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llSOU 1994

statsministernTill

statsministernregeringenjuli 1992 bemyndigadeden 8beslutGenom att
med uppgift granskaledamöterkommission med högsttillkalla attsexen

militärt bistånd,mottagandeförberedelser föruppgifter att utse enavom
sakkunniga,beslutaordförande ochledamöterna attatt ex-omvaraav

kommissionen.biträdeochsekreterare annatperter,
20juli 1992fr.o.m. denförordnadesbemyndigandetMed stöd somav

ordföran-Gunnarsson,landshövdingen Göstakommissioneniledamöter
Leiff.d. ambassadörenWilhelm Carlgren,departementsrådetde, f.d.

Olof Ruin ochprofessorMöller,ambassadören YngveLeifland, f.d. pro-
Rystad.Göranfessor

ambassadör-september 1992den 24förordnades fr.o.m.Som experter
departementsrådet199212 oktoberfr.o.m. denWahlbäck,Kristeren

Rolfhovrättslagmannen19933 decemberfr.o.m. denNils Gyldén och
vid gransk-uppgift biträdahaft tillsistnämnde harHolmquist. Den att

sekretessynpunkt.betänkandet frånningen av
utnämndeaugusti 1992förordnades fr.o.m. den 1sekreterareSom

varitsekreterare harSom biträdandeArnold.Fredrikrädmannen von
novemberaugusti 1992 den 5den 15förordnade fil. dr. Bo Petersson -

denjanuariGustafsson den 1graden Rolff.d.1993, översten av -
januari denden 1Björn Poratöverstelöjtnanten1993 och30 april von -

januari 1994.1993 den 14decemberoch den 3april 199330 -
augusti 1993den 31den aprilunder tiden lHugemark harLouise -

vissa arkivgenomgångar.kommissionen medförordnad biträdavarit att
Även Ericson hararkivarien LarsZetterberg och förstedocenten Kent

arkivstudier.behjälpliga medkommissionenvarit
översättningenvidhar medverkatM.A.kand. Ingrid TersmanFil.

till engelska.betänkandekommissionensav
Pia Ceder-assistententjänstgjortkommissionen hariSom assistenter

Ekholm denUlla1992 och assistentenoktoberfr.o.m. den 15holm
1993.30 aprilfebruari den1 -
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Kommissionen har antagit Neutralitetspolitikkommissionen SBnamnet
199201.
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Sammanfattning

Inledning1Kap.

direktivKommissionens

förberedelseralla formerdirektivenhar uppfattat såKommissionen att av
med västmakter-militär samverkanunderstöd och förmottagandeför av
Dock harmöjligt skall kartläggas.1949-69 långtsåunder åren en merna

underrättelseområdet intesamarbete pågranskningingående ansettsav
ingå i uppdraget.

omfattningen och in-påverkatskyndsamt vilketbedrivitsArbetet har
inte uteslutetundersökningar. Detkommissionens ärriktningen attav

sekretesstidenutländska arkiv efter handfrånuppgifter främst somnya
kommissio-modifiera den bildi någon månkan kommalöper attut som

1960-talet.särskilt vadredovisar, avsernen
iakttagitredovisningen sitt uppdrag störstaKommissionen har vid av

generellt detemellertid inte möjligt göraöppenhet.möjliga Det är att
tillgängligt.vi utnyttjat allmäntkällmaterial haromfattande som

engelska.tillBetänkandet har översatts

källmarerialKommissionens

svenska ochforskningar i antalgenomförtKommissionen har stonett
har varitcentral källaprivata. Enarkiv, såväl allmännautländska som

regionala militä-och vissaförsvarsgrensstabernasFörsvarsstabens liksom
KH-arkiv.myndighetersra

Ryssland, Storbri-Danmark, Norge,bedrivits iArkivforskningar har
Även NATO-arkiv har granskats.Tyskland och USA. vissatannien,

sekretess.underkastatmaterial dock alltjämtutländsktMycket är
dagböckerfrämst antalenskildas arkiv harorganisationers ochAv ett

intresse.varitförda i sammanhanget centrala personer avav
fler 200uppgifter frånKommissionen har inhämtat än personer.

aktuella tidenunder densig svenskarHuvudsakligen har det rört somom
intresse ibefattningar bedömts kunnainnehade samman-vara avsom

officeraredepartementstjänstemän,dvs. politiker, diplomater,hanget,
intervjuerna väsentligenharförsvarsanställda. Sammantagetoch andra
bild det skriftligadenochbidragit till kompletteraatt somnyansera
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källmaterialet givit.
Kommissionen har hållit forskarseminarium underett rubriken Sveri-

Norden och NATO under det kalla kriget.ge,

Om framtida forskning

Forskningen rörande svensk säkerhetspolitik under efterkrigstiden fram-
står beklagligt underdimensionerad, särskilt i jämförelse medsom situa-
tionen i Finland och Norge. Det är betydelsestörsta framtidaav att
debatter och ställningstaganden kan bygga på säkra kunskaper och breda
perspektiv detnär gäller Sveriges hittillsvarande säkerhetspolitik. Vi
hoppas betänkandevårt skall bidra till förbättradeatt förutsättningar för
sådan forskning.

Kap. 2 Neutralitet och neutralitetspolitik

Folkrättsliga utgångspunkter

Neutralitet i folkrättslig mening kan endast förekomma i krigstid. Neut-
ralitetens kärna icke-deltagandeär i krig mellanett andra Sveri-Istater.

fall har den deklarerade avsikten iaktta neutralitet iges krig enbartatt
varit unilateral vil jeförklaring. Formella bindningar säkerhetspoliti-en av
ken har medvetet undvikits. De restriktioner, iakttagits för skapaattsom
trovärdighet för den svenska neutralitetspolitiken, har varit självpåtagna.

Regeringsuttalanden

Sveriges säkerhetspolitiska grundlinje under det kalla kriget betecknades
vanligen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig,som ofta
förkortat till den svenska neutralitetspolitiken. I avsnittet behandlas
regeringens utrikespolitiska deklarationer i riksdagen och vissa andra
officiella uttalanden den svenska säkerhetspolitiken. Genomgångenom
visar regeringens uttalandenatt neutral itetspolitikens innebörd under-om
gick vissa förändringar över tiden.

År 1949 gjorde regeringen sålunda uttalande innebördett att ettav
alliansfördrag det enda låg utanför den fredstida neutralitetspoli-var som
tikens råmärken.

Följande år avvisade regeringen tanken på Sverige skulle föraatt en
neutralitetspolitik ensidig i viss riktning. Det betonadessom var en att

inte kunde förutsäga vilken politik skulleman tillämpas i framtidensom
under okända förhållanden. Regeringenyttre även frågantog upp om en
fredstida militärteknisk samverkan med Danmark och Norge förenligvar
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svenskamed den säkerhetspolitiska och gjordelinjen uttalandeett som
intryck den samverkanansåg sådan utesluten. Vadatt ut-gav av som

tryckligen uteslöts emellertid endast sådan samverkan till sinvar en som
politiska innebörd kom försvarsförbundet stabs-nära, t.ex. gemensamma
överläggningar och försvarsplaner. Vi har detnoterat attgemensamma

1950-taletunder förekom och uppblossandetill diskussionen av om
neutralitetspolitikens och villkor.ramar

År 1956 riksdagenavslog motion den svenska neutralitetspo-atten om
litiken skulle juridisk förankring.ges en

interpellationssvarI 1959 rörande den Hjalmarsonaffärenår s.k.ett
förklarade statsminister Tage Erlander neutralitetspolitiken inte med-att

handlingsfrihet i den meningen Sverige efter utbrottetatt ettgav av
stormaktskrig angripet kunde välja inträda på någonutan att attvara av
de krigförandes sida. Förberedelser och överläggningar för militär sam-
verkan med medlemmar stormaktsallians uteslutna, Sveri-av en var om

ville förtroendetbevara för sin säkerhetspolitiska linje.ge
huvuddelen 1960-taletUnder rådde grundläggande partipolitiskav en

Årenighet neutralitetspolitikens innebörd. 1968 uppstod emellertidom
i Vietnamkrigetanslutning till diskussion vilken profil neutralen om en

borde hålla i utrikespolitiska sammanhang. Härvid citerade Erlanderstat
bl.a. delar sitt interpellationssvar från 1959,år upprepade inteav men
uttalandet förberedelser överläggningaroch för militär samverkanatt
med medlemmar stormaktsallians uteslutna.av en var

3 försvarsbeslutKap. Relevanta m.m.

Som säkerhetspolitisk bakgrund beskrivs inledningsvis kortfattaten
viktigare skeenden under den första hälften det kalla kriget. Därefterav
redogör kommissionen utförligt för skandinaviska försvarskommit-den

betänkande frånténs 1949 periodensår liksom för viktigaste för-två
frånsvarsbeslut 1958åren och 1968 och deras förarbeten.

Den skandinaviska försvarskommittén

I oktober 1948 tillsatte regeringarna i Danmark, Norge och Sverige en
kommitté med uppgift fråganutreda militärtatt ettgemensam om samar-

bete mellan de länderna, antingen i form försvarsförbund ellertre ettav
partiellt försvarssamarbete. Kommittén redovisade sitt betänkan-ettsom

de i början 1949.år I de expertutredningar ingick i betänkandetav som
konstaterades bl.a. länderna inte i längden kunde avvärja sovjetisktatt ett

bistånd från västmakterna. Försvarsförberedelserna i fredutanangrepp
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och strategin i krig därförmåste utformas förutsättningarså, skapadesatt
för erhålla militärtsåväl understöd hjälp med livsviktiga förnö-att som
denheter. Grundtanken vinna tid, hålla så länge under-att att ut attvar
stödsaktioner västerifrån hann genomföras.

Kommittén slog fast Skandinaviens försvar innefattade uppgifteratt
borde lösas i samverkan mellan stridskrafter i de olika länderna,som

vilket krävde omfattande förberedelser teknisk och organisatoriskatt av
hade vidtagits och övningar redan under freds-ägtart gemensamma rum

tid. Samarbete förberedaskunde antingen inom försvarsförbund ellerett
sådant bindande avtal. I det fallet kunde förberedelsernautan ett senare

dock inte drivas lika långt. Kommittén enig behovet hjälp frånvar om av
västmakterna. De danska och norska ledamöterna menade förut-att en
sättning för snabb och effektiv hjälp den förberetts i fred.atten var

villeDetta de svenska ledamöterna inte uttryckligen skriva under på.
Däremot de beredda konstatera dels understöd utifrånväpnatatt attvar
erfordrades redan i inledande skede försvarskrig, dels detett ett attav
skulle åtskilliga månader få dylikt understöd, inga förberedelserta att om
hade vidtagits i fred.

Till följd meningsmotsättningar främst mellan de norska ochav sven-
ska regeringarna skandinaviskt försvarsförbunds västmaktsrela-ettang.
tioner bröt förhandlingarna sådant förbund i slutetettom samman av
januari 1949. Medan ville det skulle finnasnorrmännen formnågonatt

västanknytning, den svenska regeringens grundsyn försvars-att ettav var
förbund skulle fritt från stormakternastå och syfta till neutralitet i krig.
Att den svenska regeringen inte principiellt främmande för i krigattvar

hjälp från västmakterna framgick emellertid uttalandeta emot ettav av
Erlander i den riksdagsdebatt följde försvarsförbundsförhand-påsom
lingarnas sammanbrott.

1958 drsförsvarsbeslut och dess förarbeten

1958 försvarsbeslutårs efterkrigstidens hittills omvälvande.mestvar
Beslutet kom försvarets sammansättning, materielinnehåll ochatt styra
operativa styrka långt 1970-talet. föregickspå Det 1955 för-årsav
svarsberedning hade till uppgift inom Försvarsdepartementet ochattsom
under försvarsministerns ledning biträda med förslagöversyn etten av

Överbefälhavaren ÖBrörande krigsmaktens fortsatta utveckling 54.av
beredningen ingickI för fyrade partierna.störstarepresentanter

ÖBI 54 hade konstaterats de svenska försvarsresurserna inteatt var
tillräckliga för Sverige under längre tid skulle kunna avvärjaatt en
stormakts ekonomiskt och militärt understöd utifrån. Denutanangrepp
svenska strategin måste därför inriktas skapa betingelser för viatt att
i krig skulle kunna understödjas fann det förenligt med sinastaterav som
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ÖB,enligt sig snabbtbistå kunde, inte någotintressen Man väntaatt oss.
västsidans strategiska bombinsatser.bistånd utöver

första tiden försvarsberedningens arbete ägnade sigUnder den av man
frågorsäkerhetspolitiska och strategiska frågor. behandladesDessaåt
inom beredningensutförligt i föredragningspromemoria utarbetatssomen

redovisas ipromemoria får skälsekretariat. Denna närmareav som
däri behandladeha uttryckt försvarsministernsbetänkandet anses syn

frågor.
understöd från västmakter-promemorian behandlades bl.a fråganI om

direktfå formen direkt eller indirekt understöd. MedkundeDetta avna.
överskepp-attackanfall medunderstöd avsågs t.ex. atomvapen mot en

invasion havet, kommunikationsbekämp-ningsstyrka vid pågående över
till markoperationerna, tillförsel ammunition ochning i anslutning av

understöd västmakter-konvojskydd. Med indirekt avsågsbränsle attsamt
Sovjetunionens möjlighet till kraft-sina operationer minskadena genom

bekämpning flygbaser, marina baser, in-Sverige,insats t.ex.mot av
Sverige liksomfrån vilka anfall kunde utgåskeppningshamnar även mot

beträffande det direkta understödetkommunikationer till dessa. Liksom
väsentlig delluftoperativa insatser. Eni hög grad frågadet alltså omvar

bandligga i de operationer,indirekta biståndetdet mot-somangavsav
ha riktatsstridskrafter vilka skulle kunnatståndarens mot oss.annars

tämligen oskarp.formerna understödSkillnaden mellan de båda varav
frånfå direkt understödför Sverige skulle kunnaSannolikheten att

ringa.storkrig bedömdeshäftiga inledningsskedeti detväst ett somav
möjligheterna till sådantkriget kundeeventuellt skedeI ett senare av
bedömdes viktigare.indirekta understödetunderstöd Detstörre. somvara

direktkunde främjadiskuterades vidare hurpromemorianI ettman
för vissaförutsättningaroch därmed skapaunderstöd även att ta emot-

kvalificeradeviktenunderstöd. pekade påformer indirekt Man avav
förberedelserfredstida svenskasambandsmedel,personkontakter, goda

begränsad insatsflygoperationer ochsamordningför allmän avenaven
luftbevakningen.viss samordningbombförbandattack- och samt aven

understödutnyttja direktvissa förberedelser förkonstateradesDet attatt
förbe-genomföras. Vissaandra kundegenomförda ochredan attvar

till alliansfrihetende med hänsynsådanredelser dock natur attavvar
förväg.inte genomföras ikunde

försvarsberedningensinte alls iunderstöd utifrån berördesFrågan om
försvarspro-antydningsvis i 1958endast årsslutliga, utlåtande ochöppna

position.
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1968 ársförsvarsbeslut och dess förarbeten

försvarsbeslut fattades 1968Nästa år och grundades 1965på årsstora
försvarsutrednings arbete. Varken utredningens betänkande eller proposi-
tionen innehåller uttrycklig diskussion biståndnågon utifrån. Ut-om
redningen förde diskussionemellertid svenska kärnvapenen ang. som
indirekt också berörde frågan ingripande,andra Sverigestatersom om
skulle angripas. Samtidigt föreslog Sverige inte skulleattsom man
anskaffa kärnvapen, konstaterades den övervägdeatt attegna som an-
gripa Sverige med eller insats kärnvapen, måste kalkylera medutan av

kärnvapen kunde komma in sådan operation,sättas ävenatt att mot en
Sverige inte hade sådana Sverige befann sig alltså i allt vä-om vapen.

sentligt under kärnvapenparaplyet ungefärpå kringlig-sättsamma som
gande länder kunde det.sägas vara

Utredningen berörde frågan Sveriges iäven agerande akutom en
krissituation. Den framhöll det inte förhandpå möjligt heltatt attvar
precisera den politik regering i framtid kunde bli satt attsom en en
tillämpa under okända förhållanden. Uppgiften för denännu yttre sven-
ska säkerhetspolitiken och försvarsplaneringen måste skapa hand-attvara
lingsfrihet framtidai situationer. Detta uttalande markerade kontinuitet

regeringensmed från början 1950-talet.synsätt av
förhållandetDet frågan bistånd utifrån berördes i mindreatt ut-om

sträckning 1968 1958 ochår år år 1949 torde få tillskrivasän flera
orsaker. Till dessa hörde krigshotet efter hand minskadeatt som en
konsekvens förbättrade relationer mellan supermakterna liksom attav en

förstärkningavsevärd det svenska försvaret efter hand kom till stånd.av

AmerikanskKap. 4 inställning till Sverige

detta kapitelI behandlas amerikanska policydokument fastställtstre som
USAs president efter diskussioner i det nationella säkerhetsrådetav

NSC. förstaDet dokumentet, från 1948, tillkomår under påverkan av
de begynnande diskussionerna skandinaviskt försvarsförbund.ettom
Skandinavien bedömdes strategiskt viktigt för både USA och Sov-som
jetunionen. De skandinaviska länderna hade inte möjligheter itre att
längden sovjetisktstå anfall, med begränsat tillskottemot ett ettmen av
utrustning och understöd utifrån skulle kunna skapa vissett man av-
skräckning. USA borde bl.a. markera missnöje med Sveriges synbara
oförmåga åtskillnadgöra mellan och SovjetunionenVäst påverkaatt samt
Sverige sikt knyta sigpå till SvenskaVäst. önskemål militärtatt om
bistånd skulle tillgodoses först efter det behoven frånmöttatt staterman

förklarat sin avsikt samarbeta med USA och dess allierade.attsom
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policydokument fram. USA hade1952början årI togs ett nytt nuav
politiken. låg i USAsalliansfria Detden svenskatills vidare accepterat

förutsättningar motståSverige hade maximaltintresse attatt gynnsamma
allmänna attityd tillaggression. USAspåtryckningar ellersovjetiska

formellt svensktövertygelsenSverige borde återspegla ävenatt, utan ett
Sverigeförsvar skulle hai NATO, Europasmedlemsskap nytta attav

sina NATO-grannar och medsamarbetade medtill ochknöts närmare
tillhandahållas strategiskkrigsmateriel ochborde få köpaUSA. Sverige

militärstärkas utbytesvenska försvaret kundeteknologi. Det genom av
officerare i militärtekniskdeltagande svenskainformation och ökat av

tilloch Sverige bordei USA. Danmark, Norgeutbildning uppmuntras
fick inte skapa intrycketplanläggning strategi. USA dockochgemensam

NATO-med-fördelar följdekunde åtnjuta allaSverige ettatt som av
motsvarande förpliktelser.ikläda siglemsskap utan att

År i sakfråganmed flera inlägg1960 fastställdes, efter diskussioner
inställningNSC, reviderad amerikanskEisenhower ipresident åter enav

Sverige starkt positiv. Manpåtill Skandinavien. Allmänt sett synenvar
viktigtsvenska försvaret. Det ansågsganska hög tanke dethade omen

skaffade förvarnings-, flygstrids-sitt försvar modernt ochSverige höllatt
kompatibla med och kompletteradelednings- och vapensystem varsom

USAs allierade. bordeplanerades för anskaffning Däremotdem avsom
Sverigeskaffa kärnvapen. Omförmås frånSverige avstå attatt egna

biståskulle USA ochför storkrig,inom uppmuntraettramenangreps
Och skulle Sverigemotståndet sovjetisktSverige i mot ett angrepp.

skulle USA berettför sovjetisk aggression,isolerat utsättas attvara
NATO-aktion. USAdel ellertill landets hjälp FN-komma som av enen

Danmark och Norgeandra NATO-länder i praktikenskulle uppmuntra
försvaretförbindelser med det svenskaupprätthålla diskretaatt som en

militärt samarbete.möjligt framtida aktivtgrund för ett
Skandinavien förefaller intepolicydokument rörandeytterligareNågot

1960-talet.fastställts underha

med västmakternaFredsmässiga kontakterKap. 5

internationella kontakterAllmänt om

hinderintesvenska neutral itetspolitiken har någotDen utgöra motansetts
militära området. Genom sådanalivliga internationella kontakter detpå

i ochundvika nationell isolering tänkandeförbindelser har söktman
bidra tillockså bedömts kunnakunnande. Sådana kontakter har att utom-

försvar.Sverigesrespekt för och insikt betydelsenlands skapa om av
speladesvenska ambassadernaFörsvarsattachéerna vid de större en
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viktig roll för de fortlöpande förbindelserna. Det intressantär konsta-att
försvarsattachéerna i Washington i slutet 1950-talettera att uppfattadeav

markant omsvängning i det amerikanska militära etablissemangets in-en
ställning till dem. Attityden blev väsentligt öppnare och svenskarna ansåg
sig fortsättningsvis ha mycket gynnad ställning i informationshänseen-en
de.

Svenska officerare och forsvarsanställda tekniker företog under perio-
den i alltmer ökad utsträckning utlandsresor, främst till de nordiska län-
derna, Västeuropa och Nordamerika. För sådana krävdes i regelresor
regeringens samtycke. Kommissionen har särskilt granskat det besöksut-
byte förekom på generalsnivå. Det torde i flertalet fall hanärmastsom
varit fråga artighetsvisiter med inlagda studiebesök.om

Personal på lägre nivå företog studieresor och bedrev militära hög-
skolestudier utomlands. Utländska officerare, främst från de nordiska
länderna, studerade vid svenska militära högskolor. Det förekom också
viss växeltjänstgöring mellan Sverige och vissa NATO-länder. Genom
dessa förbindelser fick svenska officerare, många sedermera nåddevarav
höga befattningar, ingående kunskaper västmakternas militära organi-om
sation, taktik och teknik och knöt bestående vänskapsband med väst-
maktsofficerare.

Krigsmaterielimport och tekniskt samarbete

slutetI 1940-talet det svenska försvaret kvantitativt starktav var men
materielen i utsträckning omodern. Det förelåg behovstorvar stora av

importera tekniskt avancerad materiel, vilka endastatt kunde tillgodoses
västmakterna. Efter hand utvecklades svensk profil det militär-påav en

tekniska området. Denna skilde sig i många stycken från de lösningar
stormakterna valt och skulle ha tvingat motståndare sättasom atten

unik svensk teknik. Emellertid krävdes fortsättningsvismot ävenresurser
import krigsmateriel och inflöde teknologi från väst.ettav av

USA och Storbritannien inledningsvis negativa till hög-var export av
teknologisk materiel till Sverige. Ett skäl till detta ville visaattvar man
sin ovilja den svenska neutralitetspolitken. Efter handmot förhopp-som
ningarna dettapå sätt påverka Sverige ansluta sigatt till NATOatt
avskrevs, Sverige ökade möjligheter importera krigsmateriel frånattgavs
dessa länder. Till detta bidrog Sverigeäven fr.o.m. 195år l samarbe-att
tade inofficiellt och i begränsad omfattning med västmakterna i deras
handelsblockad avseende strategiska östblocket.motvaror

iÅr 1952 träffades överenskommelse villkoren för Sveriges köpen om
militär utrustning från USA. Någon omfattandeav m.m. exportmer av

högteknologisk krigsmateriel kom dock till stånd först i slutet decenni-av
då Sverige fick köpa amerikanska robotar. 1952et, års överenskommelse
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avtalskomplexutveckladesdenna grund1961, och påutvidgades år ett
utgångspunktenblevmellan länderna. Dettateknologiutbyterörande ett

vilket inte avbrötssamarbete,militärteknisktochomfattandeför näraett
1960-taletslutetförbindelserna isvensk-amerikanskadå de varavens

Viet-inställningen tillsvenskaden officiellatill följdnedkyldastarkt av
namkriget.

import bl.a.försörjning beroendestrategiskaför sinSverige av avvar
förutsättningar förskapasyftepetroleumprodukter. landraolja och att

svenska uppförakrig lät denavspärrning ellervidsådan import statenen
Trondheimsfjorden. Anlägg-vidmed lagringsutrymmenoljehamnen

följdemellertid bl.a.1962, visade sigstod färdig årningen, som ensom
felsatsning och denförhållandenmilitärstrategiskaändrade vara enav

sedermera.avyttrades

lygsäkerhetssamarbeteF m.m.

mellan de danska,samarbetehälft inleddesförsta1950-taletsUnder ett
flygsäkerhetsfrågor irörandeflygvapnen gränsom-och svenskanorska

navigeringsyftade till underlättaSamarbetetSVENORDA.rådena att
tilltill sin bas elleri nöd, antingenflygplanbl.a. vägledaför att egen

År ochformaliserades samarbetet1960grannlandet.nödlandning i man
antaltill öppenhet.hållit det hemligt Etttidigare hafrånövergick att

vissa flyg-i verksamheten ochland deltogluftförsvarscentraler i resp.
förbin-markorganen ordnadesnödlandning. Mellanföranvisadesbaser

sambandsbestämmelserGemensammaradiolänk.tråd, radio ochdelser på
begränsad omfattning påövades iLandningarutarbetades.engelskapå

andra länderna.flygbaser i de
fåflygvapenpersonal känne-samverkan kunde svenskdennaGenom

sambandsrutiner i Danmarkflygfält ochanläggningar,dom terräng,om
länder upplys-fick officerare från dessamotsvarandeoch Norge. På sätt

flygtrafikledare fick ocksåSvenska militäraflygbaser.svenskaningar om
för trafikledning.NATOs rutinererfarenhet av

internationellt samarbete.område förekomsjöräddningensOckså på ett
civil.verksamhet heltDenna var

Underrättelseáänst

uppdrag allmäntfunnit ligga inom dessKommissionen har det att mer
västli under-underrättelsetj samarbete medden militäragranska änstens ga

undersökning har det dockdetaljeradrättelseorganisationer. Någon mer
bl.a.tidigare granskats,Underrättelsetjänsten harvarit frågainte avom.

uppfattningenutredning kom tillunderrättelseutredning. Denna1974 års
i samarbete medför Sverige deltatill övervägandedet ettattatt gagnvar
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andra länder på underrättelseområdet. Genom sådant samarbete kundeett
Sverige del information krävde sådana särskildaav som resurser som
vi saknade.

allmännaDen underrättelsetjänsten handhades vid denna tid sektionav
2 i Försvarsstaben. Under sektionschefen sorterade också särskilden
enhet, T-kontoret, med uppgift inofficiellpå inhämta underrättel-vägatt

År 1961 bildades organisation, IB, sammanslagningser. en ny genom en
T-kontoret och enhet, B-byrån, arbetade med säkerhets-av en annan som

underrättelser. Ett viktigt för inhämtning underrättelserannat organ av
Försvarets radioanstalt, FRA, bedrev signalspaning främstvar motsom

Baltikum.
Försvarsstaben inledde redan under 1940-talets del under-ettsenare

rättelsesamarbete med Norge och i någon mån med Danmark. Detta
samarbete fortsatte, med vissaän avbrott, under hela perioden.om
Också med Storbritannien och de amerikanska flygstridskraf-armé- och

i Europa inleddes tidigt samarbete. Efter hand utvecklades dettaterna ett
till regelbundna kontakter. Man träffades bilateralt och utbytte informa-
tioner Warszawapaktens order of battle och analyserade ävenom

materialet.gemensamt
Några överenskommelser underrättelseutbyte i fredstid dockom synes

inte ha ingåtts mellan Försvarsstaben och dess utländska samarbetspart-
Inte heller tycks ha gjort huruvida det faktiskt före-ners. man upp om

kommande samarbetet skulle fortsätta efter eventuellt krigsutbrott.ett
Däremot hade inom Försvarsstaben tänkt igenom hur skulleman man
samarbeta med utländska underrättelsetjänster i krig, för det fall rege-
ringen skulle besluta sådant samarbete ñck ägaatt ett rum.

Även den hemliga underrättelsetjänsten, dvs. T-kontoret och B-byrån
liksom deras efterföljare IB, hade kontakter mednära utländska motsva-
righeter bl.a. i flera NATO-länder. Under 1960-talet skapades inom IB
och underrättelseorganisationer i några NATO-länder ömsesidigen
beredskap för utbyte förbindelseofficerare i krissituationer.av

FRA hade under slutet 1940-talet samarbetenära med Danmarkettav
Ävenoch Norge signalspaningsområdet.på under de följande decennier-

förekom samarbete med vissa länder. Enligt uppgift vidtogs inte någrana
förberedelser exklusivt avsedda för samarbete i krig och inte heller fanns
det några åtaganden andra länder krigstida samarbete.gentemot om

Kap. 6 Förberedelser för mottagande biståndav

Operativa kontakter

Kort efter de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarnas samman-
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Swedlund förförsvarsstabschefen Nilspresenterade1949brott år stats-
militär samverkanplanläggning visspromemoria rörandeministern aven

regeringensamtyckteseptember årDanmark och Norge. Imed samma
rörde utarbetan-åtgärderna fick vidtas. Detföreslagnavissa detill att av

luftbevakningen,för samordnandesamband ochplaner förde avav
väderlekstjmilitäraflygräddningstjänsten och den än-jaktstridsledningen,

sjömilitärför viss lant- ochförslag beträffande planerSwedlundssten.
huvudsakemellertid i anstå.skullesamverkan

regeringens beslut, hade det1949, alltså föreRedan under våren
rörande försvaretDanmark främstkontakter medförsvaret haftsvenska

Öresund flygsamverkan. Med respektivei frågamedoch Norge omav
luftförsvarsövningarvidare ägtsamtycke haderegeringars gemensamma

flygvapnen.och svenskade norskamellanrum
diskussioner mel-hösten 1949initiativ inleddes underSwedlundsPå
samarbete deförsvarsledningarna pånorskasvenska ochlan de om

diskussionersamtyckt till. Dessasvenska regeringendenområden som
med detföljande Kontakteråren. ävenunder defortsatte närmast togs

militärledningenssvenska1952 tycks denförsvaret. Från årdanska
skandina-ha minskat. Detinter-skandinaviska kontakternaför deintresse

och amerikaner. Enbritterföljdes uppmärksamtsamarbetetviska av
skulleSverige dettahoppades på sättdetta deförklaring till är attatt

NATO.tillknytaskunna närmare
rörande utformningenstudier och planeri formhandlingarNågra av

påträffats. Vilka resultathar inteskandinaviska samarbetetdet somav
förnorska intressetinte preciseras. Detsig bl.a. därföruppnåddes låter

åstadkomsföga aktivt och vadförefaller ha varitsamarbetedetta som
med danskarnalångtgående. Kontakternavarit särskilttycks inte ha synes

Öresund.försvareti huvudsak ha avsett av
ned-efter hand tycks hamilitärledningentill den svenskaskälEtt att

varit de danska ochtorde haskandinaviska samarbetetprioriterat det att
Nordkommando inteNATOsi och med tillkomstenkollegernanorska av

för sina länder. Enoperativafullalängre hade det ansvaret annanresp.
direktkontakter utveck-varitanledning torde hakanske viktigareoch att

USA.mellan Sverige ochlades
svenska militär-klart för den1940-talet stod detRedan från slutet av

inte skulle kunnaSverige i längden ståförsvaretledningen emotatt av
understöd från västmakterna.formsovjetiskt någonutanett avangrepp

hela 1950- och 60-talen.uppfattning bestod underDenna
Washington ochambassaden i1949 sökte den svenskaUnder våren

förskapa förståelseamerikanernamilitärledningen hossvenskaden att
bild detpositivsäkerhetspolitiska hållning och demSveriges avge en

medförde dock inte någonaktiviteterförsvarets styrka. Dessasvenska
till denamerikanska inställningenkritiskaändring i denomedelbar
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svenska säkerhetspolitikens inriktning på neutralitet i krig. Under ytterli-
år präglades USAs politikett Sverige försökgare par gentemot attav

få landet ansluta sig till Atlantpakten. Efteratt hand intog USA en mer
tillmötesgående inställning till Sverige jfr. kap. 4.ovan

Som följd den brittiske flygministern Hendersons besök i Sveri-en av
1951år sände försvarsminister Vougt med Erlandersge samtycke en

promemoria rörande den svenska krigsmakten och krigsplanläggningen
till den brittiska regeringen. Promemorians innehåll måste vid denna tid

Översändandetha kvalificerat hemligt.ansetts vara promemorianav
föranledde den brittiske försvarsministern inbjuda Vougt besökaatt att
Storbritannien, bl.a. i syfte diskutera visst måttatt samordningett av av
Sveriges försvar med västmakternas. Vougt avböjde emellertid inbjudan.
På hösten år sökte den brittiske utrikesministern vid besöksamma iett
Sverige frågan med Erlander,ta varvid denne intogupp reserveraden
attityd.

Senare förklaradeår Dag Hammarskjöld, dåsamma biträdan-som var
de utrikesminister, för den brittiske Stockholmsambassadören detatt var
uteslutet informellt samordna denatt svenska försvarsplaneringen med
den brittiska. Däremot det enligt Hammarskjöld värde Sveri-vore av om

fick kännedom delar västmaktsplaneringen förge sovjetiskom av en
invasion Skandinavien. Sverige skulle då kunna autonomtav ochagera
beakta dem när utarbetade och reviderade de planerna.man egna

Den brittiska militärledningen lämnade med anledning Vougtsav
promemoria skriftliga synpunkter på sannolik krigsutveckling i Skan-en
dinavien och denpå svenska krigsmaktens organisation förslag tillsamt
åtgärder för öka dess försvarsförmåga.att Efter nästan två års diskussio-

och upprepade omarbetningar tillställdesner våren 1953 denrapporten
svenska militärledningen och fick entusiastiskt mottagande.ett Den
brittiske Stockholmsambassadören hade emellertid ingen framgång när
han kort därpå sökte frågan militärtta informationsutbyteettupp om
mellan Storbritannien och Sverige med den svenske kabinettssekretera-
ren.

Dessförinnan hade britterna fått flera tecken på den svenska militär-att
ledningen intresserad etablera samarbetevar att med NATO.ettav
Hösten 1952 kom också sådana kontakter till stånd med NATOs Nord-
kommando i Norge. Bl.a. skulle liten norska arméofficerare,en grupp

från NATO-staben, besöka Sverige förvarav en diskutera vissaatt
aspekter på norsk-svensk planläggning. Vidareen inbjödsgemensam år
1953 chefen för Nordkommandot inofficiellt besöka Sverige.att Det är
inte känt huruvida dessa besök blev av.

Swedlund, år 1951 hade blivit överbefálhavare, verkadesom åren
1951-53 förgäves för USA skulle hålla högkvalificeradatt militären

i Sverige, eftersom dettarepresentant enligt hans mening det endavar
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liten1953 besöktemajsamarbete. Ikrigstidaförberedasättet enettatt
ameri-gjordeårUSA ochofficeraresvenska ensenare sammagrupp

redovisades frånSverige. Vidåterbesök i mötenadelegationkansk ett
inför vidskulle ställasSverigeproblemsida de ettsvensk angreppsom

faktiskai utväxling någraresulterade inteSovjetunionen. Mötenafrån av
följtsinte hasamtal lärslutsatser. Dessai allmännaendastplaner utan

sammanträffanden.flermedupp
kontakterandraförekom1950-talet ävenhälftenförstaUnder av

officerare.amerikanskaochsvenskamellansamverkankrigstidarörande
med bl.a.sammanträffadeBalchenflygöversten BerntamerikanskeDen

ansträngningar knytai sinaflygofficeraresvenska attledande samman
hadeBalchenoklarhetdockråderförsvar. DetSverigesochNorges om

arbete.för dettasanktionofficiell
militärermed svenskaprivatsamtalvidNATO-officerare attuppgav

strids-understödja Sverige medförplaneringhade någonNATO inte att
Sverigestillfrågan med hänsynDels ansågskrig.i händelsekrafter av

allvarlig brist påNATOdels ledkänslig,alltförställningneutrala som
skullestorkrig,ivästsidandras in påSverige skulleOmstridskrafter. ett

samarbete,militärtetablerablibrittisk officer svårtenligt ettdet atten
officeramerikansk ansågförberett. Enintesådant atteftersom något var

skaffabehövdeintesitt flygvapenuppbyggnadenSverige vid tyngreav
kunde skötasfördelkrigföringen meddeleftersom dennabombplan, av

undan-atombomber frånmedbrittiska flygvapnenochamerikanskadeav
baser.dragna

borgerligaderegeringen ochinför delarföredragningVid aven
hjälpmilitärledningen denframhöll1953partiledarna våren att som

förinomvästmakternafå frånskulle kunna komma ettSverige att ramen
innebar detbombning. Vidarestrategiskutgjordesfrämststorkrig enav

stridskrafter kunde riktasWarszawapaktensdelarendastlättnad att av
land.vårtmot

försvaret ochsvenskamellan detkontakternaframkommitSåvitt var
undersporadiskamycketoperativa frågorrörande restenvästmakterna

1955 beslötdecenniet.följande Höstendetliksom under1950-taletav
hemliga kontakterupprätthållamilitärledningenamerikanskadock den att

överbefál-svensketill denkontaktpersonSverige ochmed utseatt en ny
amerikanska Euro-chefen för denföreslogsföreträdare. Dethavarens att

Sverigeslutmåluppgift, göraför dennaskullepaarmén attvarvarssvara
försvarSkandinaviensbidra tillutsträckningmöjligaiberett störstaatt

sovjetiskabeslutsamhet motståochSveriges förmågaoch stärka att
tillkommissionenerinraanledningfinnspåtryckningar. Det attatt om

till amerikan-begränsad tillgångmyckethaftendastföljd sekretess enav
från 1960-talet.del och1950-taletsfrånhandlingarska senare

tillbrittiska bombflygetochamerikanskaför detkortasteDen vägen
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och från centrala mål i Sovjetunionen gick Sverige.över Det därförvar
betydelsefull fråga för västmakternaen de kunde räkna medom att

Sverige neutralt skulle ingripa överflygningarsom mot NATO-flyg-av
plan. Tydligen gjorde bl.a. bakgrund erfarenheternamotman, frånav
andra världskriget, bedömningen Sverige inte skulleatt bekämpa västalli-

bombflyg mederat uppdrag Sovjetunionen. Detmot svenska luftförsvaret
saknade också ända fram till början 1960-talet effektiva möjligheterav

ingripa överflygningaratt högmot på höjd.
Kommissionen har inte funnit några belägg för uppgifter svensktatt

medgivande lämnats till eventuella flygningar med det amerikanska hög-
höjdsspaningsplanet U2 över svenskt luftrum eller till nödlandning på
svensk flygbas.

Ett samband med de svensk-amerikanska förbindelserna hade frågan
svensk anskaffning kärnvapenom ien så måtto högaav amerikanskaatt

militärer vid några tillfällen under delen 1950-talet gjordesenare av
uttalanden innebörd USA i krislägeatt skulleav ett kunna förse Sverige
med amerikanska kärnvapen. Den amerikanska utrikesförvaltningen intog
emellertid närmast uppfattning.motsatt Denna restriktiva inställning till
kärnvapenspridning slog igenom i den presidenten fastställda policynav

Sverige år 1960.gentemot

Krigsplanläggning och studier

Under hela 1950- och 1960-talen den militära planeringen praktisktvar
helt inriktad försvartaget på anfall från Sovjetunionenmot ett Wars-

zawapakten. Varken i krigsplanläggningen eller i operationsorderna
finns något tyder förbereddpå samverkansom med västmakterna. Inte
heller de omfattande studier bl.a. låg till grund för planer ochsom order
på central nivå innehöll antydningar förberedelser vidtagna förom sam-
verkan med eller mottagande bistånd från väst. Däremot behandladeav
dessa studier inte sällan möjligheterna för Sverige vid sovjetisktatt ett

erhålla icke förberett militärtett biståndangrepp från västmakterna.
Risken för isolerat sovjetisktett Sverige bedömdesmotangrepp som

liten. Man bedömde den västmaktshjälpatt i första hand kunde blisom
möjlig, Sovjetunionen Sverige inomom förangrep stormakts-ramen en
konflikt, s.k. indirekt understöd. Förhoppningarnavar Sverigeattom
snabbt skulle direkt understöd ha varit begränsade, bl.a. efter-synes

förberedelser för detta intesom kundeatt ta iemot göras fred. En förut-
sättning för sådan hjälp skulle lämnasatt Sverige medattvar egna resur-

kunde försvara sig tillräckligt länge förser västmaktsinsatsatt skulleen
meningsfull. En förutsättningvara .västmakternaannan skulleattvar

uppfatta sovjetisktett Sverigemot reellt hotangrepp dessettsom mot
intressen. Efter hand kom fråganegna bistånd från västmakternaom att
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studierna.ned itonas
hälftenden förstafall underimilitärledningen vartInom avmanvar

militärtSverige skulletankenfrämmande förinte1950-talet att omagera
däri lägeoch Norge, ävenDanmarksökte besätta ettSovjetunionen

skulleHärigenomneutralitet.svenskrespekteradetills vidareangriparen
inringades.Sverigeförekommamöjlighetha attattman

tordeÖvningar västmakternamedsamverkanberördespeloch som
förekommit.hasällan

Åtgärder ledningenmilitärahögstadeninom

beredskapvissFörsvarsstabenfanns inom1950-taletbörjanFrån enav
Kvalificeradkrigssituation.ivästmakternamedsamverkanför perso-en

vissa svenskavidmilitäravdelningarnaförstärkaföravdeladnal fanns att
officerare i detutländskaförutomlands liksombeskickningar emotatt ta

trettiotal office-kontinuerligttordeSammanlagthögkvarteret. ettsvenska
Utsändandetuppgifter.för sådanakrigsplaceradevaritha perso-avrare

tillländerledningen. Depolitiskadenbeslututlandet förutsattetillnal av
förstasamverkanspersonal iskickaaktuelltblikundedetvilka att var

Danmark.utsträckningoch i någonStorbritannien, NorgeUSA,hand
krigsvik-leveransersäkrakrissituationhuvuduppgift i attEn avvaren

verka föringick såvälåliggandeSverige. detta atttill l attmaterieltig
anskaffafullföljdesmaterielförsäljning attavtaltidigare somavom

ordnauppgiftenanslöt ocksåHärtillmateriel. transportattytterligare av
föreaktualiseras redankundeuppgifterSverige. etttill Dessamaterielen

särskildautsträckning handläggasi visskunde dåochkrigsutbrott av
inköpsdelegationer.

i krigetdrogslandetinnebäraförutsattesSverigepå attEtt angrepp
bak-denskullepersonalenutsändasida. Den motvästmakternaspå

inommilitärautländskamedsamarbetaberedd ettgrunden att organvara
detalje-samverkan. Någonoperativinnefattandefält, ävenvidsträckt rent

tillha skett. Dedock inteförefallerför detta ansatserplanläggningrad
1960-talethälftenförstaundergjordesplanläggningsådan av-avsomen

överbefälhavaren.ochförsvarsministernmellansamrådibröts
samför-iplanläggningen skettsvenskadentyderuppgifterInga att
denellermottagarländernatilltänktaför deföreträdare attmedstånd ens

Över kring dennasekretessenhuvudkänd där.varitskulle ha taget var
krigsplacerade fördemhög och mångamycketplanläggning varsomav

informerade.inte allsuppgifterdessa var
inomsambandutnyttjades för1950-taletundersignalmedelDe som

liknandeochluftförsvarscentralerstaber,högremellanSverige var
kortvågsradio. DessaochTeleverkets nättrådförbindelser påfrämst var

kris ochutlandet imedsambandförsignalmedlenviktigasteockså de
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krig. Efter hand utbyggdes landsomfattande, militärtett radiolänknät
främst för Flygvapnets behov. Enstaka radiolänkförbindelser direkt-var
kopplade till Danmark och Norge, vilket gjorde det tekniskt möjligt för
högkvarteret från krigsuppehållsplatsatt komma på NATOs Europa-
nät. Detta inte ha övats.uppges

börjanI 1960-talet upprättades krypterad telexförbindelseav mellanen
Försvarsstaben och de amerikanska flygstridskrafterna i Wiesbaden i
Västtyskland. Syftet med denna förbindelse ha varit i krissitu-attuppges
ationer sända larmrapporter mellan kontinenten och Sverige.

I övrigt har det inte framkommit några belägg för Försvarsstabenatt
eller det krigsorganiserade högkvarteret haft några fast uppkopplade
förbindelser med utlandet.

Mot slutet 1960-talet anskaffades antalav radiostationerett stort för
långväga samband på höga frekvenser.extremt

Åtgärder detpâ markoperativa omrâdet

Warszawapakten hade under hela perioden massiv överlägsenheten
NATO i frågagentemot markstridskrafter. De europeiskaom NATO-

länderna hade i inledningsskedet krig i litaett till sinastortav sett att
markstridskrafter. Efter handegna arméförband tillfördes översom

Atlanten kunde dessa bliväntas insatta på centrala frontavsnitt. Mot
denna bakgrund bedömde i Sverige möjligheterna snabbtman fåatt
västligt bistånd med markstridskrafter närmast obefintliga. Någonsom
planläggning för sådana förbandatt ta frånemot NATO-länder torde inte
ha förekommit.

Däremot i början 1950-talet vissa förberedelsersynes ha skett förav
planläggning svenska markstridskraftersen verksamhet iav nordligaste

Norge och möjligen också i Tröndelag.

Åtgärder inom det sjöoperativa området

Kontakterna mellan den svenska marinen och västmakternas flottor var
sedan länge upparbetade. Dessa kontakter torde väsentligen ha avsett
erfarenhetsutbyte rörande den tekniska utvecklingen, materielbeställ-
ningar och utbildningsfrâgor. Härvid tycks öppenheten på ömse sidor ha
varit betydande. Ibland diskuterade höga svenska sjöofficerare över-
gripande strategiska och operativa frågor med företrädare för västländer.
Några överläggningar rörande direkt operativ samverkan med väst-
makternas sjöstridskrafter emellertid inte ha förekommit.uppges

Den svenska flottan hade under 1950- och 1960-talen huvuduppgif-två
i krig, nämligenter dels medverka i bekämpningenatt invasionav en

Östersjön,Sverige övermot dels skydda importenatt västerifrån.
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intemarinledningenansåg att1950-talet manhuvuddelenUnder av
för detbetydelsesjöoperationervästligamed någraräkna avkunde

byggdeÖstersjön. VästtysklandeftersomAllt uppiförsvaretsvenska
BALTAPÖstersjön tillkomsteneftersärskiltochistridskrafter avmarina

medsamverkanvissförväntningarnaemellertidförefaller1962 enomår
Östersjön ha ökat.i södraNATO

helt övervägan-tillskullekrigsimportenavgörandeSverige såförDen
Nordsjön. DetochAtlantenöversjötransporterberoendedelde avvara

sjöofficerareutländskaochsvenskamellandiskussionertidigtförekom
dragits inSverigeantingenkrigSverige itilldestineradefartygatt -om

dockkonvojer,västmakternasiingåfåskulleneutraltelleri detta var -
fattats.hatycksbeslutdefinitivanågraattutan

medsamverkandärregionertvåstuderatspecielltharKommissionen
dendelsnämligenaktuell,särskilt sven-kundevästmakterna antas vara

Öresund.delsvästkusten,ska
periodenhelaunderhadevästkustenpå sombefälhavarenmarineDen

sjö-ochvästkustentillimportsjöfartenskyddaförstahandsuppgift att
Ännu 1960-taletpåbit som enangavsutmed densamma.vägarna en

medsamverkadirektivsärskildaenligthonomuppgift förväsentlig att
sådana. Dennabaseringförberedaochsjöstridskrafter avallierade en

krigsplan-limportförsvaret.förförutsättningocksåutgjordeuppgift en
framtidenundernivåregionalpåstudiernastrategiskadeochläggningen

NATOsmedsamverkanåtskilligtförekom1960-taletbörjantill omav
1952utfärdade årmarinenförChefenVästerhavet.isjöstridskrafter

på väst-operationsbaseri tvåunderhållskapacitetenanvisningar attom
allieradbaseringmöjliggörafördimensioneras enavskulle attkusten

beordrade1956Och århandelsfartyg.förläggningförochsjöstyrka av
allieradebaseringochmottagningförplanläggning avmarinchefen

Någonvästkusten.sjöstridskrafter pånorska gemen-ochdanskafrämst
inteemellertidtordesamverkanförvästmakternamedplanläggningsam

förberedapraktisktföråtgärdernågra sam-tycks atthellerInteskett.ha
vidtagits.haverkan

ibaseradesjöstridskrafterSovjetunionens varSå länge merparten av
marinled-svenskadenliksomÖstersjön västmakternasenligtdetvar

Östersjöutloppen ispärrades ettintressevitaltuppfattning attningens ett
Sverigesochvästmakternasskulleläge. Annarsmilitärpolitisktskärpt
särskildEnubåtar.sovjetiskabl.a.hotasAtlantenöver avtransporter

Öresunds folkrättsliga status.komplikation var
Öresund 1949påbörjades åreffektiv spärråstadkommaFör avatt en

Sammamarinerna.svenskaochdanskademellanplaneringgemensamen
studerauppgiftmedutredning attregeringensvenskadentillsatteår en

denneutralitet spärrabibehållenmedkrislägeimöjligheterna ettatt
bl.a.föreslogUtredningengenomfart.för ensundetdelensvenska av
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viss ändring i den svenska neutralitetskungörelsen och fredstidaen sam-
planering med den danska marinen. Någon författningsändring kom
emellertid inte till stånd. Det har inte varit möjligt klarlägga ochatt arten
omfattningen samarbete mellanett de danskaav och svenska marinerna

Öresundrörande försvaret under l950-talet. Vissaav uppgifter tyder på
på något knutitatt sätt ihop planeringenman för spärrning sundet.en avÄven viss samverkan i fråga underrättelsetjänst kan haom ägt rum.

