigt om det svenska luftförsvaret.
GRU fick därmed tillgång till stora mängder uppgifter om strids
ledningssystem för flygvapnet och den centrala krigsledningen,
viktiga anläggningar som flygbaser och befästningar samt upp
gifter om vapen och spaningsanläggningar.121
Wennerström har dessutom lämnat ut uppgifter som berörde
bl a marinen och underrättelseverksamheten, men det är näst
intill genomgående att Wennerströms illegala gärningar på ett
eller annat sätt berörde det svenska luftförsvaret. Utlämnandet
har skett i så stor omfattning att det inte här finns utrymme att
mer i detalj kommentera alla handlingar och uppgifter.
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Diskussion om vad som verkligen utlämnats
Enligt Westin fick försvarsmakten aldrig klart för sig om den
verkligen kände till allt Wennerström hade lämnat ut, eftersom
polisförhören avbröts när Wennerström erkände. Försvarsmak
ten ville att förhören skulle avslutas först då de kände sig säkra
på att Wennerström hade medgivit allt. Det skälet ansågs inte
tillräckligt bärande av åklagaren, ställt emot att polisen redan
hade bundit honom vid brotten och att åklagaren därmed hade
underlag för att yrka lagens strängaste straff. 122
Även om försvarsmaktens önskemål inte helt uppfylldes av
delades stora resurser som för utredningen avseende perioden i
Stockholm. Utredningen var både bred och grundlig. Ingen
möda verkar ha sparats från varken militär eller polisiär sida.
I jämförelse med de andra två perioderna innehöll stämnings
ansökan avsevärt fler åtalspunkter trots att Wennerström fort
farande var placerad i den amerikanska sektionen av GRU. Vid
första anblicken kan placeringen verka förvånande. Wenner
ström hade ju ännu större möjlighet att komma åt information
som berörde det svenska försvaret än vad han hade haft i
Moskva och i Washington. Förklaringen var sannolikt att det var
ett sätt att hjälpa honom att stilla sitt eventuellt dåliga samvete
genom att få honom att tro att det fortfarande var USA- och inte
Sverige - han spionerade mot.
I likhet med perioden i Moskva och Washington kan det inte
helt uteslutas att Wennerström har överlämnat även andra hand
lingar, utöver vad åklagaren påstått i åtalet. Kraftsamlingen av
utredningsresurserna talar dock för att åklagaren har inneslutit
huvuddelen av Wennerströms brottsliga gärningar i åtalet.
Wennerströms tidigare erfarenheter från det svenska försva
ret torde varit utan intresse för Sovjetunionen under perioden i
Stockholm, eftersom det nu hade förflutit en relativt lång tid
sedan han arbetat på fältet. Det bedöms därför som näst intill
uteslutet att några äldre uppgifter från Wennerströms yrkeskar
riär utlämnades under perioden.
Åtalet överensstämmer förmodligen i högre grad med Wen
nerströms brottsliga verksamhet än vad det gjorde för de tidiga
re två perioderna. Sannolikt fanns det ett mörkertal för både
perioden i Moskva och Washington. Mörkertalet torde varit litet
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avseende perioden i Moskva men avsevärt större avseende tiden
i Washington. Mörkertalet för perioden i Stockholm verkar dock
ha varit marginellt.

Värdering av skadorna
Wennerströms illegala gärningar har av försvaret antingen be
dömts ha inneburit men eller synnerliga men för rikets säkerhet.
Härvidlag har de kvalificerat hemliga handlingar och uppgifter
som lämnades ut bedömts innebära synnerliga men, medan
övriga hemliga handlingar och uppgifter bedömts innebära
men.123
Wennerström har bl a utlämnat överbefälhavarens operativa
order, dvs de grundläggande direktiven för krigsplanläggning
en, främst vad avser marinen och flygvapnet, men även den
övergripande krigsplanläggningenför armen. Handlingarna gav
en fullständig bild av svenska stridskrafters utgångsgruppering
i händelse av krig. Operationsordern förnyades varje år men
ändringarna var i regel inte särskilt omfattande, eftersom vissa
grundläggande faktorer såsom t ex militärgeografi, befolknings
underlag och ekonomiska anslag inte nämnvärt förändrades. En
angripare som hade tillgång till operationsordern visste vilka
svenska stridskrafter som kunde möta honom i olika områden
och kunde anpassa sin egna styrkeinsats därefter. Angriparen
kunde vidare välja anfalls- och anflygningsriktningar och mål
för sina insatser samt bedöma tider för omgrupperingar av
svenska stridskrafter och inrikta insatser för att fördröja eller
hejda dem. 124
I samband med rättegången avgav ÖB ett särskilt utlåtande
avseende värderingen av skadorna. ÖB betonade att Wenner
ström hade tjänstgjort i ansvarsfulla befattningar inom försvaret
och att han hade utlämnat en stor mängd för krigsmakten bety
delsefulla uppgifter till Sovjetunionen - uppgifter som berört
flera av de viktigaste områdena inom krigsmakten.
ÖB uttalade att hemliga uppgifter rörande krigsplanläggning
en hade utlämnats i sådan omfattning och av sådan kvalitet att
försvarsplanerna i väsentliga delar blottats och att utlämnandet
var till synnerligt men för riket. Uppgifterna torde såväl vid
tidpunkten för utlämnandet, som fortfarande i hög grad under-
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lätta planläggning och genomförande av ett eventuellt sovjetiskt
anfall mot vårt land.
Att uppgifter om lokalisering och funktion av de mest vitala,
fasta anläggningarna samt data om modern krigsmateriel, till
hörande främst flygvapnet, utlämnades innebar enligt ÖB att
"Sovjetunionen vid ett eventuellt anfall mot vårt land nu med
mindre vapen och störmedelinsats, dvs på ett mer stridsekono
miskt fördelaktigt sätt än tidigare, kunde uppnå sina målsätt
ningar."125
ÖB sade avslutningsvis att "Jag tvekar inte att sammanfatt
ningsvis beteckna Wennerströms avskyvärda handlingssätt som
ett landsförräderi, vars motstycke icke finns i Sveriges moderna
historia."
Westin har i en senare bedömning av skadorna uttalat att "de
skador Wennerström tillfogade Sverige och dess försvar är idag
(1993) endast av akademiskt intresse. Tiden har läkt såren efter
som utvecklingen under de senaste trettio åren har gått snabbt."126
Westins bedömning är säkert korrekt. Den förändrar dock inte
det faktum att försvaret tillfogades allvarliga skador vid tid
punkten för utlämnandet, skador som bestod under 1960-talet.
Vissa skador kan även varit bestående under den tidigare delen
av 1970-talet.

Sammanfattning
Motsättningarna mellan öst- och västblocket bestod även under
Wennerströms sex år i Stockholm. Maktförhållandena i Öster
sjön förändrades och Sovjetunionen ändrade tyngdpunkten i sin
marina utveckling från Östersjömarinen till Norra marinen.
Inom försvarsmakten genomfördes en serie viktiga kvalitetsför
bättringar både vad avser organisation och utrustning. Under
perioden fick Sverige äntligen tillstånd att köpa modern vapen
utrustning från USA och Storbritannien.
Placeringen i Stockholm erbjöd Wennerström stor tillgång av
uppgifter om försvarsmakten och han fick i högre grad än
tidigare tillgång till uppgifter om krigsplanläggningen, försvars
utredningar och luftförsvaret.
Wennerström tillhörde fortfarande den amerikanska sektio
nen av GRU, men han erhöll nu uppgifter av sin uppdragsgivare
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att, om än i förtäckta ordalag, spionera mot Sverige. Det var
under perioden i Stockholm som Wennerström utlämnade det
svenska försvaret, främst vad avser krigsplanläggningen och
luftförsvaret. Wennerström lämnande ut allt han kunde komma
över om det svenska luftförsvaret.
Stämningsansökan innehöll flera hundra åtalspunkter, vilket
kan jämföras med en åtalspunkt för tiden i Moskva respektive
drygt tio åtalspunkter för tiden i Washington.
Åtalet överensstämmer förmodligen i högre grad med Wen
nerströms brottsliga verksamhet än vad det gjorde för de tidiga
re två perioderna. Sannolikt fanns det ett mörkertal för både
perioden i Moskva och i Washington. Mörkertalet torde varit
litet avseende perioden i Moskva, men avsevärt större avseende
perioden i Washington. Mörkertalet för perioden i Stockholm
förefaller dock ha varit marginellt.
Utlämnandet innebar att försvarsmakten tillfogades mycket
stora skador eftersom försvarsplanerna och luftförsvaret i vä
sentliga delar blottades. Skadorna var allvarliga såväl vid tid
punkten för utlämnandet som under en lång följd av år därefter,
sannolikt var vissa skador bestående även under 1970-talet.

Sammanvägning av hela perioden
1949-1963
Wennerström var under hela perioden placerad i den amerikan
ska sektorn av GRU.
Under perioden i Moskva hade Wennerström i huvudsak till
uppgift att spionera mot USA, men möjligheterna att där komma
åt uppgifter om USA var begränsade. Den främsta informations
källan var umgänget med beskickningspersonal från västmak
terna. Wennerström torde inte försett GRU med några större
mängder information om USA under perioden. Placeringen i
Moskva innebar även att Wennerström utestängdes från kvalifi
cerat hemligt material från Sverige. Därför begränsades spione
riet mot Sverige. Till detta bidrog också att hans uppgift var att
spionera mot väst - inte mot Sverige. Enligt vad åklagaren
påstod begränsades spioneriet till utlämnandet av den nordiska
försvarskommittens betänkande. Wennerström har dock sanna-

168

likt, utöver vad åklagaren påstod, lämnat ut ytterligare uppgif
ter under perioden och det föreligger därför ett mindre mörker
tal. Skadorna för Sveriges del under perioden kan inte bedömas
som allvarliga, eftersom antalet utlämnade handlingar, även
inkluderande ett visst mörkertal, var av mindre omfattning.
GRU var dock medveten om att han förr eller senare kunde
användas mot Sverige.
Även under perioden i Washington hade Wennerström i hu
vudsak till uppgift att spionera mot USA. Möjligheten att kom
ma åt information som berörde USA var god, eftersom han
befann sig i landet. Det underlättades ytterligare genom att
Wennerström ansvarade för köp av moderna materielprojekt
och av att han tidigare skapat ett brett kontaktnät med amerikan
ska officerare. Wennerström försåg sannolikt GRU med mäng
der av information om USA under perioden i Washington.
Placeringen borde ha inneburit, i likhet med placeringen i Mos
kva, att Wennerström varit utestängd från kvalificerat hemligt
material från Sverige, men Sveriges samhörighet med västmak
terna innebar bl a att utbytet av information var större i Wash
ington än det varit i Moskva. Wennerströms spioneri mot USA
innebar i flera fall även skador för Sverige på sikt, eftersom
vapensystem och andra viktiga komponenter så småningom
också köptes av Sverige. Skadorna begränsades dock genom att
informationsutbytet främst berörde materielprojekt och att ingen
krigsplanläggning lämnades ut. Naturligtvis begränsades spio
neriet mot Sverige också av att Wennerström i första hand skulle
spionera mot väst - inte mot Sverige. Enligt vad åklagaren
påstod begränsades spioneriet till utlämnandet av endast drygt
tio handlingar som berörde materielprojekt inom marinen och
flygvapnet. Wennerström har dock sannolikt, utöver vad åkla
garen påstod, lämnat ut en mängd ytterligare uppgifter under
perioden och det föreligger därför ett stort mörkertal. Skadorna
för Sveriges del under perioden-inkluderande ett stort mörker
tal -kan inte bedömas som allvarliga, även om de får bedömas
som större än under tidigare period. Skälet till detta är att de
utlämnade uppgifterna främst rörde materielprojekt och teknik
utveckling, områden där den snabba utvecklingen innebar att
skadorna bestod under relativt kort tid. Inom kort skulle dock
GRU komma att få användning av honom för att förråda Sverige.
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Under perioden i Stockholm var Wennerström visserligen
fortfarande knuten till den amerikanska sektorn av GRU, men
det var sannolikt endast en täckmantel för att stilla Wenner
ströms samvete. Uppgifterna ändrades, om än i förtäckta orda
lag, till att han skulle spionera mot Sverige. Wennerström hade
naturligtvis större tillgång till information som berörde Sverige
än USA, eftersom han befann sig i Sverige i en central position
inom försvaret. GRU skulle nu få utdelning för sin långsiktiga
investering. Kombinationen av placeringen i Sverige och den
höga befattningen gav Wennerström möjlighet att i stort sett
åtkomma allt det hans uppdragsgivare intresserade sig för. Till
skillnad mot tidigare perioderna var spioneriet nu omfattande.
Enligt vad åklagaren påstod hade Wennerström utlämnat flera
hundra handlingar eller uppgifter. Skadorna var mycket allvar
liga främst genom att krigsplanläggningen och luftförsvaret
samt fasta anläggningar blottades. Skadorna var sannolikt be
stående under lång tid eftersom grundläggande krigsplanlägg
ning och fasta anläggningar sällan förändras. Mörkertalet torde
dock ha varit avsevärt lägre än under de tidigare perioderna
men skadebilden framstår ändock som allvarlig nog.
Wennerströms geografiska placering var förmodligen den
viktigaste faktorn för hur omfattande spioneriet mot Sverige
blev och därigenom också hur allvarliga skador som försvars
makten tillfogades.

Sammanfattning
Bakgrund
Wennerströms bakgrund skilde sig visserligen från det stora
flertalet officerares. Trots underrättelse- och attachetjänstgöring
fanns det dock inget direkt påtagligt i övrigt som enkelt förklarar
Wennerströms vägval. Hans moraluppfattning försköts sanno
likt gradvis under den fascinerande tjänstgöringen inom under
rättelsetjänsten och han insåg inte att hans samröre med t ex den
tyska underrättelsetjänsten noterades av den sovjetiska och
amerikanska underrättelsetjänsten och skulle komma att utnytt
jas mot honom senare.
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Värvningen till den sovjetiska underrättelsetjänsten skedde
senast i samband med den dramatiska framväxten av det kalla
kriget mellan öst- och västmakterna med Sverige i skärnings
punkten mellan två världsmakter. Att den sovjetiska underrät
telsetjänsten disponerade en väletablerad hög svensk officer för
sina syften under denna maktkamp mellan öst- och västblocket
torde varit betydelsefullt för Sovjetunionen. När dessutom Wen
nerströms version av värvningen godtogs öppnades möjlighe
ten för Wennerström att rättfärdiga vägvalet genom att hänvisa
till fredsduvans ideologiska roll i en ojämn maktkamp mellan
öst- och västblocket.

Moskva
Motsättningarna mellan öst- och västblocket ökade under Wen
nerströms tre år i Moskva. Försöket till en skandinavisk säker
hetspolitisk lösning misslyckades och NATO bildades varefter
de nordiska länderna fann sina positioner i maktkampen mellan
USA och Sovjet. Sverige hade traditionella och naturliga band
till västmakterna vilket ställde höga krav på att den militära
alliansfriheten kunde göras trovärdig. I detta balansstycke var
det olyckligt att en hög svensk officer arbetade för den sovjetiska
underrättelsetjänsten.
Redan våren 1949 överlämnade Wennerström den skandina
viska försvarskommittens betänkande till den sovjetiska under
rättelsetjänsten och han överfördes kort tid därefter från den
skandinaviska till den amerikanska sektionen av GRU för att
inriktas mot huvudmotståndaren USA. Därmed åtgick huvud
delen av hans tid och intresse till att inhämta uppgifter som i
första hand berörde amerikanska förhållanden, vilket till stor
del kan förklara varför inte spioneriet blev mer omfattande mot
Sverige. Placeringen i Moskva, utan tillgång till uppgifter från t
ex försvars- och flygstaberna, kan också delvis förklara detta
förhållande. Sannolikt har han även överlämnat andra uppgif
ter, främst uppgifter som han kommit i kontakt med på ambas
saden eller genom samtal med de andra ländernas attacheer,
men även sådana uppgifter som han kommit i kontakt med
under sin vardagliga tjänstgöring som officer under nästan 20 år.
Det allvarligaste var naturligtvis att betänkandet utlämnades,

171

eftersom det innehöll uppgifter som var av synnerlig betydelse
för rikets säkerhet. Utlämnandet innebar skada för försvaret.
Därtill är det sannolikt att Wennerström även utlämnade några
andra uppgifter vilket förvärrade skadan ytterligare. Förmodli
gen var denna skada inte av någon allvarligare art eftersom
uppgifter om krigsplanläggning, tekniska system eller fasta
anläggningar inte tycks ha utlämnats.

Washington
Motsättningarna mellan öst- och västblocket bestod under Wen
nerströms fem år i Washington. Placeringen i Washington med
näst intill obegränsad tillgång till intressant information erbjöd
Wennerström goda möjligheter att enkelt komma över viktig
information.
Wennerström inriktades helt mot huvudmotståndaren USA
av sin sovjetiska uppdragsgivare. Därmed åtgick huvuddelen av
hans tid och intresse till att inhämta uppgifter som i första hand
berörde amerikanska förhållanden, vilket till stor del kan förlda
ra varför inte spioneriet blev mer omfattande mot Sverige. San
nolikt har Wennerström, utöver vad åklagaren påstod, även
överlämnat andra uppgifter, främst uppgifter som han kommit
i kontakt med i sin legala tjänst på det av Flygförvaltningen
inrättade inköpskontoret. De uppgifter som åklagaren påstod
att Wennerström utlämnat, har inte åsamkat försvaret några
allvarligare och mer bestående skador. Sammantaget bedöms
skadorna inte varit av så allvarlig art att möjligheterna att för
svara Sverige äventyrades. Sovjetunionen hade dock erhållit
betydande fördelar som reducerat försvarsmaktens förmåga vid
ett eventuellt militärt angrepp. Skadorna bedöms i vart fall inte
varit bestående under någon längre tid eftersom inget tyder på
att Wennerström haft tillgång till viktigare uppgifter t ex avseen
de krigsplanläggning eller fasta anläggningar.