Under 1960-talet tycks det inte ha förekommit någon operativ samverkan
mellan de marina myndigheterna på ömse sidor sundet.om

Sammanfattningsvis konstaterar kommissionen det hade krävtsatt
mycket detaljerade förberedelser på antal områdenett förstort denatt
svenska flottan skulle ha kunnat genomföra operativ samverkan meden
NATOs sjöstridskrafter. Inget vid handen sådana förberedelserger att
gjorts. En sak är det i den internaattannan svenska planeringen fram till
början 1960-talet ofta förekom övervägandenav hur sådanom en sam-
verkan skulle ske, Sverige till följd sovjetisktom ett skulleav angrepp
tvingas i krig på västmakternasett sida. Denna planläggning tycks ha
upphört ungefär samtidigt det operativa för sjöstridskrafter-som ansvaret

nyttjande fördes tillöver Försvarsstaben.nas

Åtgärder inom det lufiøperativa området

Det stod tidigt klart för svenska bedömare det västligaatt strategiska
intresset för Sverige i hög grad handlade möjligheterna flygaom att

det svenska luftrummet ochgenom riskerna för motståndarenom att
kunde försöka detsamma.göra Likaså stod det klart det biståndatt som
västmakterna eventuellt skulle kunna avdela för Sverige väsentligen avsåg
flygstridskrafter. Mot denna bakgrund kom den svenska diskussionen om
åtgärder för underlättaatt mottagande bistånd utifrån fokuseras tillav att
flygkrigföringens område. Några planer för samverkan med utländska
flygstridskrafter har dock inte påträffats och skall enligt uppgift inte
heller ha förekommit.

För avancerad ledning flygstridskrafter från marken krävsav stridsled-
ningssystem, viktigaste komponenter stridsledningscentraler,vars är
radarstationer och samband. Genom det s.k. STRIL 60-systemet som
infördes under 1960-talet kom Sverige inta internationellatt tätposi-en
tion området. En viktig del sambandssystemet det fastaav radio-var
länknät flygvapnet byggde med börjansom på 1950-talet.

Med hänvisning till det interskandinaviska flygsäkerhetssamarbetet,
SVENORDA, upprättades enstaka radiolänkförbindelser till lednings-
centraler i Danmark och Norge. Det möjligt koppla dessa förbin-attvar
delser vidare till NATOs Europanät. Förbindelserna möjliggjorde över-
föring talinformation och enklareav datainformation. Kapaciteten var
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för överföra enklare information i stridsledningssamman-tillräcklig att
fientligtallmänna uppgifter karaktärenhang, ettt.ex. om av angrepps-

egnaallierades flygföretag.information planerade Däre-företag eller om
hjälp dessa förbindelser överföra radar-det uteslutet medattmot avvar

förutsättningar för långtgåendebilder. Därmed saknades också en
luftförsvaren.integration av

vådabekämpning flygplan utvecklades identifi-undvikaFör att av egna
från stridsledningscentralernaeringssystem. byggdeDessa på att man

identifiera flygplan.automatiskt kunde Denmed radiosignaler egna
IgenKännings-system. IK-systemsvenska beteckningen omgavsvar

inledningsvis hänvisat till köpaSverigemycket hög sekretess. attvarav
1940-taletfrån västmakterna. slutetsurpluskaraktär MotIK-system avav

anskaffa svenskt obero-studier i syfte sikt IK-system,inleddes påatt ett
stormaktssystemen.ende av

drivits långt kunde värde-1950-talet hade arbetet såslutetI att manav
prestanda och jämföra dessa med egenskaper-den svenska prototypensra

benämnt Mark Med hänsynamerikansktbrittiskt X.hos system,ettna
full utsträckning tillgängligt för dettill det västliga inte iatt systemet var

erbjuda flesta för-flygvapnet det svenska desvenska ansågs systemet
frågestationerförutsättning för införa detta dockdelarna. En attatt var

markradarstationer.installerades Det ansågstill Mark X vissa näm-på
allierade flygplan,ligen väsentligt kunna identifiera eventuellaatt som

luftrum.sannolikt skulle flyga svenskti krig genom
År antal Mark till svenska1961 planerades anskaffning Xettav

genomföras med utrustningen och vissradarstationer. Försök skulle
denna. Senare reduce-personal utbildades för kunna sköta åratt samma

Storbritanni-antagligen följd USA ochrades ambitionerna, attavsom en
bakgrundversion, Mark Motstod i begrepp till XII.gå överatt en nyen
torde detutbildning genomförts med Mark Xde försök och den somav

den utrustningen,tämligen enkelt modernaredock ha varit monteraatt
tillhandahållits Sverige. Genom dekrissituation hadedenna i t.ex. enom

skaffade sig alltså Sverige tekniskIK-områdetvidtagna åtgärderna på en
i frågan fattades, snabbthandlingsfrihet för övergripande beslutatt, om

identifiera eventuella västliga allieradesförmågakunna etablera atten
flygplan.

radiosystem för navigeringursprungligen amerikansktCLoran är ett
inledningsvis övervägande militäraSystemet hadeavstånd.på stora

amerikanska strategiskaprecisionsnavigering för desyften, nämligen
flygstridskrafter. Underför amerikanskaubåtarna och sannolikt också

navigeringshjälp-varit väsentligasteVietnamkriget skall ha detsystemet
bombningarna.medlet för de amerikanska

framställning till Sverigebörjan 1960 gjorde USAI år attomenav
mätutrustning skulle ställasfå kalibrera varvid flygplan medsystemet, ett
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på Bromma Torslanda flygplats. CLoran beskrevs allmäntupp resp.
navigeringssystem för fartyg och flygplan några hänvis-ettsom utan

ningar till militära tillämpningar. Motsvarande framställningar gjordes
samtidigt till antal andra västeuropeiska länder. Regeringen beviljadeett
framställningen och kalibreringarna kom till stånd under året.senare
Kalibreringarna kan ha utgjort bidrag till det amerikanska flygetsett

Östersjöområdet.möjligheter till precisionsnavigering i
detAv underlag Försvarsstaben lämnade regeringen inför beslutetsom

framgick CLoran kunde användas för navigering ubåtar utrustadeatt av
med kärnvapensystemet Polaris. Kalibreringarna i Sverige kunde dock
knappast i samband detta, eftersomsättas det osannolikt Polaris-attvar

Östersjön.ubåtarna skulle i Inget har framkommit tyder påoperera som
frågan det amerikanska flygvapnets användning Loran C diskute-om av
rades i kontakter mellan försvaret och regeringen vid den aktuella tid-
punkten.

De svenska stridsflygplanen förhållandevis lätta och ställde mått-var
liga krav banlängdpå och -bärighet vid flygbaserna. Samtidigt fokusera-
des västmakternas intresse detpå offensiva bombflyget medtunga stor
lastförmåga och räckvidder från mitten 1950-talet gjorde detsom av
möjligt flyga och USA-Sovjetunionen mellanlandning.att tur retur utan
Även den eskortjakt för bombflyget aktuell åtminstone till mittensom var

1950-talet utgjordes i allmänhet och flygplanstyperstörre tyngreav av
de svenska flygplanen.än Såväl bomb- jaktflygplanen hade sålundasom

med svenska mått höga kravmätt på basprestanda. Mot denna bakgrund
detstår klart samverkan med det västliga flyget i formatt utnytt-en av

jande svenska baser i den mån sådan övervägdes aktualiseradeav en- -
frågan dessa dimensionerade för ändamålet.om var

Flygbasernas betydelse för västmaktssamverkan uppmärksammades
Årtidigt. 1948 Erlander ha förklarat han skulle uppdraattuppges

Försvarsstaben fortsätta studera frågan möjligheterna baseraatt attom
amerikanskt flyg i Sverige. Den utbyggnad svenska flygbaserav som
skedde under 1950-talet motiverades enligt uppgift från dåvarande stats-
sekreteraren i Försvarsdepartementet det skulleäven möjligtattav vara

Årdär eventuella allierade flygplan. 1960 begärde Flygsta-att ta emot
bens underrättelseavdelning från flygattachén i London uppgifter om
hjultryck betr. vissa brittiska flygplan, bombplannågram.m. varav var
främst avsedda för bära kärnvapen.att

Samtidigt grundstrukturenär i det svenska bassysstemetatt notera att
med många små och spridda baser ägnad försvåra samverkanattvar en
med främmande länders flygstridskrafter. Vidare påverkade den civila
luftfartens intressen dimensioneringen åtskilliga flygfält.av

Kommissionen har tagit del prestanda under 1950- och 60-talen förav
huvudbanor i det svenska flygbassystemet, avseende banornas längd,
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bredd och bärighet, och ställt dessa i relation till flygvapnets och det
svenska civilflygets behov. Härvid har det kunnat konstateras huvud-att
delen de svenska flygbaserna kan uppförda utifrån nationellaav anses
behov. Ett mindre antal banor, i huvudsak belägna i närheten denav
svenska östkusten, hade emellertid under den aktuella perioden längder
och bredder i viss utsträckning överskred vad behövdessom som ur
strikt nationell synvinkel. Utbyggnaden dessa baser får ettav ses som

skapa teknisk handlingsfrihetsätt för möjliggöra och landningatt att start
västligt militärflyg.tungtav

Flygvapnets tillövergång trycktankning och byte flygbränsleav om-
kring 1960 innebarår i och för sig anpassning till NATO-standard.en
Åtgärderna torde emellertid främst ha varit motiverade nationellaav
behov. utesluterDetta inte efter förbättrasträvan de tekniskaatt atten
förutsättningarna för samverkan med västmakterna också kan ha spelaten
in då åtgärderna beslutades.

Inget har framkommit tyder Flygvapnetspå bastjänstattsom var
dimensionerad för främmande flygstridskrafter skulle kunna bedrivaatt
operationer i någon skala från destörre svenska flygbaserna.

Förberedelser för anskajhing materiel och förnödenheter krigiav

Det svenska försvarets uthållighet under längre krig beroendeett var av
import krigsmateriel och andra krigsviktiga förnödenheter, främstav
drivmedel. De viktigaste upphandlingsländerna förutsågs bli Storbritanni-

och USA.en
Huruvida Sverige skulle få leveransernågra i krig oklart. Väst-var

makterna i varje fall 1949år ovilliga bindandenågra beskedattvar ge
Årmed anledning svenska förfrågningar rörande denna fråga. 1954av

gjorde Försvarsstaben hänvändelse till NATOs Standing Groupen som
tycktes säkra leveranser förnödenheter till Sverige i hotan-att ettavse av
de läge.

Ansvaret för planeringen import för krigsmaktens behov låg påav
Försvarsstaben. Under 1950-talets första hälft upprättades där listor över
importbehoven i krigstid. Avsikten dessa listor vid eventuelltatt ettvar
krigsutbrott föreläggasskulle berörda myndigheter i de tilltänkta export-
länderna. Särskilda inköpskommissioner skulle till USA och Storbri-resa
tannien för förstärka beskickningarna vid handhavandet dessaatt av
frågor. Listorna jourhöllsä under några år tycks sedan ha förloratmen

Årsin aktualitet. 1969 återupptog emellertid Försvarsstaben med rege-
ringens medgivande denna planering.

fannsDet viss beredskap inom sjöfartsnäringen för i krigatten sam-
ordna de svenska med västmaktemas. Förhoppningentransportresurserna

sådan samordning kunde medverka till välvillig inställningattvar en en
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från sidavästmakternas det gällde låta svenska fartygnär med lastatt
Sverige ingåavsedd för i deras konvojer Atlanten och Nordsjön.över

Också det civila trafikflygetsvenska hade sådan beredskap.en

Förberedelser för motstånd under ockupation

planeringsförutsättningarna ingick reguljäraI det försvaret kundeatt
bryta och Sverige helt eller delvis kunde komma underattsamman
fientligt sådan situation förutsågsherravälde. I befolkningen kommaen

aktivt eller passivt motstånd inkräktaren, för bidragöraatt mot ytterst att
till tvinga bort honom landet och återställa laglig regering.att ur en

fredI kunde åtgärder vidtas för rekrytera pålitligaatt personer som
under ockupation bildakunde i motståndsrörelse. Sambands-stommen en
materiel och kunde anskaffas vissoch utbildning ske. Ett nätverkvapen

detta slag kallas ofta med engelskt förord behind-organisa-ett stayav
tion.

En motståndsrörelse i regel beroende hjälp utifrån. Det kundeär av
därför finnas skäl for behind-organisation i fred odla kontak-stay atten

med biståndsgivare ieventuella utlandet. Man kunde bedrivaäventer en
mindreeller långtgående planläggning.mer gemensam

böcker och tidningar har förekommitI det uppgifter svenska stayom
behind-organisationer. kommissionenFör verksamhet detta slagär en av

intresse endast den inneburit förberedelser för militärtatt ta emotav om
bistånd från främmande makt.

En amerikansk CIA-man tjänstgjorde amerikanskavid densom am-
bassaden i Stockholm börjani 1950-talet har gjort gällande hanattav
hade till uppgift bygga behind-nät bl.a. i Sverige. Uppgifter-att stayupp

hur omfattande hans svenska har växlat. Denna verksam-nätna om var
het avvecklades efter hand och torde ha upphört helt omkring 1960.år

Parallellt med denna verksamhet fanns i fallvarje sedan början av
1950-talet till svensk motståndsrörelse med anknytning tillstommen en

Årfackföreningsrörelsen, näringslivet och försvaret. 1958 ställdes denna
verksamhet, helt sköttes svenskar, under kontroll. Detstatenssom av
förekom kontakter mellan företrädare för organisationen och utländska
befattningshavare. Dessa kontakter främst ha syftat tilltorde detgöraatt
möjligt för svensk motståndsrörelse erhålla materiellt bistånd frånatten
västmakterna. anskaffningFörutom viss radiomateriel torde fåav om ens

verkställighetsåtgärder vidtagits.några ha

Sammanfattande värdering förberedelsermilitära för västsamverkanav

militäraDe åtgärder för vidtogsvästsamverkan kan i huvudsaksom
klassas endera organisatorisktpersonella eller materiella.som
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viktigasteDen åtgärden det förstnämndapå området den beredskapvar
fanns för kunna etablera militär samverkan med föratt Sverigesom

viktiga västmakter. För uppgiften direkt understöd från ochatt ta emot
samverka med västmakternas stridskrafter skulle det ha krävts omfattande
förberedelser. För dessa ändamål samverkansgrupperna otillräckliga.var

De materiella åtgärderna kan praktiskt helt hänföras till område-taget
Åtgärdernaluftoperationer och samband för operativ ledning. inomna

det luftoperativa området, omfattande främst sambands-, igenkännings-
och navigeringssystem och flygbaser får begränsadeanses som men
likväl betydelsefulla.

Åtgärderna på sambandsområdet i form säkra och snabba förbindel-av
till Danmark och Norge och till de amerikanska flygstridskrafternaser

i Västtyskland hade också konsekvenser för förutsättningarna för operativ
ledning. De tekniska möjligheter till övergripande samråd och koor-gav
dinering främst i strategisk mening. Däremot de helt otillräckliga förvar

långtgående direkt samverkan med västmakternas stridskrafter.en
I den i kap. 3 omnämnda promemorian från 1955 försvarsbered-års

nings sekretariat diskuterades bl.a. vad kunde förgöras främjaattsom
understöd från västmakterna till Sverige i krig. Siktet inställt påvar
sådant direkt understöd i praktiken låg det indirektanära under-som
stödet, dvs. begränsade insatser attack- och bombförband. Man nämn-av
de därvid främst följande åtgärdertyper av

personkontakter borde kunna utvidgas i krigshotande läge,ettsom-
säkra tillräckligaoch sambandsmedel,-

allmän samordning flygoperationer,en av-
viss samordning luftbevakningen,av-
utbyte luftförsvarsunderrättelser och underrättelser generellav natur.av-

Inget tyder på denna principsyn understödpå utifrån förändra-att senare
des. Någon samlad bedömning rörande denna fråga från tiden efter år
1956 har inte påträffats.

Kommissionen konstaterar de åtgärder inämndes promemorianatt som
korresponderarnära med vad faktiskt kom till stånd.som

I fråga personkontakter uppehölls fredstida militära kontakter påom
hög nivå med de viktigaste västländerna. Det fanns också planeringen
för i krisläge kunna sända delegationer i vilka ingickatt ett operativtut
kvalificerade officerare till aktuella länder.

Betydelsen de radiolänkförbindelser fanns har redan kommen-av som
Sambandsmedlen bör vidare ha skapatterats. förutsättningar för en

allmän samordning luftoperationer i den meningen det fanns tek-av att
niska möjligheter administrera västliga bombplans anflygningatt mot
Sovjetunionen via svenskt luftrum, planen oavsiktligt bekämpa-utan att
des svenskt luftförsvar.av

Utbyggnaden långa och landningsbanor dennärastart- svenska öst-av
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inom bör enligt kommissionensliksom åtgärderna IK-områdetkusten
bombflygplanens återflyg-mening i första hand i sammanhang medses

förklaringen tillösterifrån. rimligaste de långa banornaning Den är
fallskulle möjliggöra nödlandning för det bombflyg-sålunda dessaatt

Även skulle varit väsentligtunder anfallet. haplanen skadats IK-systemet
flyg-för identifiera och leda de återvändandei sammanhangdetta att

samband med ingripanden detförhindra vådabekämpning iplanen och av
luftförsvaret.svenska

luftbevakningen och luftför-viss samordning utbyteVad gäller avav
förutsättningar för formförelåg tekniska detta isvarsunderrättelser av

riktad svensk radarövervakning, dels möjlig-dels väsentligen österuten
västmakter.översiktlig information med olikaheten utbytaatt

kalibrering C kan ha bidragit tillOckså medgivandet till Loranav
bekämpning sovjetiskaeffektivitet vid det västliga bombflygetsökad av

överväganden bakomframkommit låg dock inte sådanamål. Såvitt några
regeringens beslut.

åtgärder-Sammanfattningsvis kommissionen funnit de vidtagnahar att
nationell handlingsfrihet för ihaft till syfte skapanärmast att ettatt enna

främst in-definierat snabbt kunnahotande, inte lägenärmare emotta
for fall beslut härom fattatsdirekt understöd från i första hand USA, det
framkommit tydernivå. Ingenting har däremot påpå politisk attsom

med andrafor operativ samverkannågra planer upprättats gemensamt
säkerhetsgarantidet skulle förelegat formellländer eller ha någonpå att

Sverige.från de västliga stormakternanågon gentemotav
militära ledningeninom denSannolikt har endast mycket liten kretsen

detfaktiskt vidtogs ochhaft full överblick de åtgärder över-över som
gripande syftet bakom dessa.

visste regeringenKap. 7 Vad

granskningtid omfattas kommissionens TageUnder hela den varsom av
och hade djupaErlander statsminister. själv intresseradHan avvar

engagerade sig starkt i utrikes-insikter i säkerhetspolitiska frågor och
och försvarspolitiken.

Östen officiella1945-62 Undén. Han denUtrikesminister årenvar var
efterträddesneutralitetspolitikens främste ideolog och uttolkare. Han av

innehade till 1971.Torsten Nilsson årpostensom
1945-51, Nilsson 1951-Försvarsministrar Allan TorstenVougtvar

1957-73. Till skillnad från Vougt hade Nilsson57 och Sven Andersson
får förutsättas haoch central ställning i regeringen och deAndersson en

självständigt inom for vadhaft befogenhet och förmåga handlaatt ramen
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uppfattadede regeringens allmänna inställning. Båda hade i huvud-vara
sak goda relationer till militärledningen sigoch höll väl informerade om
militära angelägenheter.

regeringenInom torde djupgående diskussioner kring säker-mera
hetspolitiska frågor ha hållits inom mindre krets. Resonemang vaden om

borde Sverige Sovjetunionen neutrali-göras ochsom om angreps av
tetspolitiken alltså hade misslyckats tycks ha förts inom be-änen mer
gränsad Vad övriga statsråd kände till de säkerhetspolitiskagrupp. om

militära frågornaoch torde ha legat ganska allmäntpå plan.ett
Regeringen från konstitutionell utgångspunkt kollektivär medett

solidariskt för fattas.beslut Företrädare för myndighetansvar som en
skall kunna från regeringen bakom de beskedutgå står lämnasatt som

ansvarigt statsråd, liksom den information myndighetenattav som
lämnar statsrådet kommer regeringsarbetetdet samlade till godo.

Partiell skandinavisk försvarssamverkan

varitDet har inte möjligt i detalj klarlägga vad det skandinaviskaatt
försvarssamarbetet kom se kap. 6. heller till-Inteatt avse ovan ger
gängligt material underlag för uppfattningnågon säker i vilkenom
utsträckning regeringen informerad enskildheter i dennasom var om
verksamhet. Att militärledningen inte heltagerade hand ståregen
däremot klart. Och inget tyder militärledningenpå skulle ha över-att
skridit givna direktiv.

förefallerDet regeringen i sin de skandinaviskapå kon-som om syn
Åtakterna påverkades delvis motstridande intressen.två sidanav ena

sigoroade för kontakterna skulle kunna kompromettera denattman
svenska säkerhetspolitiken, Sverigede väsentliganågrautan att gav mera

Åfördelar. andra sidan tycks ha dessa kontakter kundeansett attman
bidra till skapa förbindelser med de de västliga stormakterna, någotatt

uppfattades värdefullt.som som
föreliggerDet tidsmässigt samband mellan det förhållandetett att

Sveriges kontakter med USA militäradet området utvidgades under
första 1950-talets första hälft regeringens intresse föroch skandi-att ett
naviskt försvarssamarbete minskade. Enligt kommissionen finns det skäl

detta tecken för regeringen det väsentligaatt ett att attse som var
säkerställa hjälp från de västliga stormakterna vid sovjetisktett angrepp

Sverige.mot

Kontakter med de västliga stormakterna

Det stod tidigt klart för åtminstone Erlander det svenska försvaret föratt
kunna hålla vid sovjetiskt beroende militärtatt ut ett angrepp var av
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understöd från västligade stormakterna. Efter de skandinaviska försvars-
förbundsförhandlingarnas sammanbrott 1949år skall Erlander således ha

positiv tillställt sig amerikanerna informerades det svenska för-att om
problem och möjligheter.svarets

Erlander medverkade till britterna 1951 försvarsministeräven åratt av
Vougt tillställdes promemoria rörande den svenska krigsmakten ochen
försvarsplaneringen, innehåll ha varit kvalificeratmåste hem-vars anses
ligt. Därpå följande brittiska inviter till militärtökat samarbete mellanett
Storbritannien och Sverige bemöttes emellertid Erlanderreserverat av
och andra statsråd. Promemorian gick uppenbarligen utanför de ramar
för handlingsfrihetsvensk dragits i regeringens riksdagsdeklara-som upp
tion föregående år. Den inte endast synnerligen anmärkningsvärdär utan
saknar såvitt vi motsvarighet efterkrigstiden.också undervet

Erlander förefaller inte haft erinringarha analys detnågra mot en av
militärpolitiska läget gjordes militärledningen 1953 ochårsom av som
gick den viktigaste militära hjälpen Sverigepå kunde få frånut att som
västmakterna attacker från främmande baser fientliga anfall.motvar
Samtidigt konstaterades det improviserasvårt samverkanatt attvar en

innebar flygbas utnyttjades och främmande flyg.att egetsom samma av
Däremot bedömdes det möjligt snabbt ställa vissa svenska flyg-attvara
baser helt till västmakternas förfogande, tanke Erlander varit inneen som

redanpå 1948.år
Som tidigare 3se kap. får den promemorianämnts ut-ovan som

arbetades inom 1955 försvarsberedningårs återspegla försvarsmi-anses
nister Nilssons och därmed regeringens Sveriges möjligheter attsyn
få understöd från västmakterna och hur sådant understöd kundepå ett
främjas. Som kommissionen tidigare konstaterat se kap. 6 korre-ovan
sponderar de åtgärder beskrevs i promemorian med vadnärasom som
faktiskt gjordes.

klart försvarsminister Andersson informerad förbe-Det står att var om
redelserna för i krisläge kunna sända militär personal högpåatt ett ut

tillnivå de för Sverige viktigaste NATO-länderna. oriente-Han ävenvar
rad de signalförbindelser till Danmark, Norge och deupprättatsom som
amerikanska flygstridskrafterna i Västtyskland liksom deras betydelse för

övergripande samordning flygoperationer. Utbyggnaden vissaen av av
flygbasers och landningsbanor de minimibehov gälldeutöverstart- som
för svenska flygplan också känd för honom.var

Däremot har inget framkommit regeringentyder på ellerattsom
någon dess ledamöter informerad tanken viss samord-påav var om en
ning med västmakterna Czs förIK-system eller Loran betydelseav om
navigering flygstridskrafter.av

De här nämnda åtgärderna utgjorde tidigare konstaterats de cent-som
rala komponenterna föri förberedelserna Sverige skulle kunnaatt ta
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understöd från västmakterna.emot
utsträckning det existerande medI vilken vetskapen samarbetetom

varit spridd inom regeringen osäkert. troligtvästmakterna Detär är att
flertalet inte hade samlad insikt i det förberedelsearbetestatsråd någon

utifrån pågick. regeringensför mottagande understöd Att tungaav som
ledamöter inte skulle ha känt till förväntningarna försvaretattom av
Sverige skulle komma understödjas västmakterna, främst i formatt av

amerikanska bombflyginsatser, framstår däremot praktiskt taget somav
uteslutet.

Sammanfattande bedömningKap. 8

1940-talet tid framåt i SverigeFrån slutet och lång upplevdeav en man
betydande risk för storkrig i Europa. Neutralitetspolitiken i före-etten

försvarning med vidmakthållandet starkt svenskt syftade tillett attav
i stormaktskonflikt.Sverige skulle undgå automatiskt dras in Manatt en

neutralitetspolitiken misslyckasdock räkna med kunde ochmåste att att
landet sannolikt inom för storkrig Sovjetunio-ett angreps avramen- -

Sverige skulle enligt uppfattning inte kunna hållagängse utensamtnen.
under längre tid vid Målet landet skulle kunnanågon attett varangrepp.

hjälp länge västmakterna hannförsvara sig tills anlände, dvs. så sättaatt
understöd. utgick allmänt från det låg i västmakternasin Man att eget

intresse lämna sådant understöd.att ett
västmaktshjälp från svensk sida främst hoppadesDen som man var

insatser bombflyg flygbaser och inskeppningshamnar andrapåmotav
Östersjönsidan tillförsel förnödenheter. sådant understödEttsamt av

förberedelser vidtaskrävde endast begränsade fredstida kundesom
unilateralt. viktigaste åtgärder vidtogs planeringen förDe attsom var

högkvarter,sända samverkansgrupper till utländska upprättandetut av
sambandslinjer till vidaresäkra Danmark och Norge kunde kopplassom
NATO-systemet långa landnings-inom och utbyggnaden ochstart-av

Ävenför stormaktsflyget svenska östkusten.banor det dennäratunga
hörde till bilden.IK-åtgärderna

från fram-garantier för understöd västmakterna lämnades såvittNågra
kommit aldrig. USA tycks dock ha varit helt inställt hjälpa Sveri-på att

Sverige inte klar-Huruvida denna inställning känd i har kunnatvarge.
läggas.

varit oförenligt medEnligt kommissionens uppfattning hade det det
politiska och militära ledning inteåvilade landets åt-omansvar som

understöd från degärder vidtagits för underlätta mottagande väst-att av
liga stormakterna.
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Vad framkommit svenska förberedelser för militärtatt ta emotsom om
understöd från västmakterna vid sovjetiskt har enligt vårett angrepp
uppfattning förenligtvarit helt med folkrätten. Förberedelserna innebar
inte någon bindning eller förpliktelse visstpå i krig ochsättatt ettagera
minskade inte möjligheterna stå utanför storkrig, inteatt ett om man
själv Sålunda bands inte den svenska handlingsfriheten.angreps.

Det svårt bedöma vilken effekt de svenska förberedelserna kan haatt
fått sovjetiskaden Sverige. Troligen misstänktepå på i Mosk-synen man

förekomdet svenskt samarbete med västmakterna på detatt ettva opera-
tiva därförområdet. Det osäkert eventuell kännedomär deom en om
vidtagna förberedelserna skulle ha påverkat den sovjetiska bilden av
Sverige i Omnågon väsentlig grad. sovjetisk sidapå övertygadman var

förekom,operativt samarbete kunde detta sidanå haatt ettom ena
medfört minskad benägenhet respektera Sveriges territoriella in-atten

Åtegritet. sidanandra kunde föreställningen snabbt insatta motåt-om
från vidgärder västmakterna Sverige ha verkat avskräck-ett angrepp

fredsbevarande.ande och därmed
Särskilt vid tillfällen under den aktuella perioden behandladetvå rege-

ringen offentligt frågan förberedelser för militär samverkan medom
tillfälletandra länder. Det första regeringens utrikespolitiska deklara-var

tion 1950. Härvid regeringen avstånd från förberedelserår sådanatog
försvarsförbundetkom stabsöverläggningarnära, t.ex.som gemensamma

och försvarsplaner. inteDäremot uteslöts unilateralagemensamma sven-
ska åtgärder kunde underlätta samverkan med andra länder i krig.som

omfattande informationsutbytetDet med västmakterna och de faktiskt
vidtagna åtgärderna under 1950-talet får med klart undantag för Vougts-
promemoria 1951 ha legat inomår dennaanses ram.-

statsministerns interpellationssvar 1959 kategoriskt avståndI år togs
från förberedelser och överläggningar för militär samverkan med-med
lemmar stormaktsallians. dock ha klart förDet måste ståttav en rege-
ringen dels unilaterala förberedelser vidtagits för det slags samverkanatt

innebar mottagande i första hand indirekt understöd från USAettavsom
eller Storbritannien, dels överläggningar andra kontakter före-ochatt

Storbritannien USAkommit med Danmark, Norge, och militärom sam-
ocheller mottagande biståndverkan i krig. Uttalandet sålundaav gav en

felaktig bild faktiskt förekommit.medvetet vadav som
har sålunda förekommit fall bristandeDet enstaka överensstämmel-av

mellan den officiellt deklarerade politiken detoch reella agerandet.se
Det uppseendeväckande exemplet 1951härpå Vougts år tillärmest
britterna överlämnade promemoria. Som regel har dock regeringens
officiella ställningstaganden lämnat för nationella, unilateralautrymme
förberedelser för understöd från och samverka med väst-att ta emot
makterna i situation där Sverige för sovjetisktutsattes etten angrepp.
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inomsvenska krigsförberedelsernaSåvitt framkommit höll sig också de
ha varit i införståddOch regeringen måstedenna stort settansesram.

dessa förberedelser.med
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Inledning1

Kommissionens direktiv1.1

fogas till betänkandet bilagaKommissionens direktiv som
möjliga klarhetEnligt direktiven skall kommissionen skapa största om

för mottagande militärt bi-eventuella förberedelser gjordesde avsom
blockbildningens början 1940-talets slutdecennierna från påstånd under

inledning i och med samtalenavspänningspolitikens egentligatill att om
1969.strategiska rustningarna började i novemberbegränsning deav

skall långt möjligt kartlägga de förberedelser kanKommissionen så som
avvägningar gjordesvidtagits redovisa och värdera deha samt som av

den militära ledningen under dessa decennier.den politiska och
former förbe-Kommissionen uppfattat direktiven allahar så att av

i form krigsoperationerredelser för mottagande understöd samtav av
för militär medtillförsel materiel och förnödenheter och samverkanav

skall långt möjligt kart-västmakterna, inbegripet Danmark och Norge, så
enligt uppfattning, ingående granskningläggas. Dock faller, vår en mer

utanför uppgiften.underrättelseområdetsamarbete påav
tagit fasta det i direktiven uttalade önskemåletKommissionen har på

möjligt redovisas förebedrivas skyndsamt ochdess arbete böratt om
omfattningen och inriktningen1993. Detta har påverkatutgången årav

utrikespolitiskakommissionens forskningsinsatser. Så har dent.ex.av
systematisköversiktligt skisserats, dåbakgrunden endast någon genom-

rapporteringen med hänsyn till denomfattande diplomatiskagång denav
förfogande varit möjlig.tid till inteståttsom

västsamverkan föregåttbakgrund den livliga debattMot om somav
fylligttillsättande har valt i betänkandet redogörakommissionens att

Sverige ochuppgifter framkommit kontakter mellanför de som om
frågor haft granska. Vi vill emellertidvästmakterna i de vi attsom

källmaterial vi har kunnatunderstryka det finns luckor i detatt som
uppgifter framdeles blirDärför utesluter vi integenomgå. att nya som
komplettera den bild vitillgängliga kan komma ochatt nyansera som

periodredovisar. gäller särskilt delen den harDetta av somsenare
undersökt.

kommissionen också föreslå vilka delar dessEnligt direktiven bör av
uppdrag har slut-källmaterial kan tillgängliga desssågöras snartsom
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förts.
Kommissionen har vid redovisningen sitt uppdrag iakttagit störstaav

möjliga öppenhet. Betänkandet innehåller antal uppgifterett stort som
tidigare har varit underkastade sekretess, däribland kvalificeratsom
hemliga bedömda uppgifter. l åtskilliga fall har sådana uppgifter hämtats

svenska handlingar därutöver innehåller information alltjämtur som som
kan böra hållas hemlig hänsyn till rikets säkerhet. harDet inte varitav
möjligt för i de enskilda fallen ställning till sekretessfråganatt taoss
beträffande handlingen i dess helhet

Beträffande det utländska källmaterialet gäller följande. Det material
hämtats norska arkiv har överlämnats till kommissionen undersom ur

förutsättning fortsatt sekretess. I fråga det brittiska materialet ärav om
märka den brittiska regeringen har upphovsrätt till detta.att Sådantatt

material citeras refererasoch i detta betänkande med tillstånd veder-av
börande brittiska myndighet the Controller of Her Majesty Stationerys
Office. villDen citera brittisk eller ytterligare kopior börtext tasom
kontakta det brittiska riksarkivet, Public Record Office. Vad övrigtavser
utländskt, dvs. väsentligen amerikanskt arkivmaterial förekommer inga
motsvarande restriktioner.

Också många de intervjuade har lämnat uppgifter alltjämt fårav som
underkastade försvarssekretess. Det gäller uppgifteranses vara t.ex. av

utpräglat teknisk karaktär. Uppteckningarna från samtal med norska
medborgare har fått med förbehållgöras sekretess.om

Under sådana förhållanden det inteär möjligt generellt detgöraatt
omfattande källmaterial vi har utnyttjat allmänt tillgängligt. Kom-som
missionen finner det därför riktigast frågor rörande utlämnandeatt av
dess källmaterial fortsättningsvis hanteras enligt Sekretessreglergängse

vederbörande arkivmyndighet.av
Kommissionens betänkande har med undantag för bilagor och notappa-

i dess helhet till engelska.översattsrat
Kommissionen vill uttala sin tacksamhet till olika svenska och utländ-

ska myndigheter, institutioner och uppgiftslämnare beredvilligtsom
underlättat dess arbete.

1.2 Kommissionens källmaterial

Som framhålls i kommissionens direktiv kan uppgifter betydelse förav
kommissionens arbete finnas i vidsträckt arkivmaterial i Sverige ochett
utomlands. Det har överlämnats till kommissionen själv huravgöraatt
omfattande genomgång kan inomgöras för dess uppdrag ochsom ramen
vilka delar måste överlämnas till forskning se vidare avsnittsom senare
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1.3.
forskningar i antal för dessKommissionen har genomfört ett stort

allmänna privata, liksomuppgift centrala svenska arkiv, såväl ävensom
Kommissionen harsärskilt viktiga.utländska arkiv, vilka bedömtsi som

framställningar.och andra trycktavidare utnyttjat dagböcker, memoarer
arkivserier och skriftligt källmaterialförteckning deEn över annat som

bilaga 2 till betänkandet.igenom fogaskommissionen har gått som
antal för-Kommissionen har intervjuat Enäven ett stort personer.

till kommissionen fogasuppgifterteckning lämnatöver personer som
forskarseminariumbetänkandet. Vidare harbilaga 3 till ett arrange-som

införtillfällen utländska forskare framträtt kom-och vid harettrats par
missionen.

1.2.1 Arkivmaterial

Svenska myndigheters arkiv

kap. 8 § sekre-Genom särskilda beslut har regeringen med stöd 14av
Kommuni-uppgifter från Utrikes-, Försvars- ochtesslagen förordnat att

från myndigheter hör till dessa depar-kationsdepartementen desamt som
hinder gällandetill kommissionenfår lämnas utantement av annars

handlingar bedömtssekretess. Dispensen har gällt även vara avsom
kvalificerat hemliga KH-för rikets säkerhet, s.k.synnerlig betydelse

handlingar.

Regeringskansliets arkivmaterial

särskiltdossierer bedömtsUtrikesdepartementets arkiv harI vara avsom
för kommissionens arbete studerats.intresse

1949-69 granskatsKH-arkiv avseende harFörsvarsdepartementets åren
specielltenkelhemliga serier bedömtssystematiskt liksom vissa som vara

intressanta.

Utrikesnämnden

nämndensdagordningarna de formalprotokoll frånUtgående från har
förintresse gjorts tillgängligasammanträden bedömts kunna vara avsom

begärde kommissio-kommissionen. Med utgångspunkt i dessa protokoll
fr.o.m.de diskussionsprotokoll årfå del utdragatt ta somav urnen

bifölls.framställning1951 fördes vid nämndens sammanträden. Denna
emellertid inte innehållaDiskussionsprotokollen visade sig något av

för kommissionens arbete.intresse
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Försvarsutredningar

Arkivmaterialet efter försvarsutredningarna under 1949-62åren har
granskats systematiskt. Detsamma gäller för den skandinaviska försvars-
kommitténs handlingar. Också det väsentligaste materialet i samband med
1968 försvarsbeslutårs har granskats.

Handlingar hos försvarets myndigheter.

En central källa har varit Försvarsstabens liksom försvarsgrensstabernas
KH-arkiv, vilka har granskats fullständigt med avseende den aktuellapå
perioden. Många handlingar i dessa arkiv emellertid utgallradeär eller
bortrensade. Det gäller särskilt handlingar från den tidigare delen av
perioden. Andra handlingar skulle ha varit intresse isom av samman-
hanget har med säkerhet inte diarieförts eller arkiverats. Marinstabens
arkiv ha varit för mindre hårdhänt gallring de övriga,änutsattsynes en
här nämnda arkiven. Detta kan ha bidragit till intrycket marinenatt
under vissa tider varit särskilt aktiv vad förberedelsergäller för västsam-
verkan. Någon genomtänkt åtskillnad mellan enkelt hemliga och kvalifi-

hemliga handlingar tycks inte ha förekommit under den tidiga delencerat
Ävenperioden. vissa enkelhemliga serier bedömts kunna inne-av som

hålla material intresse har granskats.av
Också KH-materialet för den ifrågavarande tiden hos Försvarets

materielverk och dess föregångare marin- flygförvaltningarnaarmé-, och
Försvarets forskningsanstalt och Försvarets radioanstalt harsamt grans-

kats fullständigt. Dessa givitgenomgångar har mycket begränsatett
utbyte, möjligen beroende sinapå på håll gallrat materialet hårt.att man

Vissa regionala och lokala militära myndigheters arkiv har också
granskats, i fall fullständigtnågra med avseende KH-materialet.på
Endast Marinkommando Västs KH-arkiv har härvid givit egentligtnågot
utbyte. En omfattande genomgång visst enkelhemligt arkivmaterialav

förvaras hos Krigsarkivet har för kommissionens räkning gjortssom av
förste arkivarien där, Lars Ericson.

Kommissionen vill framhålla forskningar i Försvarsstabens ochatt
andra militäraäven myndigheters arkiv försvåras konsekventattav

upplagda och fullföljda sakdossierer i den funnitsdemån ofta senare- -
slaktats och handlingarna om de gallrats tagits på kronolo-ut nya
giska serier särskild uppdelning. Kommissionen därförär medvetenutan

den endast undersökt kvantitativt mycket begränsade delarattom av
försvarsmyndighetemas arkiv. Också tidsskäl har starka begränsningarav
måst iakttas.
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Övrigt

delarna förundersöknings-fram till hösten 1992 sekretessbelagdaDe av
för kommissionens räkning studeratsprotokollet i Wennerströmakten har

Lehander och f.d. Gunnarf.d. generallöjtnanten Bengt översten gr.av
intresse förevaran-material visat sig begränsat iUnell. Detta har vara av

de sammanhang.

Utländska myndigheters arkiv

Danmark

enligt vad uppgivits tillsekretesslagstiftningen läggerdanskaDen som
för del danska myndighetsar-kommissionen hinder utomstående att ta av

Överarkivarie utrikesministeriet emellertidOtto Schepelern vid harkiv.
dossierergenomfört omfattande relevantapersonligen genomgång aven

härvid det materialministeriets arkiv. Särskilt intresse hari ägnats som
funnit tillBornholm. Schepelern har inte något att rapporteraavser

kommissionen.
Clemmesen,säkerhetspolitiske forskaren, överstelöjtnant MichaelDen

kommis-arkiven, har informycket väl förtrogen med de militäraärsom
material belyserdessa inte torde innehållasionen förklarat någotatt som

med.frågor kommissionen arbetarde som

Norge

norska regeringen har kommissio-Genom tillmötesgående från denstort
regering-från Forsvarsrådet ochberetts tillfälle studera protokollattnen

Utenriksdepartementetssikkerhetsutvalg liksom vissa dossierer iens
främst belyser norsk-svensktarkiv. Härifrån har hämtats material som

l950-talet.forsvarssamarbete i slutet 1940- och början avav
ochkommissionen inhämtat ForsvarsdepartementetsEnligt vad är

utgallrade och förstörda.Forsvarsstabens arkiv till delarstora

Ryssland

ochtillfredsställandesovjetiska arkiven inte ordnade sättDe är ett
Presidentarkivet ochtjänstemännen där har hitta i dem.svårtäven att

kommissionen.varit tillgängliga försäkerhetsministeriets arkiv har inte
utrikesministeriets arkiv harVissa dossierer i det f.d. sovjetiska grans-

påträf-for kommissionens arbete harkats. omedelbart intresseInget av
fats.
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Storbritannien

Omfattande Officearkivgenomgångar har gjorts i Public Record öppetav
Office militärledningen Chiefsmaterial från Foreign och den brittiska

of Staff till och med 1962. Med utgångspunkt i register och hän-år
visningar i hemställde kommissionen del äventexten att taom av
alltjämt sekretessbelagda handlingar föreföll intresse försom vara av
kommissionens arbete. framställningar ledde först till vi erhöllDessa att
utförliga sammanfattningar handlingarna, vilka för kommissionensav
räkning gjorts inom utrikes- och försvarsministerierna, och sedan till att
den helt övervägande delen de handlingar vi uttryckt intresse försomav

försvarsministerietsavhemligades. Dessutom har Mr. John Harding vid
historiska igenom alltjämt materialavdelning gått sekretessbelagt från
mil finnaitärledningens sammanträden under 1963-69åren någotutan att
särskilt till kommissionen.rapporteraatt

givitDet mycket omfattande brittiska materialet har värdefulla in-
blickar beträffande forsvarssamarbeteinte endast mellan Storbritannien

Sverige i fråga interna skandinaviskaoch kontakter.ävenutan om

Tyskland

dossierer militärRelevanta i Auswärtiges Amt har granskats. Ingen rap-
föreskrifternaportering Sverige påträffades, fastän enligt sådanaom

bedömdes särskilt intresse skulle tillställas utrikes-rapporter som vara av
ministeriet.

USA

Omfattande främst i National Archivesarkivgenomgångar har ägt rum
inkl. presidentarkiven i andra offentliga arkiv. Mycketävenmen av

for kommissionens påträffats i dessa arkiv. Vidarevärde arbete har har
omfattandePaul Cole tillhandahållit kommissionen dokument-Dr. en

samling.
materialet alltjämt underkastatEn väsentlig del det amerikanska ärav

framställningar frånsekretess, del handlingar efter kommis-även om en
sionen har avhemligats helt eller delvis. synnerhet dokumentationenI

åtkomlig.från 1960-talet tills vidare endast i ringa dennamån Motär
bakgrund förväntas ytterligare uppgifter belyserkan det deatt som
militära relationerna mellan Sverige och USA efter hand kommer bliatt
tillgängliga. uteslutas uppgifter kan komma iDet kan inte sådanaatt att
viss modifiera bild kommissionen fått försvarskon-den harmån som av

perioden.takterna mellan länderna, särskilt då från den delen avsenare
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NATO

Expeditionschefen i det norska försvarsdepartementet Chris Prebensen,
tidigare tjänstgjort i administrativ chefsbefattning vid NATO-som en

högkvarteret i Bryssel, har för kommissionens räkning låtit igenomgå
NATO-arkiven i Bryssel och vid SHAPE och Nordkommandot i Kolsås,
Norge, finna något intresse för kommissionen.utan att av

Organisationers och enskildas arkiv

Svenska arkiv

Vissa partiarkiv liksom ledande politikers arkiv har studerats liksom
några enstaka högre militärers samlingar. Sveriges Redareförening har
låtit kommissionen studera dess hemliga arkiv Skandinaviskaoch Enskil-
da Banken har lånat Marcus Wallenbergs korrespondens med antalut ett
i sammanhanget viktiga Några betydelsefulla fynd inteharpersoner. mer
gjorts i de nämnda samlingarna.nu

Kommissionen har haft tillgång till antal dagböcker förtsett som av
i sammanhanget centrala Statsminister Tage Erlanders barn harpersoner.
välvilligt ställt dennes dagböcker den löpande serien upphör årsom
1964 till kommissionens förfogande. Dessa anteckningar har varit av

värde för kommissionens arbete. Genomgång utrikesministerstort av
Östen Undéns dagböcker har för kommissionens räkning gjorts fil.av
stud. Louise Hugemark. Försvarsminister Sven Anderssons dagböcker
har uppgifter relevans för kommissionens arbete.gett av .Docenten Kent Zetterberg vid Militärhögskolans historiska avdelning
har för kommissionens räkning studerat de löpande anteckningar som
förts överbefálhavarna Helge ochJung Nils Swedlund, chefen förav

Åkerman.marinen Stig Hzson Ericson och försvarsstabschefen Richard
De sistnämnda officerarna har fört tjänstedagböcker ofta fördagtre som
dag de ärenden har behandlats. Anteckningarna hartar upp som uppen-
barligen tjänat minnesstöd och underlag tillbaka tillgåett attsom som
i bestämda ärenden. Jungs anteckningar har friare form.en

ÅkeAmiralen Lindemalm har låtit kommissionen läsa hans dagböcker
från de år han chef för marinen. Dessa dagböcker innehåller åtskil-var
ligt intresse.av

Förre överbefälhavaren, framlidne generalen Torsten har inteRapp
önskat ställa sina anteckningar till kommissionens förfogande. Han har
förklarat de inte innehåller belysernågot de frågor kom-att som som
missionens uppdrag omfattar. Generalen Carl Eric Almgren, som var
chef för Försvarsstaben under del 1960-talet, har förklaratstor atten av
hans arkiv inte f.n. så ordnatär kommissionen kan del detsam-att ta av
ma.
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har uppgivits framlidneDet generalen Bengt Nordenskiöld,att som
chef för flygvapnet 1942-54,åren bränt sina och även rensatvar papper

i vissa myndighetsarkiv.
Dagboksanteckningarna i regel nedskrivna iär anslutning till denära

händelser de beskriver, vilket skapar förutsättningar för korrektasom
minnesbilder. Samtidigt har de ofta mycket subjektiv karaktär ochen
uppgifterna därför tolkas med Försiktighetmåste i den mån destor som
inte kan kontrolleras andra källor.mot

Utländska arkiv

Danmark

Vissa samlingar i den danska arbetarrörelsens arkiv har studerats.