Stockholm
Motsättningarna mellan öst- och västblocket bestod även under
Wennerströms sex år i Stockholm. Maktförhållandena i Öster
sjön förändrades och Sovjetunionen ändrade tyngdpunkten i sin
marina utveckling från Östersjömarinen till Norra marinen.
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Inom försvarsmakten genomfördes en serie viktiga kvalitetsför
bättringar både vad avser organisation och utrustning.
Placeringen i Stockholm erbjöd Wennerström stor tillgång av
uppgifter om försvarsmakten och han fick i högre grad än tidi
gare tillgång till uppgifter om krigsplanläggningen, försvars
utredningar och luftförsvaret. Wennerström erhöll nu uppgifter
av sin uppdragsgivare att, om än i förtäckta ordalag, spionera
mot Sverige. Det var under perioden i Stockholm som Wenner
ström utlämnade det svenska försvaret. Stämningsansökan inne
höll flera hundra åtalspunkter, vilket kan jämföras med en
åtalspunkt för tiden i Moskva respektive drygt tio åtalspunkter
för tiden i Washington. Åtalet överensstämmer förmodligen i
högre grad med Wennerströms brottsliga verksamhet än vad det
gjorde för de tidigare två perioderna. Sannolikt fanns det ett
mörkertal för både perioden i Moskva och i Washington. Mör
kertalet för perioden i Stockholm förefaller dock ha varit margi
nellt. Utlämnandet innebar att försvarsmakten tillfogades mycket
stora skador eftersom försvarsplanerna och luftförsvaret i vä
sentliga delar blottades. Skadorna var allvarliga såväl vid tid
punkten för utlämnandet som under en lång följd av år därefter,
sannolikt var vissa skador bestående även under 1970-talet.

Sammanvägning över hela perioden
Under perioden i Moskva var möjligheterna att där komma åt
uppgifter om USA begränsade. Den främsta informationskällan
var umgänget med beskickningspersonal från västmakterna.
Placeringen i Moskva innebar även att Wennerström utestäng
des från kvalificerat hemligt material från Sverige. Enligt vad
åklagaren påstod begränsades spioneriet till utlämnandet av
den nordiska försvarskommittens betänkande. Skadorna för
Sveriges del under perioden kan inte bedömas som allvarliga,
eftersom antalet utlämnade handlingar, även inkluderande ett
visst mörkertal, var av mindre omfattning. GRU var dock med
veten om att han förr eller senare kunde användas mot Sverige.
Även under perioden i Washington hade Wennerström i hu
vudsak till uppgift att spionera mot USA. Till skillnad mot i
Moskva var möjligheten att komma åt information som berörde
USA god, eftersom han befann sig i landet. Placeringen borde ha
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inneburit att Wennerström varit utestängd från kvalificerat hem
Sverige, men Sveriges samhörighet med väst
ligt material
makterna innebar bl a att utbytet av information var större i
Washington än
varit i Moskva. Wennerströms spioneri mot
USA innebar i flera fall även skador för Sverige, eftersom vapen
system och andra viktiga komponenter så småningom också
köptes av Sverige. Skadorna begränsades dock genom att infor
mationsutbytet främst berörde materielprojekt och att ingen
krigsplanläggning lämnades ut. Enligt vad åklagaren påstod
begränsades spioneriet till utlämnandet av endast drygt tio
handlingar som berörde materielprojekt inom marinen och flyg
vapnet. Wennerström har dock sannolikt lämnat ut en mängd
ytterligare uppgifter under perioden. Skadorna för Sveriges del
under perioden - inkluderande ett stort mörkertal - kan inte
bedömas som allvarliga, även om de får bedömas som större än
under tidigare period. Skälet till detta är att de utlämnade
uppgifterna främst rörde materielprojekt och teknikutveckling,
områden där den snabba utvecklingen innebar att skadorna
bestod under relativt kort tid. Inom kort skulle dock GRU kom
ma att få användning av honom för att förråda Sverige.
Under perioden i Stockholm var Wennerström visserligen
fortfarande knuten till den amerikanska sektorn av GRU, men
det var sannolikt endast en täckmantel för att stilla Wenner
ströms samvete. Wennerström hade naturligtvis större tillgång
till information som berörde Sverige än USA. GRU skulle nu
få utdelning för sin långsiktiga investering. Kombinationen av
placeringen i Sverige och den höga befattningen gav Wennerström
möjlighet att i stort sett åtkomma allt det hans uppdragsgivare
intresserade sig för. Till skillnad mot de tidigare perioderna var
spioneriet nu omfattande. Enligt vad åklagaren påstod hade Wen
nerström utlämnat flera hundra handlingar eller uppgifter. Ska
dorna var mycket allvarliga främst genom att krigsplanläggningen
och luftförsvaret samt fasta anläggningar blottades. Skadorna var
sannolikt bestående under lång tid eftersom grundläggande krigs
planläggning och fasta anläggningar sällan förändras.
Wennerströms geografiska placering var förmodligen den
viktigaste faktorn för hur omfattande spioneriet mot Sverige
blev och därigenom också hur allvarliga skador som försvars
makten tillfogades.
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Noter

10

Wennerström pensionerades vid 55 års ålder 1961. Efter pensionering
erhöll han en arvodestjänst vid UD. SOU 1964:15, s 57.
Rådhusrätten i Stockholm dömde Wennerström jämlikt strafflagen
för grovt spioneri till straffarbete på livstid samt till avsättning såsom
överste i flygvapnets reserv. Wennerströmarkivet, Volym 83, Dom i
militärt brottmål, 12 juni 1964, s 99 f.
Det var Birgitta Bergmark, anställd som producent vid Sveriges
Television sedan 1961, som 1990 i samband med en TV-dokumentär
om Stig Wennerström, begärde av Överbefälhavaren att få undersöka
det s k Wennerströmarkivet. Bergmark, s 7 f.
Åtalet skulle kunnat utvidgas att även omfatta den illegala verksam
het som Wennerström utfört mot andra stater. Han kunde dock bara
åtalas för den verksamhet som utförts på svenskt territorium. Härvid
skulle åtalet omfattat både grovt spioneri och olovlig underrättelse
verksamhet. Brottsbalken, kapitel 19 § 10.
Wennerström anhölls i sin frånvaro redan kvällen innan gripandet.
sou 1964:15, s 9.
sou 1964:15, s 9 f.
sou 1964:17, s 6 f.
Wennerströmarkivet, Volym 1. C Fst instruktioner för utredningsar
betet. Angående Westins roll efter rättegången, se t.ex. Wennerström
arkivet, Volym 235.
Wennerströmarkivet, Volym 2, Fst/In nr H 9010-2 med bilaga 196306-26. Jfr Wennerströmarkivet, Volym 1, Fst/Säk, 1972-07-07.
Wennerströmarkivet, Volym 2. Fst/In, Fallet W, Samråd nr. 1 med Sp
(statspolisen) 1963-06-28 och Volym 196, Fst /In, Polisiär utredning i
fallet W, 1963-07-15. Jfr Wennerströmarkivet, Volym 2, Protokoll fört
vid sammanträde 1963-07-02 vid Fst/In p. 6, Allt samarbete med Sp
sker med öppna kort".
Huvuddelen av rättegången genomfördes utan allmänhetens insyn.
Eftersom offentlighetsprincipen gäller vid rättegångsförhandlingar i
Sverige hade ett åtal som även innefattade olovlig underrättelseverk
samhet inneburit att uppgifter om Sveriges förhållande till annan
makt hade berörts under rättegången. Det hade sannolikt inte varit
önskvärt för varken Sverige eller eventuellt berörd makt.
Wennerströmarkivet, Volym 83, Dom i militärt brottmål, 12 juni 1964,
s 1.
Försvarsmakten ville att utredningen skulle förlängas så att komplet
terande förhör med Wennerström kunde genomföras. Intervju med
Westin, 980321.
Birgitta Bergmark skriver att det gällde att bli klar med brottsutred
ningen före statsbesöket, men framlägger inte några belägg för att det
förekom någon politisk påtryckning som påverkade åklagaren eller
rättsväsendet i övrigt. Bergmark, omslagets baksida. Det har inte
framkommit något i arkivet som kan belägga att åklagaren påverka
des av det kommande statsbesöket. Faktum är endast att rättegången
var genomförd före statsbesöket, övrigt är spekulationer.
Av förhörsprotokollen kan försvarsmaktens misstanke om att Wen
nerströms spioneri påbörjades tidigare än vad åklagarren påstod
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utläsas och misstanken har dessutom bekräftats av Westin. Intervju
med Westin, 980321.
Misstanken om ytterligare brottsliga handlingar framgår av de frågor
som försvaret översänder till de poliser som ledde förhören och av de
kommentarer som försvaret noterar i de förhörsprotokoll som de fick
tillgång till efterhand som förhöret framskred. Se bl a Wennerström
arkivet, Volym 183 och 184. Misstanken har även till del bekräftats av
Westin. Intervju med Westin, 980321.
Bergmark, s 7 f.
Bergmark anger att arkivet består av 238
År 2014 utlämnas de kvarvarande handlingar som belagts med 50 års
sekretess. Merparten av de ej utlämnade handlingarna är dock belag
da med 70 års sekretess. Wennerströmarkivet, Volym 83, Dom i
militärt brottmål, 12 juni 1964, s 98 f.
Författaren upptäckte att vissa handlingar, som regeringen beslutat
skulle lämnats ut redan 1992, fortfarande 1998 var kvar i arkivet vid
MUST. Efter påpekande om felaktigheten överfördes de till Krigsarki
vet.
sou 1994:11, s 3 f.
Almgren var chef för försvarsstaben från 1961 till 1967. Rönnberg
m fl, s 253.
Bergmark uttryckte sig så angående sitt perspektiv till forskningen
och vad forskningen syftade till. Intervju med Bergmark, 980224.
Bergmark, bl a s 52-53.
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
29 februari 1964, s 3.
Bergmark, s 12.
Bergmark påstår att Wennerström tog studenten så sent som 1929.
Bergmark, s 13. Det är en uppgift som starkt betvivlas. Wennerström
torde tagit studenten några år tidigare eftersom han blev fänrik 1929.
Bergmark, s 13.
Wennerström blev fänrik vid flottan den 9 oktober 1929. 1933 befor
drades han till löjtnant vid flottan. SOU 1964:15, s 12.
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
29 februari 1964, s 9.
1936 förordnades Wennerström till löjtnant vid flygvapnet. Efter
överföring på flygvapnets stat befordrades han till kapten vid flyg
vapnet 1939, major 1944 och överstelöjtnant 1946. SOU 1964:15, s 12.
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
29 februari 1964, s 10.
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
29 februari 1964, s 10.
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
29 februari 1964, s 11.
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
29 februari 1964, s 12.
Bergmark, s 22.
Wennerströmarkivet, Volym 83, Dom i militärt brottmål, 12 juni 1964,
s 8.
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Thuren, s 1.
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Agrell, s 167.
sou 1994:11, s 63.
Bergmark, s 26.
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Wennerström värvades,
Wennerströmarkivet, Volym 84, Förundersökningsprotokollet, HP I,
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Solidaritet eller försvar?
Den svenska militären och de fredsbevarande
operationerna 1956-1996
LARS ERICSON

Det svenska deltagandet i FN:s fredsbevarande operationer un
der efterkrigstiden är en framträdande och i alla avseenden tung
del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken under dessa
år. 1 Ytterst sällan har några principiella synpunkter och tvivel på
denna insats framförts i den officiella debatten kring detta enga
gemang, tvärtom har de svenska FN-truppernas verksamhet
officiellt setts som det yttersta uttrycket för Sveriges engage
mang i FN:s verksamhet.
Detta innebär inte att någon diskussion av insatserna inte
förekommit, tvärtom. Ett närmare studium visar att insatserna
ingalunda varit okontroversiella, allra minst för de som skulle
utföra dem, dvs den svenska försvarsmakten och dess personal.
I denna korta översikt kommer jag att diskutera hur diskussio
nerna har gått mellan den svenska politiska och militära led
ningen inför besluten om ett eventuellt svenskt deltagande i
olika fredsbevarande operationer alltifrån 1956. Förvisso har det
svenska försvaret sedan länge varit en integrerad del av den
svenska statsförvaltningen, och därmed klart och entydigt un
derordnad den politiska beslutsprocessen. Därför kan vi knap
past förvänta oss att hitta ett alltför självständigt agerande i olika
säkerhetspolitiska frågor, på det sätt som under det kalla kriget
förekommit i en rad andra länder. 2 Även i västerländska demo
kratier kan det förvisso finnas utrymme för ett mer eller kraft
fullt agerande från försvarsmakten, för att på det sättet påverka
den politiska beslutsprocessen. Inom t ex den amerikanska för
svarsmakten finns en uttalad strategi för synen på fredsbevaran-
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de operationer i allmänhet och amerikanska styrkors deltagande
i dessa i synnerhet, sett i förhållande till USA:s nationella militä
ra strategi, policy and prioriteringar och andra faktorer.3
Den typen av överväganden återfinns inte, i alla fall i samma
utvecklade form, inom den svenska försvarsmakten, bl a av
behovs- och resursskäl. En stormakts perspektiv är självfallet
något annorlunda. Men inte desto mindre har det under de
senaste 40 åren, och även dessförinnan, tänkts en del från svenskt
militärt håll kring deltagande i internationella fredsbevarande
operationer. Ett studium av det svenska deltagandet i FN:s
operatione ger också en del bidrag till frågan om förhållandet
mellan de civila och militära sektorerna under det kalla kriget.
Ny forskning har understrukit hur det, trots ständiga tvister om
anslag och försvarsbeslut, länge fanns en ganska långtgående
samsyn mellan den civila/ politiska sektorn och det militära
etablissemanget under trycket av det kalla kriget, vilket inte
hindrade hårda konfrontationer i enstaka konkreta frågor. Frå
gan om militärens möjligheter att påverka det svenska militära
FN-engagemangets vara eller inte vara, liksom dess konkreta
utformning, ger med andra ord en alternativ analysmöjlighet av
förhållandet civilt-militärt än t ex det traditionella studiet av
t ex anslagsstymingen till försvaret-'1

Bakgrund
Likaväl som Sverige har en tradition av fredsbevarande opera
tioner före år 1945 har den svenska militären vid flera tillfällen
visat en klar motvilja mot att engagera
i internationella
operationer under ledning av organisationer vars beslut Sverige
inte kunde kontrollera.
Den 5 mars 1920 anslöt sig Sverige, efter en omfattande debatt,
till Nationernas Förbund. Då hade ledande militärer uttalat en
klar tvekan. Redan den 17 oktober 1919 gjorde marinstabschefen
Henning von Krustenstierna ett utspel som är principiellt intres
sant. Precis som den politiska högern var han skeptisk till det
den 28 juni 1919 bildade förbundet. Krusenstiemas oro gällde
närmast konflikten mellan västmakterna och det röda Rådsryss
land. Om de förras handelsblockad mot det senare inte snart gav
avsedd effekt och skakade Lenins regim, så kunde ett NF-anslu-