1.2.2 Litteratur

Samlade framställningar rörande det kommissionen harämne attsom
behandla förekommer i mycket begränsad omfattning och redovisas i
källförteckningen, bilaga 2. Av speciellt intresse i detta sammanhang är
Rolf Tamnes The United States and the Cold War the High North.

föreliggerDet också antal böcker behandlar den svenska under-ett som
rättelse- och säkerhetstjänsten. Det finns anledning särskilt peka påatt
1974 underrättelseutrednings betänkandeårs militäraDen underrättelse-
tjänsten.

Vissa uppgifter och bedömningar intresse har också hämtatsav ur
politiker, militärer och civila ämbetsmän liksom någramemoarer av ur

biografier. Enstaka tidnings- och tidskriftsartiklar rörande vissa speciella
frågor har också utnyttjats. En systematisk sökning i litteraturen dettaav

slag har legat utanför kommissionens möjligheter.senare

1.2.3 Intervjuer

Kommissionen har inhämtat uppgifter från fler 200 Huvud-än personer.
sakligen har det sig svenska medborgare under denrört aktuellaom som
perioden eller kort därefter innehade befattningar bedömts kunnasom

intresse i sammanhanget. Det har mestadels varit frågavara av om
politiker i centrala positioner, diplomater och departementstjänstemän,
officerare och andra försvarsanställda. Också norska medborgarenågra

under perioden beklätt höga civila och militära ämbeten har intervju-som
ats.
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Åtskilliga fråga oftatelefon, varvid iintervjuer har skett personenper
frågor detuppgivit eller hon inte har kännedomantingen hanatt om av

uppgifter intekommissionen har utreda eller lämnatslag att somsom
kommissionen har kontaktatomfattas sekretess. Några personer somav

vilja bidra tillanledning inteförklarat sig hälsoskäl ellerhar annanav
Omgjorts telefonsamtalen.arbete. Anteckningar harkommissionens över

vederbörandeytterligare utfrågning, harbedömts motiveratelefonsamtal
karaktärsammanträffanden, där frågor hemligmedverka tillombetts av

avhandlas.kunnat
vid sammanträffanden. Etthundra intervjuer har skettLångt över

kommissionen. intervju-trettiotal intervjuer har inför hela Dessaägt rum
har sedan skrivits någraupptagits fonetisk och banden Ihar på väg ut.er

gjort ändringar redak-intervjuade granskat utskriften ochfall har den av
Övriga eller flera leda-intervjuer har genomförtstionell karaktär. av en

Över harsekretariatet. dessa intervjuerocheller företrädare förmöter
från samtalet.grundade noteringaruppteckningar gjorts i efterhand, på

uppteckningen. Vissagranskat och godkäntintervjupersoner harNågra
först sekretariatetflera tillfällen, oftahar hörts vid ellertvå avpersoner

flerainför kommissionen i dess helhet eller gånger.och därefter en
skriftliga uppgifter.kontaktats lämnatenstaka fall harI personer som

intervju-Kommissionen har allmänt intrycket de haratt personer som
fullständigauppgifter generellt velat lämnaeller vis lämnatpå annatats

till de frågor viredogörelser för vad de har käntoch korrekta somom
väsentligen bidragit tillSammantaget har intervjuernahar granska.att

källmaterialetbild det skriftligakomplettera och denatt nyansera som
flertalet uppgiftslämnarnaKommissionen givetvis beaktatgivit. har att av

liksomi fall lider sviktande hälsatill komna och vissaårenär attav en
tillbakaintresserat sig för ligger långtförhållanden kommissionende som

i tiden.
de speladeockså märkaDet mångaär att att personer som enav

utformningen svenska säkerhetspolitiken underroll för dencentral av
intei livet. Andra sjuka de1950- och 60-talen inte längre såär är att

kommissionensinte velat bidra tillYtterligare harkunnat höras. några
arbete.

utsträckningi mycket begränsadKommissionen har tidsskäl endastav
intervjua medborgare.haft tillfälle utländskaatt

intekommissionen funnit det lämpligtbetänkandet har änI att annat
till intervjuademuntligt lämnade uppgifter denundantagsvis knyta perso-

emellertid varje avsnitt försetts medMed undantag harnågot ennen.
uppgifterframgår vilka har lämnatinledande not somvarav personer

framställningen. fullständigatill grund för den fortsatta Delegatsom
bandupptagningarna finnsliksom i förekommande falluppteckningarna

arkiv.i kommissionens
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Kommissionen har i januari 1993 hållit forskarseminarium underett
rubriken Sverige, Norden och NATO under det kalla kriget. I detta
deltog tjugotal nordiska säkerhetspolitiska forskare.ett Vidare har den
amerikanske forskaren Dr. Paul Cole vid sammanträde med kommis-ett
sionen redogjort för sina synpunkter på amerikanskt arkivmaterial. Och
den danske forskaren överstelöjtnant Michael Clemmesen har vid ett

sammanträde redovisat den danskaannat denpå svenska säker-synen
Ävenhetspolitiken under det kalla kriget. andra kontakter med svenska

och utländska forskare, arkivansvariga och andra bedömtspersoner som
kunna bidra till utredningen har förekommit. Docent Wilhelm Agrell och
redaktör Christer Larsson vid Sveriges Radios Ekoredaktion har förklarat

de principiella skäl inte villatt ställa sig till förfogande för samtalav
med kommissionen.

1.3 Om framtida forskning

Antalet arbeten svensk säkerhetspolitik under efterkrigstiden, basera-om
de på grundliga källstudier, synnerligenär begränsat. Några större
systematiska forskningsprojekt förefaller inte heller ha kommit till stånd.
Som det föregående framgått jfr. avsnitt 1.2 ocksåär kommissionensav
framställning i huvudsak byggd på omfattande forskningar; referen-egna

till redan existerande undersökningar få.ärser
Säkert finns flera förklaringar till denna forskning kom-påsparsamma

missionens område. Bl.a. medför sekretessbestämmelser svårigheter att
tillgång till primärkällor i olika myndigheters arkiv. Vidare förefaller

i den hårda konkurrensen forskningsanslag och befattningar säker-om
hets- och utrikespolitik ha haft svårt hävda sig andra prioriteradeatt mot
områden. Hur helst framstår kvalificerad forskning efterkrigsti-som om
dens svenska säkerhetspolitik beklagligt underdimensionerad.som

Särskilt klart detta vid jämförelse med läget i våraser man en grann-
länder Finland och Norge. I Finland har tid kommit int-utsenare

arbeten presidenterna Paasikivisressanta och Kekkonens säkerhets-om
politiska överväganden och ställningstaganden. I Norge har publicerats

flertal studier norska politiskaett och militära förhållanden ochom om
Norges plats i stormaktspolitiken efter andra världskriget. I hög grad har
dessa studier möjliggjorts statsmakterna inrättat särskiltettgenom av
försvarshistoriskt institut, försetts med anslag befattningar.ochsom
Denna forskning har skapat bred och säker grund för aktuell norsken
debatt, och denna debatt har också berikats deltagande ett stortgenom av

forskareantal med goda insikter i norsk säkerhetspolitik. Deras veten-
skapliga arbeten iär rätt utsträckning skrivna engelska ochstor har
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möjligheterskapatsharutomlands. Därigenomuppmärksammadeblivit
iförhållandennorskapolitik ochnorskbedömningkunnigför aven

journali-internationellakvalificeradei denforskning ochinternationell
initiativkan påVidare nämnas,forskarrapporter.bygger påstik, attsom
Norskprojektnyligen störreutrikesdepartementetnorska ettstartatsav

sistadelar, deomfattaskallHistorie,Utenrikspolitikks tre omsexsom
källmaterialtill allttillgånghar utlovatsFörfattarna1940.tiden efter år

allra sista åren.för deutom
forskningsfältefterkrigstidensalltsåvidkommandesvenskt ärFör

finnsmycketnorskt, ochfinländskt ochförobearbetatbetydligt änmer
dvs. demiljön,denstudera delsområdenLämpliga är yttregöra. attatt

be-säkerhetspolitiken,svenskaför denochförutsättningar somramar
vid olikasituationeninternationellaoch denomgivningentingades av

miljö,dennauppfattningbeslutfattarnascentraladels detidpunkter, av
för dem. Motlitade till nåmedel deoch deformuleradede mål dessa att

åtgärder,försvarspolitiskaochutrikes-debakgrund måstedenna som
för-beaktaUndersökningar måsteutförande, analyseras.tillkom noga

tid.förhållandenaändringar i över
uppfattningenframställning visardessKommissionen har egensom --

makterfrämmanderelationer tilldesssäkerhet ochtill riketshänsynatt
krigets sluttill det kallaframsekretesskräverinte längre somsammanu

efterkrigstidenden förstaarkivbestånd frånpåkallad. Storakunde anses
militärasärskilt förtillgängliga, och ävenallmäntocksåär omnumera

utsträckning,betydandegällande isigalltjämtsekretesskrav görpapper
kvalificeradetillståndsgivning tillvidliberalare praxiskunde genom en

förbehöver uppståskadautvidgastillgänglighetforskare denna utan att
utrikesrelationer.säkerhet ochrikets

viktenframhållaerfarenhetervill utifrån sinaKommissionen avegna
teknis-kompliceradediskussionkan grundas påforskningen öppenatt av

Kommissionenområdet.sakkunniga påmilitäracivila ochfrågor medka
förhoppningsvisochkännedomutlandetsförframhållavill också att om -

viktiga-angelägetsäkerhetspolitik, det ärför svenskförståelseockså att-
världsspråk.publiceras någotfrågori hithörandearbetensvenskare

bidra tillskallbetänkandeförhoppning desskommissionensDet är att
säker-inriktadeefterkrigstidenför denförutsättningarförbättrade

ställ-ochframtida debatterochaktuellaforskningen. Förhetspolitiska
säkrabyggabetydelse de kandenningstaganden har det största att

hittillsvarandesvenskgällerperspektiv detbreda närkunskaper och
säkerhetspolitik.
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neutralitetspolitikNeutralitet och2

2.1 Folkrättsli utgångspunkterga

krigstidii folkrättslig mening kan förekomma endastNeutralitet
andraförblir icke-deltagande i krig mellanNeutralitetens kärna ochär ett

stater.
sedvanerätten,Neutralitetsreglerna utvecklades ursprungligen menur

1900-talet. Parisdekla-kodifierades formellt under 1800- och början Iav
neutral itetsregler vid1856 formulerades för förstarationen år gångenav

sjökrig Washingtonöver-Ytterligare regler bekräftades den s.k.genom
främsta kodifieringsarbetet gjordes ienskommelsen 1871. Det Haag-år

1907. behandlade neutralitetkonventionerna V och XIII år Dessanzo av
för krigrespektive till sjöss. motsvarande reglervid krig till lands Några

inte kodifierats.i luften har
Haagkonventionerna den neutralaenlighet medI är statens mest cent-

gengäldfrån delta i krig mellan andrarala åliggande avstå Istater.att att
neutralitet.krigförande skyldiga respektera Endeär att statensstaterna

förberättigad förpliktad till militärt våldneutral ochär att attstat ta
territorium. sker, kan den kränkandeavvärja kränkningar sitt När såav

för fientlig handling.utsattstaten anses vara en
krig ingauttalade avsikt neutral i framtida medförEn stats att vara

rättigheter eller skyldigheter i fredstid.helstsom
neutralitet ifredstid förplikta sig iakttakan dock redan iEn attstat

kallas neutralitet. En sådanalla framtida krig. Detta permanent perma-
antingen i form in-neutralitet har legalt bindande bas, ettnent aven

neutraliteten i fallet Schweizternationellt fördrag garanterar somsom
Österri-i falleti form stadganden i landets lagstiftningeller somav egen

självfallet skyldig följakrigstid neutralke. l är stat attpermanenten
Haagkonventionernas neutralitetsregler. fredstid den därtillI varaanses

förpliktelserbunden vissa s.k. sekundära Enligt dessa har den neut-av
från sådana handlingar i fredstid, vilka skulle kunnarala avståstaten att

omöjliggöra neutralitet.dra den i framtida krig och sålunda dessett
handlingen dyliktin i militärallians den uppenbaraAtt gå är mest aven

slag.
torde det legitimt för neutralDäremot även permanent stat attvara en

blir angripen ochplanera för de scenarier kan uppstå, statenomsom
stabsöverläggningarneutralitetspolitiken således misslyckats. Inte ens
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med enskild eller med militärallians försvarspolitiskastaten en om
frågor torde strida de sekundära förpliktelserna, förutsattmot över-att
läggningarna inte innebär bindande åtaganden agerandegemensamtom
i krigfframtidaett

Annorlunda uttryckt denär neutrala förpliktadpermanent staten att
bedriva fredstidnågon form neutralitetspolitik i Riktlinjerna för hurav

sådan politik skall emellertidär inte precisa vadänuten se mera som
har Sålunda det den enskildaär harangetts. avgörastatennyss attsom

vad i detalj eller inte förenligtär är med desssom mera permanent
neutrala status.

I Sveriges fall har den deklarerade avsikten iaktta neutralitet i krigatt
enbart varit unilateral viljeförklaring. Formella bindningar säker-en av
hetspolitiken har medvetet undvikits. Därmed Sverige inteär heller
bundet sekundäranågra förpliktelser i fredstid. restriktioner,Deav som
under den tid kommissionens uppdrag omfattar iakttogs för skapaatt tro-
värdighet inom for den svenska neutralitetspolitiken, självpå-ramen var
tagna

Sammanfattningsvis neutraliteten iär krig i utsträckning kodifie-stor
rad i Haagkonventionerna. Däremot har fredstidaden itetspoliti-neutral
ken inte någon motsvarande folkrättslig grundval. innehållDess bestäms
i stället de enskilda utövarländerna. Endast för neutralaav permanent

till vilka alltså Sverige inte hör finns vissa riktlinjer, vilkastater dock- -
inte utförlignågon vägledning.ger

2.2 Regeringsuttalanden

Sveriges säkerhetspolitiska grundlinje betecknades under det kalla kriget
vanligen alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Oftasom
förkortades detta till den svenska neutralitetspolitiken.

Under den period kommissionen granskat förekom i officiellasom
uttalanden statsmakterna skiftandenågot beskrivningar Sverigesav av
säkerhetspolitik. Viktiga tillfällen för sådana uttalanden de återkom-var
mande försvarsbesluten. Dessa berörs i kapitel 3 nedan. föreliggan-I det
de avsnittet behandlas regeringens utrikespolitiska deklarationer riks-i
dagen och vissa andra officiella uttalanden utrikespolitiken. I delom en

de utrikespolitiska deklarationerna kom det säkerhetspolitiska linje-av
valet större i andra,än berördeatt fråganett utrymmeges som mera
summariskt eller inte alls. I det följande kommer uppmärksamheten att
riktas vissa år, då deklarationerna särskilt innehållsrika,mot näm-var
ligen 1949, 1950, 1962 och 1968. Utifrån material behandlas ävenannat
åren 1956 och 1959.
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1949

misslyckandeförsvarsförbundsförhandlingarnasskandinaviskaEfter de
februari inför riksdagen9regeringen den1949 redogjordei början årav

UndénutrikesministerochStatsminister Erlanderförevarit.för vad som
ochandra kammarenrespektivedeklarationer i förstalikalydandegjorde

följande.anförde bl.a.
förhållandenahänför sig tillneutralitet begreppövrigtFör är ett som

fredstid, kanneutralitet undertalarkrigstid. Närunder manman om
sigkrig hållaundervill eftersträvablott attatt stat, sommena, en

handlingsfrihetsinfredstid bindericke ikonflikten,utanför genom
i krigstid.neutralitetomöjliggöraalliansfördrag, som

medmilitär samverkanvissuteslöts inteformuleringardessaMed en
utanförenda lågalliansfördrag deti fredstid. Ettandra länder somvar

råmärken.neutralitetspolitikensfredstidaden

1950

formuleringarna1950deklaration årutrikespolitiskaregeringensI var
annorlunda.något

följa,i fortsättningen ärSverige önskarutrikespolitik, ävenDen som
konfliktallt allmänhändelseneutralitet imöjliggöraavsedd trotsatt en

utbrytafskulle

ämnade föraSverigefast deklarationerslogRegeringen attatt enom
sigskulleviss riktning,ensidig ineutralitetspolitik, te somsom var

militärvaritSverige hadeOmfunderingar.verklighetsfrämmande en
krigsfronterna,avstånd frånbeläget påstormakt och dessutom stort

krigförandesickemed denneutralitetspolitiken ersättaskanskekunde
fortsatte.Regeringenpolitik.godtyckligamera

hurlärtvärldskrigen bör hafrån de bäggeerfarenhetMen vår oss
kanförhållandenunderneutralt landvalfrihetringa ett ogynnsamma

neutrali-bibehållenförhandlingslinjer inomolikaha mellan enramen
defini-sigfredstid tilltro närmareregering kan iansvarigIngen atttet.

framtidregering ikommandeneutralitetspolitik,den ensom enera
kanförhållanden. Ingenokändatillämpa underkan få ännu yttreatt

förutsägelser den rättainlåta påvi skallheller begära att omossav oss
intekrig. Viframtida görlägen iolika hypotetiskapolitiken i ett oss
art.°hypotesmakeri dennatjänst medlandetsjälva eller någon av

militär-fredstidafrågani sammanhangetRegeringen äventog om enupp
förenlig med denochmed Danmark Norgeteknisk samverkan svens-var

linjen.säkerhetspolitiskaka
politik,alliansfriintehuruvidaställts,det spörsmåletIbland har en

krig, kanallmänti händelsemålsättningneutralitetmed ettavsom



52 Neutralitet och neutralitetspolitik SOU l994 11

förenas med teknisk militär samverkan i fredstid mellan Sverigeen
och våra skandinviska grannländer. Härpå har redan vid flera tillfällen

från regeringens sida, vi intesvarats kan inlåtaatt påoss en samver-
kan, är ägnad kompromettera vår deklareradeattsom neutralitetspoli-
tik. De förordrar teknisk militär samverkan kansom helten mena
olika ting, såsom den offentliga debatten framgår. Menav vetenvar

det talasnär tekniskatt, samverkan det militära området,om tan-
karna i främsta går till sådan form förrummet samverkanen som

stabsförhandlingart.ex. och försvarsplanergemensamma gemensamma
och vad därmed sammanhänger, dvs. just samverkan till sinen som
politiska innebörd kommer försvarsförbundet ochnära ifall densom -accepterades för Sveriges del Danmark och Norgegentemot ivore-hög grad ägnad kompromettera Sveriges tillkännagivnaatt neutrali-
tetspolitik. Eftersom Danmark och Norge har biträtt Atlantpakten
skulle dylik militärteknisk samverkan med dem bli liktydigen med ett
indirekt i det förbundstörre Atlantpaktenengagemang skapat.som
Den svenska regeringen finner följaktligen sådan teknisk samverkanen

oförenlig med den politik, gillat.statsmakternavara som

Uttalandet intryck regeringenett ansåg militärtekniskattger av att
samverkan med Danmark och Norge utesluten med hänsyn tillvar neut-
ralitetspolitiken. Vad uttryckligen uteslöts emellertid endastsom var en
sådan samverkan till sin politiska innebörd kom försvarsförbundetsom
nära, stabsförhandlingart.ex. och försvars-gemensamma gemensamma
planer. Huruvida andra, mindre långtgående former samarbete medav
andra länder försvaretspå område möjliga med hänsyn till denvar
svenska neutralitetspolitiken regeringen här inte ställningtog till.

Folkpartiledaren Bertil Ohlin uttalade på denna delsom svar av rege-
ringens utrikespolitiska deklaration följande.

Samverkan i vissa tekniskt militära avseenden har förordats på många
håll och på goda grunder, bl.a. överbefälhavaren. En militär kon-av
takt i Skandinavien, icke förenas med någon helst politisksom som
förpliktelse för det landet träda till det andras hjälp, förenligatt ärena
med svensk strävan hålla landvårt utanför krigetatt längeså som
möjligt. En sådan politik träffas utrikesministerns karakteristik,av

hannär talar sådan samverkan, till sin politiska innebördom en som
kommer försvarsförbundet Dennära. samverkan jag förordar är tvärt-

klart markerad innebörd försvarsförbundet,om änen av annan varsviktigaste sida är politisk förpliktelse under vissa betingelseren att
skrida till andra hjälp.sidans

Undén replikerade inte detta inlägg. Det bör inskjutas Undén enligtatt
sin dagbok diskuterat formuleringarna i regeringens deklaration med
bl.a. Ohlin debatten.före

Regeringsuttalandena år 1950 får bakgrund den diskussionmotses av
partiell försvarssamverkan med Danmark och Norge,om där bl.a. Ohlin

och ledaren för högerpartiet Jarl Hjalmarson förordat någon form av
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medan regeringensskandinaviska ländernamellan demilitärt samarbete
mindreförviss skepsis ochföreträdare markerat ävenattvarnaten

väcka tvivel densamarbete kundemilitärtlångtgående former omav
politiken. meningsskillnaderförekom vissahela 1950-taletUnderförda

ochbondeförbundet sidanåmed respektiveregeringenmellan utan ena
fråga.dennaandra rörandeoch högerpartiet denfolkpartiet å

1956

svenskakommunistpartiet denmotionanledningI neutra-attomavav en
interna-förankring, delsskulle juridisklitetspolitiken genom enges en

neutralitetsförsäkran yttradeavgivandetionell garanti, dels av engenom
sig utrikesutskottet.

de svenskaeller landet,sig inomtvekan råder,Ingen utom omvare
självvalda politik ickevid derasfasthållaföresatsstatsmakternas attatt

förminska möjlig-stormaktsblockenanslutning till något avgenom
5stormaktskonflikt.eventuellicke indragas iför landheten vårt att en

motionen i enighetoch avsloghemställanföljde utskottetsRiksdagen
borgerliga partierna.desocialdemokraterna ochmellan tre

sig annorlunda.formulera någotårRegeringen valde att sammasenare
syftar tillalliansfri politik i fredskall slå vaktRegeringen somom en

beslutsamhetfår råda vårkrig. tvekanneutralitet under Ingen attom
bereddasamtidigt vimilitärallianser,stormakternas ärutanförstå som

varjeoch oberoendeförsvara frihet vårttill vårdet motytterstaatt
angripare

1959

År neutralitetspolitiken.beträffandemotsättninguppstod akut1959 en
beslut utesluta höger-sommarregeringensfaktornutlösandeDen attvar

generalför-tilldelegationen FNsfrån den svenskaHjalmarsonledaren
Hjalmarsonsbakgrundtagitsbeslut hade i sinsamling. Detta mottur av

Nikitainbjuda sovjetledarenbeslutregeringensoffentliga kritik attmot
Chrusjtjovssovjetisk sida hadeSverige.besöka FrånChrusjtjov att

hänvisning tillofficiellt medavlysts,skandinaviska sedermeraresa
reaktion denna.lama påoch regeringenskampanjen honommot

dendiskussion i riksdagen komför ävenhändelserna blev föremålNär
behandlas. Detneutralitetspolitikenden svenskaprincipiella på attsynen
redovisadeförekommitredan tidigareerinras det öppetkan att me-om

opposi-ochmellan regeringenneutralitetspolitikenningsskillnader om
fört tillregeringen dettadå högerledaren,tionen, främst utan att enmen

konfrontation.markeradså
avlämnadesinterpellationssvar,avsnittcentraltI ettett avsomav
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statsminister Erlander i andra kammaren, hette det bl.a. följande.
Den svenska utrikespolitiken, sådan den utformats under åren efter
andra världskriget, brukar ofta karakteriseras med några korta form-
ler. Vi framhåller i främsta inriktningen på neutralitetrummet i hän-
delse tredje världskrig ochett därav betingad alliansfrihetav underen
fredstid. Sverige har ställt sig vid sidan de alliansgrupper,storaav
vari världen uppdelad.är Detta har vi gjort för möjligt undvikaatt om

på grund allianstillhörighetatt bli indragna i krig. Men viav har också
valt denna obundenhet stormaktsgrupperna,gentemot därför viatt
därigenom ha större möjlighetertror i fredstid vidmakthållaoss att ett

förhållande till andragott dessa tillhörstater, detoavsett ellerom enadet andra allianssystemet eller de står allianserna.utanförom

Det bl.a. det högerledarenmot enligtvar Erlander hadesenare som
brutit. Måttlösa inflytelserika politiker andraangrepp av mot staters
politik motverkar den neutralitetspolitik, vi officiellt anslutersom oss
till, slogs det fast. Erlander uttalade sig också vad den svenskaom neut-
ralitetspolitiken tillät respektive inte tillät.

Neutralitetspolitiken innebär, vi eftersträvar fördelenatt kunnaattav
undgå omedelbart dras i framtidaatt världskrig.ett Den medför
emellertid också förpliktelser och krav fasthetpå och konsekvens hos
sina företrädare. Neutralitetspolitiken förutsätter, omvärlden kanatt
hysa förtroende för vår vilja orubbligt hålla fast vidatt den valda
utrikespolitiska linjen. Den får inte beroendegöras tillfälliga fakto-av

måste uttryck förutan varaktigtrer Manett skallvara kunnaprogram.
lita på våra försäkringar, alliansfriheten i fred innebär,att vi iatt
händelse krig skall hävda neutraliteten. Neutralitetspolitikenav får
icke skapa sig misstro hos någon stormakt eller förväntningarvare hos
någon stormakt från den valda handlingslinjen.annan avsteg Denom
medger icke handlingsfrihet i den meningen Sverige, efter utbrottetatt

stormaktskrig, kanett angripetav väljautan att iattvara ettenskritiskt läge under tryck inträda påyttre någon de krigförandesav
sida. Omvärlden skall vidare kunna lita på svenskt territorium ochatt
svenska icke skall kunna utnyttjas för angreppshandlingar.resurser Vi
kan inte underlåta bjuda motstånd varjeatt angripare eller under-mot
låta motsätta kränkningaratt landets neutralitet. Försvaretoss iärav
nuvarande världsläge nödvändigt stöd för utrikespolitiken.ett Det skall
skapa respekt för vår vilja hävda neutraliteten allaatt håll och för
vår förmåga försvara ändå bliratt angripna. Men det äross, om ett
svenskt försvar för svenskt territorium. Förberedelser och överlägg-
ningar för militär samverkan med medlemmar stormaktsalliansav en
är sålunda helt uteslutna, vi vill bevara förtroendet för vår utrikes-om
och försvarspolitik.

Det handlingsutrymme angivits i och utrikesministrarnassom stats-
tidigare åberopade uttalanden från åren 1949 och 1950 och utrikesutskot-

formulering fråntets år 1956 inskränktes Tidigare hade det uteslutitsnu.
Sverige skulle kunnaatt ingå i stormaktsallians eller inlåta sig på en
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försvarsför-innebörd kompolitiskatill sinsamverkanmilitärsådan som
stabsförhandlingar ochbundet nära, gemensammat.ex. gemensamma

fogadesTill dettasådan allians.med medlemmarförsvarsplaner enav
ochförberedelsernämligenuppföranderegel,självpålagdalltså attnyen

enskilda medlemmarmedsamverkanmilitärföröverläggningar av en
alltså regeringengjordeuteslutna. Dessutom ut-stormaktsallians ettvar

stormakts-efter utbrottethandlingsfrihetavfrånvaron etttalande avom
inträdabli frågadet intekundeangripet,Sverige attkrig. Innan omvar

hadehypotesmakerisida. Dennakrigförandesdenågon sortspå av
1950.deklarationen årutrikespolitiskai dendömts ut

skilda till-videxemplifiera Hjalmarsonsrad citatmedGenom att en
varförvisaErlandersökteståndpunkteruttryckta1950-taletfällen under

utrikespolitik utåt.Sverigeslämpligintehögerledaren representeraattvar
regeringensangåendeuttalandenHjalmarsonsexempelvisgälldeDet

Sverigeframförda tanke1952hans redan årChrusjtjov,till attinbjudan
uttalan-Bornholm, hansförsvaretDanmarkmedsamarbetaborde avom

politiskarådandedeendastalliansfrihetensvenskade denatt var en av
minstintemålsättningbetingadförhållandenastrategiskaoch samt --

förut-bygga påförsvar måstesvensktstarkthans ävenatt ettutsagor om
västerifrån.biståndsättningen av

bl.a.åberopade hani kammaren,svaromålgick iHjalmarsonDå
1956. förhanredogjordeVidarefrånformulering årutrikesutskottets

bistånd.förberettfråganhögerpartiets påsin och omsyn
livsintressenstridande våraochighetsfrämmandeverklDet motär egna

hejdaför försvarmålsättningen vårt ärmedge, attinte öppet attatt
utifrån,understödfåkunnavi skallförtillräckligt längeanfall att
uppgi-motståndet måellerlandetavsevärda delar erövratsinnan av

för-grund för vårtillliggerofficiell. DenFormuleringenvas. är
gjorddeklarationofficiell ärlikaledesenligtsvarsplanering, ensom

understöduthållighet,sådanförsvartillförsäkra vårt attför att en
klartextiutifrån Vad betyder det-Understödverka.utifrån hinner

i dennadet någonkantveka, ärkommunisterVåra annanmen
kanögonblickfördet någon,det Arkammare, gör ettsomsom
inteMoskvaledningen ipolitiskaochmilitärasig, denföreställa att
fördemokrati,litenvi Enprecis utsattsläsa ordenskulle somsom

och räknarlivet, hoppas påföroch kämparstormaktenangrepp av
klartdettabistånd. Att sägastöd ochdemokratiernas utmed de stora
skaparbeskedspel och klaraalliansfrihet. Rentiingenting vårändrar

förtroende.ochrespekt
begagnabör ocksåfrihet ochfullharalliansfritt land vårtEtt som

kommersiel-vanligaförsvarsmateriel påfredstid köpairedanden att- övriga åt-vidta alla desjälvochdetvarhelstvillkor, attpassar,
Dit höreffektivt försvar.nödvändiga för attgärder, ettansessom

bedömningarobjektivagrundval vårafredstidi påredan egnaav
Attharutifrån, sedanbiståndet motunderlätta sattsett oss.angrepp

stormakts-förvisedanfungera,upphöralliansfriheten utsatts ettatt
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och då alla våra krafter måste insättas kämpapåangrepp, med allaatt
medel för varje tumsbredd jordvår självklart.är Vårt land blir dåav
krigsskådeplats, och vårt enda hopp är det inte blir alliansfriatt en
sådan statsministern uttrycktutan, det, basområde försom en annan
icke angripande stormaktsgrupp.2

Under detta års utrikesdebatt tycktes sålunda klyftan beträffande uttolk-
ningen den svenska neutralitetspolitiken djup mellan den social-av vara
demokratiska regeringen och högerpartiet. Man kan dock denna olikase
uttolkning begränsad bara till vissa aspekter politiken, vilket intesom av
nödvändigtvis hindrade enighet kring den grundläggande linjen.en

1962

utrikesdebattenI 1962år kommenterade regeringen föregående inter-års
nationella dramatik med bl.a. Berlinkris och notkris. Efter bakgrunds-en
teckning kom Erlander in på den svenska neutralitetspolitiken.

finnsDet ingen anledning här ånyo lämnaatt närmare redogörelseen
för innebörden vår neutralitetspolitik. Men det framhållas,måav att
vi i det hårdnande internationella klimatet mindre än någonsin har råd

låta någon tvekan uppstå konsekvensenatt och hållfastheten i denom
linje, vi valt följa i vår politik. Viatt visom yttre tror, att genom en
sådan hållning lämnar bidrag till stabiliteten i Nordenett och i Euro-

Samtidigt visar vidmakthållandet efterpa. våra för-ettgenom av
hållanden starkt försvar, vi har bestämd vilja i fredstidatt följaatten

rak politisk kurs och i fall konflikt och krig stå allaen att av emot
försök från stormaktshåll utnyttja det svenska territoriet för militäraatt
ändamål.

Häri låg inget bekräftelse tidigarenytt, utan fastlagdasnarare en av
grundsatser. Därefter kom emellertid statsministern förrapå höstens
notkris mellan Sovjetunionen Finlandoch och antydde försiktigt att
Sveriges säkerhetspolitiska inriktning inte oberoende förändringarvar av
i närmiljön.

Om sovjetnoten den 30 oktober förorsakade i Finland och detoro
övriga Norden, berodde detta just på farhåga i Moskvaatten man
skulle ställa själva grunden för denna finska politik under diskussion.
Vi föransåg vår del inte hypotesen sådan ryskatt avsiktom en var
sannolik. Vi kunde inte i Moskva skulletro att omedvetenman vara

betydelsen för stabiliteten i Norden Finlands utrikes-om ochattav
försvarspolitiska bevarades. Vad därefter inträffatstatus mellansom
Finlangoch Sovjet har inte föranlett någon ändring detta betraktel-av
sesätt.

Sedan Torsten Nilsson år tillträtt utrikesministersenare samma som
framhöll han den grundläggande enighet rådde rörande inriktningensom
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säkerhetspolitiken.den svenskaav
iglädjande enighetråder ochutrikespolitikenOm svenskaden stor

huruppkommameningsskiljaktigheterNaturligtvis kanSverige. om
ligger, allaundervattensskären ärochseglen skall sättas menvar

kursen.överens om

1968

svenskastatsministern dendeklarationutrikespolitiska1968I års tog upp
regering-kritik riktatsbakgrund denneutral motmot somav

i sina reaktionereller för passivvarit antingen för aktivdenför atten
neutralitet ibetonade begreppetkriget i Vietnam. Hanfrämst på att
undvikitinneburit passivitet ellerutrikespolitik aldrigsvensk attatt man

ingen åsikts-Sveriges neutralitetkontroversiella frågor.ställning ita var
tillibland hade upphovställningstagandenOm svenskaneutralitet. gett

detta intestormakten, innebareller andramissnöje hos den att neutena -
neutralitetspolitikenförsvagarubbats. skulleralitetspolitiken Det om

självständiga uppfatt-från sintillfällen vek undanSverige vid sådana
ning.

neutral bordevilken profilrörde fråganuttalandeDetta statenom
dimensionsammanhang, dvs.utrikespolitiskahålla i neut-aven annan

Uttalan-behandlats.primärt harden här tidigareralitetspolitiken än som
restriktioner, denförhållandet deemellertid detdet exemplifierar att som

avseendeiaktta med påsig hasvenska regeringen attansett
dessasjälv ålagt sig. Attvarit de denneutralitetspolitiken, närmast som

regeringenhur annorlunda årfrån tid till visaskunnat variera avannan
krig-den amerikanskakraftfullt kritiseramöjligheterna1968 påsåg att

Hjalmarson årsidan och dess polemiki Vietnamföringen å motena
politik.angrepp andra Enmåttlösa1959 för dennes mot-statersmot

håll-folkpartietsi högerns ochkan konstaterassvarande inkonsekvens
ondgjorde sigpartier övertalesmän för dessaning. detNu somvar
varnade för ensidig-formuleringar i utrikespolitiken ochemotionella som

stormaktsblock.het i kritik av
emellertid främst Erlanderintresse i detta sammanhangAv är att som

dels utskottsut-uttalandena citeraderefereradeupptakt till de nyssen
1959, vilkainterpellationssvar från årsitt1956, delslåtandet från år

emellertid vidstannade hansistnämnda citatetbehandlats detIovan.
inte medgav handlings-neutralitetspolitikenden svenskameningen att

stormaktskrigefter utbrottetmeningen Sverigefrihet i den ettatt av
de krigföran-inträdaangripet, välja på någonkunde, attattutan avvara
förberedelserinte uttalandetDärmed upprepade han alltsådes sida. att

med medlemmaröverläggningar för militär samverkanoch stor-av en
förtroendet förville bevaraSverigemaktsallians helt uteslutna, omvar
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sin försvarspolitik.utrikes- och
Även 1968 års deklaration inte rörde säkerhetspolitikens militäraom

aspekter, får Erlanders citatförkortning värd att notera.anses vara
Möjligen regeringenansåg interpellationssvaret 1959år alltföratt var
långtgående i sitt avståndstagande från fredstida förberedelser för en
militär samverkan med andra länder, något skulle kunna förklarassom
med det inrikespolitiskt inflammerade läge då rådde. 1968 årssom
deklaration förefaller således markera återgång till den gällten syn som
före 1959.år
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3 Relevanta försvarsbeslut m.m.

3.1 Säkerhetspolitisk bakgrund

Den tidsperiod omfattas kommissionens uppdrag från detsom av sena-
1940-talet till slutet 1960-talet sammanfaller med första hälftenav av-
det kalla kriget. synnerhetI det första årtiondet perioden präglades iav
Europa osäkerhet framtiden i många avseenden. Omedelbart efterav om
det andra världskriget rådde fattigdom och till och med isvält många
länder, industri och infrastruktur sönderslagna krigshandlingarvar av
eller i behov omfattande modernisering, den politiska stabilitetenav en
hotades inre oro.av

Säkerhetspolitiskt blev det ganska efter krigsslutet klart desnart att
allierade nationerna bara hållits den nödvändighet krigetsamman av som

Tyskland och Japan skapade. Jalta-överenskommelsen från februarimot
1945 mellan Stalin och de västallierade inrymde möjligheter till skilda
tolkningar. Det visade sig Stalin successivt stärkte kontrollen deöveratt

Östeuropai besatts den sovjetiska armén. Samtidigt stodstater som av
det klart vidde den tiden kommunistiska partierna i de västeuro-att stora
peiska stod under starkt inflytande från Moskva.staterna

Moskvas beslutsamhet vidmakthålla den interna kontrollen inomatt
östblocket sig åtskilliga konkreta uttryck under perioden, Prag-tog t.ex.
kuppen 1948,år nedslåendet i Berlin 1953 och iår Ungern årav uppror
1956, upprättandet Berlinmuren 1961 och invasionenår Tjeckoslo-av av
vakien 1968.år Det första försöket avskära Berlin från kontakter medatt

åren 1948-49 hotadeväst därtill utvecklas till militär konfrontationatt en
med västmakterna.

Koreakriget åren 1950-53 och Cubakrisen 1962 hadeår särskilten
allvarlig innebörd för de öst-västliga relationerna. Koreakriget uppfatta-
des sålunda många i och då i Sverigeväst även iett stegav som en- -
allmän kommunistisk expansion, skulle kunna iövergå Öp-snartsom nog

krig i Europa. Det fick därmedäven avgörande betydelse for depet
västliga politiska och militära åtgärderna för lång tid framåt.

Det sovjetiska försöket installera kärnvapenmissiler Cuba leddepåatt
till mycket stark amerikansk reaktion. Under några veckor 1962åren
uppfattades världen införstå hotet kärnvapenkrig. Krisensettom av-
veckling i huvudsak sovjetisk leddereträtt emellertid in motgenom en

varaktigt stabilare relation mellan och De grundläggandeöst väst.en
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ideologiska motsättningarna bestod visserligen, överensparternamen var
förebygga det kalla kriget övergick i väpnad konflikt.att attom
harDet redan väst åren vidtog olika åtgärder förantytts att attgenom

stärka sina positioner i ekonomiskt, politiskt och militärt hänseende. Det
första viktiga beslutet den amerikanska Marshallplanen 1947årvar av

amerikanskt stöd till Europas ekonomisk-politiska återuppbyggnad.om
I 1948 ingick Storbritannien,så Frankrike och Beneluxstaternamars
Brysselpakten försvar. I april 1949 ingicks Atlantpaktengemensamtom
såsom säkerhetsallians mellan Nordamerika och antal i Väst-ett stateren

bl.a. Danmark och Norge. Två därefter fickår den fastareeuropa, en
organisation och militär ledning under beteckningen NA-en gemensam
TO. Västtyskland integrerades något 1950-taletpå i de västligasenare
försvarsgemenskaperna. Av dessa två allianser fick AtlantpaktenNATO
alltsedan 1949 denår helt dominerande rollen, medan Brysselpakten och
dess efterföljare Västeuropeiska unionen W EU länge förde obemärkten
tillvaro.

västligaDen militärstrategin byggde under 1950-talet till dominerande
del den amerikanskapå överlägsenheten beträffande kärnvapen som
tänktes balansera den östliga dominansen i synnerhet beträffande
markstridskrafter. Efter hand byggdes den konventionella kapaciteten

så 1960-taletpå hoppades åtminstonepå inledningsvisatt attupp, man
kunna stå konventionellt anfall österifrån med konventionellaemot ett
stridsmedel. Det 1960-talets strategi beskrevs i denna andasena som
flexibelt gensvar flexible response, i kontrast till l950-talets massiva
vedergällning massive retaliation.

De svenska säkerhetspolitiska perspektiven påverkades naturligtvis av
de internationella händelserna, färgades också våra speciellamen av
historiska erfarenheter och vårt geopolitiska läge i närheten ettav som
hotfullt uppfattat Sovjetunionen. Föreställningarna vårt säkerhetspoli-om
tiska läge kommer belysas i det följande inom för beskriv-att ramen
ningen försvarsbesluten Till den bild framgår därur böretc.av som
fogas, de svensk-sovjetiska relationerna under perioden belastadesatt av

antal akuta händelser nedskjutningen den svenska DC3anett ochav
Catalinan 1952,år antal spionaffärer under 1950-talet slutligenett samt
spionaffären Wennerström, avslöjades 1963.årsom

Även Finlands ställning centralt svenskt intresse. inledningenIvar av
perioden de svenska bedömningarna Finlands framtid tämligenav var om

pessimistiska. Finland stod under starkt tryck såväl politiskt militärtsom
från Sovjetunionen, åskådliggjort den vänskaps-, samarbets- ochav
biståndspakt VSB-pakten Finland hade ingå 1948.år Detattsom sov-
jetiska basområdet i Porkala bestod till och med 1955,år och den s.k.
nattfrosten kastade skuggor l950-taletsöver sista del. 1961 års notkris,
slutligen, följdes med uppmärksamhet den sidan.även på svenskastor
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3.2 skandinaviska försvarsförhandlingamaDe och
ställningstagandena till dessa 1948-49år

I detta avsnitt redovisas bedömningar och ställningstaganden i samband
med försvarsförbundsförhandlingarna mellan Danmark, ochNorge
Sverige 1948-49. Den utförliga redovisningen skallår bakgrundmotses

den utredning gjordes i förhandlingarnasamband med sinpåattav som
tid striktmed sekretess och intill nyligen varit hemlig handling.omgavs
Endast de huvudsakliga slutsatserna har blivit offentlsålunda igen redovi-
sade Dessutom berörs i det följande särskilt frånyttrande de svenskaett
kommittéledamöterna till den svenske försvarsministern i samband med
förhandlingarnas avslutande. dokument torde hittills ha varit käntDetta
enbart i mycket liten krets.en

3.2.1 Bakgrund

Efter andra världskrigets slut och samlingsregeringens avgång på som-
Östen1945 hoppades den regeringen, med Undén utri-maren nya som

kesminister, segrarmakterna i kriget skulle fullfölja sitt samarbete,att
särskilt inom Nationerna. StormakternaFörenta i FNs säkerhetsråd hade
i fått särskilda befogenheterFN-stadgan och särskilt attansvar enas om
kraftfulla motåtgärder varje angreppshandling. Som imedlem FNmot
hade Sverige blivit förpliktat medverka i sådana åtgärder säker-att som
hetsrådet beslöt från stormakterna.någonutan veto av

Regeringen beskrev vid tid inte sin utrikespolitikdenna neutrali-som
tetspolitik. sådant ordval kunde nämligen ha intrycketEtt Sveri-gett att

räknade med konflikter mellan stormakterna inte hellerochge nya
erkände FN-medlemskapets innebörd, nämligen Sverige i viss, tillsatt
vidare okänd utsträckning hade från möjligheten till neutralitet.avstått
Samtidigt framhöll regeringen det förmodan uppstodatt motom en
tendens till uppdelning stormakterna i läger, Sverigestvå så måsteav
politik icke låta sig drivas in i sådan gruppering eller block-attvara en
bildning.

När motsättningarna mellan tilltog i börjanstormakterna 1948,årav
förklarade regeringen inför februari 1948riksdagen den Sverige4 att
inte önskade ansluta sig till stormaktsblocknågot eller för-genom
handsengagemang möjlighetavhända sig och utanförstårätt att ett nytt
krig I 1948 påbörjades brittisk-amerikanskade kontaktermars som
under de följande månaderna till förberedelserledde för At-närmare
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lantpakten.
Möjligheterna till skandinavisknärmare samverkan försvaretspå

område regeringen på allvar till övervägande under april 1948.tog upp
Det skedde främst under intryck Norge, under de förstaattav som
efterkrigsåren intagit ungefär allmänna utrikespolitiska hållningsamma

Sverige, allt tydligare sökte formnågon anknytning till väst-som av ny
makterna, varit Norges allierade under världskriget. För attsom
undvika utrikespolitisk splittring i Skandinavien regeringen beredden var

skandinaviskt försvarsförbund.prövaatt ett
Till bilden hörde, Sverige vid denna tid den helt dominerandeatt var

militärmakten i Skandinavien. Norges försvar tämligen svagt, trotsvar
kunde dra erfarenheterna från krigstidens deltagandeatt pånyttaman av

den allierade sidan och gynnades militärgeografin. militäraDanmarksav
situation oförmånlig.ytterstvar

Efter överläggningar i utrikesnämnden föreslog förUndén regeringar-
i Oslo och Köpenhamn i början maj 1948 under-na av en gemensam

sökning försvarsförbund skulle utanför varjestå grupperingettav som
andra makter. På norsk sida önskade förutsättningslös ut-av man en

redning, inte skulle utesluta olika tänkbara former anknytningsom av
i slutetvästerut. Först augusti 1948 kom överens hur kom-av man om

mitténs mandat skulle beskrivas offentligt. skedde iDet kommunikéen
från det skandinaviska utrikesministermötet den 9 september. före-Där
kom ingen precisering den säkerhetspolitiska linjen i ställetutanav

det rådde en viss skillnad i de säkerhetspolitiskapåattangavs synen
problemen mellan de länderna. kommunikén fastslogsI ocksåtre att
utredningen skulle gälla frågan militärt samarbete mellan de län-treom
derna, dvs. andra, mindre långtgående alternativäven fulltänatt ett
försvarsförbund skulle undersökas.

De specificerade, hemliga direktiven för utredningen fastslogs vidmer
skandinaviskt 1948.3försvarsministermöte den oktober15 Vad gällerett

alternativet försvarsförbund förutsattes inget länderna förhandpåatt av
skulle ha ingått militära avtal med andra alternativetFör partielltstater.
försvarssamarbete fanns inget motsvarande förbehåll fastslaget i direkti-

För båda alternativen gällde kommittén skulle klargöra, vilkaattven.
behov de länderna ha för försörjningsmässig militäroch hjälp undertre

olikade faserna försvarskamp eventuell angripare.motav en en
Till ordförande i den svenska delegationen landshövdingen Carlutsågs

ÖvrigaHamiltoni svenska ledamöter riksdagsmännen Elon Anders-var
son5 Andersson°fp och Sven s generalmajor Nils Swedlundsamt
chef för Försvarsstaben. Sven Andersson blev under kommittéarbetet

Thapper7statsråd och då Fridolf s.ersattes av
Kommittén redovisade sitt 400-sidiga betänkandenästan den januari14

arbete1949, dvs. efter månaders Betänkandet skrivet växelvisär påtre
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A-C. Del Ai huvuddelarskandinaviska språken och uppdelatde tretre
domine-den volymmässigtdirektiven och del B,redovisar ärsomm.m.

civila ochexpertutredningar300 sidor, olikarande ca utgörs avav
själva kommitténssakkunniga. C 34 sidormilitära Del utgörs sam-av

direktivmed kommitténsbedömningar. tillsammanslade Den återges
bilagasom

Expertutredningama i3.2.2 del B

den strategiska miljönSynen pd

ochmellan Förentaredovisades jämförelseInledningsvis staternasen
krigsberedskap.och ekonomiskaekonomiskaSovjetunionens resurser

efterkrigstidens tänkande domi-denBeskrivningen återspeglar hur nära
potentialensföreställningen långsiktiga ekonomiskanerades denav om

betydelse.
om styrkeförhállanden framgårföljande avsnittet MilitäradetAv

landstridskrafter i EuropaSovjetunionens dominans i vad gällde ca
jämfört140 divisioner, med1.700.000 fördelade Västspå cacaman

divisioner.organiserade i 15800.000 mindre del cavarman, varav en
amerikanska kontinenten. frågastyrkor den IHärtill kom vissa på om

Sovjetunio-till fördel. lflyg utföll jämförelsen däremotflotta och västs
ii USA flottan och flygetmarkstridskrafterna,dominerade sålundanen

invasionenlita främst tillfredstid. Sovjetunionen bedömdesvarje fall i
amerikanskt håll ansågsbetvingelsemedel, medan påmilitärt mansom

bombflyget och atombomben,det strategiskasin lit till i första handsätta
motståndarensinledningsvis kunde riktasvåldsamma slagvarigenom mot

sjö- ochKontinentmakt stod sålundamilitära och civila krigsapparat. mot
samlad i hjärtatluftmakt. Sovjetunionens starkt överlägsna armé,Om av

ytterligtenligt kommitténtill anfall hade västmakternaEuropa, skulle gå
europeiskaanfallet, innan detta nådde den väst-möjligheter hejdasmå att

kusten.
kapacitet för aktio-Sovjetunionens militäraavsnittet berördes ocksåI

Skandinavien. Värt är att motmot att notera resp.angrepp norraner
lugnt riskernaSkandinavien stod i förgrunden, medan påsödra togman

Östersjön.egentligakustinvasion denför tvärs överen
Skandinaviensi följande avsnittbedömningar understryksDessa ett om

sammanfattningsviskommunikationer där detMilitaergeograji og
framhölls.

liggerSovjetunionen behärskade territoriernaförhållande till deI av
frångriptång, kan slutasSkandinavien i öppen genomnorrsomen

ochmilitärt nordligaste delarnakombinerade operationer demot svaga
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från söder kombinerade operationer de föröver den anfallandegenom
i områdena i Danmark och Sydsverige.stort sett Mengynnsamma
Skandinaviens ytvidd och långa utsträckning i och söderstora norr
försvåra samverkan mellan sådanatvå griptänger och möjlig-en ge
heter till försvar i syfte vinna tid och hålla förbindelsernasegt att

En förutsättningvästerut öppna. för sådant djupförsvar deärett att
mellersta delarna Skandinavien kunna försvaras flyganfall ochmotav
luft- och kustinvasion.

Skandinaviens försvarsmöjligheter

Detta avsnitt berör antal centrala frågor kring de strategiska målen förett
tänkt sovjetisk aggression Skandinavien, angriparens anfallsplanmoten

och stridskrafter, skandinaviska försvarsprinciper inklusive samverkans-
behov mellan de länderna, behov vidareutveckling de län-tre treav av
dernas försvar Erforderlig och önskvärd hjälp från vastmakternasamt

Diskussionen uppdelad nioär på angreppsfall, de åtta första allavarav
ligga inom för allmänt krig i Europa och det niondeantogs ettramen

förutsattes inträffa i läge där allmänt krig inte utbrutit ochännuett
Sovjetunionen sökte överraskande Skandina-att ett motgenom angrepp
vien säkerställa skyddet sin flank inför det förutsedda utbrottetav norra

storkriget.av
Som strategiskt mål för i den skandinaviska riktningenangreppet

Sovjetunionen önskade utsträcka sin säkerhetszon fram tillantogs, att
Atlantkusten i det dubbla syftet förekomma västmaktsaktioner frånatt
eller Skandinavien, och utnyttja skandinaviska basområden förattgenom
offensiv sjö- och flygkrigföring västmakternas förbindelser. Kommit-mot
ten menade, det i och för sig sannolikt sådant intresseatt att ettvar
förelåg, det kunde ifrågasättas Sovjetunionen med hänsyn tillattmen om
det allmänna politiska läget och de militära styrkeförhållandena vågade
eller önskade initiativ till krig. Kommittén utgick likväl frånta ett nytt

Sovjetunionen under vissa förhållanden kunde det fördelaktigtatt attanse
tillgripa krig.

skandinaviskaDen försvarskommittén korn inså på de allmänna ut-
gångspunkterna för försvaret Skandinavien, inklusive samverkansbe-av
hovet mellan dess länder.

Inledningsvis konstaterades och detta bedömning, giltig bådevar en
med och försvarsförbund inte i längden kunde avvärjautan ett att man

bistånd västerifrån. Försvarsförberedelserna i fred ochangreppet utan
strategien i krig därförmåste utformas förutsättningarså, skapadesatt
för erhålla såväl militärt understöd hjälp med livsviktiga för-att som
nödenheter. Grundtanken därförmåste vinna tid, hålla såatt att utvara
länge, understödsaktioner västerifrån hann genomföras. En strategiskatt
defensiv, syftade till fördröja fienden, måste tillämpas. Efterattsom
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skandinavi-till delar detkunde krigsutvecklingen ledahand att stora av
styrkor sammanhållas inomoch kvarvarandeska området måste uppges

flygplatsersina hamnar ochområden, grundsådana på var avavsom
strategiskteller eljestsärskild vikt för förbindelserna västerut som var

betydelsefulla.
samverkansbehoven mellan dede framtidabedömde dåHur treman

Öresund,gällde försvaret sågsavseende, främst vadländerna l något av
symmetrisk uppgift för de berördaprincipielltsamverkan stater-som en

i heltSverige den hjälpandei övrigt uppfattadesMen partensomna.
självklarhet bakgrundutsträckning, vilketdominerande mot avvar en

antalvid aktuella tidpunkten. Ettmilitära dende ländernastre resurser
betänkandet.redovisades ikonkretiseringar dettaav

uppgiftdansk-svenskOresund skallFörsvaret en gemensamav vara
sjöstridskrafter skolaförsvarsgrenar. Svenskastridskrafter allaför ur

invasionsföre-sjöstridskrafter för förhindradanskasamverka med att
flygstrids-genomfart SvenskaBornholm Kattegatt.mot samttag av

ochvid Bornholm, Själland, Bältenkrafter medverka offensivtskola
medverka iflygstridskrafterSverige skall med sjö- ochi Kattegatt.

sjö- och flygstridskrafterOslo-området. Sverige skall medskyddet av
Skagerack.i skyddet förbindelsernamedverka västerut genomav

norskalandstridskrafter samverka medmed flyg- ochSverige skall
Trondheims-området.stridskrafter vid försvar av

övrigt skola vid behovterritorium iSvenska baser och svenskt upp-
stridskrafter.danska och norskalåtas för

styrkor.utnyttjas svenskabaser skola kunnaNorska av
såda-för alla ländernasamverkansuppgifter tillkommadessaUtöver

kommunika-underrättelse-,kust- och luftbevakning,berörana, som
signal- och underhållstjänst.tions-,

kommittén tillbakgrund övergickallmännaMed dessa resonemang som
särskilt intresse vadsamverkan. Avförsvarsgrensvis ärdiskuteraatt som

land- ochdessa,flygstridskrafterna bakgrund änsades attmot meravom
luft-, mark- ochsåvälsnabbt kan koncentrerassjöstridskrafter, mot

medSamverkansbehovet markeradesområdet.i skilda delarsjömål av
jaktstridsled-luftbevakning ochsålundaframhölltydlighet. Man attstor

varje land och sammanknytas såeffektivt inom[böra] organiserasning
till-Skandinaviens kravdet samladeenskilda landetssåväl detatt som

ombaserasflygstridskrafterna kundeViktigt ocksågodoses. attvar
angelägetFramför allt bedömdes detolika länderna.mellan de attsom

flygstridskrafter tilloch norskaöverföra danskai vissa lägen kunna
svenska baser.

lösanuvarande försvarmedavsnitt MöjligheterföljandeI två attom
Önskvärda förbättringaroch páräkneligauppgifterna samtresp. om

till dessa baserings-återkom bl.a.uppgifternabegränsningari manev.
och niosålunda, mellanSverige sadesdelavsnittetproblem. l att sexom
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baser kunna upplåtas för tillträde försyntes danska och norska flygför-
band beroende hur planläggning i detalj utformas.av en gemensam
Generellt betonades behovet stärka luftförsvaret och därvid byggaattav

modern luftbevakning och jaktstridsledning.ut en
Delavsnittet berör också vissa svagheter i allsidig svensk operativen

förmåga, innebar beroende olikaatt västmakts-som typerman var av av
insatser mot mål utanför det skandinaviska området för effektivtett
samlat försvar. Detta berörs nedan.

Erforderlig och önskvärd hjälp från västmakzerna

Rubriken återfinns ordagrant i betänkandet.

Redan i det föregåendenärmast avsnittet i betänkandet hade behovet av
västmaktsinsatser till indirekt hjälp för Skandinaviens försvar berörts.
Bl.a framhölls där i fråga försvaret Skåne, det fanns riskerattom av att

kraftigt tryck från ryskt flyg baserat iett Nordtyskland kunde äventyra
de svenska arméreservernas rörlighet. Därför, framhöll spelaman,
västmakternas aktioner de ryska flygbaserna avgörandemot roll.en
En brist förmåganavsåg skydda sjöförbindelsernaattannan västerut.

De svenska sjöstridskrafterna på Västkusten kunna icke än påannat
mycket kort sikt påtaga sig det fulla för såväl offensiv krig-ansvaret
föring sjöfartsskydd. Avsevärd samverkan fordras med danskasom
och norska sjöstridskrafter. Kan sådan samverkan icke påräknas,
uppstår behov västmaktshjälp för skydd förbindelserna västerutav av

i skandinaviskaäven farvatten.

Avslutningsvis framhölls i detta avsnitt.
Intet länderna kan iän mycket begränsad omfattningav annat åtaga- -sig den viktiga luftstrategiska uppgiften anfalla ryska utgångsbaseratt
för flygstridskrafter, invasionsstyrkor och robotprojektiler. Detta
kommer bli särskilt kännbart inom områdenatt kortapå avstånd från
ryska flygbaser, nämligen i Danmark och Sydsverige och farvattnen
söder därom i Norrland. Det kommer också blisamt svårtatt att
minera utanför fientlig kust, varigenom försvaret kustinvasionmot
särskilt i Danmark och Sydsverige försvåras. För anfall ryskamot
baser och förbindelselinjer utefter rysk kust behövs därför under alla
förhållanden västmaktshjälp.

Mot denna bakgrund sammanfattades sedan i avsnittet med ovanstående
rubrik behovet västmaktshjälp. För Danmark och Norge befanns deav

Ävenmateriella bristerna för Sveriges del noterades betydel-stora.vara
sefulla brister. Viss del bristvarorna bl.a. på flygmaterielområdetav

dock beställd och under leverans.var
Följande avsnitt med underrubriken Väpnat understöd vid krigsutbrott

och därefter omfattar knappt två sidor, drygt hälften återgesvarav
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i det följande.extenso
Eftersom det ryska flyget kan verka från baser i Finland och Nord-
tyskland, vilka ligga skandinaviskt territorium, kommernära de skan-
dinaviska ländernas krigföring i hög grad påverkas flyg-detatt av
tryck, kunna hemort och stridskrafterutöva allamotsom ryssarna ur
försvarsgrenar.

Därför det från första krigsdagenär angeläget, flygstridskrafteratt
tillhörande västmakterna bekämpa ryska flygplatser och robotbaser.
Det också viktigt västmakternas flygstridskrafterär bekämpa ryskaatt
örlogsbaser och ilastningshamnar, försvåra ryska förbindelser påsamt
sjön mineringsverksamhet i ryska farvatten och andra för degenom
skandinaviska stridskrafterna otillgängliga vattenområden försvåra de
ryska strids- och transportfartygens verksamhet. Lika betydelsefullt är
det de för de skandinaviska ländernas uthållighet nödvändiga för-att
bindelserna med västmakterna skyddas deras sjö- och flygstridskraf-av
ter.

Ovan nämnd verksamhet kan och bör bedrivas västmakternaav
led i derassåsom operationer.egna

övrigt fordras iI nuläget västallierade förband insättas i Skandi-att
navien inom för de nordiska ländernas försvarskamp. Ettramen egen
sådant västmaktsingripande torde i första hand komma att attavse
lämna sådan hjälp, de skandinaviska stridskrafterna behöva för attsom
kunna hindra eller åtminstone fördröja rysk invasion. Fören upp-
nåendet detta mål följande hjälp önskvärd skandinaviskärav ur syn-
punkt.

flygvapnetFör behövs dagjakt och nattjakt för luftförsvarets stär-
kande. För denna hjälp bliskall effektiv fordras luftbevakningatt att
och jaktstridsledning utbyggd och anpassad till västmakternasär stan-
dard. invasionsförsvaretsFör stärkande behövs attackförband. För att
denna hjälp med flygförband olika slag skall kunna insättas fordrasav

avsevärd utbyggnad flygbassystemet.en av
sjöstridskrafternaInnan inom de skandinaviska länderna hunnit bli

utbyggda, det i första erforderligthandär västmakterna utöka denatt
operativa verksamheten i Skagerack mineringsverksamhet ochgenom
ubåtsjakt; de dansk-norsk-svenska sjöstridskrafterna starktom enga-

i försvarsuppgifter i Kattegatt, vid svensk västkust och norskgeras
sydkust kan sjöfartsskydd västmakternas försorg behöva be-genom
redas ända fram till respektive skandinaviska länders territorium. I
Nordnorge det önskvärt västmakterna sinär öka operativa verk-att
samhet såväl med övervattensfartyg hangarfartyg ubåtar samtsom
Norges västkust med ubåtsjakt. Det önskvärt lätta sjöstrids-attvore
krafter före krigsutbrott baserades i Kielområdet.

Det icke möjligtär angiva hur lång tid det skulle insättaatt taga att
operativ hjälp i Skandinavien. Tiden blir i väsentlig grad beroende på
...i vilken grad förberedelser vidtagits. Följande beräkningar kan
tjäna ledning för bedömandet.som

Lantstridskrafter. Den erforderliga transporttiden 3 4 veckor.a
Ar hjälpen inte förberedd kommer härtill den avsevärda tid, kom-som
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förlöpa innan ilastning kan börja.attmer
Siöstridskrafter. från baser i Storbritannien inom ett par

ygn.
Flygstridskrafter. Om förband skulle finnas tillgängliga i USA för
insättas understöd med basering i Skandinavien och hjäl-att som om

icke förberedd, kanär beräkna det kan till 8-9att tapen man upp
veckor, innan de kunna börja verka. Om hjälpen förbereddär och

förband finnas tillgängliga i Europa kan tiden kanske nedbringasom
till få dagar.några

Det följande underavsnittet materieltillförsel under krig är ytterstom
kortfattat och har begränsat intresse i relation till kommissionens upp-
drag.

Som påpekats tidigare utgick den samlade expertbedömningen i kom-
mittébetänkandet väsentligen från samtidigt sovjetiskt påett angrepp
Danmark, Norge och Sverige led i stormaktskrig. I betän-ett ettsom
kandet ingår emellertid också redovisning vissa särförhållandenen av
avseende anfall inledningsvis, i läge där stormaktskrigetett ännuettsom
inte brutit koncentreras Skandinavien.på intresseAv följandeut, är
bedömningar.

Samverkansuppgifterna böra angivits i krigs-artvara av samma som
fall ADNS. De måste emellertid komma i andra hand, eftersom det
primära säkerställaär återupprätta sammanhanget i varje landsatt
militära dispositioner. frågaI jaktförsvar, flygspaning, luft- ochom
kustbevakning och väderlekstjänst böra dock samverkansuppgifter

kunna lösas.snarast

lårfgrderligoch önskvärd hjälp i krig från västmakterna. Iden angivna
förutsättningen har läge skisserats, i vilket västmakternas beredskapett

låg,är så snabbt ingripande väsentlig omfattning knappastatt ett av
kan hjälp,Den möjligenväntas. skulle kunna erhållas, torde beståsom
i sjöstridskrafter och strategiska flygstridskrafter, i Jylland dock even-
tuellt lantstridskrafter frånäven Sjö-västzonen. och flygstridskrafterna
böra i första hand insättas ryska invasionshamnarmot samt transporter
sjö- och luftledes. l den demån skandinaviska länderna eventuellt-med nämnda hjälpaktioner lyckas ordna försvaret bjudaoch motstånd-ökas förutsättningarna för hjälp med andraäven medel.

3.2.3 Den skandinaviska försvarskommitténs överväganden
och slutsatser i del C

Allmänt

Den samlade kommittén inledde betänkandets avslutande huvuddel med
rekapitulera direktiven, vari ingick främst klarläggaatt dels denatt

militära förmågan vissamöta dels behovenatt gemensamt angrepp, av
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hjälp°försörjningsmässig och militär under de olika faserna för-av en
angripare.svarskamp eventuell Kommittén konstaterade vidaremot en

ingick uppgifterdet också i dess med tanke alternativetpå för-att att
i fred försvarsförbundsvarssamarbete försöka klargöra, vilkapåutan

områden dylikt samarbete borde genomföras och vilka former detett
borde ha.

Efter i allt väsentligt sigha ställt bakom expertutredningarna redo-att
visade kommittén vissa generella bedömningar, alltså giltigaansågssom

formenoberoende för samverkan. fann SkandinaviensMan försvarattav
innefattade uppgifter, borde lösas i samverkan mellan stridskraftersom
i de olika länderna. förutsättning förEn samarbetsuppgifterna skulleatt
kunna lösas bästa ja, i vissa fall,på vad luftbevakning-sätt avsågt.ex.-

för samarbete huvud skulle kunna komma till inomståndöveratten,
rimlig tid omfattande förberedelser teknisk organisa-ochattvar, av-
torisk hade vidtagits och övningar redan iägtart gemensamma rum
fredstid.

förberedasSamarbete kunde inom för försvarsförbund. Sam-ettramen
arbete förberedaskunde också sådant bindande förbe-avtal,utan ett men
redelserna kunde då inte drivas långt inom försvarsförbund.så ettsom

Förberedelserna borde främst sikte friktionslös samverkanpåtaga en
mellan de ländernas militära ledningar grundad påtre en gemensam
strategisk uppfattning. För åstadkomma bred och ensartadsåatt en

för militäragrundval beslut möjligt borde underrättelsetjänsten i desom
länderna iarbeta kontakt.näratre

Förberedelserna för direkt samverkan på det taktiska området borde
omfatta tilllämpning olika instruktioner terminologi, signal- ochav -
kryptotjänst, positionsangivelser, beredskapsgrader o.s.v.

Eftersom Skandinavien inte kunna hålla i längden hjälpansågs ut utan
stridskrafter utifrån, och eftersom utbyggandet de skandinaviskaav av

militärstyrkorna grundas leveranser utifrån,måste borde iman av-
seende materiel eftersträva möjligapå överensstämmelse med för-största
hållanden i de länder, varifrån hjälpen respektive leveranserna skulle
komma.

luftbevakningenFör kust- och för väderlekstjänsten borde åt-samt
gärder vidtagas, gjorde det möjligt vid givet tillfälle utnyttjaatt ettsom
dessa tjänstegrenar och med tillräcklig snabbhet; motsvarandegemensamt

flygsäkerhetstjänsten.gällde Signalförbindelserna borde utbyggas för att
åstadkomma möjlighet till samarbete mellan respektive militära ledning-

Detta också nödvändigt med hänsyn till kust- och luftbevakning-ar. var
samordning och särskilt för möjliggöra ledningattens en gemensam av

flygoperationerna inom vissa områden.
Det bör understrykas redovisade bedömningargångän atten ovan

ellertilllämpliga oberoende försvarsförbund bildadesansågs ettav om
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inte.

Försvarsförbund

Kommittén övergick därefter till i punkter redovisa viktigare prin-att sex
ciper inom för försvarsförbund. Med viss förkortningettramen var
dessa följande.

Förpliktelse till militärt samarbete solidaritet i händelse av an-
grepp-
Samordning ländernas utrikespolitik.av

3 Möjliggörande obetingad och ögonblicklig utlösning förbunds-av av
förpliktelsema.
Utbyggande ländernas försvar med hänsyn till det samlade tör-av

behov.svarets
Samordning den militära ledningen.av
Samordning vissa folkrättsliga bestämmelserav m.m.

Den verksamheten fredi borde kännetecknas följande.gemensamma av

Samverkan mellan de militära ledningarna.
Samordnad underrättelsetjänst.
Standardisering i främst materielhänseende.
Samordning krigsmaterieltillverkning och lagringav av av
krigsförnödenheter.
Samordning forskningsverksamhetav m.m.
Gemensamma övningar.
Samordnad luft- och kustbevakning, väderlekstjänst och flyg-
säkerhetstjänst.
Förbättrade interskandinaviska signalförbindelser.

9 Förbättring vissa interskandinaviska kommunikationer.av
Förberedelse utnyttjande lufttransportkapacitet.gemensamtav av

ll. Revision tillträdesbestämmelser för militära enheter i fredstid.av

Militärt samarbete fredi försvaryörbundutan

Kommittén rekommenderade inledningsvis, försvarsför-ävenatt ettom
bund inte förelåg, borde eftersträva genomföra samverkan iattman en
fred på så många möjligt de områden, i punkternasom av som angavs
1-11 Ett dylikt samarbete skulle kunna i vissa avseenden fåovan. storen
betydelse med tanke det fallpå länderna befann sig i krig samtidigt.att
Därtill kom, samarbete i fred kunde i förberedel-utgöraatt ett etappen

för eventuellt försvarsförbund.ettserna
Det stod samtidigt klart för kommittén, omfånget det praktiskaatt av
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nödvändighet blisamarbetet i fred försvarsförbund med måsteutan
begränsat.

till kommentera de elva punkternaKommittén gick sedan över att
situation försvarsförbund. Medenligt med avseende på utanenovan
följandeförkortning slutsatsernanågon var

Samverkan i den militära ledningen kunde inte drivas långtså som
försvarsförbund.vid ett

i viss utsträckning samordnasUnderrättelsetjänsten kunde på mot-
svarande vid försvarsförbund.sätt ettsom

kunde genomföras iStandardiseringen materiel mångaav m.m.
viktiga avseenden.

betydelsefull samverkan avseende krigsmaterieltillverk-Någon4. mer
kunde åstadkommas försvarsförbund.ning knappast utanm.m.

fortfarande möjligheter samordna forskningen.fanns godaDet att
övningar inte kunna genomföras iGemensamma bedömdes samma

och storleksordning vid försvarsförbund.omfattning ettsom
Samordningen luft- och kustbevakning, väderlekstjänst ochav
flygsäkerhetstjänst etableras i vid förbund.kunde sett ettstort som

kunde iinterskandinaviska signalförbindelserna utbyggasDe samma
förelåg.utsträckning förbundettsom om

kommuni-förhållande gällde beträffande interskandinaviskaSamma
kationer.

utnyttjande10. Bildandet SAS möjliggjorde visstett gemensamt avav
lufttransportkapaciteten förbund.även ettutan

förbund intell. Tillträdesbestämmelserna kunde revideras även ettom
förelåg.

försvarsför-Skandinaviens försvarsmöjligheter. förFörutsättningarna ett
samarbeteband respektive partiellt militärtett

skandinaviska kommitténs uppgift lämnaDet ingick inte i den någonatt
försvarssamarbetet,rekommendation i det skandinaviska utanstort om

regeringar möj-endast utföra utredning för de ländernastreatt en av
försvarsförbund partielltligheterna och förutsättningarna för ett ettresp.

försvarssamarbete. Iden samlade kommitténs avslutande framträddetext
vissa åsiktsskillnader mellan sidan Danmark och denå Norge, åena
andra Sverige i försvarsförbundet, pekade frampå mot sam-synen som

i förhandlingarna veckormanbrottet några senare.
förInledningsvis återkom kommittén i eniga bedömningar till värdet

enskilda landet försvarades effektivt, och till betydel-helheten detattav
hjälp utifrån.sen av

uppfattningen ländernaKommittén därför den ochär att vart ett avav
genomföra försvars-och länge möjligtsåatt upptagagenom som en
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kamp bidrager till de båda andra ländernas försvar.
obrutet försvarssystem inom de områden,åstadkommandeFör ettav

periferiförsvar för utnyttjandedär ländernas det centralamöts, samt av
taktisk lämpligaste börförsvaret det synpunkt samverkanpå sättetur

skandinaviska styrkorna kunna inledas vissa områden.mellan de på
fred.icke möjligt rad förberedelser träffas redan iDetta är attutan en

sådana förberedelser tjäna växelverkan tillMen även genom en
ieffektivisering den militärtekniska utvecklingen ochvart ett avav

länderna underlätta tillförandet hjälp utifrån.samt av

till nödvändigheten biståndde avslutande sidorna återkomPå man av
utifrån.

försvarsförbundOverhuvud starkt understrykas, ellermåste påatt ett
förberedd samverkan mellan de skandinaviska ländernasätt treannat

fred medverkanicke utesluter nödvändigheten hjälp utifrån. I ärav
modernisering.nödvändig för försvarets uppbyggnad och Skulle de

understöd utifrån redan i inledandeangripas, erfordras väpnat ett
dylikatid, kan förväntas förflyta, intill dess understödskede. Den som

erhållas utnyttjas, inga förbe-omfattande slag kan och omav mera
vidtagits i fred, exakt angiva torde kunnaredelser hava svårär att men

tidsfaktor i olikatill åtskilliga månader.uppskattas Denna måste
avvägningen Skandinaviens försvarsförbe-avseenden inverka på av

redelser.

norska ledamöterna betonade det preventiva elementdanska ochDe som
reak-föreligga ... i den grad angriper med aktivskulle må regne enen

i angriperen da vil frasjon fra de andre stormakter, det måtte gå ut
Skandinavia vil utlöse motforholdsregler med innsatspåat et avangrep

samlede ökonomiske militaere styrke. Inte iVestmaktenes ettensog
sigtidsperspektiv skulle Skandinavien kunna försvara självt underlängre

tid. Det vil i slik situasjon nödvendig med milita-någon längre en vaere
hurtig effektiv hjelp vil barefra Vestmaktene. Enstötte og vaereer

fred.mulig den forberedt iom er
begränsade sig till allmänt konsta-svenska ledamöterna däremotDe att

utifrån i händelsemöjligheterna erhålla biståndatttera att av an-
sannolikt skulle bliva därest de länderna förenadestörre, tre voregrepp

ömsesidiga solidaritetsför-i förbund de icke åtagit sig någraänett om
pliktelser.

Om hjälp från västmakterna vid ledamö-behovet ett angrepp varav
explicit ville skrivasålunda svenskarna inte under påDetöverens.terna

fred. de fram-hjälpen borde förberedas i Däremotatt var som ovanvar
dels understöd utifrån erfordradesgått beredda konstatera väpnatatt att

försvarskrig, skulleredan i inledande skede dels detett att taett av
få understöd inga förberedelser vidtagitsåtskilliga månader dyliktatt om

i fred.
Slutsidorna domineras också diskussion, avseende hurav en annan
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borde i olika fall intedär hela Skandinavien, endastparterna utanagera
eller två dess Sovjetunionen. Denna diskussionstateren av angreps av

har ingen omedelbar bäring kommissionens arbetepå förefaller hamen
betydande allmänt intresse för perspektiv depå skandinaviskaett att ge

förhandlingarnas sammanbrott.
vad gälldeI de studerade angreppsfallen, inledningsvis tillett ettav

Danmark begränsat gick åsikterna sålunda isär till den grad, attangrepp,
de danska och norska kommittémedlemmarna redovisade bedömning,en
de svenska I sak bestod åsiktsskillnaden i danskar ochatten annan.

tillansåg Danmark begränsatnorrmän bara in-att ett angrepp var en
ledning till operation hela Skandinavien ochmot att gemensamten age-
rande därför nödvändigt från första stund.var

Svenskarna däremot hävdade Danmark i praktiken inte kunde för-att
och svenskt och norskt ingripande skulle elleratt ettsvaras vara mer

mindre bortkastat. kundeDet sålunda icke militär synpunktur envara
ostridig fördel för Norge och Sverige utfästa sig under allaatt att om-
ständigheter bistå Danmark, slog svenskarna fast.

förtjänarDet svenskarna inte hade några motsvarandeatt noteras att
svårigheter det gällde tanken gripa vid inledningsvisnär på att ett
isolerat på Norge.angrepp

Åsiktsgrupperingen sålunda följande. Parterna överens ettvar var om
solidariskt agerande endast Norge eller för den delen Sverigeendastom

Vid till Danmark begränsat bereddanorrmännenettangreps. angrepp var
till solidariskt agerande, däremot inte svenskarna, åtminstoneett men
inte förrän Danmark byggt sitt försvar.upp

3.2.4 särskildaDet yttrandet m.m.

Samma dag kommittén avlämnade sin de fyra svenskarapportsom avgav
kommittéledamöterna Hamilton, Elon Andersson, Thapper och Swed-
lund, mexl kontrasignatur den svenske kommittésekreteraren Sverkerav
Åström, förtroligt särskilt yttrande, ställt till den svenskesträngtett

5.försvarsministern. bilagaYttrandet återges i Där påpekades inled-
ningsvis, vissa svenska synpunkter danskpå och norsk medverkanatt
i försvarssamarbete kommittérapporten] kommit bliett gemensamt att
mindre framträdande.
Främst gällde tveksamheten försvaret.det danska

Eftersom oklarhet råder försvarsorganisationens framtida utform-om
ning ha de danska bedömandena möjligheterna försvara Dan-attav
mark och samverka övriga skandinaviskamed länder fått karaktä-att

allmänna teoretiska uttalanden, icke och i fallmångaägaren av som
måhända icke komma få täckning ireell den danska försvarsor-att en
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ganisationen. leder de svenska ledamöterna till,Detta det erfordrasatt
västmaktshjälp i omfattning för täcka bristerna.stor att

Den samlade slutsatsen, denna bakgrund, intressant.ärmot
Enligt delegationens mening uppbyggnad Danmarks ochär en av
Norges försvar grundläggande betydelse för Skandinaviens för-av
svarsmöjligheter. Om försvarsförbund skulle bygga på utrikespoli-ett
tiska förutsättningar, föranleda västmaktshjälp för uppbyggnadattsom

Danmarks och Norges försvar uteblir, måste sådant förbundettav
därför avstyrkas. försvarsförbundKan däremot bygga på förut-ett
sättningar, medgiva tillräckligt materielleveranser frånstorasom
västmakterna, bör det komma till stånd.

Överbefälhavaren Helge understöddeJung dessa synpunkter i yttrandeett
6.den januari,21 bilaga instämde sålunda iHan allt väsentligtav se

i utredningens slutsatser och de svenska ledamöternas särskilda yttrande.
betonade behovetHan snabb upprustning Danmark och Norgeav en av

och knöt försvarsförbund till detta. Blev den snabbanyttan ettav upp-
rustningen inte möjlig, borde dock försvarssamverkan i fred ägaen rum
mellan de länderna. betonade vidare,Jung intetre att ett upprustatens
försvarsförbund i längden kunde uthärda anfall från stormakt. Väst-en
lig stormaktshjälp därför avgörande betydelse, dennaoch hjälpvar av
skulle bli verksammare och kunna insättas snabbare, ömsesidigaom
förberedelser vidtagits i fred.

3.2.5 Vad hände sedan

Förhandlingarnas avslutande 1949i januari

fortsattaDen inleddes i själva verket redan dagarna innanprocessen
den skandinaviska kommittén hade avlämnat sitt betänkande, i och med

mellan de ländernas utrikes- försvarsministrarmöte och iett tre stats-,
Karlstad 5-6 januariden 1949.

det solidariskaFrågan försvaret Danmark löstes attom av genom man
från svensk sida förklarade sig beredd omgående ingå förpliktandeatt ett
försvarsförbund, avvakta uppbyggnaden Danmarks och Nor-utan att av

försvar. förtjänarDet det just refererade yttrandetatt noteras attges
från den skandinaviska kommitténs svenska ledamöter, som avgavs

vecka gicknågon i riktning.senare, annan
I fråga försvarsförbundets västmaktsrelationer bestod emellertidom

den tydliga skiljelinjen mellan och Sverige.Norge Norrmännen ville inte
avkall det skulle finnaspå form västanknytningnågon medattge av av-

seende materielleveranserpå både i fred och samverkan i krig, låt vara
visade betydande öppenhet i vad formerna.avsåg De svenskaatt man en
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fast sinregeringsrepresentanterna för sin del höll vid grundsyn för-att
fritt från syfta till krig.bundet skulle stormakterna och neutralitet istå

de ledande västmakternas inställningMen med på sonderaattman var
till sådant skandinaviskt förbund.ett

1949svenska regeringens redogörelse i riksdagen den 9 februariDen
förmedlar intrycket Karlstadsdiskussionerna uteslutande fråganavsågatt

förpliktande försvarsförbundet, dvs. den skandinaviska kommit-detom
första uppgift. det partiella försvarssamarbetet, kom-Den andra,téns

inte.menterades däremot
norska regeringen orienterade dagar den s.k. Spesi-Den några senare

alkomiteen i sin praktiska funktion motsvarande svenskadennärmast
Utrikesnämnden Karlstadsförhandlingarna. Resultatet blev närmastom

tidigare, kompromisslösa hållningentill den detåtergång nären mer
västmaktsanknytningen. Samtidigt kvarstod den svenska inställ-gällde

ningen efter föredragningar i Utrikesnämnden.
delegatio-Vid det följande i Köpenhamn den 22 januari fannmötet

för regeringarnabestod företrädare och parlamenten, attavnerna, som
skillnaderna i grundläggande ståndpunkter bestod. Som följd dettaen av

30kunde det avslutande med delegationerna i Oslo den 29 ochmötet
januari betraktas formalitet.närmast som en

debatter den 9 februari 1949Redogörelser och riksdageni

februari redogjorde utrikesministrarna för förhandlingar-Den 9 ochstats-
följdei sin kammare riksdagen. Därpå ganska omfattandena var enav

debatt. Vid de identiska redogörelserna i kamrarna regeringentog som
överväldigande majoritetsina utgångspunkter övertygelsen atten av en

sig till stormaktsblockdet svenska folket inte önskade ansluta någotav
samför-sig uttryckligt alliansfördrag ellerett ett tystgenomvare genom

konflikt.militärt istånd uppträdande händelsegemensamtom av en
fanns explicitden inledande regeringsredogörelsen ingen kommentarI

förplik-det partiella försvarssamarbetets framtid i läge där detettom
förbundet fallit alternativ. debatterna framförde fleratande bort Isom

försvarsförbundettalare allmänt förhoppningen, misslyckandet medatt
skandinaviskanordiskainte skulle försvåra det samarbetet i övrigt. Två

inläggen, intressant den skandinaviska kommitténs svenskatvåav nog av
Fridolfparlamentariker Elon Andersson fp och Thapper s, berörde

sittmilitära samverkan direkt. Andersson framhöll sålunda iden mer
inte borde andrainlägg i kammaren, helt glömma bort detFörsta att man

i direktiven för utredningenalternativ, densom angavs gemensamma en
försvarssamverkan utanför förpliktande försvarsförbund. Allti fred ett

inte vinnas åtskilligt vinnas,kunde på den kunde kundevägen, men som
värde för den händelse Nordens folk sina kraftermåste spännavara av
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Ävenförsvar.för Thapper i Andra kammarenett gemensamt om var
långt försiktig, förefaller det inte heller han uppfattademer som om
utfallet förhandlingarna något entydigt avståndstagande frånav som en

samverkan.begränsadmera
Regeringen redovisade i sin inledande deklaration ingen uppfatt-egen

ning i frågan behovet västligt stormaktsstöd. Frågan korn emel-om av
lertid i debatterna. Elon Andersson ledamot den skandinaviskaupp av
försvarskommittén, just nämnts sade i kammaren.Förstasom

Det centrala problemet i denna diskussion givetvis, huruvidaär ett
nordiskt försvarsförbund under alla omständigheter tillräckligt förär

Nordens säkerhet och i händelse skyddaatt desstrygga av angrepp
integritet. För min del hyser jag ingen tvekan den frågan måsteattom

nekande.besvaras

Han kommenterade sedan statsministerns återgivna referens till denovan
skandinaviska kommittén.

Jag har det intrycket, detta mycket referat,är inteatt ett vagt som ger
rättvisa den mycket centrala plats denna erinran hade i för-som
svarskommitténs bedömande försvarsförbundets förutsättningar ochav
möjligheter.

I Andra kammaren berördes frågan västhjälp Gunnar Hedlund ochom av
Bertil Ohlin. förreDen framhöll möjligheten för de skandinaviskaatt
länderna hålla tills hjälp utifrån eventuellt kom bordeatt ut större,vara

alla hjälptes åt. Vetskapen härom i vissmåste verka avhål-måntreom
lande den Skandinavien.på ämnade angripasom

Ohlin utgick direkt från försvarsmöjligheterna vid ettmer angrepp.
Det klart varje skandinavisk samverkan i viss mån skulle ökaattvar
riskerna för Sverige, den skulle å andra sidan öka utsiktervåra attmen
icke bli angripna skapaoch möjligheterstörre till effektivt försvar ochett
därmed till hjälp från andra i händelse stormaktsangreppatt stater ettav
skulle hinna fram innan hela Skandinavien ockuperats. Vårt säkerhetspro-
blem, underströk Ohlin, oupplösligt förknippat med möjligheten attvar
i krig västerut.upprätthålla kontakter

I debatternas slutskede återkom de båda statsråden med sitt inlägg.var
Erlander gick då långt, låt inom för kommentarvara ramen en om
behovet starkt svenskt försvar, i sin föröppenhet hjälpett att mottaav
ocheller erbjuda stödjepunkter för vi skulle bli angripna, ochväst om
markerade samtidigt sambandet mellan försvaretdet starka och förut-
sättningarna för västsamverkan. Han trodde det svenska folketatt var
berett öka ansträngningarna för freden påatt sättatt trygga samma som
under andra världskriget, nämligen vårt försvargöra såattgenom
starkt, det skulle dröja så länge för angripare slå nedatt att atten oss,
de honom eftertrådda baserna hinna förvandlas till baser för den andraav

i kriget. Därefter fortsatte han.parten
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försvaratstarktSkandinavien till såförvandlahjälpasLåt ettattoss
territorium spelas överbetyder, vårtpåfäste, attatt ett ossangrepp

stormaktsgrupp.angripandeickeförbasområde en annan,som

Sverige skullesjälvklara idetformulering visade på emottaDenna att
beredvillighetframgickdärutöverlandet Men atthjälp enangreps.om

viktigtskulle haförsvaret,stärkaåtgärder förfredstidavidta att somsom
Erlanders kommentarOchhjälpen.möjligtdetdelsyfte göra att mottaatt

tankeledytterligareexplicit formverket ii självainnehöll nära ettnog
disponeraskommaterritoriumskulleangripna, vårtvi blevOm att av

basområde.stormaktsgrupperingenvästligadvs.andraden som

58 och dess1958 FBFörsvarsbeslutet3.3

förberedelser

Bakgrund3.3.1

omvälvande. Dethittillsefterkrigstidensförsvarsbeslut8195 års mestvar
internationella hän-prägladtidsperiodförbereddes under storaaven

in-svenska försvaretsdiskussion detprägladesdelser. Det omav en
fyrasamförstånd mellan de störstapolitisktIriktning och resurser.

be-flygvapnet påprioriteringbl.a.beslutadepartierna avom enman
för-moderniseringtekniskallmänflottan,kostnad främst avenomav

med 212försvarsanslagenuppräkningårlig reellochsvaret avenom
materielinne-sammansättning,försvaretsBeslutet kom att styraprocent.

be-viktig fråga,l970-talet. Iinstyrka långt påoch operativahåll en
intei sak docksamförståndkunde någotkärnvapen,träffande svensktett

slutligamed detuppskovpolitisktoch frågan löstesnås, ettgenom
ställningstagandet.

före försvars-undermiljön årensäkerhetspolitiskainternationellaDen
1948Tjeckoslovakien årihändelsernafortfarandebeslutet präglades av

dödStalins1950-53.Koreakriget1948-49Berlinblockadenoch samt
för-grundläggandeförhoppningarlett tillvisserligen1953 hade enom
detdämpades kraftigt närpolitik, dessaSovjetunionensändring menav

1956.slogs årungerska upproret ner
Marshallplanen årinletts medkonsolideringdenfortsatteI väst som

etab-1949 ochAtlantpakten åringåendetformellaoch med det1947 i av
1951.NATOförsvarsorganisationen årdenlerandet gemensammaav

USA, i viss månhälft svaradeförsta1950-taletsFortfarande under
dendominerande delenden heltStorbritannien, förmedtillsammans av

liksomNATO-staternakontinentalamedan demilitära styrkan,västliga
perspektivmening.i militär IfortfarandeDanmarkochNorge svagavar
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den kvantitativt väldiga sovjetiska militärkapaciteten formulerade NA-av
TO inledningsvis 1951-52 planer på omfattande uppbyggnad deen av
konventionella stridskrafterna. Till del förverkligades dessa planeren
efter hand i och med Västtyskland medlem i NATO ochatt upptogs som
dess upprustning inleddes. De samlade planerna på konventionellen
upprustning hade emellertid lagts hyllanpå redan i och med Eisenhower-
administrationens tillträde 1953.år Receptet blev i stället, skulleatt man
förlita sig på sin överlägsenhet i kärnvapen och bärare för dessa inom

för doktrinen massiv vedergällning.ramen om
En ytterligare, viktig faktor i vad gällde den internationella säker-

hetspolitiska miljön utgjordes den militärtekniska utvecklingen. Iav
synnerhet beträffande kärnvapnen ägde upprustning hosen enorm rum
stormakterna, och vapenbärare med allt längre räckvidder tillkom i form

Ävenflygplan och, efter hand, ballistiska missiler. de konventionellaav
stridsmedlen utvecklades i mycket snabb takt.

Överbefälhavaren ÖBbl.a.Mot denna bakgrund ville redan hösten
1953 inleda långsiktig planering det svenska försvarets eko-en mer av
nomi, organisatoriska utveckling och materielanskaffning. Dessa studier

ÖBredovisades samlat vid två tillfällen, 1954åren och 1957. Rege-av
ringen fann det inte möjligt lägga förslag direkt till 1955 riksdagårsatt
på basis förslagen från år 1954, menade beslut före-måsteutan att ettav
gås grundliga överväganden. viktigasteDen åtgärden i detta syfte blevav

tillkalla 1955 försvarsberedning,års med uppgiftatt inom Försvars-att
departementet under departementschefens ledning biträda med översyn

ÖBs förslag till krigsmaktens fortsatta utveckling. I beredningenav
ingick för vartdera de fyra partierna,tre största där-representanter av
ibland, förutom alltså försvarsminister Torsten Nilsson ordförande,som
två de borgerliga partiledarna, Jarl Hjalmarson och Bertil Ohlin.av

Det märka,är beredningen inte parlamentarisk försvars-att att var en
kommitté den kom känneteckna det 1960-talet ochtyp attav som sena
årtiondena därefter. Dessa kommittéer har sålunda haft själv-senare en
ständig uppgift i vad gäller bedömningen den säkerhetspolitiska miljönav
och försvarets planering. 1955 försvarsberedning,års däremot, hade
formellt närmast samrådsfunktion högstapå nivå i vadsett avsågen

ÖBregeringens beredning de förslag framlades se vidareav som av
avsnitt 3.3.7.

Mot bakgrund härav det inteär överraskande det slutliga ställnings-att
tagandet, i form 1958 försvarspropositionårs med tillhörande riks-av

ÖBsdagsbehandling, korn innehålla omfattande redovisningaratt av
studier, medan beredningens ståndpunkter det gällernär de generella
säkerhetspolitiska förhållandena inte framträdandenågot utrymme.gavs
Däremot kom beredningen till helt grundläggande ställningstaganden i
planeringsfrågor.
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ÖB3.3.2 54

säkerhetspolitiska utgångspunkter

skandinaviskasäkerhetspolitiska bedömningar från denKontinuiteten i
ÖB 54 samtidigt vissa1948-49 till påtaglig,försvarskommittén är som

iockså uppmärksamhet dentillkommande förhållanden stor senaregavs
och den strategiskaviktigaste dessa kärnvapnensstudien. De två av var

NATO dess in-luftkrigföringens växande roll tillkomsten ochsamt av
tegrerade militära struktur.

de strategiska för-Följande citat illustrerar uppfattningen i stort om
hållandena.

Östblocket förfogar överlägsna och flygstrids-armé-över numerärt
krafter.

främst StaternasVästblockets styrka ligger i dess Förenta över---
kapacitet, i dess överlägsna sjö-ekonomiska och industriellalägsna

försteg ifrågastridskrafter och starkare strategiska flyg i desssamt om
atomvapen.

och Storbritannien faller uppgiftenFörenta Staterna uppsättaatt
offensiv. enlighet härmed särskiltstridskrafter för strategisk I har,

flygstridskrafter-ökad tyngd de strategiskai Staterna, lagts påFörenta
na.

Från västmaktshåll finnas uttalanden, tyda den uppfattningenpåsom
relativt kort skede medsannolikt skulle inledaskriget ett strate-att av

atomkrigföring.gisk

krigstida intressen för det nordiska området i högStormakternas ansågs
dels till flygstrategiska förhållandena, dels till detgrad knutna devara

Oresundförmodade sovjetiska behovet och Bälten.passage genomav
Skandinavien skulle Ost fördriva från deGenom erövring Västen av

utbyggda flygbaserna oçh i övrigt förhindra Västsi fredstid även
Ost betydelsefulltbasering där. del skulle vinna basom-För ettegen

fri för sina sjöstrids-råde för ubåtarpå den norska kusten och passage
Ostersjön Skandinaviskt territorium skullekrafter mellan oçh Atlanten.

för flygstridskrafter.kunna utnyttjas Ostsäven
Ostdel väsentligt i det längsta hindra nåFör detvästs är attatt

bibehålla positioner i ochdessa fördelar och därför sina Norgeatt
fördelaktigt förDanmark. bedömas VästDet måste även attsom

ingripa sjö- flygstridskrafter från Skandinaviskt terri-kunna med och
flank förbindelser kontinenten, i Ostersjön ochtorium och påöstsmpst

avet.s1

ÖB gick sedan in och Danmarks försvarsbetingelser ochpå Norges
tid försvara Danmark ochkonstaterade möjligheterna under långatt att

förstärkningar, kunde erhållasNorge starkt beroende devar av som
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utifrån. Understöd utifrån kunde till början främst lämnas med flyg-en
och sjöstridskrafter, medan väsentliga arméstridskrafter knappast kunde
påräknas.