182

tet Sverige tvingas in i denna konflikt på de allierades sida, helt
i enlighet med NF:s stadgar.
Den svenske marinstabschefen oroade sig inte bara för att
Sverige på detta sätt skulle kunna dras in i en konflikt mellan
stormakterna i väster och Ryssland, utan lika stor oro kände han
för att att vårt land skulle tvingas in i skarpare konflikter mellan
Ryssland och dess nya randstater, Finland, de tre baltiska stater
na eller Polen. Ytterligare en hotbild var att Sverige genom ett
NP-medlemskap skulle kunna tvingas att deltaga i sanktioner
mot det besegrade Tyskland om detta inte uppfyllde villkoren i
den nyss slutna hårda Versaillesfreden. Här skymtade sannolikt
också en del sympatier för det besegrade Tyskland. 5
Dessa tveksamheter, som framträder även i början av 1930taleV till trots förbereddes ett svenskt deltagande i del avblåsta
NP-insatsen i Vilna. Vintern 1934-35 deltog svensk trupp, till
sammans med brittiska, nederländska och italienska trupper, i
övervakning av omröstningen om Saarområdets eventuella åter
gående till Tyskland. I samband med denna operation kan ingen
militär opposition mot själva operationen eller diskussion av
eventuella praktiska svårigheter förmärkas. 7
Från militär sida bör, vid sidan av de med den civila ledningen
gemensamma säkerhetspolitiska intressena, möjligheten att få
sända personal utomlands och där tillägna sin kunskaper av
värde för den egna försvarsmakten vara av stort värde. I det
avseendet finns en flerhundraårig svensk tradition att sända
officerare utomlands för tjänstgöring i främmande länders, främst
stormakters, krigsmakter och på det sättet förkovra sig per
sonligen i sitt yrke, samtidigt som de kunde förväntas vända
hem med information och kunskap av värde för det svenska
försvaret. 8
Självfallet finns även denna morot närvarande även när man
ska besluta om deltagande i fredsbevarande operationer. På
minuskontot finns förslitning av värdefull materiel, medan för
banden hemma dräneras på erfarna befäl som behövs för utbild
ning av de värnpliktiga.
Avvägningen mellan dessa faktorer kan variera beroende på
förutsättningarna i det givna läget, samtidigt som, självfallet,
olika delar av försvaret kan ha olika prioriteringar i dessa sam
manhang.
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Mellersta Östern 1956
Tanken på en fredsbevarande styrka till krigsområdet i Meller
sta Östern tycks ha väckts under en lunch den 3 november där
FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld var närvarande till
sammans med några av sina medarbetare. Dagen efter lade
Kanada fram en förslag till resolution om upprättandet av en
sådan styrka, en resolution som antogs av generalförsamlingen,
även om 19 länder inklusive Sovjet och östblocket avstod från att
rösta. Redan efter knappt ett par veckor stod det klart vilka
länder som skulle deltaga: Indien, Danmark, Norge, Finland,
Sverige, Colombia, Indonesien, Brasilien och Jugoslavien. De
dagar efter general
första enheterna landade i Egypten bara
församlingens beslut, något som bör betecknas som synnerligen
snabbt med tanke på att det var första '"''""""'-� en sådan insats
gjordes. Ett intensivt arbete av Dag Hammarskjöld och hans
medarbetare låg bakom det snabba händelseförloppet.
I regeringskonselj den 5 november svarade den svenska reger
ingen att den i princip var redo att bidraga till "upprättandet av
en svensk militär kontingent, avsedd att ingå i de berörda inter
nationella styrkorna". I förutsättningarna ingick dock att FN:s
resolutioner styrde verksamheten, att stationeringen inte skulle
få bli stadigvarande utan starkt tidsbegränsad samt, att de stater
som kunde få trupp stationerad på sitt territorium skulle ge sitt
samtycke. Till en början var det synbarligen ett förstärkt kompa
ni som föresvävade de berörda, men i den gemensamma bered
ning som Försvars- och Utrikesdepartementen inledde växte
snart tanken på en, om än något reducerad, bataljon fram som ett
mera realistiskt alternativ.
När man inom Armestaben började diskutera upplägget den
5 november trodde de flesta att det var närmast en polistrupp,
om än kraftigt beväpnad, som skulle upprätthålla ordningen i
Suez som var aktuellt.
Ett konkret förslag till en fredsbevarande bataljon utarbetades
på kvällen den 6 november av den unge stabsofficerern Nils
Sköld, sedermera med mångårig FN-tjänst och armechef, och
den 12 november var de avgörande besluten fattade, och detta
konfirmerades av riksdagen den 14. Organisationsarbetet stör
des av en intensiv debatt om vem som skulle utses till bataljons-
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chef. Armechefens första förslag majoren Sigmund Ahnfelt
med krigserfarenhet från Finland och utbildning i USA - föll
sedan pressen debatterat den i och för sig synnerligen kompe
tente officerens ungdomsengagemang i en ytterlighetsbetonad
och antisemitisk organisation.Händelsen och israeliska protes
ter gjorde att en omfattande säkerhetskontroll gjordes av all
nyckelpersonal i bataljonen. Istället utsågs majoren Ingmar Ste
venberg till den förste chefen för en svensk FN-bataljon. Den 24
november var den första omgången av huvudstyrkan på plats i
Mellersta Östern, som en del av UNEF I.
Armechefen, generallöjtnant Carl August Ehrensvärd, var
personligen mycket negativ till att ställa svensk FN-trupp till
FN:s förfogande. Han misstrodde FN:s förmåga att leda en ope
ration, och förutsåg att utvecklingen lätt kunde dra in den
svenska trupperi:1 i synnerligen svårhanterliga situationer. Inte
så lite påminner hans synpunkter om dem som marinstabsche
fen von Krusenstierna uttalade mot NF 37 år tidigare.
Ehrensvärd var också orolig för beredskapsläget, inte minst
mot bakgrund av den ungerska tragedin där det sovjetiska
nedkämpandet av revolten gick mot sin kulmen och avslutning.
I Sverige hade en del beredskapshöjningar vidtagits, bl a hade
nyckelenheter inom kustflottan återkallats från seglatser utom
lands. Att i det läget sända en betydande mängd erfaret befäl,
och manskap, utomlands, vore självfallet ett medvetet risk
tagande. Detta ville inte Ehrensvärd, men han följde de politiska
besluten efter att ha gett uttryck för sin oro. 9
Motstånd mot insatsen i Mellersta Östern, liksom att sända
militära observatörer till Kashmir och Korea, restes också från
överbefälhavaren general Nils Swedlund. Chefen för UD:s poli
tiska avdelning, den redan då erfarne diplomaten Gunnar Jar
ring - som med sitt förflutna i det militära underrättelsetjänsten
under det andra världskriget kunde antas ha lättare att få mili
tärerna att lyssna - försökte övertala honom om fördelarna med
utlandsuppdrag. Jarring framhöll hur värdefullt, för att inte
säga livsviktigt, det var för det svenska försvaret att ge officerare
erfarenhet av internationella uppdrag och kunna kommunicera
på engelska och andra främmande språk.Den dåliga svenska
beredskapen vid krigsutbrottet år 1939 användes som argument
för att, på detta sätt, höja försvarets kompetensnivå. Dessa
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erfarenheter, framhöll Jarring, kunde danskar och norrmän till
godogöra sig genom sitt NATO-medlemskap, men det svenska
försvaret behövde lösa uppgiften på annat sätt. Sakta gav gene
ralen Swedlund med sig, även om han talade om " en oförsvarlig
åderlåtning av vår officerskår" för de internationella uppdra
gens skull. Själv bekymrade han sig om hur den dagliga verk
samheten vid de värnpliktiga förbanden hemma skulle kunna
upprätthållas, eller som han närmast vädjanden argumenterade
mot diplomaten J arring: "Hur går det med våra regementen?" . 10
Frågan är förvisso inte obefogad1 eftersom påfrestningen på
de tre armeregementen och den flygflottilj som fått bära den
största bördan av FN-truppernas organisering under större de
len av det kalla kriget tidvis varit mycket stor, självfallet till
förfång för den ordinarie verksamheten, även om man åtminsto
ne på ett förband upplevt FN-verksamheten som ett sätt att
rädda regementet undan en hotande nedläggning.11
Medan överbefälhavaren och armechefen, dvs de vars verk
samhetsområde påverkades kraftigast av en svensk FN-insats,
var negativa till en insats, var företrädare för marinen och
flygvapnet mera positiva, eller som armechefen Ehrensvärd
noterade i sin dagbok: "Både ÖB och jag voro ytterligt tvivlande
på värdet av enstaka kompanier under det att de blå försvars
grenscheferna tycktes tycka att det var på något sätt 'stiligt' att
vi voro med" . 12 Även om armechefens formuleringar är tillspet
sade utifrån hans egen situation, så rådde det med andra ord
ingen total enighet i militärledningen om inställningen till FN
trupp1 tvärtom.