Efter ha redovisat bedömning de ryska militära handlings-att en om
ÖBmöjligheterna i Finland kom sedan Sverigespå situation. Han

tryckte därvid dels flygvägarnapå för strategisk luftkrigföring gickatt
Sverige, delsöver Sverigepå och Norge eller mindre bildadeatt mer en

försvarsmässig helhet.
Det delär såsom Skandinavien, vårt lands strategiska be-en av som

delse och därmed riskerna för indragas i krig framträda.t att ettoss
verige ligger mitt i de flygvägar, med sannolikhet komma attsom

utnyttjas frånVäst baser Islandpå och Grönland för strategiskt.ex.av
luftkrigföring Ost. Likaså komma Osts naturliga flygvägar bl.a.mot

dessa baser och sådana i Norge gå över svenskt territo-mot mot att
rium. långaVår landgräns Norge medför detta land ickemot att utan
mycketst0ra svårigheter torde kunna försvaras Sverigeväst,av om
fallit i Osts händer. Det svensk-norska kommunikationsnätet vidareär
så sammanknutet, invasion österifrån Norge medatt störreen av
styrkor icke torde kunna genomföras tillgång till svenska kommu-utan
nikationsleder. Slutligen Sverigeär strandägare vid Ostersjöin-ett av
loppen.

ÖBSynen hjälppd utifrân 54i

ÖBbl.a.Mot denna bakgrund bedömde isolerat krig Sverigeatt ett mot
mindre sannolikt. Behovet hjälp utifrån i samband medvar ett stor-av

maktskrig påtagligt inte.sig vi indragna i kriget ellervar vare var
Resonemangen i långa stycken parallella med den skandinaviskavar
försvarskommitténs några år tidigare. En inte oviktig emel-nyans var
lertid den skandinaviska försvarskommittén hade betonat nödvändig-att

ÖBheten hjälp redan i inledningen krig. I fanns54 inte dettaettav av
krav omedelbarhet, bedömningen i stället Sverige påutan attvar
längre sikt beroende understöd utifrån.var av

ÖB återkom till de strategiska frågorna. Inledningsvis berördes olika
betvingelsemetoder, med fokusering flyg-på och fjärrvapenanfall inteen
minst huvudstaden. Man måste därvid räkna med riskenmot ävenatt

Ävenkärnvapen kunde komma utnyttjas. risken för klassiska inva-att
sioner berördes, dock med reservation likartad med den skandinaviskaen
försvarskommitténs, bl.a. geografin bristen fartygstonnagepåatt samt
och lämpligtpå belägna flygbaser utgjorde väsentliga restriktioner för
angriparen.

ÖB redovisade sedan sin hurpå starkt det svenska försvaret bordesyn
nämligen så starkt insatsen vid anfall Sverige inte kundeattvara, ett mot

i rimligstå proportion till de fördelar, skulle kunna vinnas,anses som
vissa principerpå för försvarets förande förhindra angriparensamt att
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viddefensivhavet,vidsvensk markfast fot på över en segangrepp
landgränsen.överangrepp

utifrån.hjälptill behovetåterkom sedan0B av
tid skolaför vi under längretillräckligaickeVåra äro attresurser

ekonomiskt och militärtavvärja stormaktskunna utanangreppen
synpunkt inriktas pådennastrategi måsteunderstöd utifrån. Vår attur
understödasför vi i krig skola kunnabetingelserskapa stater,att av
biståintressenförenligt med sinafinna det att oss.som

ÖBÄven kanexplicit i 54,förekommerformuleringen inte manom
ochförsvaretdetuttrycka dess grundtankesammanfattningsvis egnaom

försvar till dessnationelltföljande formelutifrån ihjälpbehovet av
anlända.hjälp hinner

inteockså,underströkshemliga versionendenI atttexten manav
bombinsatser,strategiskabistånd,snabbt utöversig någotkunde vänta

ÖBs ord.medeller,
västmakternalämnasunderstöd icke kandirektnågot...att oss av

strategiskaVästsidanskrigsutbrott.tid efterganska långförrän ett
dylika företag själv-fråganehurukan dockbombning omgagna oss,

västmaktssynpunkttill vadfrämst med hänsynfallet avgöres som ur
lämpligt.bedöms

inledande arbetetförsvarsberedning det19553.3.3 års -

Utgángspunkter

rekommendationersamladesinaförsvarsberedning lämnade1955 årsNär
1958 tidigare påintresset nämntsfokuseradesbörjani år somav --

ekonomi.och Dessastruktursvenska försvaretsdetberedningens påsyn
1957.underberedningens arbete årförockså ifrågor hade stått centrum
hadeberedningens tillkomst,efterden första tidenunderDessförinnan,

säkerhetspoli-vissagenomgångsig internemellertid ägnat avenman
planlades underutgångspunkter, någotstrategiskatiska och ensom

16 februariberedningen denisammanträdetvåmånadersperiod inför ett
1956.

ställning.beredningenspåminnaanledningredan härfinnsDet att om
departementsche-underförsvarsdepartementetinomuppgiftDess attvar

riktlin-tillöverbefälhavarens förslagmedledning biträdafens översyn av
för-Ordförande sålundautveckling.krigsmaktens fortsattajer för var
OllestatssekreterarengeneralsekreterareNilsson,svarsminister Torsten

Karleby.
alltså diskuterats16 februari hadedenUppläggningen genomgångenav

dessförinnan,månadernatillfällen underflertalsekretariatet vidinom ett
avseendeni väsentligasekretariatstextdisposition tilltilloch utkast resp.
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hade tagits fram. En medarbetarna i sekretariatet, generalstabskapte-av
Olof Stroh, hade redan under första halvan januari inomnen sekreta-av

riatet lagt fram promemoria, berörde Understöd utifrån. Nären som
sekretariatet inför sammanträdet och i sekretariatets distribueradenamn

promemoria Utkast till föredrag inför 1955 försvarsberedningårsen -
Sveriges läge Östoch strategiska betydelse vid krig mellan ochett
Västm och där frågan understöd utifrån,tog det följaktligenupp om var
uppenbart haft god tidatt överväga formuleringarna. Skillnadenattman
mellan de två dokumenten vad beskrivningen understöd utifrånavser av

litenär och främst art.redaktionellav

Synen hjälppá utifrân

Föredragningspromemorian för sammanträdet den 16 februari 1956
väsentlig punkt fråganupptog understöd utifrån. Detta avsnittsom en om

fogas till betänkandet bilaga Dessförinnan hade emellertidsom en
allmän strategisk bedömning redovisats, denäven delvis berördesom
bistånd utifrån. Inledningsvis betonades den fortsatt ökande betydelsen

kärnvapen och flygkrigföring. Sannolikheten Sverige skulleav kunnaatt
få direkt understöd från i detväst häftiga inledningsskedet storkrigettav
bedömdes ringa. I eventuellt skede krigetett kunde möj-som senare av
ligheten till sådant understöd Sverigeett större. följaktligenmåstevara
räkna med till början slåss direkt understöd,att och detutan alltiden var
osäkert sådant understöd kunde erhållas; sannolikt tedde sigom mest ett
understöd i form krigsfornödenheter och enstaka flyganfall med ellerav

atomvapen. Det indirekta understödetutan bedömdes viktigare.som
Det indirekta understöd vi kan få Västs operationer,som genom
minskar Sovjets möjlighet till kraftinsats och får troligenmot oss

betydelsestörre för direktän understöd.ettoss

följandeEtt avsnitt i föredragningen berörde bl.a. Sveriges flygoperativa
betydelse för stormaktsblocken.

Om det svenska luftförsvaret föranleder Ost undvika överflyg-att
ning Sverige så underlättas kraftsamling Västs luftförsvar. Ettav av
starkt svenskt luftförsvar därför fördelaktigtär för Väst. Möjlighet

i inledningsskedet basera västflygatt i Sverige för öka detta hotatt
[mot Ost] eller reelltutöva tryck icke föreligga vittgåendeutansynes
förberedelser.

Allmänt kan Väst tillgodogöra sigsett hel del fördelar utan atten
direkt öva någon påtryckning. Vissa problem vid överflygning kan
tänkas, de kan icke så betydelseantas Väst harmen storvara attav
anledning företa sig något, skulle minska vår kraft eller vår be-som
nägenhet efter krigsutbrott fallaatt över sida.ett rätt
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Ost Sveriges luftförsvar avgjort nackdel Ett förFör är en angrepp
slå sönder det svenska luftförsvaret särskilt då luftbevakningenatt - -

tid kraftin-kan med säkerhet genomföras mycket kortpå utan stor
väsentligaste frågan emellertid den kraft, kan...Den ärsats. om som

riktas de primära målen bortom Sverige splittras de på-mestmot av
frestningar Överflygning, alternativt undvikande Sverige med-som av

effektivtför eller de ansträngningar bekämpande vårtettsom avav
luftförsvar kräver.

särskilt intresse i dessa citat tydligtAv hur osymmetrin mellan denär
förmodade västliga östliga luftförsvar framträder.på vårt Deresp. synen

fördelarna för motsvarade nackdelar förbetydande ansågsväst öst,av
och för skulle överflygningar Sverige knappast vålla någraväst pro-av

promemorian räknade sålundablem betydelse. I medstörre ettmanav
västliga överflygningar inteintresse ledde till allvar-gemensamt attav en

lig konflikt mellan Konsekvensen fick sålunda inte bli detparterna. att
luftförsvaret ned, och under inga förhållanden fick pro-svenska nöttes

blem vid överflygning resultera i Sverige hamnade östsidan ipåatt
kriget.

det sista avsnittet föredragningen återkom sekretariatet samlatI av mer
till frågan understöd utifrån. konkretiserade de grundtankarManom som
just refererats, bl.a. vad exempel direkt indirekt under-påavser resp.
stöd.

direktSom exempel på understöd kan nämnas
a Attackanfall med överskeppningsstyrka vidmotatomvapen en

invasionpågående havet.över
i anslutning till markoperationerna,b Kommunikationsbekämpning

bakom ryska styrkor vid anfall Norrbotten.t.e. mot
c Tillhandahållande eller tillförsel till ammunition ochoss av

bränsle.
d Svenska fartygs utnyttjande konvojskydd.av

Indirekt understöd kan lämnas olika och kan ha välpå såsätt stor
direkt detbetydelse understöd. I själva verket torde det också blisom

indirekta förunderstödet, kommer spela den rollenstörstaattsom oss
under krig. Som exempel indirekt understöd kanpå nämnasett

fråna Bekämpning flygbaser, marina baser, inskeppningshamnarav
vilka anfall kunna liksom kommunikationer tillutgå jag mot oss,

försörjerdessa. En bekämpning Murmanskbanan,t.e.av som
vid stridskrafterbasområdet Murmansk-Kandalaksha och ryska

Skandinavien kan få betydelse ävenmot storsom operera norra
för oss.

väsentligb En mycket del i det indirekta understödet ligger i de
operationer, binda motståndarens stridskrafter, vilkasom annars
skulle kunnat riktas eller kan tvinga motstånda-mot tom.oss som

dra bort stridskrafter, redan i strid medäroattren som oss.
c sin vidaste bemärkelse omfattarI det indirekta understödet alla

de åtgärder, till framgångarleda för då det väsentligaVäst,som
för storkriget lång sikt får sådant resultatpå vårtär att ett attoss
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fortbestånd fri nation blir möjligt.som

Trots den tidigare refererade bedömningen det indirekta understödetatt
sannolikt betydelsestörre det direkta,än handladevar av resten av
föredragningspromemorian den formen understöd. Enom senare av
reflexion kan emellertid igöras sammanhanget. De återgivnaovan ex-
emplen visar skillnaden mellan de olika understödatt i fleratyperna av
fall ganskaär subtil, något också direkt uttalas i Behovettexten.som av

planering bedömdes emellertid mindre för det indirektagemensam som
understödet. Det den bakgrundenär uppenbart de åtgärder förmot att att
främja direkt understöd berörs i det följande i högreett än gradsom
skapade förutsättningar indirekt understöd.att motta ett

På vilka kunde dåsätt direkt understöd främjasett
För alla slag direkt samverkan fordrades enligt promemorian [per-av

sonlkontakter. Dessa exemplifierades med sådana kontakter inom ut-
rikesrepresentationen, inklusive dem förmedlades försvarsatta-som av
chéer, med andra internationella kontakter med studiersamt utom-m.m.
lands militär personal. krig ellerI i beredskapsläge dvs. i krigsho-av ett
tande läge, framhöll är det både önskvärt och behövligt utvid-attman,

kontakterna antingen utbyggnad vad finns i fredga genom en av som
eller särskilda delegationer. Kontakterna ha tillräckligmåstegenom
auktoritet både i Sverige och utomlands och förfoga sambandsme-över
del med tillräcklig snabbhet, kapacitet och sekretess.

Ett integrerande utländska jaktförband i det svenska luftförsvaretav
skulle kräva omfattande förberedelser, konstaterade En allmänman.
samordning flygoperationer och begränsad insats attack- ellerav en av
bombförband för preciserade uppgifter dock bli möjlig, erfor-syntes om
derliga förberedelser i den svenska planläggningen i fred genomfördes.
En viss samordning luftbevakningen i hög grad önskvärd ochav var
kunde även möjlig.anses

Även viss marin samverkan i vad kustnära operationer be-en avser
dömdes möjlig, medan förutsättningarna för armésamverkan detpå hela

ansågs små.taget
Då det gällde operativa underrättelser betonades värdet luftförsvars-av

underrättelser, och därtill sådant berörde läget fiendesidanpåsom
beträffande operativa utrustning, moral, taktik och tecken påresurser,
anfallsförberedelser eller ändrade dispositioner överhuvudtaget Sär-
skilt viktiga de underrättelser,äro det möjligt forgör i tidattsom oss
höja beredskapen inför krigsutbrott.ett

Det avslutande stycket i hela promemorian sammanfattade betydelsen
direkt indirekt understöd och informerade vidare lakonisktav resp. om
vissa åtgärder för förbereda direktatt samverkan redan vidtagits.att

Sammanfattningsvis framhållas,må ingen kan säkert påräknaatt stat
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bästastyrkan dendenoch ärefter krigsutbrotthjälpdirekt att egna
möjligt lämna. Detblirdetunderstöd kommer,förgarantin attatt om

Förberedel-i allmänhetdet vägerunderstödetindirekta är t ngst.som
förbe-dessaunderstöd.direkt Enutnyttjaförerfordras att avser

genomföras. Vissaandra kunnagenomförda ochredanredelser äro
plan-krävasådanemellertidförberedelser äro natur gemensamav -

deblottande våraplanerinsyn i Västernsoch attläggning samt av -
genomföras i förväg.kunna

tillståndpunktpragmatiskmycketsålundaintoghuvudsak attI enman
gjorts,del hade redanerfordrades;Förberedelserunderstöd.förbereda en

principiellemellertidlågsista meningcitatetsIkunde göras. enannat
elleroperationsplanläggninginnebarSådantbegränsning. gemensamsom

iinte sig in påvilleoperationsplanerbefintligainformation man geom
regeringenövrigt vadförrestriktionerna låg närasistnämndaförväg. De

i avsnitt 2.2.beskrivits1950, såsomutrikesdebatten åruttalat ihade
samladavsnitt 3.3.7 medundernedanåterkommerKommissionen en
politi-och desssekretariatspromemorianbeskrivnajustvärdering denav

ska status.

ÖB3.3.4 57

framöverbefälhavarenförsvarsministern1957 uppdrog att taI mars
långsiktigakrigsmaktensförplaneringsunderlagkompletterandevisst

år. Ii oktoberredovisadesUppdragetutveckling. samman-samma
ÖB bedöm-säkerhetspolitiskstrategiskjusteradmedåterkomhanget en

gälleri vadintressevissainnehållerning. Denna även synennyanser av
följande.viktigastehjälp utifrån. Depå var

storkrigförloppetdet tänktaHuvudalternativet i vad gäller ett varav
kortvariga,medinledasskulle kommasådanttydligare,än attettatt

västsi-frånKärnvapnenstormakterna.kärnvapenanfall mellanömsesidiga
medSverige, i ochtillunderstödindirektinnebära attdan sov-ettantogs

bekämpades.i allmänhetkrigspotentialenhamnarjetiska baser, samtetc.
särskiltSverige införemellertid ställascenario skullealternativt storaEtt

Sverige fördeskärnvapeninsatserna,Enligt uteblevdettapåfrestningar.
stridskraf-relativtavdela störrekundeSovjetunioneni kriget, ochin sett

och detstyrkatillenbart vårVi blir hänvisadeSverige. då egenter mot
utifrån.lämnaskanunderstöd, på sättbegränsade annat osssom

ÖBÖB betydel-54istarkaremarkerade änföljande ännuI den texten
alliansanslutning be-redan i fred. Enunderstödet förbereddesattsen av

Samtidigt under-understödet.faktor föravgörandeintedömdes vara en
möjliga.inteförberedelseri den gamlatydligareströks än texten att var

landförmöjligheternagäller,[angrepps]alternativsamtliga ettFör att
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vårt erhålla militärt bistånd utifrån i händelseatt isom av angrepp
första hand beroendeär vederbörande stormakt hjälpenav om anser
befogad med hänsyn till det allmänna krigsläget. Ett lands
alliansanslutning kan visserligen politisk faktor, starktvara en som
medverkar till beslutet lämna understöd, för det militära bi-att men
ståndets effektivitet blir de allmänna strategiska hänsynen och möjlig-
heterna i sista hand bestämmande. Dock innebär det given fördel,en

understödet förberetts redan i fred. Eftersom alliansfrihetvår bl.a.om
innebär, några sådana förberedelser inte kan vidtagas,att får vi an-

därefter fördelså vi kan undvara dennaattpassa oss

ÖBDen explicita skrivningen i det öppna dokumentet 57 förbe-attom
redelser för understöd inte kunde vidtas sålundaatt utgörmotta nyhet.en
Ståndpunkten istår tydlig kontrast grundtankar i den sekretessbelag-mot
da diskussion fördes inom 1955 försvarsberedningårs ochsom som
refererats i föregående avsnitt. Kommissionen har inte tillgång till någon
information belyser bevekelsegrunderna bakom de formulering-som nya
arna.

Den grundläggande tanken försvar till dess hjälp hann anländaom
kvarstod samtidigt, vilket framgår följande citat.av

Inom de delar landet, har väsentlig betydelse för angripareav som en
eller för vår försvarsförmåga, försvaretmåste ha sådan styrka, att
angriparens vinst inte i rimligstår proportion till hans insats eller att

så lång tid, andra ingripande tillangreppet tar fördelvåratt staters
hinner sig gällande.göra

kan vi inte tillförsäkra försvarvårt sådan uthållighet, understödatten
utifrån hinner verka, minskar starkt.våra motståndsmöjligheter

En ytterligare grundtanke i det sista citatet starkt och uthålligtatt ettvar
svenskt försvar och understöd utifrån ömsesidigt förstärkandeett var
faktorer. Hjälpen utifrån sålunda inget alternativ till tillräckligvar en

ÖBförsvarsförmåga. Denna poäng återkommer sedan i redovis-egen
ning olika budgetalternativ, där på tal sådant Adamav ettman om som
innebar viss inledande minskning anslagen det alternativen av som
sedan kom genomföras framhöll vikten biståndatt utifrån komatt attav
snabbt skulle öka. Samtidigt bedömdes emellertid möjligheterna och
beredvilligheten till snabb hjälp komma minska.att

3.3.5 1955 försvarsberedningårs det avslutande arbetet-

Försvarsberedningen sitt utlåtande den 18 februari 1958 allsåavgav ett
utlåtande från Sven Andersson i egenskap ordförande i beredningenav
till Sven Andersson i egenskap försvarsminister; bytet försvarsmi-påav
nisterposten hade ägt år 1957. Utlåtandet återgavs praktisktrum taget
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in formella ändringar, del 1958 försvarspropo-årsextenso som en av
sition prop. 1958110. Efter inledandehalv sida det utrikes- ochen om
militärpolitiska läget dominerades sedan beredningens kortfattade text
helt budget-, planerings- och organisationsfrågor.av

Texten saknar helt intresse i relation till kommissionens uppgifter. Det
finns ingen helst referens till de föredragningar inför bered-t.ex. som
ningen genomfördes under 1956 och berörtsvåren i avsnittsom som
3.3.3 ovan.

3.3.6 1958 försvarspropositionårs och -beslut

ÖBpropositionenl refererades det viktigaste myndighetsunderlaget, dvs.
57, relativt fylligt. De i avsnitt 3.3.4 redovisade grundtankarnaovan

sålunda striktåtergavs och fullständigt. Departementschefen däremotgav
inte samlad beskrivningnågon den säkerhetspolitiska miljön ochav
inriktningen säkerhets- och försvarspolitiken det slag blivitav av som
praxis Vissa bedömningar återfinns emellertid fortlöpande i densenare.
huvudsakligen planeringsinriktade På tal det departements-texten. om av
chefen förordade planeringsalternativet Adam underströk han kost-att
nadsramen endast räckte till för militärt försvar deett motsom svarar

omedelbara och väsentliga behoven, varvid uthålligheten delvismest
skulle komma eftersättas. I luftförsvaret luckorskulle kommaatt att
finnas. invasionsförsvaretI skulle områden, blikunde hotade,stora som
komma i utgångsläge endast kunna bevakas och därutöver skulleatt ett

tvingas till försvagning invasionsförsvaret i åtminstone någonman av
bedömd huvudriktning. Vidare förutsågs successiv minskning deen av
marina för importskydd.resurserna

Slutligen framhöll departementschefen bl.a. försvarets fredsbeva-om
rande förmåga.

försvar blir fredsbevarandeVårt det har sådan styrka och be-om en
redskap sig osäkert och kraftödande. Vi har dåatt ett terangrepp
också utsikter tillstå dess avgörande förändringar i världslä-att emot,

läge.kommakan påverka vårtävenget att

sista meningenDen leder direkt tanken till de diskussioner indirektom
hjälp, berörts i det föregående. Textstycket i sin helhet företersom
betydande idémässiga likheter med det andra indragna citatstycket i av-

ÖBsnitt 3.3.4 hämtat från 57.ovan,
formuleringarJust ovanstående berördes ingående dåvarande stats-av

sekreteraren Olle Karleby vid kommissionens utfrågning denne. Vi ci-av
terar.

forsvarsberedning-55 föredragningarårs från FOAstaber och
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vad kunde praktiskt för vi skulle kunnagöras stå liteattom som
bättre rustade vid eventualiteten isolerat sovjetiskt anfallett motav

Vad skulle vi kunna förbereda för hjälp ifrån för klara detväst attoss.
anfallet bättre och den hjälpen så möjligt Dettaatt snart som om
försvarsberedningen.

Vad då departementschefen Ja, han talade ingen direkt klartext,sa
eftersom jag har skrivit departementsanförandet jagså vetmen

ungefär hur tankegångarna gick, och det sid. 99 istår på propositio-
Jag kan läsa det stycket följer[Här det styckenen. upp som av-

slutas med de citerade två meningarna.] den sista1 meningensovan
dunkla formulering ligger,något det vill jag påstå, ett attresonemang

kan vi hålla länge tillså dess västsidan hinner in hjälpsättaut att att
kan läge förbättras och vi har utsikt tillså vårt överlevnad. Men den

här formuleringen,allmänna den täcker både det här resonemanget
förändringar ioch andra det allmänna läget.

3.3.7 Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvis förelåg tydlig skillnad mellan de olika dokumenten
berörts i det föregående i frågan förbereda mottagandeattsom om av

ÖBunderstöd utifrån. Den versionen 54 berörde understödsfrå-öppna av
i allmänna ordalag komma in vilka förberedelserpånärmareutan attgan

härför.erfordrades 1955 försvarsberedningI års komsom man som ovan
till slutsatsen förberedelser erfordrades, vissanämnts dessaatt att av

redan genomförda och andra kunde genomföras. Enligt det öppnaattvar
ÖBdokumentet 57 ansågs sådana förberedelser given fördel,som en

samtidigt alliansfriheten bedömdes innebära intede kunde vid-attsom
Propositionen inför försvarsbeslutet, slutligen, innehöll endasttagas.

mycket inlindade formuleringar bistånd utifrån.om
En avgörande fråga för kommissionen den bakgrunden vilkenär mot

vikt bör tillmätas ståndpunkterna i 1955 försvarsberedning.års Visom
vill då först konstatera, promemoria framlagd inom beredningatt en en

formelli mening givetvis inte kan uppfattas ställningstagandeettsom
från regeringens försvarsministernseller sida.ens

Samtidigt måste beaktas beredningen hade extraordinäratt en samman-
sättning i och leddesmed den försvarsministern, två borgerligaatt attav
partiledare ledamöter och statssekreteraren i försvarsdepartementetattvar

generalsekreterare. 1 realiteten utgjorde beredningen därmed forumvar
för tvärpolitisk förhandling nivå.på hög Tyngden detta forumen av
bekräftades slutligt i och med riksdagen med överväldigande majoritetatt
bekräftade den proposition regeringen lade fram 1958,år baseradsom
på enig berednings förslag.en

Vi har tidigare konstaterat, föredragningen i beredningen den 16att
februari 1956 hade föregåtts planering under flera månader. Iav en
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januari hade utkast till föredragningspromemoria understöd utifrånett om
tagits fram. utkastDetta undergick vissa justeringar för sedan läggasatt
fram i sekretariatets inför sammanträdet. Mot denna bakgrund fårnamn
det säkert, den slutliga promemorian återspegladeattanses som stats-
sekreterarens uppfattning. Med tanke ärendets viktpå här handlade det-

fråga central betydelse för Sveriges säkerhet måsteom en av stats--
sekreteraren rimligtvis ha förankrat promemorian i allt väsentligt hos sin
chef, tillika beredningens ordförande, försvarsministern. Jarl Hjalmar-

inför kommissionen redovisade minnesbild, den framlagdasons att
promemorian personligt inlägg från Olof Stroh, skötsettvar som
sidanm, ändrar inte denna uppfattning.

När det gäller sekretariatspromemorians reella roll bör också det för-
hållandet såväl promemorian tidigaredet utkastet Strohatt över-som av
lämnats till arkiven tillmätas viss betydelse. Hade dokumenten bedömts

tillfällighetsalster framstår det osannolikt general sekreterarenattsom som
Olle Karleby hade låtit bevara dem eftervärlden.

Slutligen är såväl dåvarande försvarsministern Torstenatt notera, att
Nilsson dåvarande statssekreteraren Olle Karleby i allt väsenligtsom
ställt sig bakom den beskrivning bedömningar och ställningstagandenav
i samband med 1958 försvarsbeslut föregående.års redovisats i detsom

Sammantaget får denna bakgrund sekretariatspromemorian imot an-
slutning till sammanträdet den 16 februari 1956 försvars-uttryckaanses
ministerns fråganpå understöd utifrån hurpå sådantsamtsyn ettom
understöd hade förberetts respektive kunde förberedas. Promemorians

ÖBståndpunkt betydande mandat fullfölja och vidareutvecklaett attgav
olika militära åtgärder.

3.4 Försvarsbeslutet 1968 FB 68 och dess
förberedelser

3.4.1 Bakgrund

Av avsnitt 3.3 har det framgått 1958 års försvarsbeslut blevattovan
bestämmande för försvarets utveckling under huvuddelen 1960-taletav
vad såväl den principiella inriktningen anslagsnivån. Visserli-avser som

fattades formellt försvarsbeslut såväl 1961år 1963,årsettgen nya som
dessa bör främst prolongering, med vissa tekniskamen ses som en

justeringar, inom den i lagts fast 1958.årstortram som
fleraAv skäl ville regeringen 1960-talets slut ånyo hamot en mer

genomgripande försvaret,översyn dvs. försvarsbeslut.ett nytt stortav
förberedelsernaI för 68FB ingick liksom inför FB 58 uppdrag tillett
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ÖB genomföra vissa utredningar, rapporterades till regeringenatt som
1965.på våren Redan dessförinnan hade regeringen emellertid tillsatt en

parlamentarisk utredning skulle utreda och inkomma med förslagsom
avseende krigsmaktens och civilförsvarets allmänna inriktning, omfatt-
ning och kostnader förtiden efter budgetåret 196667. Utredningen fick

området.vittgående mandat det säkerhetspolitiskapå Till detta komett
frågan svenska kärnvapen, efter årtiondes handlings-nära ettom som
frihet föransågs slutligt avgörande.ettnu mogen

Utredningen kom avlämna sitt betänkande först i början åratt av
1968, år vad ursprungligenän En månad dess-ett avsetts.senare som
förinnan hade de borgerliga ledamöterna lämnat den till följd av me-
ningsskiljaktigheter rörande anslagsnivån. Regeringen och riksdagen
följde i allt väsentligt utredningens förslag.senare

3.4.2 Allmänt bistånd utifrån i anslutning till 68FBom

Det påtagliga frånvaron varje helstär explicit diskussionmest av som om
bistånd utifrån i försvarsutredningens betänkande i 1968och för-års
svarsproposition. Det bör emellertid den utförliga diskussionnoteras, att
utredningen och delvis dess ordförande Karl Frithiofson fördeseparat
angående svenska kärnvapen indirekt också berörde frågan andraom

ingripande, Sverige skulle angripas med eller kärnva-staters utanom
pen. kommerDetta beröras i det följande.att

ÖB, ÖBdet inledandeI underlaget från 65, berördes frågan bi-om
stånd utifrån, kortfattat.änom

ÖB3.4.3 Synen bistånd utifrånpå i 65

fråganI beroendevårt bistånd utifrån framhöll 0B i sin utredningom av
0B 65

Som alliansfri måste själva åstadkomma balanserat försvars-stat ett
eftersom inte de paktanslutna kan räknasystem, staternasom- -

med kompletteringar utifrån.
Våra kan inte bli tillräckliga för vi i alla lägen underattresurser

lång tid skall kunna avvärja stormakts politiskt, eko-utanen angrepp
nomiskt eller militärt stöd utifrån. Det torde ligga i andra stormakters
intresse lämna sådan hjälp bakgrund den strategiska be-att mot av
tydelse Skandinavien och därmed Sverige har för båda stor-som - -
maktsblocken. väsentligEn förutsättning för bistånd vårt för-är, att

har förmåga motstå under lång tidså och dettaatt ett attsvar angrepp
försvar kan föras på sådant ingripanden i olika former tillsätt, våratt
hjälp kan hinna ingriperfverka sigoch lönande för dente som
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fannsKvar alltså grundtanke vid de skandinaviska försvars-samma som
förhandlingarna åren 1948-49 och i samband med FB 58, formnågonatt

hjälp utifrån erfordrades i vissa lägen. Uppenbart emellertidärav att
behovet 1965 bedömdesår mindre kategoriskt och omedelbartsom -

inte tillräckligaansågs för vi i alla lägen under lång tidattresurserna
skulle kunna klara själva. Detta skall ställas framför allt 1949motoss

bedömning,års där talar omedelbart hjälpbehov. De troligaettman om
orsakerna till denna delvis ändrade skall beröras ytterligare i avsnittsyn
3.4.7 nedan.

3.4.4 Allmänt bistånd utifrån enligt 1965 års försvars-om
utredning FU 65

I sitt 1968 avgivnaår betänkande SOU 196810 valde försvarsutred-
ÖB ÖBsningen i referatet 65 inte återge bedömningar behovetatt av om

bistånd utifrån eller redovisa någon kommentar härtill.av egen
Den kom däremot med mycket utförlig bedömning deen egen av

säkerhetspolitiska utgångspunkterna. Under rubriken Inriktningen av
svensk säkerhetspolitik berörde FU 65 de målen för Sverigesyttersta
säkerhetspolitik FU 65 kursivering.

Vara säkerhetspolitiska mål bär allai lägen och i formeregna attvara
själva väljer nationell handlingsfrihet för inom varatrygga atten

efter vara värderingar bevara ochgränser utveckla värt samhälleegna
politiskt,i ekonomiskt, socialt, kulturellt och i varje hänseendeannat

sambandi därmed verka färutåt internationell ochavspänningsamt
utveckling.fredligen

Detta välkända formuleringar,är i antal för-upprepats ettsom senare
svarsbeslut och alltså syftar handlingsfrihetenpå vi själva skallattsom
kunna bestämma Sveriges inreöver utveckling. Det intressanta emel-är
lertid det följande stycket, där ordet handlingsfrihet utnyttjas i heltett

sammanhang, avseende förhållanden och situationer.annat yttre
Det inte förhandär på möjligt helt precisera den politikatt som en
regering i framtid kan bli tillämpa under okändaännuattsatten yttre
förhållanden. Uppgiften för säkerhetspolitikvår och för försvars-vår
planering situationer.måste skapa handlingsfrihet i framtidaattvara

formuleringDenna i själva verket i sak och delvisär också i formule--
ringen identisknära med avsnitt i regeringens redogörelse iettnog-
utrikesdebatten 18 år tidigare, den 22 1950. Utrikesministern sademars
då bl.a.

Ingen ansvarig regering kan i fredstid tilltro sig defini-närmareatt
den neutralitetspolitik, kommande regering i framtidera som en en

kan få tillämpa under okända förhållanden.ännuatt yttre
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kan hellerIngen begära vi skola inlåta förutsägel-påattav oss oss
den politiken i olika hypotetiska lägen i framtida krig.rätta ettseruom

1965Formuleringen i fötsvarsutredning markerade sålunda konti-års
nuiteten med Erlanders och Undéns från början 1950-talet,synsätt av
innebärande kategoriska ibl.a. mindre bindningar fredstid fram-vårtav
tida agerande i akut krissituation vad uttrycktes i deän änen som rege-
ringsuttalanden från hösten 1959, berörts i avsnitt 2.2. Innebördensom

det sistnämnda uttalandet Sverige inte hade handlingsfrihet iattav var
den meningen land efter utbrottet stormaktskrigvårt kunde,att ettav

angripet, välja i kritiskt läge under tryckutan att att ett yttrevara ens
inträda de krigförandes sida.på någon av

FU 65 betonade emellertid också misstankar i omvärlden viatt attom
förberedde mottagande bistånd utifrån motverkas.måsteav

För politik skall vinna förtroende fordras sidan, detvår åatt attena
inte brister totalförsvarfinns uppenbara i vilket kan anledningvårt ge
till misstanke vi redan i fred återförsäkrat hjälp utifrån föratt oss om

Åfylla bristerna i skärpt läge. andra sidan bör försvar intevårtatt ett
heller sådan teknisk utformningoch materielmässig våraattges en

uppenbarligen sig särskilt användbara för utnyttjas iter attresurser
stat.samverkan med annan

3.4.5 Frågan svenska kämladdningar och dess knytningom
till biståndet utifrån

Som i det föregående avgjordes frågan svenska kärnladd-nämnts om
ningar slutgiltigt i 68. diskussion härom framhöllFB I sin försvarsut-
redningen frågan till lands strategiskamåste värderas med hänsyn vårtatt
och säkerhetspolitiska situation i Kärnvapenstaternas påstort. egen syn
kärnvapnens roll därvid tillmätas betydelse.måste stor

65 SverigeFU utgick från militär aggression skulle ingåatt moten
led i krigssammanhang.störreett ettsom

härtillMed hänsyn det rimligt denär övervägeratt anta att ettsom
land huvudmotståndarens reak-på vårt måste kalkylera medangrepp

tion möjligheter tilloch motinsats. I all synnerhet blir detta fallet med
föravseende risken kärnvapeninsats, vilken blir alldeles uppenbarpå

kärnvapen.angriparen själv använderom

Utredningen skärpte denna argumentering ytterligare radernågra senare.
insatsDenna stormakternas naturliga återhållsamhet med kärn-av

sannolikt förrändet kärnvapen inte in landgör vårtsättsatt motvapen
kärnvapenkriget faktum nukleär insats andra målär änett motgenom
svenska. Den angripa Sverige med elleröverväger utanattsom
insats kärnvapen just i företag således kalkylera med,detta måsteav
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kärnvapen kan komma dennasättas operationatt att ävenmot om
Sverige inte har sådana vapen.

Slutsatsen Sverige iär allt väsentligt under kärnvapenpara-äratt
plyet ungefärpå kringliggandesätt länder kan sägassamma som oss

det, vilken maktgruppering eller stormakts intressesfároavsett devara
fräknas till

sistaDet citatet innehåller tankeled. Det första är det fögatre att var
sannolikt kärnvapen skulle in isolerat Sverige,sättas ochatt mot att ett
konventionellt försvar därför meningsfullt. Det andra denär attvar som
övervägde Sverige med eller kärnvapenett måste räknamot utanangrepp
med risken för stormaktsintervention med kärnvapen dennaen mot
angreppsoperation Sverige.på Det sista ledet i bedömningen innebär att
Sveriges situation ingalunda unik, den delades åtminstoneutan attvar av
alla i Norden eller till och med alla mindrestater inom ochstaterav

stormaktsallianserna i vår del Europa. andraDet tankeledetutom ut-av
gjorde sålunda specifik bedömning Sveriges situation, det sistaen av en

generell sådan.mer
Att det USA tillhandahöll kärnvapenparaplyet för Norges,var som

Danmarks och Islands del uppenbart. Utifrånär kommissionens insyn i
svensk säkerhetspolitisk analys och i konkreta militära åtgärder, såsom
dessa kommer beröras i kapitel finns ingen anledningatt att tro, att
bedömningarna för Sveriges vidkommande hade innebörd.annan

I detta speciella sammanhang, dvs. i anslutning till avvisadeatt man
svenskt kärnvapen, drog sig 65FU således inte för slutsatsen,ett att

Sverige implicit befann sig under det i realiteten amerikanska kärn-
vapenparaplyet.

Ett citat från tidskriftsartikel försvarsutredningens ordförandeen av
Karl Fritiofson förtjänar återges i sammanhanget. I artikeln återfinnsatt
bl.a. den just citerade kärnvapenparaplyet, vilken författarentexten om
i sin sammanfattning lät följas meningarna.av

Vår alliansfrihet eller inriktning neutralitet ipå krig betyder i detta
sammanhang föga något. Och möjlighetervåra föraattom ens en
sådan politik blir inte detta.mindre av

Artikeln avslutades sedan med plädering för vidmakthållet svensktetten
konventionellt försvar och med vissa slutsatser i den svenska kärn-
vapenfrågan.

3.4.6 Försvarspropositionen 1968

Själva försvarspropositionen tillförde inga synpunkter till frågannya om
bistånd utifrån. Liksom i 65FU betänkande avstod från refereraattman
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ÖB handlingsfrihet i framtidaavsnittet i 65. Dentidigare berördadet
inteutredningen hade berört heller Frågansituationer togsyttre upp.som

viss utförlighet utred-behandlats medkärnvapen,svenska avsomom
departementschefenavfördesoch i dess underlagsrapporter,ningen av

bedömning det f.n. inte lågförsvarsutredningensdelademed han attatt
kärnladdningar.anskaffasäkerhetspolitiska intressei landsvårt att

säkerhetspolitiska bedömningarnadetidigare konstaterats,harDet att
pragmatisk,58 framfördes ii samband med1948-49 FBåren enresp.

normativakontrasterade deni vissrealpolitisk mån motton, mersom
proposition intrycketi 19681959. Formuleringarna årsstilen år ger av

den klassiskaframtoningen, i och medtill den äldreviss återgång atten
neutralskyldigheterna förde krigstidafokusering påfolkrättens staten
deklareradetilltro till denBehovet skapaställdes iåter attcentrum. av

i detta fall någonockså,underströks visserligenpolitiken utanmen
politiken. Tonfalletden fredstidahänvisning till krav ärsärskild på

följandeframgår1959, vilketbetydligt stillsammare årsålunda än av
citat.

principensäkerhetspolitikförkända uttrycket vår ärDet mest om
princip hartill neutralitet i krig. Dennaalliansfrihet i fred syftande

säkerhetspolitikensvenskamålet för denibland angetts mensom
skildalita till ilandet har valt tvåde medelanvisar närmast attsom

omvärld. Denkrig har brutit i vårnämligen i fred och dålägen, ut
helt,sammanhängandeattityden i dessa två lägensvenska utgör ett

säkerhetspolitiken.traditionella svenskanämligen den
försvarspol itikenitetspolitik förutsätterSveriges neutral styrsatt a..neutralaförklaraförpliktelser vi ikläderde att ossgenomossav som

tilltro till denSverige skapakonflikt andra måstei mellan stater.en
viljan hävdaförmågan ochneutralitetspolitiken, tilldeklarerade att

avvisa företagvisad oförmågaFörmodad ellerneutraliteten. motatt
krigförandeföranledaterritorium skulle kunnavårt part attenannars

område.självförsvar söka besätta svenskti
Sverigesalltsåneutral iteten bygger påTilltron till den väpnade att

striktatillräckliga för hävda denframståförsvarsåtgärder skall attsom
förvissning sådanligger ocksåneutraliteten. tilltronI om enen

säkerhetspolitikens grunderSverige, ärinrikregslpolitiskstabilitet i att
fasta.

1949 1958jämförelse med och3.4.7 1968 i en-
bedömningsammanfattande

framgåttförsvarsbeslutbeträffande 1968 års ärVärt att notera avsom-
pragmatisktidigare,viss återgång tilldet föregående dels merenen-

minskad betoningneutralitetspolitiken, ytterligaredelsbeskrivning enav
gradsäkerhetspolitiska bedömningarna, till denibistånd utifrån de attav
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härtill skall diskuterasindirekt. Orsakernafrågan berördes endast mycket
följande.i detnågot

Återgången framställning neutralitetspoliti-till pragmatisk aven mer
kontinuitetmed markeringen medken särskilt tydliggjord i och av-

riksdagen 1950 kan ii utrikesdebatten i vårenregeringens sessyn -
avsnitt 2.2 hade1959 interpellationsvar seföljande perspektiv. I års
medför militär samverkan andraregeringen begränsat stater.utrymmet

i visstillkommit i läge mån präglatFormuleringarna härom hade ett av
halvankonfrontation mellan partierna. Förstainrikespolitisk polemik och

kännetecknats huvudsakligt samförstånd1960-talet hade däremot avav
Försvarsbeslut förefallerfrågorna. Inför 1968i de utrikespolitiska års

traditionella samför-eftersträvat hålla fast vid detsålunda haatt attman
varit kännetecknande alltsedansäkerhetspolitikens kärnastånd somom

föruppenbarligen ha inneburit nederlagandra världskriget. skulleDet ett
folket och omvärldensäkerhetspolitik inför det svenskasvensk om man

säkerhetspolitiska bedöm-bli de grundläggandeinte kunnat överens om
därför säkert liksom iDiskussionen dessa prägladesningarna. om -

samförståndsviljaförsvarsbeslut uppriktigsamband med senare av en-
hade knytning till denförde undan sådana tankeelementdär somman

partipolitiska konfrontationen.
utrednings-bröt i skedede borgerliga ledamöternaAtt ett sent avupp

försvarsansla-åsiktsskillnader beträffande de framtidaarbetet berodde på
1968 dessutom redan slutbe-Vid tidpunkten januari hadeden mangen.

bedömningarna. Samförståndet dessasäkerhetspolitiskahandlat de om
till försvarspro-i anslutningenbekräftades slutligt vid riksdagsdebatten

1968.positionen 22 majden
utifrån berördes i mindrefrågan biståndförhållandetDet ut-att om

1949, får till-1958 och, påtagligt, årsträckning år än änän nogmer
kan hänföras till den interna-skrivas betydande antal orsaker. Dessaett

till det för-säkerhetspolitiska miljön och hotbilden, svenskationella
inrikespolitiska förhållanden. sistnämnda haroch till Desvarets status

ytterligare här.i kapitel 2 och inteberörts tas upp
kännetecknades tiden eftersäkerhetspolitiska miljönVad gäller den

huvuddelen 1950-talet upplevelsenvärldskrigets slut ochandra avav av
bedömdes i utrikes-krigshot. Sovjetsystemetöverhängande västett som

militärt expansivt särskilt underaggressivt ochpolitiskt t.o.m. som
militära styrkorgällde konventionellabalans i vadStalinepoken. Någon

dominerade docki Sovjetunionenexisterade inte Europa, stort,utan
Öster-flyg och kärnvapen. IUSAs dominans avseendebalanserat av

Sverige,marin militärsjön fanns i realiteten enda utöver näm-parten
försvarat i militär mening,DanmarkSovjetunionen.ligen svagt omvar

NATO.politiskt medlem Atlantpaktenän av
detta successivt. Ett1955-65 förändrades mycketUnder perioden av
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integrerat militärkommando inom NATO hade redanupprättats år 1951.
Den amerikanska inärvaron Europa utvidgades. Norges och Danmarks
försvar förstärktes med bistånd från de västliga stormakterna. Västtysk-
land medlem i NATO, och dess styrkor börjadeupptogs successivtsom
byggas så landet slutet 1960-talet framstodatt denmotupp av star-som
kaste militära inom NATO efter USA. NATO inledde därtillparten mot
1950-talets slut diskussionen etablera särskilt militärkommandoatt ettom

Östersjön,för de danska och södraöarna BALTAP, inom denvars ram
Öster-västtyska marinen skulle spela viktig roll. Tvåpartssituationen ien

sjön sålunda trepartssituation.ersattes av en
Till detta kom den sovjetiska marina utvecklingen, bl.a. innebarsom

Östersjönpåtaglig tyngdpunktsförskjutning bort från och till Norraen
marinen, baserad vid Kolahalvön.

Därtill förbättrades, beskrivs i FU 65 betänkande, de säkerhets-som
politiska relationerna i mellan supermakterna. Främst efter Cuba-stort
krisen gick dessa i stabil period, där försiktighet, föryttersten att
undvika kärnvapenkrig, och quo-tänkandeett ansågs de vikti-status vara

kännetecknen. Föreställningarna akuta krigsriskergaste i Europaom
dämpades påtagligt.

Även den utveckling det svenska försvaret inletts i och medav som
1958 försvarsbeslutårs bör objektivt ha lett till ökat svenskt själv-sett
förtroende efter hand. Denna bedömning omgivenän vissaom av-
partipolitiska meningsskiljaktigheter framgår med all tydlighet FUav-
65 betänkande och 1968110. Materiellt och organisatoriskt kän-prop.
netecknades utvecklingen bl.a. kraftig uppbyggnad attackflygetav en av
och upprättandet moderna pansarbrigader.av

Ett betydande antal faktorer samverkade sålunda till Sverige kundeatt
uppfatta kombinationen internationell miljö hotbild svensk försvars-- -
förmåga under 1950-talet.än Behovet biståndsom gynnsammare av
utifrån bör därför ha sig mindre påtagligt tidigare,än någottett som

ÖBenligt det föregående kunde iakttas i 65. Till detta kom läget be-
träffande den konkreta biståndsplaneringen. Man hade redan i an-
slutning till Swedlunds framställningar 1949,år via diskussionen i 1955

försvarsberedningårs och antal konkreta åtgärder nått lägeett ettgenom
gissningsvis kunde uppfattas ganska tillräckligt i synnerhet isom som

perspektiv den mindre situationen. Något starkt intresseutsattaav attav
avhandla dessa frågor ytterligare fanns knappast hos någon part.

Därtill kom vissa förhållanden knutna till formerna för försvarsutre-
dandet. 1955 försvarsberedningårs hade innefattat begränsad kretsen

högpå politisk nivå bl.a. försvarsministern och borgerligatvå partileda-
re. 65FU kännetecknades bredare deltagande, något säkertettav som
också minskade benägenheten diskussion så känsligatt ta upp en av en
fråga bistånd utifrån.som
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fortfarande ikommissionen detSammanfattningsvis konstaterar att
visserligen68 finns formuleringar änmed ärsamband FB mersom

tolkaslikväl svårligen kan äntidigareinlindade än annatsom enmen
funnitinteKommissionen harfrågan bistånd utifrån.hänvisning till om

biståndsfråganrevision bedömningardetyder på någonnågot avavsom
samladförsvarsbeslut.1958 Någoni samband med årsgjordessom

förekom iliknande denunderstöd utifrånbedömning frågan somomav
sig idokument,promemoria har inte påträffats i1956 års varesenare

sammanhang.iförsvarsutrednings handlingar eller något1965 års annat
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9. sammanhanget förståsAv hjälpen tänktes komma från västmaktema.att

10. Dvs. Sovjetunionen.

Originaletll. finns i FÖD hemliga arkiv volym F I181B, RA.