Kongo 1960
Kongo i början av 1960-talet är sannolikt den FN-operation som
etsat sig fast i de flesta svenskars minne, såväl deltagare som
anhöriga eller landsmän som upplevde den genom press, radio
och det nya TV-mediet. Förklaringen är att de svenska FN
soldaterna här, till såväl lands som i luften1 sattes in i strid för att
genomdriva FN:s beslut. Här gjorde peace-enforcing de facto sin
entre i FN:s regi. En annan förklaring är självfallet den än idag
omdiskuterade kraschen vid Ndola i Nordrhodesia (Zambia)
som 1961 tog Dag Hammarskjölds liv.
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Det kongolesiska kaoset under 1960 eskalerade under 1961 till
regelrätta strider mellan FN-trupperna, ONUC, och framför allt
katangesiska gendarmer. I december 1961 inledde ONUC, med
bl a svenska, irländska, etiopiska och indiska styrkor, regelrätta
offensiva operationer kring Elisabethville. De följdes av förnya
de hårda strider ett år senare då bl a svenskt stridsflyg sattes in
på ONUC:s sida. Trots dessa dramatiska händelser, som sam
manlagt krävde 19 FN-svenskars liv, förelåg knappast några
svårigheter att rekrytera ny personal när Kongobataljonernas
uppdrag gick ut efter ett halvår.13 Man kan också göra den
reflektionen, att förlusterna för FN-svenskarna i Kongo lätt hade
kunnat bli än värre, men sannolikt begränsades eftersom trup
perna i stridssituationer ännu kunde utnyttja befäl med erfaren
heter från beredskapsåren 1939-45, liksom enstaka veteraner
från finska vinterkriget 1939-40.
Söndagen den 17 juli l 960 begärde generalsekreteraren Dag
Hammarskjöld insats av svensk FN-trupp, en framställning som
Hammarskjöld personligen överlämnade till chefen för UD:s po
litiska avdelning, Per Lind. Generalsekreteraren betonade då,
att utrikesministern omgående måste få veta att FN:s ledare krävde
ett snabbt och positivt svar. Sveriges generellt positiva inställning
till FN i allmänhet och det faktum att generalsekreteraren var
svenskbidrog självfallet ytterligare till att understryka tyngden i en
sådan direkt vädjan från generalsekreteraren. Det faktum att reger
ingschefen Erlander hade en särskild relation till Hammarskjöld,
som, trots att han inte var socialdemokrat, utnämndes till konsulta
tivt statsråd år 1951, gjorde säkert sitt till. 14 Det skulle mycket till
för att den politiska ledningen skulle avvisa Hammarskjölds
vädjan. Reaktionen kom också snabbtfrån den politiska sfären.
Försvarsministern Sven Andersson återvände från sin semes
ter och redan dagen efter, måndagen den 18 juli, hölls statsråds
beredning med statsminister Tage Erlander som ordförande och
försvarsministern som föredragande. Närvarande var även utri
kesministern Östen Unden. Klockan 1500 samma dags eftermid
dag möttes utrikesnämnden där också de borgerliga opposi
tionspartierna var representerade. Därefter beslöt regeringen att
tillmötesgå FN:s begäran. Följande dag hölls en konselj på slottet
den 19 juli, och under ledning av regenten prins Wilhelm, där
den kommande operationen också behandlades.
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Det som omedelbart slår en iakttagare är1 att det politiska
beslutsförloppet var snabbt för att inte säga synnerligen bråd
skande. Ingen tid gavs för analys eller diskussion av eventuella
komplicerande faktorer som kunde möte de svenska FN-förban
den1 liksom av politiska konsekvenser, såväl utrikes som inrikes,
av besvädigheter i Kongo. Den svenska politiska ledningen
visade en i det närmaste total enighet om att snabbt effektuera
FN:s önskemål och förslaget mötte inte heller någon erinran från
de borgerliga partierna i utrikesnämnden. Mot bakgrund av
Hjalmarsonaffären året innan1 15 fanns det knappast hos det po
tentiellt kritiska högerpartiet någon vilja att ta strid i en fråga
där man omedelbart skulle framställas som anti-FN och ovilligt
att stödja den svenske FN-ordföranden. Riksdagsvalet väntade
strax om hörnet1 i augusti 1960.
Hastigheten i hanteringen illustreras bra av det uttalande som
utrikesminister Östen Unden gjorde i radions Eko-program på
kvällen den 19 juli: Att precisera uppgiftens innebörd är inte så
lätt. Meningen är inte att truppen skall delta i strider eller verka
för något politiskt program eller blanda sig i de inre förhållan
denn .16
Uttalandet är, mot bakgrund av de senaste årens diskussioner
om vikten av ett klart definierat uppdrag för fredsbevarande
trupper, mycket anmärkningsvärt. Utrikesministern vidgår att
regeringen fattat beslut om en väpnad insats utan att egentligen
veta vad denna skulle innebära för de insatta trupperna. Visser
ligen sägs att de svenska trupperna inte ska blanda sig i inre
motsättningar i Kongo, men om förutsättningarna för att uppnå
detta vet man i Stockholm vid denna tid uppenbarligen ingen
ting. En förklaring till den snabba hanteringen kan möjligen
vara, att man i Stockholm gjorde antagandet att den svenska
bataljonen skulle tjänstgöra i Kongo en månad, 17 uppenbarligen
var hela arrangemanget tänkt som en mycket tillfällig lösning.
En röd tråd i de senaste fyra decenniernas FN-missioner är ju,
med facit i hand, att tidsplanerna för insatsen har spruckit och
krävt upprepade förlängningar av de fredsbevarande trupper
nas mandat. Cypern är ju det mest extrema exemplet på detta,
men även Kongo är en illustration till svårigheten att i initial
skedet bedöma tidsomfattningen av en insats av fredsbevarande
trupp.
11
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Under alla förhållanden rullade utvecklingen på och redan
den 19 juli utfärdades ett Kungligt brev om överförande av befäl
och manskap från den VIII:e svenska FN-bataljonen i Gaza, ett
överförande som skulle ske på frivillig väg. Så skedde också, av
bataljonens 656 man skrev 613 på ett nytt kontrakt för tjänstgö
ring i Kongo.
Från FN:s sida var man uppenbarligen helt övertygad om att
det svenska svaret bara kunde bli ett. Redan den 17 juli, dvs
samma dag som Hamarskjöld lämnade över sin framställan till
UD i Stockholm, inleddes förberedelserna. Chefen för FN
trupperna i Mellersta Östern, UNEF, gav order om att den
svenska bataljonen i Gaza skulle förbereda att förflyttas till
Kongo. Den 19 juli lämnade truppen Gaza med tåg till Kairo,
innan bataljonen transporterades vidare med flyg till Leopold
ville, där den var färdigorganiserad den 22. Det skedde genom
en inom parentes sagt remarkabel operation, kallad Swedmove 1.
Notabelt är att förberedelserna för bataljonens förflyttning in
leddes samma dag som Dag Hammarskjöld lämnade sin begäran
till den svenska regeringen, och när det formella regeringsbeslu
tet utfärdades i form av ett Kungligt brev den 19 var bataljonen
redan på väg från Egypten.
Bilden av ett, milt uttryckt, annorlunda tidsschema förstärks
om vi studerar den flygstyrka som FN också hade begärt. Även
denna trupp - bestående av flygförare, helikopterförare och
mekaniker - fick som formella grund i ett Kungligt brev den 19
juli. Tre dagar senare, den 22 juli, gav Överbefälhavaren chefen
för flygvapnet i uppdrag att organisera truppen, tillsammans
med transport av tolkar, läkare och förråd till Kongo. En första
del av truppen, sammanlagt 14 man, lämnade Sverige redan den
21 juli, dvs dagen innan Överbefälhavarens formella order.
Kaptenen Sven-Erik Everståhl var på semester i Skåne när han
på lördagen den 16 juli fick en telefonförfrågan från Försvarssta
ben i Stockholm om han var villig att bli chef för den svenska
flygstyrkan i Kongo. Vi bör observera att detta var dagen innan
Dag Hammarskjölds formella förfrågan till Utrikesdepartemen
tet. Vad detta tidsschema döljer av informella kontakter kan vi
- innan mera omfattande forskning bedrivits - bara spekulera i.
Signaler och viljeyttringar gick dock uppenbarligen fram till
berörda myndigheter, och den 18 juli inleddes ett intensivt
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förberedelsearbete i Försvarsstaben, med bl a Everståhl på plats.
Utrustningen av flygtruppen skedde främst vid Svea flygflottilj
(F 8) utanför Stockholm, och den enda i Sverige tillgängliga
uppsättningen av flygkartor över Kongo snabbkopierades under
måndagen på Statens reproduktionsanstalt. Det förberedande
arbetet på flygstyrkans organisering leddes i den av semestrar
ganska tommaFörsvarsstaben i Stockholm av överstelöjtnanten
i flygvapnet, Bengt Rosenius. Han var i icke semestertider chef
för stabens press- och filmavdelning. Under den kritiska juli
helgen övertogs hans arbete av översten Bror von Vegesack, en
sällsynt FN-vänlig officer som bl a hade varit bataljonschef i
Gaza år 1958. De svenska flygstyrkorna kunde dra nytta av en
samordning i sambandstjänst m m med NATO-flyg i samband
med transporterna till och operationerna i Kongo. Det var Sve
riges första officiella militära samverkan med NATO-styrkor.
Värdet av de erfarenheterna var sannolikt inte obetydligt för det
svenska flygvapnet.
Av det ovan sagda kan man lätt få intrycket av att militären
snabbt expedierade den politiska ledningens beslut, för att inte
säga intentioner innan de formella besluten var fattade, men
bilden är inte så enkel. Visserligen tillfrågades aldrig försvaret
om förutsättningarna för insatsen, innan regeringsbeslutet togs.
Men Överbefälhavaren general Nils Swedlund höll dock inte
inne med sin kritik av regeringens beslut. När frågan om en
förlängning av FN-truppernas mandat i Kongo aktualiserades i
september 1960, blev frågan om Sveriges roll mera akut. Överbe
fälhavarens åsikt från november 1956 att armens tillgång på
befäl inte var dimensionerad för så omfattande internationella
åtaganden hade inte inte förändrats i princip, tvärtom. Men den
politiska beslutsamheten var tydlig och lämnade inget utrymme
för medelvägar. Frågan skulle inte bli mindre akut fyra senare,
1964.
Här har vi ett illustrativt exempel på hur formella besluts
vägar uppenbarligen kunde kringgås vid behov. Vid sidan av
den formella gången skönjes konturerna, tyvärr alltför svagt, av
en alternativ beslutsgång. På ett ovanligt pedagogiskt sätt får vi
se hur en forskare som enbart håller sig till de officiella besluts
dokumenten får en helt skev bild av det reella händelseför
loppet.
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Diskussionen om insatsens omfattning och inriktning i Kongo
fortsatte, inte minst sedan de svenska FN-trupperna började
drabbas av förluster och pressen började skriva mer eller mindre
välgrundade larmartiklar om skeendet i Kongo. Men detta faller
utanför denna skildring, och vi ska istället rikta blickarna mot
Cypern.

Cypern 1964
Till skillnad från Kongo kom de första signalerna till Sverige från
FN om eventuella önskemål om en bataljon till Cypern relativt
tidigt. Redan den 3 februari 1964 kunde FN-ambassadören Sver
ker Åström telegrafera hem till Stockholm, att Ralph Bunche
meddelat att president Makarios i Nicosia hade nämnt Sverige
och Irland som möjliga bidragsgivare med FN-trupp. Uppgifter
om amerikanska sonderingar i samma riktning inkom till UD i
Stockholm från London och Köpenhamn. Den 13 februari ringde
den amerikanske Stockholmsambassadören upp statsrådet Olof
Palme, något som understöddes av den brittiske ambassadören.
Från svensk sida - i synnerhet Olof Palme - framhölls vikten av
en koppling till Finland. Ett positivt beslut i Helsingfors om
deltagande skulle omedelbart utlösa en liknande svensk reak
tion. Från Stockholm var det ett oeftergivligt krav att ett annat
neutralt land deltog med trupp, så att Sverige inte anslöt sig till
vad som de facto var en reanodlad NATO-operation. Palme
konstaterade också att den svenska Gazabataljonen var alltför
liten och dåligt utrustad och tränad för en insats på Cypern. En
ny bataljon måste organiseras.
Flera svenska diplomater framförde invändningar, t ex Sver
ker Åström som pekade på FN-mandatets komplikationer, vik
ten av att britter, cyprioter, greker och turkar nådde någon form
av samstämmighet om insatsen m fl orsaker. Det gick så långt att
UD den 13 februari publicerade ett telegram som, bl a med
hänvisning till neutralitetspolitiken, avfärdade en svensk Cy
perninsats i klara ordalag. Likväl kom den 24 februari 1964 en
framställan från generalsekreteraren U Thant om en svensk
bataljon. Bara två dagar senare lämnades ett negativt svar på
framställan. För en gångs skull var den politiska och militära
ledningen i Stockholm helt överens.
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Från Försvarsstabens sida framhöll man att de politiska förut
sättningarna för en militär insats måste finnas. Någon utsikt till
framgång med operationen måste kunna skönjas. Ett viktigare
argument ur svensk synvinkel var att Sverige redan hade trupp
i Kongo och Gaza, varför ytterligare en insats skulle innebära
stora svårigheter att rekrytera befäl. Dessutom var förhållande
na på Cypern annorlunda än dem som tidigare svenska FN
förband utbildats för, och här skulle det bli frågan om en insats
vid sidan av stormaktstrupper, dvs brittiska förband. Det fak
tum att den lokala befolkningen var avogt inställd mot britterna
gjorde, indirekt, riskerna och svårigheterna för FN-trupperna
större.
Trots att även utrikesnämnden, dvs den borgerliga oppositio
nen, var enig med regeringen, gavs ingen offentlighet till det
svenska avböjandet, efter en direkt vädjan om detta från U
Thant. Därmed öppnades möjligheterna för intensiva påtryck
ningar från FN och USA på Sverige. Dessa följdes upp med en ny
framställan från U Thant den 2 mars, en framställan som medde
lade att Kanada förklarat sig villigt att ställa upp. Finland vill
korade sitt ja med att Sverige också måste ställa upp. Härigenom
kunde FN framställa det som om hela operationen hängde på ett
svenskt ja, eller som Ralph Bunch formulerade sig den 6 mars:
Jag kan inte förstå hur Sverige skulle kunna säga nej. Sverige skulle
då bryta en lång och fin tradition av lojalt FN-samarbete och just
därför skulle ett svenskt nej märkas desto mera.

Regeringen i Stockholm gav upp, och redan den 5 mars hade
sådana signaler sänts till FN, om än villkorade med annat neu
tralt deltagande och att den brittiska insatsen andel minskade
något. Sedan utrikesnämnden sammanträtt den 6 mars, medde
lade UD officiellt att ett svenskt deltagande på Cypern var
beslutat. 18
Om Kongo var den mest dramatiska insats som svensk FN
trupp gjort så är Cypern den som omfattat flest svenskar. Av de
nästan 73 000 svenskar som fram t o m 1996 tjänstgjort i olika FN
missioner har drygt 28 000 varit på Cypern (jämfört med drygt
5 000 i Kongo).
I mars 1964 började den svenska bataljonen sättas upp, batal
jon nr 24 C. Grunden blev 103 respektive 150 man från bataljon192

erna i Gaza och Kongo som fördes direkt till Cypern, där de fick
förstärkning av nyrekryterad trupp hemmifrån. I början av maj
1960 räknade UNFICYP 6 353 man, varav 894 svenskar. Till de
senare kom också en civil polisavdelning på 40 man. Hälften av
den svenska bataljonen, som leddes av Kongoveteranen överste
löjtnant Jonas Waern, bestod av före detta FN-soldater, många
veteraner från Kongo. Detta var närmast en förutsättning för att
man skulle kunna hinna få ihop en funktionsduglig styrka på
den korta tid som stod till förfogande. Den blivande bataljons
chefen framhöll en stor andel Kongoveteraner som en förutsätt
ning för att uppdraget skulle kunna lyckas.Detsamma gällde i än
högre grad handplockningen av befäl, som innefattade nyckelper
soner med erfarenhetet från både internationell verksamhet (den
svenska militärmissionen i Etiopien) och Finlands krig 1939-44. 19
När den politiska kostnaden för ett nej - till FN och stormak
terna - blev för stor svängde den svenska regeringen och accep
terade en svensk insats. Nu vägde de militära synpunkterna lätt,
trots att den politiska ledningen explicit gjort dem till sina i den
föregående diskussionen med FN. Den svenska militärledning
ens argument hade en funktion för den politiska ledningen i ett
givet ögonblick, men i nästa hade de förlorat denna funktion och
därmed betydde de föga, även om den sakliga grunden inte hade
förändrats. Beslutsprocessen inför Cyperndeltagandet är bely
sande för förhållandet mellan de militära och politiska besluts
funktionerna i Stockholm. Med händelserna 1964 och 1974 som
dramatiska höjdpunkter kom de svenska FN-trupperna att stan
na på Cypern fram till 1987.

Mellersta Östern 1973
Insatsen av FN-trupp i slutet av Oktoberkriget i Mellersta östern
år 1973 skedde med stor hast, eftersom det gällde att kunna
stoppa det pågående kriget och förhindra fortsatta fientligheter.
Dessutom skedde det hela i ett sällsynt känsligt läge då israeliska
trupper gått över Suezkanalen och stod i det afrikanska Egypten
bara tio mil från Kairo, medan den egyptiska 3. armen var
inringad och hotades av utplåning. Även på den syriska fronten
var den arabiska situationen kritisk, och Damaskus befann sig
inom skotthåll från israeliskt artilleri. Situationen var kritisk och
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extremt farlig, då någondera parten kunde frestas att vidtaga
desperata åtgärder.
De direkta krigshandlingarna upphörde den 24 oktober och
dagen efter kom säkerhetsrådets resolution om upprättandet av
en ny FN-styrka för Mellersta Östern. Styrkans mandat fastställ
des i en resolution den 27 oktober. Redan den 22 hade den
svenske utrikesministern Krister Wickman uttalat att FN:s med
verkan var oundgänglig för att lösa konflikten i regionen. På
kvällen den 25 kunde FN-ambassadören Olof Rudbeck vidare
befordra generalsekreteraren Kurt Waldheims begäran om att få
använda den svenska bataljonen på Cypern. Förfrågan anlände
klockan 2 på morgonen den 26 och nio timmar senare, kl 11,
beslöt regeringen under ledning av statsminister Olof Palme i
konselj på slottet att bifalla Waldheims önskemål.
Redan den 26-27 överfördes delar av bataljonen på Cypern,
bataljon 50 C, överfördes till Egypten. Samtidigt pågick i Lin
köping utbildningen av en ny bataljon för Cypern, kallad bered
skapsbataljon 23 B. Den överfördes nu till Mellersta Östern och
bildade med de redan insatta trupperna från Cypern den nya
bataljonen nr 52 M om totalt 560 man. Cypernuppdraget över
togs av en tredje bataljon, nr 51 C som redan hade börjat överfö
ras till Medelhavet för ordinarie avlösning.
Rockaderna av trupper i olika riktningar genomfördes i stor
hast, och byggde på en stor grad av frivillighet. Över 80 % av
personalen på Cypern accepterade, med några timmar varsel, att
deltaga i den egyptiska insatsen. Hetsen och den akut kritiska
militärpolitiska situationen gjorde att det inte förekom några
militära invändningar mot operationen som sådan. Behovet av
ett snabbt agerande gjorde säkert sitt till för att dämpa eventuell
argumentationslusta. Istället koncentrerades krafterna på att
kunna genomföra insatsen som sådan, och därefter fylla på med
nya trupper på Cypern. En nog så tidkrävande uppgift.Annars
kan vän av ordning konstatera att tiden till strategiska över
väganden blev mycket knappt, illustrerat av den egyptiske pre
sidenten Anwar Sadats personliga sändebud som tog emot de
första FN-styrkorna från Cypern på Kairos flygplats med orden:
"Så fort som möjligt till Suez".
Under ledning av sin chef, den finske generalen Siilasvuo,
grupperdes den nya FN-styrkan, UNEF Il, mellan egyptier och
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israeler. General Siilavuo gav korta men bestämda instruktio
ner. Hans egna landsmän fick uppdraget: "Gå dit och gör fred!".
Den svenske överstelöjtnanten Stig Edgren fick en visserligen
längre men likväl föga utförlig order: "...Vi vet ej var fronten går.
Strider pågår. Er uppgift: Ta er dit. Ta in emellan dem. Skilj dem
åt! Se till att de slutar skjuta. Lös uppgiften enligt er egen
kompetens och fantasi. Någon fråga?" Därefter började svensk
arna grupperas vid Ismailia. 20