12. Ibid.

13. Tage Erlander, 1940 Stockholm1949, 1973 382s.-
14. FK och AK 9.2.1949 5.nr.

15. FK 19.2.1949 5 12 och AK 9.2.1949 5 7.nr. s. nr. s.
16. FK 9.2.1949 5 24.nr. s.

17. AK 9.2.1949 5 75.nr. s.

18. FK 9.2.1949 5 21.nr. s.

19. Ibid.

20. AK 9.2.1949 5 17.nr. s.

Ibid.21. 18s.

22. FK 9.2.1949 5 55.nr. s.

Årgång23. Alltjämt starkt försvar, Kontakt med krigsmakten,ett X 1954 s.
ff.267
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ff.24. Ibid. 273s.

25. Ibid. 275s.

Ibid.26. 277.s.

Ibid. 278.27. s.

Ibid.28. 325.s.
ÖB förslag 1954. Riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling,29. Försvars-

KH-arkiv.stabenSekt I 27.10.1954 H 3825, Astnr

till Statsverkspropositionen 1958.30. Se bilaga 6 år

ÖB-förslagets31. Försvarsberedningens sekretariat, O. Stroh, PM över påsyn
framtida strategiskadet krigets gestalt på Sveriges läge och betydelse,samt

kommitté 1955 försvarsberedning.1977 års RA.nr

Kommitté 1955 försvarsberedning32. 1977 års RA.nr

utfrågning33. Vid kommissionens Jarl Hjalmarson den 7.1.1993 redovisadeav
bild vad tilldrog i Försvarsbe-denne annorlunda sig 1955något årsav somen

redning. uppfattade det sålunda promemorian understöd utifrånHan så, att om
personligt inlägg Olof Stroh, och Strohs synpunkter sköts åtett attvar av

sidan. Karleby har i brev 8.11.1993 till kommissionen kommenterat detta
Hjalmarson. Karleby betecknar i brevet uttalandet anmärk-uttalande av som

ningsvärt och missvisande. Hjalmarson enligt Karleby för övrigt den leda-var
beredningen under arbetets energiskt drev frågangång mestmot attav som om

beredningen analysera problemet med förberedd hjälp våsterifrån.måste
kommentar.Hjalmarson för avledKarlebys brev tillställdes Hjalmarsonen

ha haft tillfälle kommentera Karlebys uppgifter.emellertid kort därpå att attutan

ÖB-utredningama Årgångkrigsmakten,1957, Kontakt med XIII 195734. s.
ff.279

35. Ibid. 288.s.

Ibid.36. 292s.

195811037. Prop. 99.s.

Jfr.38. 33not ovan.

Nilsson promemoria 27.5.199339. och Karleby har under hand tillställts en av
rörande försvarsbeslutet förberedelser, upprättats inom1958 och dess som
kommissionens legat till grund försekretariat. dennal promemoria, ut-som
formningen betänkande, erinrasdet motsvarande avsnittet i kommissionensav

föri anslutning till beskrivningen den promemoria presenterades 1955av som
försvarsberedning beredningens ordförandeårs 16.2.1956 Nilssonattom var

och Karleby dess generalsekreterare. Därefter Därmed harkonstateras man an-
ledning från de promemorior framtogs inom sekretariatet ocksåutgåatt att som
i de väsentliga avseendena återspeglade departementsledningens, och ytterst
därmed regeringens uppfattning.
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Nilsson har vid telefonsamtal med kommissionens sekretariat förklaratett att
han mycket låst igenom promemorian 27.5.1993 ochnoggrant hanatt rentav
sakligt inte hade invändningnågon och knappastsett heller någotmot texten att
tillägga.

Karleby har i brev till kommissionen förklarat bl.a. promemorian återgeratt
händelseförloppet på riktigt sätt och den dokumentationett där lagtsatt som
fram och de förts beträffande spörsmålet förberedd hjälpresonemang som om
är realistiska och övertygande. Det stämmer med det kalla krigets verklighet
sådan vi dagligen upplevde den. Det riktigtär frågan förberedd hjälpatt om
uppfattades gem problem måste hanteras. liggerDet väl ocksåettsom som en
hel del i den offentliga retoriken sak, riktlinjernaatt och de faktiskavar gg
åtgärder ändå kunde företagas inom för det möjliga, detsom ramen var g

sak. Och det är riktigt gapet mellan dessa bägge saker börjadeattarman nog
vidgas vid denna tid. Men vad det hela handlade detytterst attom, var
förbereda Sveriges försvar, Sveriges förmåga överleva nation. Detatt som var
kallt krig, vi hade potentiell ñende, Sovjetunionen, vi hade bara potentiellgg en
hjälpare, Väst. Sverige alliansfritt, javisst, i syfte bevara neutraliteten iattvar

Öst,krig. Men anfölls vi, från kunde vi inte fortsätta neutrala till denatt vara
grad vi krigförande avstod från den hjälpatt kunde erbjudas Mensom som
detta måste också på något rimligt sätt förberedas Det den sanning, undervar
vilken vi hade arbeta för meningsfullt svenskt försvar.att ett

40. Säkerhetspolitik och försvarsutgifter, SOU 1968110.

ÖB ÖB41. 65, Fstsekt IV 19.5.1965 300 även 62, Fstsekt IVnr. s. se
19.1.1962 300.nr.

42. SOU 1968110 129.s.
Ibid.43.

44. AK 22.3.1950 ll 12.nr. s.

45. SOU 1968110 135.s.

46. lbid. 137.s.

Ibid.47. 138.s.

48. Karl Frithiofson, säkerhetspolitiska perspektiv fråganpå svenska käm-om
Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift 1966 314.vapen, s.

49. Prop. 1968110.

50. lbid. 71.s.

51. lbid. 62s.

52. AK 22.5.1968.
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till SverigeAmerikansk inställning4

Bakgrund4.1

vissa grundläggandekommissionen redovisatkapitel 2 och 3 harI sven-
avseende, med tonvikt frågani säkerhetspolitiskt påska bedömningar om

dennaförsvaret Sverige. Dessas påvästmakterna tillbistånd från synav
Stor-intresse. aktuellagivetvis också Närmast ärfråga är staterstortav

perspektiven delvis harde speciella norskabritannien och USA, medan
ochytterligare i kapitel 53.2 och därtill kommenterasi avsnittberörts
tillhaft tillgång endastStorbritannien kommissionenfråga harI om

de säkerhetspolitiska relationernabedömningövergripande aven mera
avsnitt1952 och redovisas nedan undergjordestill Sverige. Den år

från Sverige enligt 1950-USA, dvs. den vilkendet gäller6.1.2. När stat
få militärt understöd i krig,i första hand skulle kunna ärtalets analyser

källäget annorlunda.
föra i visst hänseende, exempel-avsågpolitik FörentaDen staterna ett

frånländer, har sålundaenskilt land ellervis gentemot ett gruppen av
dessför-policydokument,presidenten ilagts fasttid till somavannan
Securitysäkerhetsrådet Nationaldet nationellainnan har diskuterats i

de viktigaste departementen ochmedverkanCouncil, NSC under av
militärledningen. arkiv-det rikligaunderrättelseorganisationerna Isamt

1960-talet finnstill mittenframmaterial från tiden av numerasom
policydokument uppenbar särställningdessai USA intartillgängligt en

för Förentaeftersom de sålunda auktoritativa uttryckär staternas sam-
i visst avseendepolicyoch politik.manvägda intressen avsedda När en

inklusive,myndigheterochden berörda departementlagts fast, delgavs
ambassader genomförande.förförmoda, berördafår man

Fin-inklusive Sverige, ochberörde Skandinavien,dokumentDe som
hemliga topkvalificeratellerland vid sin tillkomst hemliga secretvar

secret.2 framför periodenhävdemellertid sekretessenNumera är t.o.m.
följande redovisastextpartier. I det1960, med undantag för enstakaår

1948 till 1960periodencentrala dokumenten frånde tre
Scandi-withof United StatesNSC 281 The position the torespect

navia, 1948
Scandi-withUnited StatesNSC 121 The position of the torespect

1952navia and Finland,
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NSC 60061 S. policyU. toward Scandinavia Denmark, Norway and
Sweden, 1960.

Dokumenten förefaller på brett täcka USAs säkerhets-,sättatt ett ut-
rikes- och handelspolitiska i meningen öst-väst-handel intressen. En
viktig begränsning dock, den amerikanska krigsplanläggningenär inteatt
berördes i mycket generellaän i de aktuella handlingarna,annat termer
liksom inte heller underrättelseverksamhet. ytterligareEn reservation är

dokumenten uttryckte viljeinriktning, medan det praktiskaatt en genom-
förandet kunde fördröjas eller begränsas olika skäl. Därmed saknasav
fortfarande insyn i vissa förhållanden, skulle kunna fullständiga densom
bild i de dokumenten.tresom ges

Något policydokument rörande Skandinavien förefaller inte hanytt
fastställts under 1960-talet. Därmed inte NSC 60061är till allasagt att
delar styrande för den amerikanska inställningen till Sverige undervar

deldecenniets senare

4.2 NSC 281, 1948

policy,1948 fastlagdårs i NSC 281, tillkom under detta år,sommaren
under påverkan de begynnande diskussionerna skandinavisktettav om
försvarsförbund. Den vidare internationella bakgrunden utgjordes bl.a.

Pragkuppen, den uppväxande krisen kring Berlin, den just ingångnaav
Brysselpakten sedermera den västeuropeiska unionen och de likaledes
begynnande diskussionerna transatlantisk säkerhetsallians seder-om en

Atlantpakten NAT och dess organisation NATO. NSC 281 åter-mera
speglar i flera avseenden dessa händelser.

Inledningsvis konstaterades USAs grundläggande mål i Skandina-att
vien bevara de skandinaviska ländernas Norges, Danmarksatt trevar
och Sveriges oberoende och demokrati deras vilja och förmågasamt att
delta effektivt i motståndet sovjetisk aggression.mot

Skandinavien bedömdes strategiskt viktigt för både USA och Sov-som
jetunionen. Dels låg det längs den kortaste flygvägen mellan USA och

Sovjetunionen,västra dels hade de skandinaviska möjligheterstaterna att
Östersjön.kontrollera utloppen från SovjetunionenEtt kontrolleratav

Skandinavien skulle andra sidanå kunna Sovjetunionen viktiga flyg-,ge
missil- och ubåtsbaser. Sverige hade därtill urantillgångar.stora

Det väsentliga hotet de skandinaviska ilåg sovjetiskamot staterna
diplomatiska påtryckningar eller militär attack. I perspektivytterst en av
Pragkuppen hade Norge och Danmark informelltredan begärt ameri-
kanskt militärtekniskt bistånd. Sverige däremot fortsatte hålla fast vidatt
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Sveri-amerikanska texten.itets politik citationstecken i denneutralen
andra kundeellerdet sättetpåansågs övertygat att enavara omge

Neutralitetspolitiken hindradeneutraliteten i händelse krig.bevara ettav
från den inhemska kom-avståndinte Sverige med kraftemellertid att ta

munismen.
möjligheter i längden ståhade inteskandinaviska ländernaDe atttre

utrustningtillskottanfall, med begränsatsovjetiskt ettemot ett avmen
avskräckningvissutifrån skulle de kunna skapaunderstödoch ett en

deterrent mot angrepp.
USA bl.a.bakgrund bordeMot denna

tillför knytningoch Danmarks intresse väst,understödja Norgesa.
åtskill-oförmågaSveriges synbaramissnöje med görab. markera att

Sverige siktSovjetunionen påverka påmellan ochnad Väst attsamt
onödigtvisske i former intesig till detta bordeknyta Väst; som

Sovjetunionen.provocerade

USAform utrustning etc. hademilitärt bistånd idet gälldeNär attav
policybeslut i senaten priorite-Vandenbergresolutionens ettfrånutgå

tillgodoses förstönskemål skulle den bakgrundenSverigesringar. mot
förklarat sin avsiktbehoven frånefter det mött attstateratt somman

BrysselpaktensUSA ellersamarbeta med stater.
meddessa policyrekommendationerfastställdePresident Truman

1948 281 jämförseptember NSCden såsommindre justeringar 4
bilaga 8.

1952NSC 121,4.3

frampolicydokument Utgångspunkter-1952börjanI år ett nytttogsav
Danmark hadeochi viktiga förändrade. Norgedå avseendenna var

politiksinanslutit sig till NATO, och USA hade lagt gentemotom
alliansfria politi-svenskatill tills vidare denSverige accepterandeett av

Koreakriget pågick.ken.
USAs intresse Norge,policydokumentet ilåg enligt detDet attnya

förutsättningarmaximaltDanmark och Sverige hade att mot-gynnsamma
påtryckningar aggression.sovjetiska ellerstå

nationella oberoende ochfast försvara sittSverige föreföll beslutet att
itet.begreppet neutralEmellertid förknippades landet medsin integritet.

ideologiskt anti-kommu-ochSverige traditionellt anti-rysktTrots att var
USA detNATO. förnistiskt, det inte anslutit sig till Bästhade omvore

möjligheterna tillfrämst då med hänsyn tilldetta skedde, gemensamen
framtidenför den förutsebaraskandinavisk försvarsorganisation. Men
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fick den svenska alliansfriheten politiskt faktumacceptera ettman som
och utifrån detta identifiera de åtgärder lämpligast för ökaattsom var
Sveriges bidrag till Västs försvar.

USAs allmänna attityd till Sverige borde den bakgrunden åter-mot
spegla övertygelsen formelltäven svenskt NATO-medlemskap,att, utan

försvarEuropas skulle ha Sverige knöts till ochnärmarenytta attav
samarbetade med sina NATO-grannar och med USA. I sammanhanget
noterades betydelsen tillräcklig svensk militär styrka för försvaretav en

Norge och Danmark.av
Sverige ställde redan på betydande samarbete med VästUSA.ettupp

Därför borde välvilligt på svenska önskemål bistånd. Sverigeman se om
borde få köpa materiel på grunder andraetc. statersamma som vars
förmåga försvara sig själva viktig för USA. Man borde vidareatt var
kunna tillhandahålla strategisk teknologi villkorpå till desamma som
s.k. Cocom-länderna se avsnitt 5.2. Sveriges försvar kunde stärkas ge-

utbyte militär information och ökat deltagande från svenskanom av
officerare i militärteknisk utbildning i USA. Slutligen borde Norge,
Danmark och Sverige till skandinavisk plan-uppmuntras en gemensam
läggning och strategi.

Den just beskrivna policyn fastställdes president Truman den 17av
januari 1952 NSC 121 jämför bilaga 9.som

Den hade då underbyggts sekretariatsstudie inom NSC,av en som
presidenten inte formellt ställning till. Likväl har det intressetog ett att
följa de ingåendenågot där.mer resonemangen

I studien återfinns de återgivna slutsatserna. Därutöver finnsovan en
påtaglig tydlighet det gällde det amerikanskanär intresset bistå Sveri-att

i krig. Bakom detta fanns bedömning det skandinaviskage en av om-
rådets betydelse, i allt väsentligt överensstämde 1948med USAårs.som
hade åliggande it would be incumbent the United Statesett on som
medlem FN skrida till Sveriges stöd landet blev offer förattav om
aggression. Detta gällde oberoende det handlade isoleratettav om om

eller led i storkrig. Sveriges strategiska, ekonomiska ochett ettangrepp
politiska betydelse jämförbar med NATO-medlemmarna Norges ochvar
Danmarks. ländersDessa situation skulle bli väsentligt vidsvårare en
framgångsrik sovjetisk aggression Sverige. USA hade därför klartmot ett
intresse vidmakthålla Sveriges ställning fri nation, och lämpli-attav som

åtgärder borde vidtas för hindra Sverige föll i Sovjetunionensatt attga
händer.

Man hade avsevärd tilltro till Sveriges beslutsamhet ståatten emot
krav på eftergifter i neutral itetssituation Sweden would willinglynoten
submit. Det kunde tänkas Sverige skulle kunna klara sig någorlundaatt
helskinnat i storkrig. Om, vilket bedömdes troligare, Sverigeett angreps
eller för krav, skulle det efter förmåga.stå Ju starkare detutsattes emot
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försvenska motståndet desto detta Väst. Därförvar, vargynnsammare
militärt starkt Sverige direkt amerikanskt intresse.ett ettvar
fanns, det förefaller, viktig reservation detDet enda närsom en men

gällde det fredstida militära biståndet till Sverige. USA fick inte skapa
intrycket, i Sverige eller NATO-allierade, Sverige kundebland de att

fördelaråtnjuta alla följde NATO-medlemskap iklädaett utan attsom av
sig motsvarande förpliktelser.

skall tilläggas sekretariatsstudiens fort-Det några stycken iatt text
farande hålls hemliga amerikanska myndigheterna.deav

60061, 1960NSC4.4

Behovet dokumentett nyttav

1960 policyställningstagande underbyggs i arkiven betydandeårs ettav
vissa sekretessbetingade blanka avsnitt detantal dokument, görtrotssom

möjligt följa beslutsprocessen tämligen väl.att
NSC-sekretariatet NSC Planning Board ipromemoria inomI en

19596 NSC 121 handlade väsentligendecember konstaterades att om
Finland..hemlig Finland hadeDanmark, Sverige, text.Norge, nu

dokument.behandlades i NSC 121brutits och separatut ett as now
..7, and provides for friendly military andstands deals primarily with

....
policy reconciled with continuedother relations with that Thecountry.

blivit inak-formal neutrality Sweden. Dokumentet hade någotby nu
Även problemhade med avseende dessatuellt. USA inte påstoraom

antal problem borde fannsländer, fanns det likväl Dessaett tassom upp.
väsentligen inom fem områden.

fortfarande dolt bakom hemligstämpeln. EnDet första dessa ärav
meningen We probablyrimlig gissning i ljuset följandeden därpåav

denhandlar Sverige ochcant do much about this. är att texten om
neutralitetspolitiken. Ettsvenska envisheten hålla fast vid annatatt av

kärnvapenanskaffningen.problemen den möjliga svenskavar
1960 hade uppenbarli-börjanI promemoria i manen senare marsav

framhölls det,tillgång till utkast till policydokument. Det attettgen
paragrafjämfört 1952 tillkommitmed NSC 121, hadeårs en somnu

Sverige. Paragraph 26,specifikt USAsberörde roll i försvaret onav
Sweden.specific reference Idefending Sweden, its to sam-new

NSCpolicydokumentgenerelltmanhanget påpekades det iatt ett annat,
bäring frågan To59061 fanns uttalande hade på streng-ett annat som

ofreduce the dangerthe deterrent limited aggression andthen toto
States should,the Unitedlimited aggression expanding into general war,

of intentions.communication itsin appropriate make timelycases,
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Ett samlat förslag NS C 6006

mittenI 1960 förelåg slutligt utkast för diskussionettav mars avsett
inom NSC senarenågra veckor Den inleddes med bakgrundsbe-en
skrivning för avslutas med policyrekommendationerna.att Först gjordes

synnerligen positiv politisk bedömning. detFör första de skandi-en var
naviska länderna paradexempel politiskpå demokrati. Vidare fanns
starka kulturella, känslomässiga och familjemässiga band till USA.
Därtill åtnjöt de länderna avsevärd internationell prestige,tre och deras
stöd för USAs politik därför värdefull tillgång. Slutligen skullevar en
varje sovjetiskt hot skandinavisk säkerhet orsaka allvarligmot blandoro
andra nordeuropeiska NATO-allierade.

Norge och Danmark fast förankrade i NATO, framhölls det, ochvar
det osannolikt Sverige skulle önska försvagaytterst NATOattvar genom
deras utträde. Alla länderna vidare bestämdatre motståndare tillvar att
Östersjön gjordes till ett slutet hav i folkrättslig mening eller till en
kärnvapenfri zon.

Militärstrategiskt det skandinaviska området viktigt för bådevar
NATO och sovjetblocket. Det utgjorde nordlig flank för NATO ochen

Östersjönbefann sig i läge från vilket utloppen från ochett Barents hav
kunde kontrolleras. Den möjliga användningen Skandinavienav som en
bas för västliga vedergällningsoperationer begränsades samtidigt denav
svenska neutraliteten och Danmarks och Norges obenägenhet tillåtaav att

sådan användning.en
Man hade ganska hög tanke det svenska försvaret, särskilt flyg-en om

Försvarsanslagen relativt höga och devapnet. svenska stridskrafternavar
med bred marginal de effektivaste i Skandinavien.

l dokumentet bedömdes inte svenskt medlemskap i NATOett som
nödvändigt för det västliga försvaret. Det viktigaste Sverige höllattvar
sitt försvar modernt och skaffade förvarnings-, flygstridslednings- och

dock inte kärnvapen kompatiblavapensystem med och kom-som var
pletterade dem planerades för anskaffning USAs allierade.som av

Med denna bakgrund övergick till formulera allmänna mål förattman
politiken policyrekommendationer.samt

De grundläggande målen för USA i förhållande till de skandinaviska
dessa a hade demokratiskastaterna institutioner,att b hade stabilavar,

och välmående ekonomier, orienterade den icke-kommunistiskamot
delen världen, c vänligt inställda till USA och aktivt sigav var motsatte

ÖstersjöSkandinavien-området,kommunistiskt inflytande i särskilt i
Finland och d stödde amerikanska positioner i internationellastörre
frågor. Fortsatt danskt och norskt NATO-medlemskap självfalletvar
centralt, liksom fortsatt tillgång i dessa länder inkl. Grönland till militä-

installationer. På motsvarande detsätt centralt sådana installa-ra attvar
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väsentligtSlutligen dettillgängliga för sovjetblocket.tioner inte blev var
sovjetiska politiska ochSverige hade vilja och förmåga motståattatt

påtryckningar.militära
paragrafer 27-41policyrekommendationerna i utkastetsföljande ärDe

amerikanskaförståelse denunderlag föri sin helhet läsvärda avsom
ställningstagande.1960förutsågs i samband med årspolitiken densom

NATO avseendeåtagandena viaamerikanskaParagraf 27 underströk de
fråganberörde direktParagraf 28och Norges säkerhet.Danmarks om

till Sverige.understöd i krig
Soviet Blocof Sweden againstthe defensepreparedBe to tocome

appropriate NATO countri-cooperation withaggression, possible in
es.

uppseendeväckande.kategorisk och därmed DenformuleringDenna var
diskussion och nyanseringar innan doku-föremål för myckenskulle bli

1960.fastställdes höstenslutligt påmentet
därmeduppenbarligen viktigt för USA. konsekvensIFinland var

paragraf 30länderna enligtskandinaviskaskulle de attuppmuntras
sovjetiskt tryck ochför motverkasitt stöd för Finlandsamarbeta i att

till liknandeknytningar En någotvidmakthålla Finlands väst. vagaremen
i paragraf 32 med avseende Polen.formulerades påambition

militära Sveri-det fortlöpande samarbetet medParagraf 35 gick in på
borde kunna säljalämnas gratis. Däremothjälp bordeIngen mange.

Medutbildning i anslutning därtill.och tillhandahållamilitär utrustning
beredd säljabordeNATOs kravbeaktande t.o.m. attman varaav

licensarrangemang för tillverkningeller medgemoderna attvapensystem
emellertidskulle inte tillhandahållas, ochi Sverige. Kärnstridspetsar man

discourage från skaffaSverige avståskulle därtill förmå att att egna
kärnvapen.

skaffa förvarnings-, flygstridsled-Sverige förmåsDärtill borde att
i refereradedennings- avancerade såoch vapensystem angavs ovansom

analysen.
framhölls, bordesistaI de paragraferna 41 att uppmuntramanen av

fall och Sverigedetta Norgeskandinaviska länderna därmed ide avsågs
utvecklingen i sina nordligaekonomiskaför främjatill åtgärder denatt

landsdelar.

underlagkompletterandeUnderstöd till Sverige krav pá-
1960 framhöll föredra-aprilför NSC den 1utkastet presenteradesNär

politikkodifiera denhuvudsakganden Gray bl.a. det i avsågMr. attatt
fördes. meningsutbyte kring denlivligtVid diskussion uppstod ettsom

diskussionen återgesparagraf 28. Uppteckningennämnda somavovan
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bilaga 10. Särskilt utrikesminister Herter kritisk och undrade hurvar
USA kunde samarbeta i försvaret Sverige informera Sverigeutan attav
och NATO-staterna denna avsikt i förväg. Om USA å andra sidan in-om
formerade detta skulle frågan försvaret andra exempel-om stater,om av

Österrike,vis omedelbart väckas. President Eisenhower menade att man
måste diskutera saken inom NATO. Därvid skulle också nödvändiga
baser kunna etableras för samarbetet med Sverige.

Without such bases established through NATO cooperation, wouldwe
have of assisting Sweden unless made general againstno way we war
the USSR from S.bases in the U.

Den föredragande påpekade paragraf 28 planeringsinriktadatt ochvar
syftade till det skulle finnas handlingsplaner föratt det fall Sverigeatt

Han påminde samtidigt det at the time inteangreps. att presentom
farms någon allians med Sverige eller någon automatik eller något åta-
gande komma till hjälp vidatt ett angrepp.

Herter återkom med paragraf 28 Sverige fördelaratt storagav utan
något i gengäld för USA. Presidenten bad NSC tänka depå övriga
skandinaviska ländernas situation Sovjetunionen invaderade Sverige.om
Han undrade vad Västeuropa skulle igöra sådant läge ochett poängtera-
de Sverige inte kunde kosta på sigatt något neutralitetspolitikenänannat
... could afford policy but neutrality.not Presidenten i självaany var
verket övertygad sovjetiskt Sverigepå skulleatt ett betydaom angrepp
krig i Europas mitt ...war would in the of Europe;centeroccur
därmed torde krig kontinenten.på Presidenten beslöt efter dennaavses
diskussion, paragraf 28 skulle uteslutas tillsatt vidare i avvaktan på en
fördjupad analys.

En diskussion kom också kring paragraf 35, försäljning materi-upp av
till Sverige, där det tidigare hade påpekats Sverige kanske denatt var

enda icke-allierade till vilken USA berettstat sälja modernaattvar
Presidenten fastställde ståndpunkten USA skulle berettvapen. tillatt vara

sådan försäljning efter beslut från fall till fall utrikes- och försvars-av
departementen.

Dokumentet fastställdes sålunda president Eisenhower, medav tempo-
uteslutanderärt paragraf 28, NSC 60061 1960.den 6 aprilav som

Nya texzförslag understöd till Sverige slutligt fastställandeang. -
Det amerikanska utrikesdepartementet State Department återkom enligt
uppdrag i oktober 1960 med ytterligare analys sakfrågorna kringen av
den tillfälligt uteslutna 28.paragraf Särskilt skulle övervägaman om
frågan understöd till försvaret Sverige i krig borde inomom tasav upp
NATO. föreföllDet State Department konsistent och logiskt detatt
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innehöll riktlinjer för situationer däraktuella dokumentet någon sorts
Öst-aggressionin,Sverige olika fall borde täckas aTre motangreps.

förblev och cSverige, b storkrig vilket Sverige neutraltenbart i stor-
Öst.Sverigekrig inom vilket angreps av

orimligt det inteenligt StateFallet a Department så att var me-var
emellertid Finland kom underningsfullt formulera policy. Omnågonatt

Sverige bli realitet. sådankommunistisk kontroll skulle hotet Enmot en
leda till grundläggande policyöversynutveckling skulle tvekanutan en

Utfallet detNATO och från Sverige självt. däravfrån USA, från var
i policydokument.meningsfullt spekuleraknappast överatt ett

Sverige förblev neutralt, skullefall b, storkrig utbröt ochOm, enligt
Östhindra svenskt stöd till härUSA allt för eller begränsagöra att

hemligföljer fortfarande rad.en
inom för storkrig, kunde detOm Sverige c ett antasangreps ramen

medel,och stödja Sveriges motstånd med allaUSA skulleatt uppmuntra
förenliga med USAs tidigare åtagandenmilitära,inklusive som var

följer hel sida fortfarandeNATO. Här ärnästangentemot en som
hemlig.

tillsammanfattning denna analys slutsatsernaState Departments ärI av
tillgängligafortfarande hemliga. för delendel Den textenoss aven

lyder.
with the Soviet seekof general bloc atheIn to preventevent war

fromremains neutral, giving assistanceSweden, long toas anyas
withinand b and assist Sweden, thethe Soviet Bloc, encourage

resistS. commitments NATO, Soviet Bloclimitations of U. to to
of Communist domination of Fin-against Sweden. ln theattack case

Därefterpromoting Swedens membership in NATO.land, consider
hemligafortfarande rader.följer eller fyratre

diskuterades därefter NSC PlanninginomState Departments papper
kommande sammanträde inom samlade NSC underBoard inför detett

ingaPlanning Board hadepresidentens ledning. Handläggaren inom
ordförandeState sininvändningar policytextDepartmentsmot gavmen

exekutivsekreteraren följande kommentar.tillika i NSC
of this offi-On del hemliga textmassan][en den fortfarande4page av

State Presidentialcial by the Department toreport a requ-response
assumed. Doesnt thethe planning Swedenwithest, respect towar

are opinion,State facts ln the lastDepartment know what the my
NATOof first read U.S. andthe paragraph should havesentence

involvementinto possibility of Swedishplans take theaccountwar
war originalets.general Understrykningarna ära

State förslagheller exekutivsekreteraren godtog helt DepartmentsInte
ändringarföljande och understrykningar iföreslog strykningarutan

originalet; de text.senare avser ny
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In the of general with the Soviet Bloc a seekevent war to prevent
Sweden, long remains neutral, from giving assistanceas as toany
the Soviet Bloc, and b and assist Sweden, within-theencourage

without prejudice U. S. commitments NATO,to to to
resist Soviet Bloc attack against Sweden. In the of Soviet Blocevent
aggression against Sweden alone, be prepared the assistan-to tocome

of Sweden of NATO UN thepart aggression.ce as toa or response
In the of Communist domination of Finland, considerevent promoting
Swedens membership NATO. Maintain and other selec-encourage
ted NATO individually maintain discreet liaison withto thepowers
Swedish military establishment the basis for possible future activeas
military cooperation.

Han rekommenderade de åtgärder berörts i den hela understruk-att som
meningen skulle uppfattas grund enbart för unilateralana ovan som en

amerikanska åtgärder och inte för planering inom NATO. Värd att notera
också den sistaär meningen. Den innebar tydligen enbart lätt juste-en

ring State Departments förslag och bekräftade den redan tidigareav
etablerade rollen för utvalda NATOestater i praktiken Norge och Dan-
mark länkar för Sveriges militära västkontakter.som

Infor det avslutande inom NSCmötet denna fråga utgångs-om var
punkten Planning Board°s just återgivna förslag. Dessutom fanns ett mer
långtgående alternativ från Joint Chiefs of Staff till den understruk-ovan

hela meningenna
In the of Soviet Bloc aggression against Sweden alone,event be prepa-
red provide timely assistance for the defense of Swedento consistent
with U. obligations, preferably of NATOtreaty UNpartas a a or

but unilaterallyresponse, necessary.

President Eisenhower beslöt dock enligt förslag,Planning B0ards och
dokumentet fastställdes i sin reviderade form den 10 november 1960 som
NSC 60061 Rev. Den slutliga återges bilaga 11texten som .

4.5 Sammanfattning och slutsatser

Dokumenten från 1948,åren 1952 och 1960 uppvisar såväl likheter som
skillnader. En stark kontinuitet finns sålunda i den allmänna militärstrate-
giska bedömningen. De politiska värderingarna undergår däremot av-
görande förändringar, och på militärt understöd till Sverige kom-synen

till fullt uttryck först i 1960 års dokument.mer
Militärstrategislauppfattades det skandinaviska området redan år 1948

viktigt för såväl USA Sovjetunionen, och då i första handsom medsom
utgångspunkt i luftoperativa förhållanden. Om Sovjetunionen fick tillgång
till Skandinavien skulle detta allvarligt for Denväst. strategiskavara
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bedömningen 1952år sammanföll i allt väsentligt med den föregåen-av
Ävende. 1960år grundbedömningen densamma, hade vissavar men nu

ytterligare dimensioner tillkommit NATO-perspektivet och intresset för
farvattnen Skandinavien. NATO-perspektivet,Inorr om som var
fokuserat Centraleuropa,på utgjorde sålunda Skandinavien viktigtett
flankområde, samtidigt från området kunde kontrollera utfarter-som man

Östersjönfrån såväl Barents hav.na som
År 1960 diskuterades därtill Skandinavien bas för västligasom en

vedergällningsoperationer Denna aspekt knappt identifierbarösterut. är
i dokumenten från 1948 och 1952.åren Någon väsentlig förändring i den
amerikanska bör dock inte intolkas i detta, med tanke vad ärsynen som
känt från andra källor 1940- och 50-talens aktiva amerikanska plane-om
ring.

politiska dimensionen iDen de säkerhetspolitiska övervägandena fram-
träder med tydlighet 1948,år då dokumentet genomsyradesnärastor nog

amerikanskt missnöje den svenska neutralitetslinjen.över Man avsågav
sålunda markera missnöje med Sveriges synbara oförmåga göraatt att
åtskillnad mellan västmakterna och Sovjetunionen och tänkte tillhandahål-

militär utrustning till Sverige först sedan samarbetande behovstaters
tillgodosetts.

Fyra hadeår den svenska alliansfrihetenaccepteratsenare man som
politiskt faktum, det förblev önskemål Sverigeäven anslötett ett attom

sig till NATO. Man noterade samtidigt Sverige traditionellt anti-att var
ryskt och anti-kommunistiskt. Synen på lämna militärt bistånd främstatt
materiel i fred följdriktigt helt förändrad till borde väl-attvar man se
villigt svenskapå önskemål. Det dessutom bra Sverigesvar om sam-
arbete med skandinaviskade och med USA ökade.grannarna

År 1960 accepterade den svenska säkerhetspolitiska linjen fullt utman
[Sweden] afford policycould but neutrality, enligt presidentnot any

Eisenhower, och varje indikation avsåg med olika medelattatt man
söka ändra den saknas. Ett svenskt NATO-medlemskap omnämndes bara

tänkbar motåtgärd vid ryskt maktövertagande i Finland. Ettettsom en
medlemskap i själva verket inte nödvändigt, det centralautan attvar var
Sveriges militära hade teknisk-organisatoriska förutsättningar försystem
samverkan med Däremot värdesatte allmänväst. västorienteringman en
från alla de skandinaviska ländernas sida.

Den amerikanska välviljan Sverige blev tydligare 1960årän ävenmot
försvarsmaterielområdet.på Efter utförlig diskussion, bara be-en som

kortfattat i det föregående,rörts beslöt presidenten själv USA skulleatt
berett sälja moderna till Sverige efter beslut från fall tillattvara vapen

fall.
Den enda ytterligare referensen till bilateralt militärt samarbete i

fredsstid raderna diskret kontaktverksamhet via vad i prakti-var om som
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ken och Danmark.Norge Med tanke på vad inledningsvissagtsvar som
i detta kapitel frånvaron referenser till krigsplanläggning ochom av
underrättelsetjänst det dock inte möjligt för kommissionenär bedöma,att

NSC 60061 med detta den fullständiga bilden Sverigesom gav av
militära relationer till USA dessa uppfattades frånsåsom amerikansk-
sida under den aktuella tidsperioden.-

Synen understödpå krig till Sverige självfalleti detär centralamest
Åri kommissionens perspektiv. 1948 berördes denna fråga bara med

konstaterandet understöd utifrån till Skandinaviens försvar skulleatt ett
förbättra förutsättningarna för detta. Redan 1952 farmsår däremot en
tydlig referens till Sverige och till vikten eller åliggandetnära attnog
lämna understöd Sverige enda reservationenDen hade attom angreps.

med vad de NATO-allierade skullegöra alltför långtgåendesäga om
åtaganden.

Frågan kom emellertid diskuteras långtmed utförlighet istörreatt
Ävensamband 1960med dokument.års dess formulering baraom

omfattar elva rader huvudtext tio sidor, framgårpå det denav en av
samlade dokumentationen dessa elva rader centrala i hela be-att var
redningsarbetet före beslutet. Huvudelement i det slutliga ställningstagan-
det följande. Vid krig där Sverige neutralt skulle sökavar var man

Öst.hindra Sverige helstnågot stöd any assistance tillatt gav som
Angreps Sverige inom för storkrig skulle ochett uppmuntraramen man
hjälpa Sverige. ställningstagande,Detta med den enda reservationen att
åtgärderna skulle vidtas för NATO, uppenbarligenärutan men paragra-
fens kärna. Med tanke tidigarepå återgivna frittatt ettresonemang om
Sverige centralt intresse för de nordeuropeiska NATO-staternaettvar
kan frånutgå de men talade i inskränkningen främstattman man om
måste ha åsyftat fredstida politiska förhållanden inom NATO. Dessa
torde ha förmodat negativ reaktion hos NATO-allieradeavsett en om
Sverige kom i åtnjutande slags säkerhetsgarantier de samtidigaett utanav
skyldigheter NATO-medlemskap skulle ha inneburit.ett

bildenDen slutliga blir sålunda Förenta Staterna i sin interna policyatt
1960 uttaladeår sig tämligen kategoriskt för bistå Sverigeattav om

landet blev anfallet led i stormaktskonflikt. bör iDetettsom en samman-
hanget framhållas det inte ... består prepared assist Sweden ...,att to

kort och ... assist Sweden ....utan gott
Paragrafen innehåller också policyställningstagande för det fallett att

Sverige isolerat, dvs. det fall tidigare bedömts näraangreps som som
orimligt. avslutades därefterDen med den tidigare refereradenog am-

bitionen vidmakthålla diskreta kontakter med det svenska militäraatt
etablissemanget bas för möjligt framtida aktivt militärt samarbe-som en

Den fullständiga till paragrafen följande en fotnot uteläm-ärte. texten
nad.
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28. the ofln with Soviet Bloc ageneral the seekevent towar pre-
Sweden, long remains from givingneutral, assistancevent as as any

the Soviet Bloc, and b and assist Sweden, withoutto encourage
prejudice U. commitments NATO, resist Soviet Bloc attackto toto
against Sweden. theIn of Soviet Bloc aggression against Swedenevent
alone, be prepared of Swedenthe assistance ofto to partcome as a
NATO UN the aggression. the of CommunistInto eventor response
domination of Finland, consider Swedenspromoting membership in
NATO. Maintain and NATOselected individuallyencourage powers

maintain discreet liaison with militarythe Swedish establishmentto as
cooperation.the basis for possible future active military
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Noter
Den amerikanska ambassaden i Stockholm tycks åtminstone år 1948 och år

1952 ha hållits löpande informerad såväl utkast till slutliga versionerom som av
policydokument Sverige. Se brev 28.9.1948 från Matthews,t.ex. Stock-om
holm, till chefen för europeiska avdelningen i State Department John Hickerson
RG 84, Top Secret Records 1943-1949 from Embassy in Stockholm, Box
NA och chiffertelegram 30.4.1952 1252 från ambassaden i Stockholm tillnr
State Department State Department-dossier 758.54-3052, NA.

2. Gunnar Jarring under perioden 1958-64 ambassadör och Leif Leiflandvar var
under perioden 1960-64 förste ambassadsekreterare vid den svenska ambassaden
i Washington. Enligt deras samståmmiga uppgifter hade ambassaden under
denna period ingen kunskap förekomsten 1960 års policydokument.om av

Som på förfrågan från kommissionen det skett några ändringarsvar en om
i eller tillägg till NSC 60061 har State Department översänt N SC-memoran-ett
dum från hösten 1969. Av detta framgår gjort översyn deatt policy-man en av
dokument fastställts under perioden 1954-61 och presidenten beslutatattsom att
dessa dokument, med i dettanågra sammanhang inte relevanta undantag, kunde
upphävas, eftersom de blivit inaktuella, inordnats i andra eller förloratprogram
sin tillämplighet; National Security Decision Memorandum 25, 17.9.1969, kopia
i NPKs handlingar.

intresse4. Av i detta sammanhang är bl.a. Memorandum for the President,
3.6.1948, Subject Swedish Neutrality Policy; Memorandum for the President,
3.9.1948, 19th Meeting of the National Security Council NSC, Subject The
Position of the United States with Scandinavia, and NSC 281,respect to A Re-

the President by the Nationalport to Council the Position of the Unitedon
States with Respect Scandinavia. The Presidenfs Secretaryto s File, Harry S.
Truman Library. Vidare NSC 28, The Position of the United States with Re-

Scandinavia, Report, 11.8.1948.spect to NSC, Policies of the Government of
the United States of America Relating the National Security. Record Groupto
RG 273, Misc. Documents, Vol. 1947 1958, NA.-

5. NSC 121, The Position of the United States with Respect Scandinavia andto
ÄvenFinland, 8.1.1952, RG 273, Misc. Documents, Vol. V, 1952, NA. i The

Presidents Secretarys File, Harry S. Truman Library och i Microfiche Collec-
tion, Declassified Documents, Library360, of Congress.

betydandeAv intresse i dettaär sammanhang utförligt policydokumentett
tillkom i State Department i augusti 1949, Relations of the United Statessom

with Sweden, Policy Statement of the Department of State. Aktstycket visar dels
den betydelse i olika avseenden tillmätte relationerna till Sverige, dels hurman
dessa föremål ñr fortlöpande diskussion.var en

Målsättningen för den amerikanska politiken understödjaattangavs vara
utvecklandet Sveriges vilja och fömiåga delta i motståndet aggression.attav mot
Förhållandet mellan USA och Sverige karakteriseras traditionellt problem-som
fritt bortsett från sådana problem då och då aktualiserats densom genom sven-
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utrikespolitisk synpunkt betydelseska neutralitetspolitiken. Sverige från avvar
inflytandegeografiska läge och dessför inte minst grund landetsUSA på av

Sverige skulle leda tillländerna. sovjetiskt påbland de nordiska Ett angrepp
amerikansk intervention. sovjetiskfrån och Danmark för EnNorgeextrem press

de nordiska NATO-ockupation Sverige skulle oerhört försvåra försvaret avav
angripa-materiella tillsamtidigt det skulle ställa viktigaländema, resursersom

ñrfogande.rens
politik brobyggare mellan deSverige ha försöktEfter kriget säges somen

undvika störningar i relationernaframför allt allt söktbåda blocken och på sätt
månaderna bl.a.detill Sovjet. Händelserna under artonsenaste som genom

aggressionspolitiken, liksom tillkomstenavslöjat den sovjetiskaPragkuppen av
få till effekt omprövningförsvarsavtalet emellertiddet finsk-sovjetiska säges en

till nordiskt försvarsförbundpolitiken. svenska initiativetden svenska Det ettav
traditionella isolationistfrån landetsbetecknas1948 ett avstegsomsommaren

neutrality
. harförsvarsförbund misslyckatsnordiska förhandlingarnaSedan de ettom

militären ochmotsättning i Sverige mellan den högrevisskunnat notera enman
behovet stöd från västdet. Militären betonarden politiska ledningen, heter av

nödvändigheten advancetekniskt samarbete, liksomform materiel ochi avav
the of tankaraid from the in war. Dessapreparation for military west event

klargjortmilitärt håll har ocksåpolitiska ledningen. Frånstöds inte den manav
baserade på försvar deförsvarsplanemade svenska är tregemensamtatt av

ocksådet säkertskandinaviska länderna, eftersom så gott attanser somman
Danmark angrips.kriget Norge ochSverige dras in i om

svenska halvtför regeringen under ochamerikansk sida har-Från ett ettman
neutralitetspolitik dangerous anddennas ärredovisat uppfattningenår att

emellertid, strider amerikanskdetimpractical. Samtidigt konstateras motatt
för förmå ansluta sig tillSverige landet At-politik utöva på att attatt press

lantpakten.
politiken i förhållandeutvärdering den amerikanskasammanfattandeI aven

stött den politikenmedan Sverige amerikanskatill Sverige heter det, att genom
varitåteruppbyggnad, har svenska regeringensitt deltagande i Västeuropas

provästligomsvängning isamarbetsvillig Enmindre det politiska området.på
inställningnegativfortfarande landetriktning i Sverige, visarär på väg enmen

och kommu-Sovjetstill ansträngningama militärt stärka Västeuropa motatt
Swedishchanges inpånismens aggression. Det finns emellertid tecken att

tillsmåningom kan ledasåforeign policy be under och dettaway, attattmay
other-defense with thedeltaga collectiveSverige kommer inatt measures

Även emellertid fråga långsamdemocracies. i fall detbästa ärwestern om en
action; Relations of theutveckling, för såvitt inte Sovjet takes overtsome

15.8.of Stateof the DepartmentUnited with Sweden Policy StatementStates ,
Vol Europe, 772-779.1949, FRUS 1949, IV; Western s.
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Briefing for6. NSC, the MeetingPB 11.12.1959, Consideration of Scandi-note
navian Policy. White House Office, Office of the Special Assistant for National
Security Affairs, Briefing Subseries,Notes Box Dwight16, D. Eisenhower
Library.

7. Ett nationsnamn med, vitt det kanså bedömas, bokstäver hålls fortfarandesex
hemligt.

NSC, Briefing for theNote PB Meeting 11.3.1960, Scandinavia, White
House Office, Office of the Special Assistant for National Security Affairs,
Briefing Subseries,Notes Box Dwight Eisenhower16, D. Library.

National Security9. Council, NSC 6006, U. S. Policy toward Scandinavia
Denmark, Norway and Sweden, 14.3.1960, White House Office, Office of
the Special Assistant for National Security Affairs Records 1952-61, NSC
Series, Policy Papers Subseries, DwightBox 28, D. Eisenhower Library.

Scandinavia10. NSC 6006, Briefing30.3.1960, Notes Subseries, Box 16,
White House Office, Office of the Special Assistant for National Security
Affairs, Dwight EisenhowerD. Library.

RG Actions11. 273, NSC 2204-2208, Discussions1.4.1960, NA; NSC, theat
439th Meeting of the National Security Council, Friday, Whit-1.4.1960, Ann

Files, Series,NSC Dwight Eisenhower Library.D.man

12. framgår inteDet sammanhanget presidenten baser i Sverigeavsågav om
eller i närheten Sverige.av

60061,13. NSC 6.4.1960, RG Också i273, NA. White House Office, Office
of the Special Assistant for Affairs,Security Dwight EisenhowerD. Library.

National Security Council,14. Memorandum for the National Security Council,
Subject U. Policy Toward Scandinavia,S. White4.10.1960, House Office,
Office of the Special Assistant for National Security Affairs Records 1952-61,

Series,NSC Policy Subseries,Papers Box Dwight Eisenhower28, D. Library.

15. NSC, Briefing for the meeting ofPB 11.10.1960, Scandinavia, Whitenote
House Office, Office of the Special Assistant for National Security Affairs,
Briefing Subseries,Notes Box 16, Dwight Eisenhower Library.D.

16. NSC, Memorandum for the National Security Council, Subject U. S.
Policy Toward Scandinavia, White12.10.1960, House Office, Office of the
Special Assistant for National AffairsSecurity Records 1952-61, NSC series,
Policy Papers Subseries, DwightBox 28, D. Eisenhower Library.

17. NSC, Memorandum for the National Security Council, Subject U. S.
Policy Toward Scandinavia, 10.11.1960, White Office,House Office of the-
Special Assistant for National Security Affairs Records 1952-61, NSC Series,
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Library.EisenhowerSubseries, Box Dwight D.Policy 28,Papers

North,in the Highand the Cold WarRolf The United States18. Tamnes,
Oslo 1991.

emellertid revide-textsidorAktuella äri 60061 jämför 12.19. Ingår NSC not
273, NA.National Security Council, RGTherade 10.11.1960,
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5 Fredsmässiga medkontakter
västmakterna

kontakter5.1 Allmänt internationellaom

neutral itetspolitikenDen svenska har inte utgjort hinder livliganågot mot
internationella kontakter. litetFör land Sverige har sådana kon-ett som
takter bedömts särskilt betydelsefulla. Detta gäller i frågaävensom om
det militära försvaret. Officerare andraoch försvarsanställda behöver
liksom kvalificerade yrkesmän inom andra områden ha förbindelser med
utländska kolleger för undvika nationell isolering i tänkande och kun-att

Sådananande. kontakter har också kunna bidra till utomlandsansetts att
skapa respekt för och insikt betydelsen Sveriges försvar.om av

militära utlandskontakterna olikaDe slag. Försvarsattachéervar av
spelade viktig roll i de fortlöpande förbindelserna. förekomDet ocksåen

omfattande besöksutbyte skilda nivåer. Officerare och försvarsan-ett
Åtskilli-ställda tekniker företog ofta studie- och inköpsresor till utlandet.

svenska officerare erhöll kvalificerad utbildning i andra länder ochga
utländska officerare studerade vid militära utbildningsanstalter i Sverige.
Växeltjänstgöring mellan svenska och utländska officerare förekom i en
inte obetydlig omfattning. Kontakter detta slag skedde framför alltav
med Västeuropa och Nordamerika.

detta sammanhang kan det inte komma iI fråga fullständigatt ge en
bild mycket omfattandede utlandskontakter svenska officerareav som
och försvarsanställdaandra hade tiden från 1940-talets slut till ochunder

1969. Syftetmed november följande framställningen endastmed den är
allmän uppfattning frekvensen och inriktningen dennaatt ge en om av

verksamhet. Sådana kontakter underrättelseutbyte medavsåg ut-som
landet behandlas i avsnitt 5.4.

Försvarsattachéerna

Vid de svenska ambassaderna fanns och ibland flera försvarsat-större en
tachéer. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter militära råd-attvar som
givare beskickningschefen skapa kontakter med försvaret och igoda
förekommande fall försvarsindustrin i värdlandet, biträda vidatt an-
skaffning försvarsmateriel förbereda och underlätta besökattsamtav
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från Sverige med militär inriktning. arbetet ingickI också bedrivaatt
öppen underrättelseverksamhet. På motsvarande höllsätt antalett ut-
ländska beskickningar försvarsattachéer i Stockholm. Deras kontakter
med det svenska försvaret gick den Försvarets kommandoex-genom
pedition fanns inom Försvarsdepartementet.som

Den största försvarsattachéersvenska farms i Washington.gruppen
Deras möjligheter verka mycket olika under skilda perioder. Framatt var
till mitten 1952år betraktade amerikanska militärer Sverige medav
misstro och det försvårt attachéerna få några uppgifter värde.attvar av
Därefter blev den amerikanska attityden positiv. Men beredvillig-mer
heten lämna sekretessbelagd information till de svenskaatt attachéerna

alltjämt mycket begränsad. slutetMot 1950-talet skedde emellertidvar av
markant omsvängning i den amerikanska inställningen till Sverige.en

Det amerikanska militära etablissemanget visade därefter öppen-storen
het de svenska attachéerna, vilka uppfattade sig hamot mycketen gyn-
nad ställning i informationshänseende. Som följd den svenskaen av
regeringens kritik den amerikanska krigföringen i Vietnam blevav
förbindelserna åter frostiga i slutet 1960-talet. förDet Sverige såmer av
betydelsefulla samarbetet på materielsidan avbröts dock inte.

Allmänt utlandsresorom

För tjänsteresor utomlands försvarsanställd personal fordrades tidigareav
Ärendenai regel särskilt tillstånd regeringen. handladesav gemensamt

Försvars- och Utrikesdepartementen. Medan försvarsministrarna iav
allmänhet ställde sig positiva till sådana ansökningar, intog utrikesminis-

Undén i fall 1950-taletsunder förstater hälft klart restriktivvart en
hållning vid behandlingen dessa ärenden. Särskilt han sigmotsatteav
besök på hög nivå. Denna inställning torde till inte ringa del ha varit
motiverad hänsyn till hur besöken Sovjetunionenskulle uppfattas iav
Utrikesdepartementet uttryck för återhållsam också i frågagav en syn om
besök Sverigeutländska militärer iav

Antalet ansökningar tillstånd till utlandsresor i Försvarsdeparte-om
konseljakter allmän uppfattningmentets hur omfattandeger en om rese-

verksamheten Under åren 1949-51 det genomsnittliga antaletvar. var
sådana ansökningar 18 år. Den följande treårsperioden 1952-54per
ökade antalet ansökningar till i medeltal 58, drygt 30 komprocentvarav
från FOA och drygt 20 från flygvapnet och flygförvaltningen.procent
Under delen 1950-talet och under 1960-talet ökade antaletsenare av
utlandsresor snabbt. Budgetåren 196667, 196768 och 196869 uppgick
således antalet sådana 519.4till 326, 473 iBara arméstabensresor resp.
arkiv finns från åren 1949-69 600 reserapporter.ca

Bland resmålen dominerade de nordiska länderna, Västeuropa och
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500Nordamerika. Av i arméstabens arkivreserapporterna caavser
i NATO-länder, tillbesök övriga företrädesvismedan de behandlar resor

Österrike.neutrala länder Finland, Schweiz fåtaloch Endast ettsom
Östeuropa.gäller besök företogsi de totalt 473Avrapporter resor som

frånpersonal försvarsmyndigheter 110budgetåret 196768 avsågav
Storbritannien, 92 USA Västtyskland, 29och Canada, 65 Frankrike, 56

26Norge, Danmark, 18 Finland 18 Schweiz. flitigasteoch De resenärer-
också vid denna flygförvalt-tid personal vid FOA, flygvapnet ochna var

ningen

Besöksutbyte generalsnivápå

Av särskilt intresse torde det besöksutbyte mellanförekom denvara som
svenska militärledningen och motsvarande befattningshavare utländskai
krigsmakter. Nils Swedlund, försvarsstabschef under 1947-51 ochåren
överbefálhavare åren 1951-61 hade kontakter med danska och norskatäta
militärer och politiker och besökte ofta dessa länder. Han gjorde även ett
besök i USA hösten 1955. Axel Ljungdahl, 1954-60under årensom var
chef för flygvapnet, besökte under denna tid USA,tolv västländer, bl.a.
och flygvapencheferfbesök flertal utländska Stig Hzsonmottog ettav
Ericson, chef för marinen ivrigunder tiden 1953-61,som var var en
förespråkare för kontakter med utlandet. Själv företog försvars-han som
grenschef flera studieresor till Storbritannien och tilloch Frankrike en
USAF

Ibörjan 1960-talet gjordes rullande militä-lángtidsplanering förav en
toppbesök och återbesök avseende de nordiska länderna, Storbritanni-ra
och USA. Planeringen fastställdes regeringen.en av

Skälen till besök i Danmark, Finland dessaoch liksom frånNorge
länder i dessa planer hänförliga främst till de grannför-godaangavs vara
hållandena, ömsesidig goodwill betydelsen bekant-personligasamt av
skaper och ömsesidigt utbyte främst utbildnings-organisatoriska ochav
mässiga erfarenheter från ländernas likartade förhållanden. möjlig-De
heter till kontakt och erfarenhetsutbyte Sveri-fanns inom försom ramen

och övriga nordiska länders respektive utnyttjas.utrikespolitik bordeges
Besöksutbytet med Storbritannien och USA motiverades i planerna

med den betydelsefulla materielanskaffningen från dessa länder, den
goodwill och den ökade förståelse för försvars-svensk försvarsvilja och
förmåga kunde skapas besöken de kunskapersamtsom genom som

länderkunde erhållas vid besök i dessa
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Militära toppbesök och återbesök I 962-65 planerade sådanaåren jämte
9för 1966-69aren

Danmark Finland StorbritannienNorge USA

Till Från Till Från Till Från Till Från Till Från

ÖB 1967 1966 1966 1965 1968 1967 1963 1964 1965 1969
1968 1968

FstC 1964 1966 1966 1969 1966

CA 1964 1968 1967 1968 1967 1968 1966 1966 1965 1963
1965 1969 1969 1967

CM 1966 1965 1967 1966 1968 19651969 1962 1963 1964
1969 1968 1968 1968 1969

CFV 1965 1966 1968 1964 1966 1968 1964 1967 1962 1962
1969 1968 1969 1967 1966

ÖBföretagitDen vänstra spalten besök, där för överbe-stårettanger vem som
fálhavaren, ñrsvarsstabschefenFst för och och för chefernaC CA, CM CFV
för marinen flygvapnet ellerannén, motsvarande utländska befattnings-resp.
havare. följande spaltemaI de vilka besök gjorts i länderår vissaanges som

då besök mottagits från dessa.resp.

övrigt CI besökte Fst Sovjetunionen 1965, CA Schweiz 1966, CM
ÖBItalien 1965 och Frankrike 1966 och CFV Italien 1966. planera-

de besök i Sovjetunionen 1967 och CFV besöka Frankrikeavsågett att
1969.

Genomförda eller planerade besök i Sverige från andra länder deän
nämnda fördelade sig enligt följande franske CM 1967, italienskeovan

CM och CFV 1967, västtyske CFV 1968, sovjetiske CM 1967 och
polske C Fst 1967.

flertalet fallI torde det varit fråga artighetsvisiternärmast medom
inlagda studiebesök. Den främsta betydelsen detta besöksutbyte tordeav
ligga i de personliga kontakter skapades. Kommissionen återkommersom
i andra sammanhang till dessa och andra högnivåkontakter, iden demån

intresse for den fråga kommissionenär har granska.attav som
På regional nivå förekom tidvis besöksutbyte mellan svenska mili-ett

tärbefalhavare, främst de i Kristianstad och Boden, och motsvarande
chefer i Danmark, Finland och Norge. Enligt samstämmiga uppgifter
från med god insyn i verksamheten behandlades vid dessapersoner sam-
manträffanden inte frågor rörande operativ samverkan. Däremot dis-
kuterade intresse, såsom organisations-,annat gemensamt ut-man av
rustnings- och utbildningsfrågor flygsäkerhetssamarbete. Huvud-samt
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vikten ha varit lagd sällskapligpå och personkontakter.synes samvaro
Som undantag från detta framstårmönster besök svenskaett par av

militärbefälhavare vid norska övningar. Sålunda fick militärbefälhavaren
i Boden Nils Björk i samband med övningen Blåtind år 1954 delta av
den operativa planeringen i Nordnorge. Vid tillfälle kom Björkett annat
och norsk befälhavare iöverens krig utväxla sambandsgrupper,atten om

Åkermanvidare avsnitt 6.4. Richard fick militärbefálhavare ise som
Skövde vid diskussionernärvara i den norska arméledningen då frågor

politisk och operativ under övningen 1958.Dovre årart togsav upp
I avsnitt 6.4 behandlas vissa samtal mellan danska och svenska office-

förekom under ledning militärbefálhavaren i Kristianstad.rare som av

Kontakter i övrigt

Det svenska försvaret hade under andra världskriget haft begränsade
möjligheter följa den militära utvecklingen i andra länder.att Efter
krigsslutet därför angelägen få del utländska krigs-attvar taman om av
erfarenheter liksom de betydande tekniska framsteg gjorts. Underav som

hälften 1940-talet började svenska officerare och teknikersenare av att
företa studieresor utomlands. iDe särklass populära resmålenmest var
USA och Storbritannien. I första hand tycks intresset ha fokuserats på
teknik, utbildning och organisation.

ÅrNågra tidiga exempel kan 1949nämnas. studerades flygutbild-
ningen inom det amerikanska flygvapnet i USA och studiebesökett
gjordes vid dess anläggningar i Tyskland. I England samlades intryck
från utbildningen jaktstridsledare liksom från uttagning flygandeav av
personal inom Royal Air Force. Samma år besökte hög marinofficeren
Storbritannien för studera taktik och metoder för operativ ledningatt av

Årsjöstridskrafter. 1950 studerade flygofficer jaktflygplansbeväpningen
i England. Andra kommenderingar detta år avsåg samverkanm.m.

mellan flotta och flyg och RAFs verksamhet i den brittiska izonen
ÅrTyskland. 1951 studerade arméofficer fallskärmsjägarutbildningen

i England, Frankrike och Belgien. Genomgående de svenskasynes
besökarna ha blivit väl och visats betydande öppenhet ocksåmottagna en
beträffande hemliga förhållanden.

Svenska officerare undergick utbildningäven utomlands. Detta hade
också skett före andra världskriget och innebar alltså inget principiellt

Dels tjänstgjorde svenskar vid utländskanytt. förband, dels sändes elever
till korta kurser i de skiftande ämnen underrättelsetjänst, jakt-mest som
stridsledning och telemateriel och dels det fråga årslång utbild-var om

Ävenning vid militära högskolor länder.i andra svenska provflygare
fick sin utbildning i västländer.

Den förste svensk efter kriget bedrev militära högskolestudiersom
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Sigmund Ahnfelt.varit generalmajorenutomlands torde ha sedermera
General Staff College194950 vid Command andstuderade läsåretHan

motsvarig-den amerikanskavid Leavenworth i Kansas,Fort som var
deltog flera utländskaKrigshögskolan. I kursenheten till den svenska

NATO-länder Latinamerikahuvudsakligen från andra ochofficerare,
Schweiz. officerare genomgick dennaandra svenskafrån Treävenmen

överbefálhavarenfram 1969, bl.a. sedermera Len-utbildning årt.o.m.
Ljung.nart

i början 1950-erbjöds svenska officerare redanOckså andra hållpå av
vid Air and Command Staff School ikvalificerad utbildning,talet t.ex.

LandAirStaff College och School ofUSA, vid Staff College, RAF
sjökrigsskolan. SenareWarfare i Storbritannien vid den norska öpp-samt

militära högskolestudier bl.a. vid Naval Warnades möjligheter till
i USA, Staff Course i EnglandCollege och Marine Corps School Naval

Navale Frankrike.Supérieure de Guerre ioch Ecole
beredde det svenskaFörklaringen till västmakterna dettapå sättatt

i kvalificerad utbildningförsvaret möjlighet låta personal delta tordeatt
i intresse svenska officerare höll högfinna derasstå att attav en pro-

nämligen Sverige bättrefessionell nivå. Därmed skulle rustat attvara
försvar.sovjetisk aggression bidra till västerlandetsochmotstå

1949 tycks ameri-Utbytet emellertid inte enkelriktat. Redan år envar
vinterutbildning.deltagit Samma erbjöd sigkansk officer ha i svensk år

officerare till Sverige för in-det brittiska flygvapnet sända tvåatt att
flygsäkerhetstjänst.formera jaktstridsledning vissbl.a. och Detom

fanns utländska elever vid svenska militära högskolor. Underäven
1949-69 studerade 90 utländska officerare vid Krigshög-perioden ca

skolanMilitärhögskolans armélinje och 50 vid Sjökrigshögskolanca
Militärhögskolans marinlinje. flertalet där-Det norrmän,stora var men

britter, österrikare, thailändaredet danskar, finländare, ochutöver var
colombianer. studerande från länder inom Warszawapakten.Inga kom
Varken FlygkrigshögskolanMilitärhögskolans flyglinje eller Försvars-
högskolan hade utländska elever.några

Även förekom officerare från Sverigeviss växeltjänstgöring mellanen
Årvissa NATO-länder. 1953 kommenderades svenska flygoffi-och tre

till tremånaders tjänstgöring vid RAF i Västtyskland medan trecerare en
brittiska officerare tjänstgjorde vid det svenska flygvapnet. Ett motsva-

Årår.rande utbyte skedde också följande 1957 svensk flygoffi-var en
under månader kommenderad till i England och lärde sigRAFtrecer

sin jaktstridsledning,hur engelsmännen skötte medan engelsk radar-en
ungefär flottiljjaktledare samtidigt tjänstgjorde vid svensk och viden

tillfällen fick leda jaktflygplan. armésidan fanns likasånågra svenska På
Vid 1950-talets.k. exchange pair-system. mitten tjänstgjordeett avau

fyra officerare fyrasålunda årligen svenska under veckor vidyngre



SOU 199411 127Fredsmässiga kontakter

brittiska förband och fyra brittiska officerare lika lång tid vid svenska
förband. Systemet ansågs värdefullt framför allt allmän stimu-som en
lans. Ett likartat utbytesprogram med USA korn till stånd i början av
1960-talet. Svenskarna tjänstgjorde vid amerikanska förband i Västtysk-
land.

Sammanfattningsvis kan det konstateras Sverige under hela perio-att
den hade internationella militära kontakter med tiden blev alltmersom
omfattande. Besöksutbytet och i hög inriktadegrad på väst-resorna var
makterna. Många de officerare undergick utbildning utomlandsav som
nådde sedermera höga befattningar inom försvaret.det svenska Genom
denna utbildning fick de ingående kunskaper västmakternas militäraom
organisation, taktik och teknik. Samtidigt knöt de värdefulla kontakter
med framstående officerare från framför allt NATO-länder, kontakter
vilka i fallmånga ledde till bestående vänskapsband.

5.2 Fredstida anskaffning materiel förnöden-ochav
samarbeteheter teknisktsamt

Inledning

Under det andra världskriget hade Sverige kraftigt försvaret ochrustat
vid krigsslutet den krigsmaktensvenska kvantitativt betydandevar av
styrka. En svensk krigsindustri hade byggts med företag SAABupp som
och Bofors leverantörer till det svenska försvaret.stora Omfattandesom
inköp mindre sofistikerad krigsmateriel gjordes också från amerikan-av
ska överskottslager under 1940-talets del.senare

Kvalitativt läget Under krigetsämre. hade Sverige i varitvar stort sett
avskuret från teknikutvecklingen utomlands. Den svenska materielen var
därför i utsträckning omodern. Bara efterstor år krigsslutetnågot bör-
jade svenska officerare och försvarsanställda tekniker företa utrikesatt
studieresor, främst till USA och Storbritannien, för del bl.a. denatt ta av
tekniska utvecklingen där. Det skulle dock dröja fiera år innan dessa
erfarenheter kunde omsättas i svensk produktion. förelågDet därför stora
behov import tekniskt materiel.avancerad Dessa behov kundeav av
tillgodoses enbart västmakterna.av

Sveriges och glesbefolkade territorium, denstora på vissa håll särpräg-
lace terrängen och inte minst det förhållandet krigsmaktens personalatt
till delenstörsta utgjordes korttidsutbildade värnpliktiga ställde oftaav
speciella krav på materielen. Efter hand utvecklades därför med fram--
gång svensk profil detpå militärtekniska området. Denna skilde sigen-
i många stycken från de lösningar stormakterna valt och skullesom
tvinga den tänkta huvudmotståndaren insätta unikatt motresurser
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hållning gjordeSveriges säkerhetspolitiskaHärtill kornteknik.svensk att
förförsvarsindustri, kundemed inhemskdet angeläget svarasomen

för ammuni-fred och därtillmaterielanskaffningen idelarbetydande av
materielunderhåll i krig.tionsproduktion och

Även utsträckning kunde upphand-i alltförsvaret med tiden störreom
omfattande samarbetebehövdes alltjämtmateriel inom landetsin ett

modernaste ochville få denmaterielornrådet. Försvaretmed utlandet på
kostnad. Sverige hade varkentill lägsta möjligamaterieleneffektivaste

hålla sig i fram-handpersonella påekonomiska eller attresurser egen
Bl.a. deutvecklingen inom alla sektorer.militärtekniskakanten denav

inflöde teknologiberoendeflygplansprojektensvenska ett avvar av
försvarsindustri tillför svenskdet möjligtutifrån. hellerInte attvar

krävdes.priser producera allt vadkonkurrenskraftiga som
för detförsta hand produceradeförsvarsindustri isvenskTrots att

internationellhänseendenföljde i vissaförsvarets behovsvenska man
ställ-NATO-ländernas dominerandetill destandard. Med hänsyn stora

till-realiteten deinnebar detta ining världsmarknadenpå somnormer
anpassning industrinstill dennainom NATO. Ett skällämpades var

till-materielen och därigenom kunnaönskemål kunna exporteraattom
utvecklingskostnaderna Ensprida på.serierverka större att annan an-

kanoner krävdevid sin upphandlingförsvaretledning attt.ex.att avvar
Härigenom kundeinternationellt gångbar.skullekalibern manvara

utländsk konkurrens.ammunitionstillverkare förinhemskautsätta
anpassning tillliksom denkrigsmateriel från väst-västImporten av

förekom inom deni viss utsträckningstandard alltsåmakternas som
iför Sverigenaturligtvis underlättaförsvarsindustrin kundesvenska att

medAtlantpakten. Bl.a.och samverka medbistånd frånkrig ta emot
dengjordes utvecklapåmycket satsningar,hänsyn till de attstora som

gällandemed framgångprofilen, kan det dock knappast görassvenska
bonusef-Snarare kunde detstyrande intresse.detta ettatt ses som envar

fekt.
förhållandevis högauppbyggnad och denflygvapnetssvenskaDet

oljor, driv-ökat behovmedförde starktmekaniseringen armén ett avav
inom landet.kunde tillgodosesinteoch vissa andra råvaror,medel som

Storautrustning.import gummidäck ochkrävde dettaLikaså annanav
kunde dock intebetydelsefulla lades Dessastrategisktlager varor upp.av

tidsunder längreomfattande de täckte behoven avspärr-sågöras att en
krig.ning eller
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Krigsmaterielimport tekniskt samarbeteoch

ansträngningar förSverige gjorde under de sista 1940-taletåren storaav
högteknologisk materiel,från USA och Storbritannien importeraatt

markradarstationer. dock exportlicenser. Skälen tillLänge vägrades.a.
fannsdetta flera. amerikansk sida önskan markeraFrämst på attenvar

vidare angelägetovilja den svenska neutralitetspolitiken. Det ansågsmot
i första hand tillgodose behoven i allierade Därtill uttrycktesstater.att

Sverige fel sida i krig mellanviss för skulle hamna påatt etten oro
västmakterna och Sovjetunionen och materielen då skulle komma attatt

stridskrafter.användas leverantörstaternasmot
amerikanska och brittiska myndig-Så småningom ändrade dock de

i fråga krigsmaterielexport till Sverige. Förhopp-heterna sin attityd om
ningarna restriktiv politik i detta hänseende kunnaattom genom en

NATOpåverka Sverige ansluta sig till avskrevs. Samtidigt ökadeatt
förtroendet for Sveriges vilja försvara sig sovjetisk aggressionatt mot
och det befanns angeläget stärka den svenska krigsmakten. Dennaatt

iattitydförändring delvis ha berott på norska Det lågpropåer.synes
försvar förstaNorges intresse effektivt svenskt kunde denatt ett emotta

österifrån.anfallvidstöten ett
1950 fick Sverige sålunda möjlighet köpa stridsflygplanI september att

Storbritannien. beviljadefrån Och i maj 1951 USA exportlicens för ett
radarstationerantal Bendix avsedda komplettera radarstationerdeatt

Storbritannien.fått tillstånd importera frånSverige redan attsom
1952 intensiv aktivitetUnder 195 l och förekom diplomatiskåren en

for möjliggöra import Sverige krigsmateriel för-till modern påatt av
USA.månliga villkor från Västmakterna önskade Sverige skulleatt

exportrestriktionertill för Sovjetunionen ochansluta sig det system mot
tillandra kommunistiska syftade hindra östblocket frånstater, att attsom

importera dess krigspotential. Samarbetet skeddeägnade stärkaattvaror
inom särskild kommitté Committee for East-WestCoordinatingen
Trade, Cocom.

rad Sverigeönskemål ledde samtal mellanDessa 1951 tillvåren en
Förhandlingarnaoch USA den fördes medsvenska östhandeln.om

iakttagande svensk sida framhölls Sverigesekretess.sträng Från attav
förbehålla sig sin exportpolitik.måste utforma Dennaautonomtatt

politik karaktäriserades icke diskriminera land ellernågot någonattav
emellertid säkerhets-ländergrupp. intresse Sverige allmännaI ladeeget

sin krigsmateriel i teknisksynpunkter på Någonexport. export me-av
ning skulle inte tillåtastill östblocket förekom traditionellt inte och upp-

fögakomma. beträffade strategiskt viktiga förekomVad andra varor en
kunde betraktas detomfattande Dennaösterut.export export, som som

utomordentligthandelspolitiska priset för den försörjningsmässigt be-



130 Fredsmässiga kontakter SOU 1994 11

tydelsefulla importen österifrån, skulle inte tillåtas öka. Någon reexport
till östblockets länder från USA eller andra Cocom-länder importeradeav

strategisk förekom traditionellt inte. Tillämpningennaturvaror av av
dessa principer innebar Sverige inte Cocom-ländernaspå bekost-att.a.
nad skaffade sig kommersiellanågra fördelar den handelspolitiskaav
spänningen mellan ochöst och således inte hellerväst kunde påstås
sabotera Cocom-ländernas Öst-väst-handeln.strävanden beträffande

fannUSA den Sverige deklarerade politiken i intesak istodatt av
samförstånd.förvägen Sedan Sverige åtagit sig viss informa-ett en

tionsskyldighet USA vid eventuella avvikelser från dennagentemot
politik, linjen.USAaccepterade den svenska Den amerikanska Stock-
holmsambassaden beskrev förhandlingsresultatetår Sveri-attsamma som

gått med förapå handelspolitik likvärdig med NATO-attge en som var
ländernas och det dittills itetspolitiken.frånstörsta neutralavstegetsom
Flera år officiell amerikansk Sverigerapport attsenare angav en sam-
arbetade inofficiellt och i begränsad omfattning för upprätthålla Co-att
com-systemetJ Härigenom undanröjdes anledningen för amerikanska
myndigheter grundval Sverigespå öst-väst-handelspolitik behandlaatt av
Sverige i licenshänseende mindre Cocom-länder.fördelaktigt än

februariI 1952 förklarade den amerikanske presidenten i enlighet med
Mutual Defence Assistance Act 1949år Sverige i princip be-attav var
rättigat köpa krigsmateriel från USAs regering. Den amerikanskaatt
lagstiftningen föreskrev emellertid förutsättning för leveranseratt en var

mottagarlandet vissa försäkringar till USA. Om sådana för-att avgav
säkringar skulle innehålla hänvisningar till den amerikanska lagstiftning-

bedömdes från svensk sida detta kunna kompromettera Sverigesen,
politik.alliansfria Amerikanerna godtog omsider den svenska stånd-

punkten.
Genom noteväxling den 30 juni och den juli 1952l träffadesen en

överenskommelse de villkor vilka Sverigepå skulle få köpa militärom
utrustning, materiel eller tjänster från den amerikanska Sverigestaten.

sigåtog följa FN stadga, föra fredlig politik och inte angripaatt atts en
andra, inte vidareexportera hemlig amerikansk materiel USAsatt utan
medgivande vidta nödiga säkerhetsåtgärder till skydd för för-samt att
värvad utrustning, materiel, tjänster och upplysningar. Enligt önskemål
från den svenska regeringen offentliggjordes notväxlingen först efter ett

sö 195474.årpar
Överenskommelsen medförde dock inte omgående någon mer om-

fattande krigsmaterielimport till Sverige från USA. Inte heller lämnade
USA inledningsvis i nämnvärd omfattning tekniska uppgifter hemligav

till Sverige. Under de åren detnärmaste andra ländernatur var som var
huvudleverantörer till den svenska krigsmakten. Sverige fortsatte således

köpa stridsflygplan från Storbritannien. Från landatt importe-samma
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rades bl.a. flygmotorer, navigationssystem och stridsvagnar frånoch
artilleripjäser.Frankrike

Mot slutet 1950-talet blev den amerikanska attityden till Sverigeav
välvillig. Amerikanerna visade allt öppenhet i frågastörremer en om

milden itärtekniska utvecklingen de svenska försvarsattachéernagentemot
i Washington och tillresta officerare, försvarsanställda tekniker och
industrimän. januariI 1958 besökte svenska officerare från deen grupp

försvarsgrenarna USA. Gruppens ledare souschefen i flygför-tre var
valtningen Torsten Rapp. Man diskuterade möjligheterna för Sverige att
i USA köpa bl.a. kvalificerade robotar. Frågan hade under flera vidår
upprepade tillfällen tagits den svenske Washingtonambassadörenupp av

det lett till något resultat. Amerikanerna ställde sig i principutan att nu
positiva till politiska uppställts.Några villkor inte haexport. synes

framställdesDäremot från amerikansk sida önskemål installeraattom
radaranläggning för strategisk luftövervakning i Västsverige. Denen

svenska inställningen till detta önskemål emellertid negativ ochvar
föll.frågan

Efter ytterligare förhandlingar förvärvade Sverige i februari 1959 ett
jaktrobotar.antal Kort därpå återvände Rapp med officerareen ny grupp

Äventill USA för fortsatta diskussioner robotköp. denna intoggångom
amerikanerna positiv hållning till de svenska önskemålen, förutsatt atten
Sverige kunde tillfredsställande säkerhetsskydd för de amerikanskaettge
högteknologiobjekten. blevDet uppgift för det svenska militäraen
kontraspionaget organiserandet industriskyddatt ett garanteragenom av
säkerheten hos de företag amerikansk teknologi.tog emotsom

Vid denna tid befanns det på hållömse önskvärt utvidga överens-att
kommelsen från 1952 såvittår den säkerhetsåtgärderavsåg till omfat-att

alla upplysningar, all utrustning och materiel och alla tjänsterta av
hemlig karaktär, hänförde sig till försvaret och överlåts mellansom som

En ministeriell notväxling i skedde den 30detta januaristaterna. ämne
SÖ1961. Notväxlingen har publicerats i 196151.

I anslutning till denna överenskommelse upprättades den 31 augusti
1962 med tillägg den 6 november 1963 mellan sidanå det ameri-ena
kanska försvarsdepartementet sidanoch å andra de svenska armé-, ma-
rin- och flygförvaltningarna s.k. ofMemorandum Understandingett
Concerning Technical Information. för detta förhandladeInom ramen

fram hemliga rörande teknologiutbyte på antalett stortman annex om-
rådenf Detta avtalskomplex blev förutgångspunkten omfattande ochett

militärteknisktnära samarbete mellan Sverige och USA. Sverige var
otvivelaktigt den drog den samarbetet,störstapart nyttansom av men
Sverige bidrog också. Det fanns amerikanskt intresse tillgodo-ett attav

sig kunskapernagöra hos svenska forskare vid FOAbl.a. och materiel-
förvaltningarna.
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Den svenska regeringens kritik i slutet 1960-talet den amerikan-av av
ska krigföringen i Vietnam och Sveriges stöd till Nordvietnam medförde

Ävenkraftiga amerikanska reaktioner politiskpå nivå. de militära hög-
nivåkontakterna Något avbräck i det tekniska samarbetetstryptes. och
handeln med försvarsmateriel inte.vallades dock

Sedermera har överenskommelser utbyte militärteknisk informa-om av
SÖtion slutits med andra länder,även bl.a. med Storbritannienm.m.

SÖ196715 och Norge 19694.

Trondheimsjörrâdet

Som inledningsvis Sverigenämnts beroende import vissavar av av
krigsviktiga förnödenheter, bl.a. olja och andra petroleumprodukter. Av
beredskapsskäl lagrades under 1950-talet drivmedel motsvarande treca
månaders stormaktskrigförbrukning inom landet. Vid berördeett som
Skandinavien skulle tillförsel utifrån alltså bli nödvändig inom relativten

Östersjöinloppenkort tid. bedömdes Sovjetunionens viktigasteettsom av
mål i Nordeuropa. Om Danmark ockuperades Sovjetunionen, detav var
tvivelaktigt tillräcklig varutillförsel skulle kunna ske via Skagerackom en

Öresund eller till den svenska västkusten. Man kom därförgenom ens
rikta blickarna hamnar denpå norskaatt västkusten, framförmot allt

den isfria Trondheimsfjorden. Dit räknade med fartyg ingåendeattman
i västmakternas konvojer skulle kunna relativtnå varefterostört, varorna
landvägen kunde Sverige.tilltransporteras

Initiativet till skapa andningshål västerut torde ha kommitatt frånett
Ävenhåll.militärt fredsmässiga beredskapsintressen dockrent hasynes

spelat viss roll. Under svåra isvintrar kunde nämligen Bottenvikenen
inte hållas ochöppen det omständligt olja från denatt transporteravar
svenska Norrland.västkusten till Efter vissa underhandskontakter
inledde Sverige och Norge 1954 förhandlingarår uppförandetom av en
oljehamn med lagringsutrymmen vid Trondheimsfjorden. Förhandlingar-

ledde till 1956.avtal årettna
I närheten den planerade anläggningen låg det norska flygfältetav

Vaernes. I slutet 1950-talet aktualiserades och tillbyggnadav en om- av
detta till militär NATO-flygbas. Denna planering hade sketten utan att
svenska myndigheter tycks ha varit informerade. Grannskapet till ett
militärt flygfält gjorde området riskerade bli ett förstaatt att rangens
bombmål i krig. Planeringen medförde dock inte någon omvärdering av
projektet. Från norsk sida hade också intresseradantytts att man var av

låta flygfältet betjänas den blivandeatt svenska anläggningen. Medav
anledning härav underströks från svenskt håll det fundamentala svenska
intresset den svenska oljeanläggningen [skulle]att tjäna renodlatsom en
svensk beredskapsanläggning och varje sammanblandning med andraatt
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beredskapsintressen måste undvikas. ståndpunktDenna accepterades av
norrmännen.

Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap uppförde oljelagrings-
anläggningen stod färdig 1962. Anläggningen bestodår dels ensom av
lagringsanläggning med i berg ingjutna cisterner med sammanlagden

m3,volym 50 000 bergrum för lagring torrgods och hamnettav ca av en
med lossningsanordningar för tankfartyg i Murvik, dels dist-m.m. en
ributionsanläggning i Hell. Anläggningarna förenade med oljeled-var en
ningstunnel. Anläggningen förvaltades det helstatliga bolaget Olje-av
transit AB i vilket generaldirektören för Riksnämnden verkställandevar
direktör. Vägförbindelserna mellan trondheimsornrådet och Jämtlands

Även förstärktes.centrala delar förbättrades. järnvägsförbindelsema En
ursprungligen planerad pipeline från Trondheim till mottagningsan-en

Östersund utñrande.läggning i kom emellertid inte till
Anläggningen visade sig felsatsning. Den användes visserli-vara en

för lagring flygdrivmedel förnödenheteroch andra för det svenskagen av
försvarets behov. Men redan efter år fann Flygförvaltningenett attpar
det för dyrt ha drivmedelmängder lagrade där. l krig fannsatt storavar
också risk för förbindelserna till Sverige lätt skulle kunna avbrytas.att
Man ocksåmåste räkna med möjligheten NATO i situa-ansträngdatt en
tion skulle anläggningen i anspråk för sina behov. Därtill komta att
Danmarks strategiska läge förbättrades tillkomsten NATOsgenom av
Östersjökommando BALTAP, vilket ökade möjligheterna i krigatt upp-
rätthålla importen till den svenska västkusten. Samtidigt ökade hotet mot
den norska västkusten Sovjets uppbyggnad flottbasen i Mur-genom av
mansk.

sökte oljebolagenMan då intressera de svenska för utnyttja delaratt
anläggningen. lyckades dock inte.Detta Därtill bidrog flera omstän-av

digheter. Dels fick inte lagringde räkna där i de lager desom av
beredskapsskäl hålla. Dels transportkapaciteten tilltvungna attvar var
Sverige i och med tankarna pipeline inte förverkligades.påattsvag en
Inte heller fanns det marknad inågon betydande det industria-svagtmer
liserade Jämtland. l stället gick budet till norska oljebolag efter handsom

Återstodenhyrde in sig i två tredjedelar anläggningen. utnyttjadesav av
det svenska försvaret. iNumera anläggningen norskär ägo.

5.3 Flygsäkerhetssamarbete m.m.

Flygsäkerhetssamarbete

Under 1950-talets första hälft inleddes samarbete mellan de danska,ett
norska och flygvapnensvenska flygsäkerhetsfrågorrörande i gränsom-
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rådena. Samarbetet syftade till underlätta navigering för delsatt att
flygplanvägleda i nöd, antingen till sin bas eller till nödlandningegen

i grannlandet, dels tillhandahålla säkrare lägesbestämning i eller över
moln vid flygning i gränstrakterna och därmed förhindra gränskränkning.
Man kom procedurer, frekvensvalöverens och liknande vid signale-om
ring mellan flygplan och markstationer i samband med pejling och nöd-
landning.

Bakgrunden till detta samarbete torde ha varit incidenter,några då
militära flygförare råkat i svårigheter sedan de överraskats dåligtav
väder. fjällområdenaI i Skandinavien förekommer ofta snabbanorra
väderomslag. Det fanns vid denna tid få flygbaser i de nordliga delarna

Norge och Sverige och flygplanen hade korta räckvidder. Detav var
därför angeläget flygförarna vid hastigt uppkommande oväder skulleatt
kunna landa på belägna flygplatsnärmast där vädret bättre. På mot-var
svarande kunde lokalsätt dimma Danmark eller Sydsverigeöver omöjlig-

landning flygbasgöra på i det landet.en egna
Detta samarbete betraktades känsligt och hölls därför tillytterstsom

Årbörjan hemligt. 1960 formaliserades samarbetet och likalydandeen
bestämmelser i utfärdades iämnet Danmark, Norge och Sverige. För att
undvika intrycket det fanns några dolda syften med verksamhetenatt

öppenhet.övergick till Samarbetet kom betecknas SVE-attman nu
NORDA.

Bestämmelserna reglerade viss samverkan mellan flygsäkerhets- och
räddningsorgan i de länderna i syfte uppnå möjliga flygsä-störstatre att
kerhet. Dessutom skulle ofrivillig överflygning riksgräns möjligtav om
förhindras. I detta syfte skulle vidare danska, norska och svenska militär-
flygplan
a övervakas under flygning internationellaöver vattenområden med stor
flygtrafik, främst för undvikande kollisioner;av
b vid behov kunna erhålla navigeringshjälp och väderleksrapporter från
lämpligast belägna radiostationer i de länderna;tre
c i fall nöd kunna genomföra nödlandning lämpligast belägen förav
nödlandning upplåten flygbas eller erhålla undsättning från lämpligast
beläget räddningsorgan inom de länderna.tre
Uppgifter erfordrades för hålla samarbetet effektivt, lokalaattsom t.ex.
väderprognoser, skulle rutinmässigt utväxlas.

flygsäkerhetsorganDe deltog i verksamheten antal luftför-ettsom var
svarscentraler motsvarande i land, i Sverige luftförsvarscentalernaresp.

ÖvreSkåneområdet, Västkustområdet och Norrlandsområdet samt
F 4 sedermera luftförsvarscentral Mellersta Norrlandsområdet. De
flygplatser i första hand skulle användas vid nödlandning isom var

Ängelholm,Sverige F 17 i Ronneby, F i Ljungbyhed,5 10F i F i14
Östersund,Halmstad, F 9 i Säve, F 7 i Såtenäs, iF 4 21F i Luleå och
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Kiruna flygplats.
Samband mellan markorganen upprätthölls inledningsvis telefon ochpå

fjärrskrift, utnyttjades för flygplan luften.medan radio samband med i
Som följd sambandsförbindelseravtalet ordnades tråd och radiopåen av

luftförsvarscentraler i de länderna. byggdemellan Man äventre ut
förbindelser det fasta radiolänknätet. Härvid användes svensk materi-på

skilde sig från NATO-standard, i samtliga länder.el, Det emel-som var
lertid möjligt vidarekoppla samtal detta från Sverige tillpå NA-nätatt

KommissionenTOs Europanät. återkommer till betydelsensenare av
dessa radiolänkförbindelser för möjligheterna samverka i andraatt sam-
manhang se avsnitt 6.2.2 och 6.6.2.

Trafiken mellan flygplan elleroch markorgan mellan flygplan från
olika länder skedde engelska. fanns detaljeradepå Det bestämmelser
beträffande anropssignaler, frekvenser liksom utförliga trafikexem-m.m.

Personalpel. i det svenska flygvapnet fick härigenom träning i engelsk
terminologi

.
Bestämmelserna möjlighet till bedriva övningar i räddnings-attgav

tjänst och i nödlandning. För nödlandningsövningar krävdes tillstånd av
lands utrikesdepartement. Antalet danska och norska landningar iresp.

Sverige skulle lika antalet svenska landningar i Danmarkstortvara som
ÖvningsflygningarnaNorge. fick inte led i flygföretagutgöra ettresp.

ingick i pågående militära Nödlandningsövningar före-manövrer.som
omfattning.kom i begränsad inträffade nödsituationer kom bestäm-I

1960-taletmelserna under utnyttjas endast vid enstaka tillfällen. Flyg-att
plan landade flygplats i land erhöllpå basensett annatsom en genom
försorg erforderliga drivmedel förnödenheter.och andra

enlighetI med bestämmelserna förekom relativt personliga kontak-täta
mellan flygofficerare från de länderna, i regel eskaderchefs-påter tre
flottiljchefsnivä.och Härvid granskades bestämmelserna och diskuterades

erfarenheter från övningar och inträffade incidenter.
Genom denna samverkan kunde svenska piloter och flygofficerare få

kännedom anläggningar, flygfält och sambandsrutiner i deterräng,om
båda skandinaviska NATO-staterna. På motsvarande fick danska ochsätt

flygofficerarenorska värdefulla upplysningar flygbaser.svenskaom
Svenska militära flygtrafikledare fick erfarenhetockså NATOs ruti-av

för trafikledning.ner

.Sjördddningsüänst

fråga sjöräddningstjänstI förekom sedan länge internationellom en sam-
verkan, bl.a. med och sidaDanmark Norge. På svensk Sjöfartsverketvar
huvudman för denna Ocksåverksamhet. i Danmark och viladeNorge

civila myndigheter. Sjöfartsverket utnyttjade Televerketspåansvaret
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kustradiostationer liksom marinens radiostationer i Karlskrona och Ting-
städe s.k. sjöräddningsstationer. Marinen i land ställde vidsom resp.
behov till förfogande för Sjöräddningen. Verksamheten såle-resurser var
des helt civil, kunde naturligtvis utnyttjas för militäraäven ändamål.men

5.4 Underrättelsetjänst

Inledning

Med underrättelsetjänst i regel verksamhet syftar till kart-attavses som
lägga främmande makters förhållanden. Som militär underrättelsetjänst
betecknas underrättelsetjänst organisatoriskt knuten tillär etten som
lands försvarsmakt.

Den svenska militära underrättelsetjänsten har vid upprepadeutretts
tillfällen. omfattandeEn granskning gjordes 1974 underrättelseut-årsav
redning. dessI betänkande Den militära underrättelsetjänsten SOU
197619 finns utförlig redogörelse for den militära underrättelse-en
tjänstens organisation och verksamhet.

Den verksamhet bedrevs den militära underrättelsetjänsten ärsom av
intresse för kommissionen främst for det fall verksamheten haftav som
väsentligt syfte förbereda mottagandet militär hjälp frånett väst-att av

makterna. I krig medför kraven snabbapå och korrekta beslut be-att
hovet färsk och pålitlig information från olikamånga källor särskiltärav
uttalat. Bistånd från andra länder underrättelsesidanpå kunde då ha blivit

avgörande betydelse för våra operationers framgång.av
Men det får ligga inomäven kommissionens uppdrag attanses mer

allmänt granska omfattningen och eventuellt fredstidaarten ettav sam-
arbete mellan den svenska militära underrättelsetjänsten och västliga
underrättelseorganisationer. Skälen till detta flera. fredstidaär Ett under-
rättelsesamarbete kunde förutsättningsägas utgöra för effektivatten en
samverkan snabbt skulle kunna komma till stånd i krig. En sådan sam-
verkan nämligen beroendeär sidor för-ömse harattav personerna

förtroende varandra personligpå basis.även Den underlättas också om
ömsesidigt känner till varandras organisation och administrativaman

rutiner. Också tekniska installationer, sambandsforbindelser,t.ex. som
utnyttjas i fred kan värde i krig. Ett sådant samarbete kunde ävenvara av

förekomsten formella bindningar skapa ömsesidiga förvänt-oavsett av- -
ningar krigstida samverkan.om en

Allmänt underrättelsetjänstens uppgifter och organisationom

I krig underrättelsetjänstensär huvuduppgift bidra med underlag tillatt



137SOU 199411 Fredsmässiga kontakter

de militära operationerna, dvs. till och hur de stridskrafter-närvar, egna
skall in fredoch användas. I underrättelsetjänstens ändamålsättas ärna
lämna förunderlag beslut försvarsmaktens beredskap, krigs-våratt om

planläggning, försvarsmaktens uppbyggnad och utveckling lång siktpå
för beslut ingripande vid gränskränkningar. I detta sammanhangsamt om

det de båda förstnämnda fredsuppgifterna främst kommer i blick-är som
punkten.

Underrättelsetjänsten har alltså till uppgift larmklockaatt vara en
skall regeringen och försvarsledningen förvarningdensom ge som.

behövs för värnpliktsförsvarvårt skall kunna mobiliseras och görasatt
krigsdugligt i tid. Därför måste underrättelsetj fortlöpande registre-änsten

och bedöma sådana företeelser i vår omvärld kan indikatio-ra som vara
på landet kommer bli föratt att utsattner angrepp.

Krigsplanläggningen förutsätter omfattande kunskaper tänkbaraom
militära förhållandenmotståndares organisation, taktik ochsom resurser,

utrustning. förDet ändamålet vidare nödvändigt känna till militär-är att
geografiska förhållanden i andra länder, förband baseradeärt.ex. var
och fasta försvarsanläggningar finns. ha kunskaperMan måste ocksåvar

bl.a. transportmedels kapacitet för kunna beräkna hur snabbtattom
förband kan förflyttas m.m.

Underrättelsetjänsten omfattar klarläggande underrättelsebehov ochav
inriktning källor, inhämtande, bearbetning och delgivning under-av av
rättelser. Inhämtning underrättelser sker i utsträckningstorav genom
studium publikationer, facktidskrifter. Andra inhämtasättt.ex. attav
underrättelser bl.a. iakttagelser attachéer,är agentverksamhet, sig-av
nalspaning, flygspaning, fartygsspaning och -i krig truppspaning, samt-
den information kan erhållas samverkan med andra länderssom genom
underrättelseorganisationer. Det bara undantagsvis inhämtadeär som
underrättelser omedelbart, fullständigt och korrekt klargör förhållandeett
eller kommande händelseutveckling. I regel krävs därför bearbet-en en
ning informationen.av

Ledningen för den militära underrättelsetjänsten överbe-utövas av
fälhavaren och därmed sammanhängande frågor bereds i Försvarsstaben.
Under den tid kommissionen har granska handlades den allmännaattsom
underrättelsetjänsten sektion 2 i Försvarsstaben. Sektionen bestodav av

utrikesavdelning med underrättelsebyrå och attachébyrå,en en en en
inrikesavdelning och fotoavdelning. Vid den omorganisation krigs-en av
maktens högsta ledning trädde i kraft den l oktober 1961 organise-som
rades sektionen i underrättelseavdelning, attachéavdelning ochen en en
inrikesavdelning. Inrikesavdelninge benämndes från 1965 säkerhets-år
avdelningen.