Det f d Jugoslavien
Den 19 augusti 1993 beslöt den svenska regeringen att ställa en
bataljon om 800 man till PN:s förfogande i det f d Jugoslavien.
Därmed etablerades den svenska närvaron som i december 1995
förvandlades till en IPOR- och sedermera SPOR-insats. Därmed
hade svensk trupp åter engagerats på europeisk mark, för första
gången sedan 1935, och dessutom under NATO-kommando i
samverkan med bl a NATO-trupper. Många har redan hunnit
konstatera det viktiga trendbrott som detta innebär, inte bara i
svenskt deltagande i fredsbevarande operationer, utan självfal
let även för svensk säkerhetspolitik i sin helhet. Här kommer
med all säkerhet många forskare att försöka få svar på viktiga
frågor, men rent generellt kan man redan säga, att den svenska
militären verkat aktivt för att få samverkan till stånd med först
IPOR och SPOR, och senare även PPP och andra organ som
knyter an till NATO på något sätt. Här är det närmast den
politiska ledningen som bromsat vissa insatser, om än inte dem
i f d Jugoslavien. Ett problem från militär synvinkel är, att SPOR
förbanden har en mycket tyngre utrustning än tidigare PN
förband, och den utrustningen - som snabbt slitits ned i den
bosniska eller kroatiska terrängen - har fått hämtas från mobili
seringsförråd, där de uppkomna luckorna inte fylls på. Detta
understryker, i alla avseenden, tyngden i den svenska insatsen
sedan 1993. Med all säkerhet kommer dessa år i mitten av 1990talet utgöra ett viktigt studiefält för den som vill undersöka
förändringarna inte bara i de fredsbevarande operationernas
natur, utan även andra dimensioner av den svenska säkerhets
politiken åren direkt efter det kalla krigets slut.
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Slutdislcussion

Genomgången ovan visar att inte vid något tillfälle har den
politiska ledningen i Sverige låtit de militära argumenten få fälla
avgörandet när det gällt att besluta om FN-insatser. Vid flera
tillfällen, främst 1956, 1960 och 1964 har ledande militärer rest en
rad, såväl principiella som praktiska invändningar, men ingen
har påverkat det slutliga beslutet. Tvärtom har den politiska
ledningen gått sin egen väg och styrts av de utrikespolitiska
värden som ett aktivt svenskt stöd till FN:s verksamhet har
ansetts representera. Talande är situationen inför Cypernenga
gemanget 1964, då det inledande svenska avvisandet av FN:s
propåer bl a skedde med hjälp av militärens argument. Men när
påtryckningarna från FN och stormakterna blev för stora och
regeringen svängde, då spelade de - i sak fortfarande lika aktu
ella militära mot-argumenten - ingen som helst roll. De svenska
FN-insatserna har under det kalla kriget skett som resultat av en
tydlig politiskt vilja, medan den militära organisation som ska
genomföra dem inte sällan har demonstrerat en inte obetydlig
mötvilja i beslutsskedet. Vid själva genomförandet har självfal
let ingen sådan disonnans kunnat märkas.
I och med uppsättandet av FN:s Standing Forces HighReadin
ess B rigade, SHIRBRIG, som nu är under uppsättning i Sverige,
Danmark, Norge, Kanada och Österrike, och som kommer att
vara klar för insats under år 1999,21 blir den här typen av fråge
ställningar allt mindre aktuella. I och med att medverkan i
SHIRBRIG är beslutad finns under grund för överväganden av
den typ som gjordes 1956, 1960 eller 1964 i samband med att FN
kallar in styrkan. Däremot kan det politiska beslutsfattandet,
och de deltagande ländernas möjligheter att påverka insatsen,
fortfarande ge utrymme för många olika utvecklingslinjer.
Den svenska FN-operation som utsatt vårt land för de största
påfrestningarna är med all säkerhet Kongoinsatsen. Men själv
fallet hade mycket kunnat vara annorlunda om t ex det hade
varit svensk sjukvårdspersonal från FN-sjukhuset i Somalia som
hade stupat på Mogadishus gator istället för amerikaner och
pakistaner. Notabelt är dock att förlusterna i Kongo aldrig
nämnvärt har påverkat den svenska politiska ledningens eller
opinionens i grunden FN-positiva inställning. Svårigheterna att
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rekrytera personal till nya FN-operationer har aldrig påverkats
annat än i försumbar utsträckning. Detta faktum är värt en egen
opinionshistorisk studie.
Annars har självfallet de politiska besluten, liksom militärens
eget mera begränsade rörelseutrymme påverkats av och tving
ats reagera på verkligheten ute i fält. I det avseendet var det
viktigt att på rätt sätt behandla FN-operationens 19 svenska
militära dödsoffer liksom den civila besättningen på Dag Ham
marskjölds flygplan vid kraschen i Ndola.
Den mest omskakande svenska förlusten under Kongokrisen
relaterades på följande sätt i svenska XI:e FN-bataljonens krigs
dagbok måndagen den 18 september 1961:
Kl 0900 transiterades ett telegram från N'Djili, som anlänt dit kl
0700: "Hammarskjölds plan, som startat kl 1645 lt (lokal tid; min
anm.) Landade i Luluabourg kl 1800. Dep(arture) Luluabourg 2030
eta N'Dola LT. Alla förbindelser med planet brutna från 2200, ej
rapporterat landat någonstans. Polis i trakten meddelat kraftigt
eldsken på bergknalle omkring kl 2200. Besättningen svensk. Passa
gerare 9, varav Hammarskjöld och två soldater. (Eskorten i planet
är furir Hjelte och 1173 Persson). 22

Men annars har många FN-insatser snart övergått till ett mer
eller mindre tröstlöst väntande i buffertzoner och övervaknings
posteringar, utan att de nödvändiga politiska förhandlingarna
mellan parterna har gjort några större framsteg. Konsekvenser
na av detta har på ett konkret sätt sammanfattats av Jonas
Waern, med erfarenhet som bataljonschef både i Kongo och på
Cypern.
Han understryker vikten av att den utsända FN-truppen får
känna stöd hemifrån, även när något har gått snett och misstag
har begåtts, kanske i synnerhet då. Här riktas en hel del kritisk
mot den svenska militära organisationen i hemlandet, och i
synnerhet Armestabens FN-avdelning, som, enligt Waerns syn
sätt, snabbt minskade sitt engagemang när bataljonen väl kom
mit på plats. Men Waern understryker också att när situationen
i konfliktområdet inte längre är fullt så spänningsfylld som när
FN-trupperna kom dit, då måste FN och andra aktörer nyttja
observatörer, poliser, sanktioner, förhandlingar och andra me
toder. Om situationen inte förbättras, då måste trupperna dras
tillbaka, så att tiden i militär FN-tjänst inte förvandlas till en
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dyrbar, onödig och demoraliserande "semesterperiod med va
pen i hand". Då avtog ju också raskt de militära fördelarna med
att trupp i främmande land, för att skaffa sig erfarenheter och
kunskap som det egna försvaret kunde ha erfarenhet av, den
kanske främsta vinsten för det svenska förvaret av att engagera
sig med personal och materiel i internationell fredsbevarande
operationer, vid sidan av de rent säkerhetspolitiska aspekten,
som förvisso också den har betydelse också för den militära och
inte bara den politiska ledningen.
Jonas Waern ger exempel på en sådan utveckling på Cypern,
där en del av hans män började fråga om de kunna ta ned
familjen under FN-tjänsten.
Många soldater upptäckte också Cyperns florerande turstindustri
med allt vad det innebar av frestelser: Hotell, restauranger och
barer växte upp lavinartat, och familjer, kusiner, fastrar och mostrar
kom i vågor för att semestra och samtidigt hälsa på sina anhöriga...
Det var därför en lättnad när Sverige äntligen drog bort FN-truppen
från Cypern. Det skulle enligt min mening ha skett mycket tidigare
för att pressa parterna till större aktivitet i fredsförhandlingarna
och för att undvika ett semester-FN.23
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