Chefen ñr sektion 2 svarade under försvarsstabschefen för inriktning
och samordning den militära underrättelsetjänsten. Utrikes- underrät-av
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centralorgan.militära underrättelsetjänstenstelse-avdelningen denvar
order och anvis-utarbeta instruktioner,ålåg det avdelningenBl.a. att

för utbildning under-underrättelsetjänsten ochningar för att svara av
delgivning under-för bearbetning ochrättelsepersonal. Huvudansvaret av

denna avdelning.i fred vilade ocksårättelser
särskild enhet medsektion 2 sorterade ocksåchefen förUnder en

inhämta underrättel-bl.a.uppgift inofficiellpå väg, agenter,att genom
benämndesvärldskrigets slutomorganisation efter andraEfterser. en

underrättelserHuvuduppgiften inhämtaT-kontoret.denna enhet attvar
kontinuerligt ha uppsikt fartygs-inom närområdet, överattt.ex. genom

Östersjön, inhämtaskulle biträda medkontorettrafiken i även attmen
bearbetades också under-begränsad omfattningtekniska underrättelser. I

rättelser vid kontoret.
1957 enhet medinrikesavdelning inrättades årVid Försvarsstabens en

och bearbeta säker-vissa andra länder inhämtai Sverige ochuppgift att
säkerhetshotande verksamhetunderrättelserhetsunderrättelser, dvs. om

År från inrikesavdel-skildes denna enhetland. 1961riktad vårtmot
beteckningen B-byrân.självständig ställning underfickningen och en

skedde 1965.T-kontoret och B-byrån år DensammanslagningEn av
chefen föroch underställdes Försvarssta-organisationen kallades IBnya

År ingå itill överbefälhavaren För-1968 knöts byrån direktben. utan att
svarsstaben.

inhämtning underrättelserför aktiv För-viktigtEtt annat av varorgan
myndighet inomsjälvständigradioanstalt, FRA. Dettasvarets var en

uppgiftverksamhetsområde. AnstaltensFörsvarsdepartementets attvar
telesändningar. skulleriktad Manunderrättelseverksamhetutöva mot

underrättelsematerialbearbeta inhämtatsignalspaning ochdärvid utföra
eller förutsågs bli be-områdenfölja utvecklingen inomsamt som var av

anstaltenbearbetningen. Det ålågsignalspaningen och äventydelse för
förfordradestekniska materiel och de metoderutveckla denbl.a. att som

underrättelseverksamhet.anstaltens
stod dess verksamhetsjälvständig myndighetOavsett FRAatt var en

överinseendeunderunderrättelsetjänstens bedrivandei vad avavser
överbefälhavaren.1952för Försvarsstaben t.o.m. årchefen resp.

överbefálhavaren1960 fastställda instruktionen hadeEnligt den år att
Anstaltenverksamhet.direktiv angående inriktningen dennalämna av

försvarsmi-utrikesministern ochföreskrift 1952 hållaskulle enligt åren
inriktning och arbe-underrättelseverksamhetensnistern underrättade om

bedrivande.tets
från havfrån territorium ellerSignalspaningen bedrevs svenskt öppet

riktades spaningenluftrum. Till övervägande deleller från Öppet mot
kommunikationsspaningutgjordes huvudsakligenBaltikum. Spaningen av
riktades främmandespaning. Kommunikationsspaningenoch teknisk mot
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radiotrafik. viktigasteDet inte vad sades, därige-utan attvar som man
kunde fastställa förbandens gruppering, beredskap 0.dyl. Dennom

tekniska signalspaningen radiosändningaravsåg inte primärtsom var av
kommunikationskaraktär, identifierings- och igenkänningssignalert.ex.
från fartyg, flygplan, ledningsfyrar fingeravtryckDessa gjorde detetc.
bl.a. möjligt kartlägga tekniska prestanda och följa olika enhetersatt
rörelser.

Underrättelsetjänst bedrevs vid andraäven staber och myndigheter,
vid försvarsgrensstaberna och Försvarets forskningsanstalt.t.ex. Denna

verksamhet dock mindre intresse i detta sammanhang.synes vara av

Allmänt samverkan med främmande underrattelseorganisationer,om s.
liaison

Inom för det livliga officiella mellan Sverigeumgänget och andraramen
länder skedde givetvis utbyte information underrättelsetjänstenett av som
kunde tillgodogöra sig. Genom samarbete i internationella organisationer

Förenta Nationerna och kontakter med företrädare för utländskasom
civila och militära administrationer kunde viktiga underrättelser inhäm-

dettaI sammanhang spelade försvarsattachéerna viktigtas. roll. Deen
hade till uppgift bl.a. på inhämtaöppen väg underrättelser militär-att om
politiska förhållanden den militära och militärtekniska utveck-samt om
lingen. Andra betydelsefulla kunskapskällor kunde officerare ochvara
andra försvarsanställda gjort studieresor eller undergått utbildningsom
utomlands.

jämförelseI med förhållandena flerai andra länder under-vårvar
rättelseorganisation liten. Vissa utländska underrättelseorganisationer
hade dessutom tillgång till sådan teknisk utrustning deras möjligheteratt
till både inhämtning underrättelser och avancerad bearbetningav var
överlägsna våra. Ibland kunde land också sitt geografiska lägeett genom

Åfrån underrättelsesynpunkt Sverige. andra sidanängynnatvara mer
hade Sverige utmärkt läge för inhämta vissa underrättelserett att typer av
från Sovjetunionen.västra

Genom samarbeta med andra länder underrättelseområdetpå kundeatt
land fåvårt del information krävde sådana särskildaav som resurser

vi saknade. 1974 års underrättelseutredning kom på grundvalm.m. som
de upplysningar lämnades den sådant samarbete tillav som om upp-

fattningen det till övervägande för Sverige delta i detta.att attvar gagn

Huvuddrag i svenskt underrättelseutbyte I 949-1969

Försvarsstabens kontakter

Under 1940-talets del inleddes underrättelsesamarbete medettsenare
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iNorge och någon mån med Danmark. Den skandinaviska försvarskom-
mittén rekommenderathade försvarsförbund inteäven kom tillatt ettom

genomförastånd borde samverkan i fred bl.a. på underrättelse-man en
tjänstens promemoriaområde. I rörande planläggning viss militären av

medsamverkan Danmark och Norge chefen för För-upprättatssom av
Nils Swedlund i februarisvarsstaben 1949 också detattangavs sam-

arbete redan sker beträffande underrättelsetjänsten bör fortgå ochsom nu
omfatta jämväl planläggning verksamheten i krig, bl.a beträffandeav
samordning flyg- och sjöspaning. Se avsnitt 6.1.1av

praktiken tycks dessa tankar haI resulterat i fortsatt samarbeteett
främst med Till början frågaNorge. det icke regelbundnaen var om
kontakter mellan utrikesavdelningens personal och enstaka befattnings-
havare i den norska underrättelsetjänsten, varvid bytte informationerman

Sovjetunionens stridskrafter. diskuterade inteDäremot någonom man ge-
underrättelseinhämtning med Med danskarnanorrmännen.mensam var

samarbetet underrättelsesidanpå under tidigt 1950-tal helt obetydligt. Det
förefaller underrättelseutbytet med och danskar heltnorrmänsom om
upphörde under i mittennågra år l950-talet.av

Under delen andra världskriget hade det svenska under-senare av
Storbritannien.rättelseväsendet lämnat information till Detta samarbete

fortsatte efter krigsslutet, inledningsvis endast marinapå det området.
Efter hand utvecklades kontakterna med britterna till ävenatt avse sam-
verkan och flygsidan.på armé-

Också med de amerikanska flyg- och arméstridskrafterna i Europa
förekom tidigt samarbete. Under tiden från januari 1948 till vårenett
1949 sålunda förbindelserna livliga mellan utrikesavdelningen ochvar
den amerikanska underrättelseväsenarméns i Heidelberg. Sedan det blivit
klart för den amerikanska regeringen Sverige inte avsåg ansluta sigatt att
till Atlantpakten emellertid direktiv till de militära myndigheternagavs
beträffande relationerna till motsvarande svenska myndigheter. Dessa
direktiv medförde samarbetet armésidanpå lades is. ameri-på Detatt
kanska flygvapnets underrättelsetjänst i Wiesbaden valde dock över-att
skrida direktiven och i stället intensifiera underrättelseutbytet med svens-

samarbetet.karna, då tydligen ansåg sig ha betydande nyttaman en av
Efter hand återupptogs kontakterna med amerikanerna i Heidelberg och

småningomså kom underrättelseutbyte USAmed till stånd ävenett
marinsidan.

Mot slutet 1950-talet förekom underrättelseutbyte mellan För-ettav
svarsstabens utrikesavdelning och samtliga försvarsgrenar i Norge,
Danmark, Storbritannien och USA. Utbytet skedde vid denna tid genom

officerare från försvarsgren besökte varandra någraatt ett trepar, resp.
dagar varje år. Man utbytte information Warszawapaktens order ofom
battle, dvs. styrkeförhållanden och gruppering, uppmarschmöjligheter,
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kapacitet på järnvägar, lastfartyg och hamnar teknik och materi-samt ny
el. Man ägnade sig även analysera materialet. För-att gemensamt
hållanden rörde det svenska försvaret eller NATO avhandlades inte.som
Utbytet skedde alltid bilateralt. Det angeläget haansågs så mångaatt
källor möjligt, eftersom de kompletterade varandra.som

Under 1960-talet tillkom visst samarbeteäven med den franskaett
underrättelsetjänsten.

Några avtal eller andra överenskommelser underrättelseutbyteom
inte ha förekommit. Inte heller ha gjorttycks huruvi-synes man upp om

da samarbetet skulle fortsätta efter eventuellt krigsutbrott. Däremotett
hade inom Försvarsstaben tänkt igenom hur skulle samarbetaman man
med utländska underrättelsetjänster i krig, för det fall regeringen skulle
besluta sådant samarbete skulle Iäga promemoria från åratt ett rum. en
1952 framhölls sålunda betydelsen i kritiska lägen snabbt kunnaattav
sända törbindelsemän för samband med utländska underrättelseorgani-ut

Ävensationer. den s.k. Wiesbadenförbindelsen se avsnitt 6.3.2 kunde
medel hålla samband med utländska samarbetspartners iett attses som

kris och krig.

hemligaDen underrättelsetjänstens kontakter

Även den hemliga underrättelsetjänsten, dvs. T-kontoret och B-byrån och
deras efterföljare IB, hade kontakternära med utländska motsvarigheter

Ävenbl.a. i flera NATO-länder. räknade med dettaattom man sam-
arbete skulle fortsätta i krigstid, vidtogs ursprungligen inga särskilda
förberedelser för 1960-taletdetta. Under inriktades emellertid försvaret

med kort förvarningstid och häftigt inledningsskede.mot ett ettangrepp
Detta i särskiltpåverkade högsynsätt grad den hemliga underrättelse-
tjänsten, hade speciella krav hög beredskap. fannsDetsom en en
ömsesidig beredskap inom IB och underrättelseorganisationer i några
NATO-länder for utbyte förbindelseofñcerare i krissituationer. Deav
svenska officerarna skulle i skymningsläge diskret till utländskresa resp.
systerorganisation och de utländska officerare kom till Sverigesom
skulle hand och delges lägesbedömningar IB. Något sådanttas om av av
utbyte intetycks ha aktualiserats under den tid kommissionen harsom

granska.att

FRA kontakters

Utbildningen den danska norska brigaden i Sverige i slutetav resp. av
andra världskriget lade grunden till samarbete mellan Sverige,näraett
Danmark och Norge signalspaningsområdet.på Under slutet 1940-av
talet utbildade FRA och danskar i inhämtning,norrmän kryptoforcering,
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signalspaningsteknik och trafikbearbetning från dem fickmot att man
tillvaratagen tysk sambandsmateriel. Norrmän och danskar besökte FRA
och personal från tjänstgjordeFRA spaningsstationerpå i Danmark och
Norge.

Även under de följande decennierna förekom samarbete med vissa
länder signaltrafiksidan.på Den signalspaning utfördes FRAsom av var
i första hand inriktat tillgodosepå svenska underrättelsebehov. Omatt
den sedan kunde visa sig värde vid underrättelseutbyte medettvara av
andra länder, detta positiv bieffekt.var en

Under 1940-talets del tycks det ha förekommit viss planlägg-senare en
ning för det fall Sverige skulle råka i krig med Sovjetunionen. En grupp

FRAs ledning skulle då bege sig till England. Därifrån skulleur man
leda verksamheten i Sverige förbereda signalspanings-samt att ta emot
förbanden, dessa till följd fientliga framgångar tvingades lämnaom av
Sverige. Denna planläggning inte ha varit särskilt genomarbetadsynes
och förlorade efterhand all aktualitet. förekomDet vid denna tid rykten
bland FRAs personal ledningen i krig skulle evakueras till USA,att
eftersom cheferna inne med information.så mycket känsligsatt

Den dominerande uppfattningen under den tid kommissionen harsom
granska FRA hade sin centrala uppgiftatt i fredstid ochatt undervar

kris. Intresset för uppgifterna i krig inte särskilt starkt, eftersomvar man
räknade med de fasta anläggningarna skulle slås i tidigt skede.att ut ett
Några förberedelser exklusivt varit avsedda för krig har enligtsom
uppgift inte vidtagits. Inte heller har det, enligt uppgifter har läm-som

till kommissionen, funnits någranats överenskommelser eller under-
handsåtaganden andra länder samverkan i krig.gentemot om
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kapitel i svenskuniktSverige och VietnamkrigetMöller42. Yngve ut-ett
ochrikespolitik, Stockholm 1992, 183 200.s.
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43. PM 18.12.1952 Sveriges importmöjligheter under stonnaktskrigett av
Ingemar Hägglöf, HP Ab,10 UDs arkiv, RA.

Åkermans44. dagbok 14.1.1952, Swedlunds dagbok 27.11.1951, 3.1.1952,
1.1.1954.

45. VPM 14.11.1953 rörande import till Sverige över norska västkusthamnar
Erik Grafström och Nils Malmfors. Delegerades för Trondheirnsledenav pap-

UDs arkiv.per,

46. Prop. 1956120 och 201.

47. Brevväxling mellan UD och ambassaden i Oslo 3.2.1959, 7.2.1959,
12.2.1959, 14.2.1959 och 16.2.1959, HP UDs arkiv.1

48. PM Oljelagring Trondheim 22.2.1962 Quistgaard, försvarsut-1962 årsav
rednings handlingar, RA.

49. Statsrevisoremas berättelse 1958 § 16.

50. Anledningen till pipe-linen inte kom till stånd oklar.att är En källa har
ekonomiska skäl. Swedlund skriver emellertidangett i sin dagbok 24.11 och

4.12.1954 Undén spräckt planen på pipe-lineatt utrikespolitiska skål.en av
51. Till grund för detta avsnitt ligger, förutom det material särskilt nämnssom

Åkeföljandei uppgifter lämnats till kommissionennoter, Berg, Urbansom av
ÅkeHallberg, Sven Hauge, Lönnberg, Olle Schmidt, Carl Gustaf Simmons,

ÅkeAnders Sjöberg, Rolf Skedelius, Sundén och Christer Söderhielm.

52. PM 13.1.1954 norskt besök vid F upprättad chefen för FS,ang. av
Westring, HP 10 D, UDs arkiv. Wilhelm Mohr har uppgivit efter vad hanatt
hört skall det redan år 1951 eller 1952 ha träffats överenskommelse mellanen
Norge och Sverige flygräddningstjânst. utfärdadeMan likalydande bestäm-om
melser i de båda länderna, eftersom svenskarna avtalinte ville ha bilateraltett
i saken.

53. En källa har uppgivit anledningen till det inte träffadesatt formligtatt ett
fördrag mellan länderna Undén kategorisktatt detta.emotvar var
54. I Sverige Flygvapenorder A Bestämmelserll för åtgärder i syfte ökaattnr
flygsäkerheten i svensk-norsk-danska farvatten i gränsområdet mellansamt
Sverige och Norge samarbete mellan de Danska, Norska och Svenskagenom
flygvapnen, Fo 1160,A år 1961 Flygvapenorderersattes A 9 medsom av nr

beteckning Fo A 961. Bestämmelserna sedermera i CFV skrsamma upptogs
1973-10-08 735462202, vilka i sin med SVENORDA-Tillämp-tur ersattesnr
ningsföreskrifter, CFV skrivelse 1980-10-20 735462403, arkiv.FS Flygsäker-
hetssamarbetet pågår alltjämt och år 1990 träffade Sverige överenskommelser
med Danmark och Norge i ämnet, regeringsbeslut 18.1.1990, Fö 108 och 109,
FÖD arkiv.

55. Under år 1960 genomfördes nio svenska nödlandningsövningar i Norge och
norska landningar i Sverige. Motsvarande antal år 1961 20 16,sex årvar resp.

1962 14 fem och år 1963 nio;ll bilaga till brev 11.6.1964 frånresp. resp.
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utfördesdansk sidaOverkommando i Oslo. FrånLuftforsvaretsFlygstaben till
territorium;sju svenska på dansktochövningar svenska baser1963 nio påår

Danmark, ochmellan Norgeflygsåkerhetssamarbetevisst22.7.1964PM ang.
arkiv.af UDsupprättad Sillén, HP 10 D,Sverige, av

imaterial särskiltdet nämnsavsnitt grundas förutom56. på,Detta noter,som
uppgifterunderrättelsetjånsten SOU 197619militärabetänkandet Den samt

BirgerAnders Carlberg,följandekommissionenlämnats personeravsom
StigKjellnäs, Ljunggren,LarsGöthman, Nils Johansson, PerElmér, Lars-Olof

StigSmedmark, Synnergren,Selander,Thede Palm, Ingvar GunnarLöfgren,
och Wäsström.Westin SvenWallroth, Bertil Wenblad, BoBengt

1985,1939-45, StockholmunderrättelsetjänstWilhelm Carlgren Svensk57.
1939-1945,diplomat i Sverigesidan krigetff och VidPeter Tennant141 avs.

Stockholm 43 och 171.1989, s. s.

besök majoren Gösta28.10.1949och58. VPM 25.10.1949 rapport ang. av
och kapten Hå-Fst, KurtFlygförvaltningen, kapten Robert Boman,Tegnér,

seriei Fstsekt F Fst KH-Wiesbaden 29.9-23.10.1949kansson, iAst,
fram-dagbok 26.4.1950 vilkenanteckning i Helge Jungsarkiv; även avse en

1950 besökt Wies-mitten aprilunderrättelseofñcerare isvenskagår tvåatt av
Åkermans 8.1.1952 enligt vilkendagbokanteckning i Richardbaden och en

fick besökaunderråttelseofficeraresvenskastatsrådet dag godkänt tvåattsamma
1952.Wiesbaden 28.1-4.2

utrikesavdelning, tydligenFörsvarsstabensomorganisation59. PM avang.
Smedrnarks ägo.upprättad i augusti 1952, i Gunnar

låg bakomsådana tankaruteslutas det bl.a.kan inte60. Det att ensomvar
förfråganmedfrån FRA på15.1.1952 H l37152, KrAskrivelse svar en

utrikes tlygtransporterbehovfrån chefen för Försvarsstaben FRAs avang.
till dennakrig. Enligt bilaganavspårming ochunder beredskapstillstånd

tio tjänstemän från FRAmånaderbehövde under tidskrivelse trans-treaven
Sverige.från England tillfrån Sverige till England och lika mångaporteras

FRA-tjänstemän till från USA.femfanns behovLikaså att transportera resp.av
från Englandmaterielbehov tillförselförutsågMan även tre ton resp.avav

de iklarhet kringkommissionen skapa någoninte lyckatsUSA. Det har att
sannolik förklaringkanskeredovisade behoven. Endenna skrivelse meraannan,

kopplatpersonaltransporter direkttill skrivelsens innehåll behovetär att varav
bl.a. materielen nämnsutomlands. detta talartill anskaffning materiel För attav

återvända till Sveri-behövde lämna ochFRA-tjänstemänförst och lika mångaatt
ge.
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6 Förberedelser för mottagande av

bistånd

6.1 Operativa kontakter

6.1.1 Partiellt skandinaviskt försvarssamarbete

Inledning

försvarsförbundsförhandlingarnasKort efter de skandinaviska samman-
presenterade försvarsstabschefen Nils Swedlund förbrott statsminister

Erlander promemoria planläggning viss militärrörande samverkanen av
Norge promemorianmed Danmark och skrev SwedlundI ävenatt om

försöket skandinaviskasamordna de ländernas försvarsförberedel-att tre
försvarsförbundi tills vidare inte lyckats, det ändå önskvärtettser var

viss planläggning kom till stånd. sådant planläggnings-Ettatt gemensam
arbete borde lämpligen utföras antal arbetsgruppersmärreettav sam-

stabsofñcerare ländernasfrån de militära ledningsorganmansatta treav
och kunde genomföras offentliggörande behövde ske.utan att ett

borde enligt Swedlund följande tolv planerNärmast utarbetas.
Plan för ordnande tråd- och radioförbindelser mellan myndigheter iav
de länderna, för signaleringsfåirfarande och för användningtre av gemen-

koder och chiffer punkt 1,samma
planer för luftbevakningen,samordnande jaktstridsledningen, flyg-av
räddningstjänsten och den militära väderlekstjänsten punkterna 2-5,
planer för lantmilitär samverkan i området vid Treriksröset, utmed
malmbanan, i området Tärna-Mo i Rana och i Tröndelag punkterna 6-
9,

Östersjön, Öre-planer för sjömilitär isamverkan med Danmark södra
sund och Kattegatt-Skagerack beträffandespeciellt mineringsverksam-
heten och med i Skagerack speciellt beträffandeNorge sjöfartsskyddet
punkterna 10 och 11 och
plan för samordning terminologi, rapporterings- och igenkännings-av

i allmänhet punkt 12. arbete redan pågick beträffandeDetsystem som
underrättelsetjänsten borde fortgå och omfatta jämväl planläggning av
verksamheten i krig, bl.a. beträffande samordning flyg- och sjöspa-av
ning. Promemorian fogas till betänkandet bilaga 12.som

Vid föredragningen för Erlander 10 februariden 1949 denne enligtvar
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Swedlund betänksam för aktion just nu, han i princip meden men var
på åtminstone de tekniska utarbetadesplanernaatt Den 20 maj 1949
föredrog Swedlund bl.a. sin införPM regeringen fick då ingetmen
besked

I juni 1949 besökte den norske försvarsministern Hauge sin svenske
kollega Vougt. Enligt vad Vougt meddelade Swedlund hade Hauge, som
uppgivit sig tala föräven Danmark, uttryckt önskemål delsom gemen-

planläggning beträffande luftbevakning, dels krigsmaterielköpt.ex.sam
från Sverige. Vougt och Undén hade ställt sig avvaktande till önskemålet

planläggning i princip bejakat krigsmaterielexportom gemensam men
Den 6 september 1949 föredrog Swedlund på sin PM införnytt rege-

ringen. Han förefaller ha delat de tolv sakområdena i därtre grupper,
omfattade1 punkterna 1-5, 2 punkterna 6-9 ochgrupp 3grupp grupp

10-12.°punkterna Någon vecka Undén Swedlund redo-senare gav en
görelse för vilken ställning regeringen tagit till förslaget. Enligtsom
Swedlund skall Undén ha regeringen intagit allmäntsagt att positiven
inställning och beslutat ärenden i l i PMn fickatt tasgrupp genast,upp
medan 2 tvekan från Erlander icke avvisande i sak ochgrupp men
3 skulle anstå, dock konvojtjänsttillatt Undén hadesagt ävenman
berättat utrikesministermöte i Köpenhamn,ett där han redogjort förom
den svenska ståndpunkten materiel fickgärna köpas i Sverigeatt och att
utbyte tekniska resultat och vissa tekniska förberedelsearbeten fickav

naturligengöras engagemang. De danska ochutan norska utrikesmi--
nistrarna Ävenhade de helt förstod den svenska linjen.sagt att utrikes-
nämnden hade behandlat frågan och inte haft någon erinran denmot
militära samverkan föreslagits. Slutligen förklarade Undén Swed-som att
lund fick efter detta och allt föll under den militäraatt sekretes-agera
sen.

I och med detta ansåg Swedlund han hade regeringens uppdragatt att
tillsammans med de danska och norska försvarsledningarna planlägga

samverkanviss Vid militärledningssammanträde iett oktober 1949
förklarade han allt samarbete med Danmark ochatt Norge skulle viagå

°Försvarsstaben.
Att det redan dessförinnan inletts kontakter med det danska och norska

försvaret i detta syfte framgår bl.a. den brittiska Stockholmsambassa-av
dens rapportering till Foreign Office.

Ett utvecklat samarbete, förankrat på regeringsnivå, förekommer
Östlandettidigt mellan Luftkommando och flygeskadern i Göteborg.

Ijanuari 1949 hemställde den svenska ambassaden i Oslo hos det norska
utrikesdepartementet det svenska flygvapnet skulleatt få lånaom en
radarstation Norge. Det norska utrikesdepartementet meddelade kortav
därpå Försvarsdepartementet efteratt samråd med chefen för det norska
luftförsvaret inte hade något invända radarstation Arnesatt mot att en
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samövningaringå iför bl.a.under tidlånades kortare21 attut en
mellandirektdetförutsattesbåda ländernas flygvapen. Detmellan de att

utlåningen. Denförvillkorenavtalades tidpunkten ochflygvapnen om
svenskaoch detdet norskakontrakt mellan1949 upprättades15 ettmars

månader.för tidradarstationenutlåningflygvapnet treen avom av
efterchefen för Luftforsvaretsidaundertecknades norskKontraktet på av

för lånetFörutsättningenbemyndigande från Forsvarsdepartementet. var
ingåochvästkustenplaceras den svenskastationen skulle på ettatt som

ingåövningar skulleluftbevakning. dessasamövningar i Ii tekniskaled
möjliga utbytefå bästaskullefrån båda länderna. Förflygplan att man

utsträckningerforderligflygplanen idet önskvärtövningarna attvarav
norskaterritorium. Detandra landetsflyga detfick tillåtelse överatt

stridsflygplantill svenskasamtyckte i maj 1949försvarsdepartementet att
område.angivet norskt Denflögövningarnaunder över närmareett

till chefen fördelegeradövningarplanläggningen dessadirekta varav
Östlandet, chefen för 2.Georg Bull, ochgeneralmajorenLuftkommando

Ramström.generalmajoren Folkeflygeskadern,
Övningarna Göte-flygstridskrafteri maj 1949. Norskabörjade angrep

Norgeflygstridskrafter gick tillsvenskaborgsområdet och motangrepp
Lånekontraktetförsvarövade dettaoch på sätt ort. som ur-avman

tilljuni förlängdes-15 1949sprungligen tiden den 15avsett senaremars
radarstationen till Ivarefter återfördes Norge.juliden 15 år,samma

enlighet medsvenska Osloambassaden ihemställde denseptember 1949
gälla förkontraktet skulle förlängasinstruktiondärom attattemottagen

1949. framställningdecember dennaseptember-15 Dåtiden den 15
kontraktet redanförlängningemellertid frågangjordes hade om en av

myndigheter.och militäramellan norska svenskaklarats under handut
hemligt.hölls inteSamarbetet

studier och utformningenplaner rörandehandlingar i formNågra av
påträffats. skriftligafrågaskandinaviska inte Idet samarbetet har omav

kortfattadehänvisad tillkommissionen varitbelägg har därför i stort sett
Swedlunddagboksanteckningar främst även över-förts men avsom av
Åkerman 1951 efter-befálhavaren Helge Richard årJung och somav

Åkerman dessförin-redanSwedlund försvarsstabschef. tycksträdde som
planläggningsarbetet.ha haft central roll i det gemensammanan en

han1950. Delsanteckningar endast till nämnerJungs hänför sig våren
1950 besökt Sverige och meddanske försvarsministern iden januariatt

radar, mineringar ochfrågan samordningtagit bl.a.Vougt avupp om
PM rörandekustartilleribatterier. Försvarsstaben skulle upprätta en

detta. statsminis-sammanträffande medVidare behandlar han dels ett
deltog Undén, Hammar-sammanträde denne varidels hos äventern, ett

Erlander hatillfället skallSwedlund. Vid det förstaskjöld, Vougt och
statsministrarna i Halm-skandinaviskaorienterat mellan demöteettom
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stad och hur lite åstadkommits på den skandinaviska fronten.som
Hauge skulle ha framhållit Sverige önskade praktisktatt militärtom
samarbete Norge givetvis härtill.berett Vid detvar senare samman-
trädet skall Jung med instämmande Hammarskjöld och Vougt haav
framhållit det nordiska samarbetet inteatt vadänvar mer natur-som var
ligt mellan vänskapliga broderfolk. Swedlund hade gjort föredragningen

de Öresundsfrågan,områden samarbetet omfattade, ggr egetom som nu
uppskjutits. Efter kort diskussiont.v. beslöts arbetetsom skulle fortgåatt

Öresundsfråganfhittills. Man borde vänta något medsom
ÅkermansSwedlunds och dagböcker innehåller uppgifter i det aktuella

hänseendet över längre period. Dessa anteckningar följande bilden ger
kontakterna med Norge och Danmark.av

Samarbete med Norge

I samband med besök i Oslo i novemberett 1949 meddelade Swedlund
de norska försvarsstabs-, flygvapen- och marincheferna hur han hade
tänkt sig arbetets organisation. Man skulle på hållömse kontaktmän.utse
Diskussionerna rörde bl.a.även försvaret Treriksröset, radarleveran-av

från USA till Sverige något intresseser föräven det norskasom var av
flygvapnet och den norske marinchefens önskemål träffa sinaattom
danska och svenska motsvarigheter för mineringsöverläggningar vilket
Swedlund från.avrådde Möjligen medförde Swedlund vid besöket en
disposition till arbetsplan rörande samarbetet signalsidan.påen

I maj 1950 besökte Swedlund åter Oslo. Härvid godkände försvars-
stabschefen Berg signal- och väderplanerna. Betr, övriga planer på-
drevs Berg. Vid framhöllmötet Swedlund bl.a. den svenska militär-att
ledningen stod helt bakom regeringens politik och det inteatt var me-
ningsfullt spekulera i ökad militär samverkan.att I september samma
år skrev Swedlund till Berg angående koordinering lägesangivelser.av

I 1951 for Swedlund åter till Oslo. Inför dennamars tycksresa en
plan för samordning lujibevakningen ha fárdigställts inom denav svenska
Försvarsstaben. OsloI sammanträffade han bl.a. med försvarsministern
Hauge visade sig känna till den planläggning pågicksom mellan desom
norska och svenska militärerna. Swedlund framhöll vad skettatt som nu
i detta avseende ungefär vad skulle kunna görasvore även desom om
politiska förhållandena annorlunda. Han betonade även viktenvore av

Sverige fick vissa grundlinjeratt klarlagda rörande Atlantpaktens pla-
ner. Vid samtal Swedlund hadeett med Berg kom överenssom man om

förekomstenatt norsk-svensk planering skulle meddelasav en gemensam
lokala gränschefer för hindra enskilda initiativ.att De diskuterade även
bl.a. fortsatt samarbete, varvid den svenska försvarsstaben skulle full-
följa arbetet beträffande jaktstridsledningen. Också med Berg Swed-tog
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lund frågan Sverige behövde del Atlantpaktstabernasattupp om av
planläggning, något Berg insåg skulle förmedla.och Swedlundsom
träffade tillsammansäven med Berg de norska marin- flygvapen-och
cheferna. Härvid diskuterades bl.a. rekognoscering .vjötransportledav en
söder Norge, varvid Swedlund i princip bejakade svenskom att en
officer skulle delta, Norge.och flygfältsutbyggnad södrai

Som överbefälhavare träffade Swedlund i september 1951 ånyo Berg.
Samma månad hade NATOs Nordkommando med stab i Kolsås utanför
Oslo organiserats. Huvuddelen de norska liksom de danska styrkor-av

ställdes därmed under befäl den brittiske amiralen Brind. Swedlundna av
konstaterade beträffande det samarbete medgivits mellan Sverige ochsom
Norge det numera [vore] oklart planervåra skulle kunna effektu-att om

eftersom Brind Bergskötte dessa frågor ocheras numer
Vid Sammanträffande med den norske statsministern Torp i decem-ett

ber 1951 begärde Swedlund denne skulle direktivBerg lätta påatt attge
Atlantpaktssekretessen i fråga Skandinaviens försvarsplaner, vilketom

lovadeTorp Swedlund orienteradegöra. Torp om utförda planer på
teknisk samverkan och hur detta ordnat mellan de båda län-om var
dernas försvarsstabschefer, denna linje förlorat i värde i och medattmen
tillkomsten Brinds stab. förklaradeTorp norska myndigheter iattav
varje fall skulle hand åtgärderna i Norge och fann därförta attom

bestå.planerna borde
Åkerman hade under 1949-51åren flera kontakter med norska militä-

rer. Vid besök i Oslo i december 1949 besökte han ledningscentralerett
radar.och diskuterade Hans arbete förefaller ha koncentrerats till just

radar och planer för samarbete luftbevakning.rörande

Samarbete med Danmark

Redan den 5 september 1949, alltså dagen före Swedlunds regeringsföre-
dragning, kom han och utrikesministern tillsättaöverens attom en ge-

Öresundsproblematiken. Öre-utredning rörande Denna s.k.mensam
sundsutredning nämns vid upprepade tillfällen i dagboken under de
följande månaderna. Enligt utredningsmännen hade dessa inteen av

kontaktnågon med det danska försvaret. efterKort det utredningenatt
i februari 1950 sina resultat för regeringen meddelade Vougtpresenterat
till Swedlund Utrikesdepartementet skulle hand kontakternaatt ta om

Öresundsmineringarna Öresundsutredningen,med danskarna Omom
vidare avsnitt 6.5.se
Åren 1950 och 1951 träffade Swedlund bl.a. i samband med tillresor

Köpenhamn vid några tillfällen höga danska civila och militära befatt-
ningshavare. Huruvida frågor skandinaviskrörande försvarssamverkan
härvid berördes framgår dagboksanteckningarna.inte Från möteettav
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1951 antecknade emellertiddanske arméchefen i septembermed den
f för ingåendefunnit att intet kundeSwedlund görasatt n meraman

Åkermansamarbete hade del kontakter med det danskaOckså en
vad då avhand-framgår inte hans anteckningarförsvaret. Det manav

lade. myndighetsarkiv har inte varit tillgängliga ñr kommissio-Danska
inte innehålla uppgifter dansk-Enligt uppgift skall de några om ennen.

under 1950- och 1960-talen.svensk törsvarssamverkan

kontakterFortsatta

1952 förekommer i Swedlunds dagbok endast enstaka anteck-Från år
försvarssamarbetet. 1952 förklaradeningar skandinaviska Vårendetom

förekom del kontakternorska Forsvarsrådet det medBerg i det att en
önskade.inte intima VidSverige, dessa så Norgeatt var som enmen

Swedlund den norske försvars-till Oslo 1954 orienteradevåren nyeresa
ministern det från regeringshåll medgivna samarbetet mellan deom

försvarsstaberna och framhöll bl.a. samarbetetssvenska och norska
omfattning.begränsade

handlingar berörs efter 1952 inte fråganI andra år om en gemensam
protokoll från militärledningensplanering med Danmark och Norge. I ett

1956 konstaterades sammanhållningen inomsammanträde i december att
till sprick-NATO inte vad och tendensernaväntatmotsvarat attman

möjligen kunde medföra opinionen ibildning inom pakten Norge ochatt
positivare inställning till skandinaviskDanmark längre sikt fickpå en

försvarssamverkanf

Utländsk rapportering

andrahandskälla rörande samarbete den brittiska diplomatiskaEn detta är
förekomrapporteringen. Britterna följde uppmärksamt de kontakter som

skandinaviska militärledningarna. Att sådana kontaktermellan de ägt rum
1949redan innan den svenska regeringen i september godkände visstett

militärtekniskt samarbete med Danmark och framgår denNorge av
till Foreign Office.brittiska Stockholmsambassadens rapportering

april 1949 inberättades de svenska försvarsgrenscheferna delsI att
itetenbibehålla kontakter med västmakterna neutralönskade så nära som

tillät, dels ville fortsätta de stabsöverläggningar staff talks med norr-
avbrutits. rimlig tolkning den sist-tillfälligtvis Enmännen avsom

uppgiften den hänvisade till expertdiskussionerna inämnda är att sam-
försvarstörbundsförhandlingarna. Sammaband med de skandinaviska

med denmånad kunde marinattachén svenskemöterapportera ettom
förklaratmarinchefen Helge Strömbäck, varvid denne han avsågatt att

motsvarighetinom kort diskussioner med sin danskaåteruppta om ge-
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Öresundplanläggning med Danmark främst rörande se vidaremensam
avsnitt 6.5. Strömbäck sig intresseradävenuppgav att tavara av upp
liknande diskussioner norrmännen.med

I maj 1949 rapporterade flygattachén med denmöte svenskeettom
flygvapenchefen Bengt Nordenskiöld. Denne hade bl.a.sagt att sam-
arbetet mellan de skandinaviska länderna bättretre någonsin,än attvar
stabssamtal hela tiden fortgick och vissa överenskommelser hadeatt
träffats i fråga flygstridskrafterna. Sålunda hade kommit överensom man
med delsnorrmännen hur skulle länka ihop ländernas radar-om man
kedjor så båda flygvapnen skulle få möjligaatt dem, delsmesta nytta av

flyga irätt varandras luftrum. Nordenskiöldatt hade erbjudit dan-om
skarna låna några Vampireplan i syfte hjälpaatt dem byggaatt att upp

flygvapen. Nyligen hade deett ländernaeget tre enats att ettom sov-
jetiskt anfall sannolikt skulle komma från sydväst Danmark. Nor-genom
denskiöld hade gått med på huvuddelen detatt svenskagruppera av
flygvapnet så det kunde avvärja sådant anfall. Detatt norska flygvap-ett

skulle ha huvudansvaret för norrförsvaret inet
l augusti 1949 konstaterade brittisk ambassadtjänsteman deen att

svenska stabskontakterna med danskar och fortfarandenorrmän pågick
i begränsad skala, några precisa instruktioner frånutan regeringenmer

detän underförstått dessa samtal fickatt äga endastattvar rum om
regeringen inte blev indragen. Vissa framsteg hade gjorts denpå marina

Öresundsidan med danskarna rörande försvaret och såvitt rördeav
flygsidan med norrmännen. Mindre uppmuntrande situationen be-var
träffande Samarbetetarmén. mellan de svenska försvarsgrenarna sades

otillfredsställande.vara
I januari 1950 rapporterade marinattachén i Stockholm den svenskeatt

marinchefen angelägen ha kontakterså nära möjligtatt medvar om som
de danska och norska marinerna. Samtal med danskarna rörande för-

Öresund hade nyligen kört fast.svaret Med rördenorrmännenav samta-
len upprättandet organisation för fartygsrapporteringav en gemensam

skulle täcka Skagerack Kattegattoch I april 1950 konstateradessom
inom Foreign Office visste det pågick skandinavisktatt för-att ettman
svarssamarbete åtminstone planeringsstadiet.på I juni 1951 rappor-
terade ambassaden i Oslo samtal med den norske utrikesministernettom
Lange det förekommit vissa kontakteruppgett att mellan högasom
norska och svenska officerare, intenorrmännen hade efteratt strävatmen

driva dessa särskilt långt. Lange hadeatt förklarat han troddeatt att
Sverige skulle bli tillmötesgående Storbritannien. Ju bättre denmotmer
brittiska regeringen lyckades med utveckla sådana kontakter, destoatt

tillfredsställd skulle den bli.norska regeringenmer
majl 1952 rapporterade ambassadören den svenska försvarsstabenatt

tydligen fått regeringens godkännande etablera någon form plan-att av
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läggningskontakt med NATOs Nordkommando förmedling degenom av
danska och norska försvarsstaberna. Svenska planer befordrasavsågs till

önskemål.Brind för synpunkter och Kort därpå bekräftade Brind att en
sådan kontakt kommit till stånd de danska och norska försvars-genom
staberna, helhjärtatnågot han stödde. Den svenska regeringensom
bedömdes därmed inte intresserad motsvarande bilaterala förbin-vara av
delser, vilket enligt Brinds mening inte hindrade underrättelseutbytetatt

fortsätta.mellan Sverige och Storbritannien kunde och borde
slutet september 1952 meddelade OsloambassadörenI Swedlundattav

nyligen föreslagit denne skulle skicka litenBerg norskaatt en grupp
arméofficerare till Sverige för diskutera vissa aspekter påatt en gemen-

norsk-svensk planläggning. Swedlund hade ingen invändning mot attsam
innefattade officerare Brinds stab. officerarnaIngen fickgruppen ur av

ha högre grad major. hade beredvilligtBerg godtagit förslagetän och
fyra norska majorer, från NATO-staben, skulle till Sverigevarav en resa
i slutet september. Man väntade försvaret Tröndelag skulle bliattav av

diskussionsämne.viktigt Vi inte besöket blevett vet om av.
Enligt sammanfattning alltjämt sekretessbelagt arkivmaterialen av som

för kommissionens räkning gjorts inom Foreign Office skall den brittiske
Stockholmsambassadören vid sinamed motsvarigheter imöte Köpen-ett
hamn Oslo försommarenoch 1954 ha uppgivit de svenska ochatt stats-
utrikesministrarna nyligen skulle ha samtyckt till hemliga diskussioner
rörande försvaret med Norge och Danmark. brittisktPå håll uppfattades
detta Sverige detta lika mycketsåg möjlighet dis-att attsom som en
kutera skandinaviskt försvarsförbund utvecklasätt närmareett ett attsom

52kontakter med NATO.
Också i amerikansk diplomatisk rapportering fråganberördes ettom

skandinaviskt samarbete. maj 1951 framhöllI sålunda USAs chargé
daffaires i Stockholm det svenska försvarets svagheteratt en av var

grannländerna.bristen samordnad planeringpå med Och knappt årett
skrev den amerikanske flygattachén såvitt visste,han fråganatt,senare
militärt samarbete mellan Norge och Sverige det huvudöverettom om-

förekom endast befann sig på det primitiva och förberedandetaget mest-
stadiet.

Enligt från den amerikanske Stockholmsambassadören irapporten
januari 1953 skulle den svenske flygstabschefen hösten 1952 flygat-med
tachén tagitha möjligheten informationutbyte mellanettupp av av
Sverige och Norge rörande luftförsvarsplaneringen. Liknande initiativ

Utrikesdepartementet.hade tagits vissa högre tjänstemän iav
slutet 1952I år hade det amerikanska flygvapnets USAF hög-av

kvarter för det amerikanska utrikesdepartementet framhållit det önskvär-
da i åtgärder vidtogs för öka det svensk-norska försvarssamarbetet.att att
Utrikesdepartementet svarade i juni 1953 uppfattningen det redanatt att
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förekom eller planerades visst sådant samarbete tycktes ha bekräftats.ett
därförDet sannolikt skullenorrmännen stödja tanken på integ-attvar en

rering ländernas luftbevakningssystem. Förutsatt det amerikanskaav att
försvarsdepartementet samtyckte, hade utrikesdepartementet inga in-
vändningar den amerikanska inställningen rörandemot att dyliken
integration meddelades svenska och norska myndigheter i syfte såatt
snabbt möjligt 5°dettauppnå begränsade mål.som

brittiskaDet och omsider amerikanska intresset för skandinavisktett
samarbete hade, belyses inärmare avsnittnästa 6.1.2, främst sinsom
förklaring i därigenom hoppades kunna knyta Sverigeatt närmareman

NATO.till Som exempel på detta kan här anförasett frånrapporten
ambassadör Butterworth från april 1952. Han framhöll där detatt var

önskvärt Sverige samordnade sin försvarsplaneringytterst att med väst-
makterna förgrund samarbete i händelse krig. En sådansom en av sam-
verkan borde ske i hemlighet och med den svenska regeringens tysta
medgivande. fannsDet många skäl till planeringssträ-att gemensamma
vanden mellan Sverige och NATO borde hanteras via Norge. Sålunda
skulle samarbete mellan Sverige ochett skandinavisk deten granne, om
avslöjades, mycket acceptabelt för svenska folket änvara mer ett sam-
arbete med andra NATO-länder eller med organisationen sådan.som
Vidare pågick det redan visst militärt samarbete mellanett ochnorrmän
svenskar, och trodde detta samarbete omfattandeatt änryssarna var mer
det verkligen något visst manöverutrymme. direktEnettvar, som gav
inblandning Storbritannien och USA kunde kontraproduktiv.av vara

Enligt Butterworth hade framstegen i fråga samordning mellanom en
Sveriges och västmakternas försvarsplanering minskat sedan början av
år 1951, sannolikt på grund svenskarna bedömde krigsfaranattav att
hade minskat avsevärt. För tillfället kunde bäst sigvänta attman som
svenskarna skulle beredda försiktigt utvidga samarbetet.att Förvara
detta krävdes emellertid gjorde klart för svenskarna de inteatt man att
på något skulle bindassätt till NATO. Frågan detaljerna i det norsk-om
svenska samarbetet fick därför överlåtas till de båda länderna. Norr-

kundemännen förväntas sittgöra bästa för befordra samarbetetatt som
också låg i deras intresse. När svenskarna sedan fann de kundeatt

utöka samarbetet med norrmännen läckor uppstod, skulle deutan att
sluta ängslas för samröre med Norge NATO.såsom ombud förett

I oktober 1953 Swedlund för försvars- inrikesmi-ochstats-,uppgav
nistrarna hans närmaste norska motsvarighetatt Berg berättat beslutom

fattats atlantpaktscheferna. Dessa hade bestämt alla kontak-som av att
med Sverige skulle via Norgeter och fåtttas norrmännen orderatt att ge

svenskarna alla informationer några inskränkningar och kravutan utan
motprestationer.på
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Intervjuer

intervjuer sökt komplettera bilden deKommissionen har genom av
skandinaviska samarbetssträvandena. Curt Göransson tjänstgjordesom

1948-53 har uppgivit officerare från dei Försvarsstaben åren treatt
fortsatte träffas bilateralt efter deländernas försvarsstaber skan-ävenatt

Sådanaförsvarsförbundsförhandlingarnas sammanbrott.dinaviska möten
signal- underhållssidan, kundeavdelningschefer, ochmellan på ägat.ex.

enlighet svenska regeringens in-I med dengånger år.ettrum par per
fråga bilaterala kontakter och operativastruktioner det endast omvar

frågor diskuterades aldrig.
befattningshavare hade god insyn i försvarsfrågornasNorska som

direkthantering dessa har stabsplaneringår någonuppgett att gemensam
sida fannsmellan och Sverige inte förekom. Från svensk emeller-Norge

tid vissa flygfält alternativaönskemål norska byggdesatt utom som
landningsplatser för svenskt flyg, samarbete beträffande luftbevak-om
ningen och nyttjande norsk radarmateriel. kom också redan iManav

i fråga flygräddnings-början 1950-talet samarbeteöverensav om om
vidare itjänsten se avsnitt 5.3. Det utvecklades visst samarbeteäven

förvarningfråga luftbevakning och Något samarbetenärmareom
mellan ländernas och marinstridskrafter inte ha skett. Brittis-armé- torde
ka NATO-officerare i hade ingen förståelse för det in-Norge norska

kontakter med Sverige, lade sig inte i dessa.tresset av men man

Sammanfattning

Källmaterialet sammanfattningsvis vid handen det svensktpåattger
initiativ in förekomfrån år 1949 och bit 1950-talet visspåen gemensam
planläggning med Norge Danmark. Vilka resultat uppnåddesresp. som
låter sig inte preciseras. Redan efter tycks militär-år den svenskaett par
ledningens intresse för de inter-skandinaviska kontakterna ha minskat. I

från den brittiske ambassadören i Stockholm i april 1957rapporten
dock Sveriges militära förbindelser med Norge och Danmarkattuppgavs

tagit tillvändning det bättre under de fem Vadåren. dennasenasteen
bedömning grundades inte därföroch det värderaär svårt attanges
den.

Samarbetet med signaltjänst, luftbevakning,rörde jakt-norrmännen
stridsledning, flygräddningstjänst flygfáltsutbyggnad i södra Norge,

sjöfartsskyddväderlekstjänst, och lägesangivelser. anslöt alltsåDet nära
till punkterna 1-5, 11 och 12 i Swedlunds promemoria från februari
1949. Det norska intresset för detta arbete förefaller i fall inled-vart
ningsvis ha varit föga aktivt och vad åstadkoms tycks inte varithasom
särskilt långtgående. Kontakterna med danskarna i huvudsak hasynes
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Öresundförsvaret ochavsett således ha inskränkts till punkten 10 iav
Swedlunds PM.

Ett skäl till den svenska militärledningen efteratt hand tycks ha ned-
prioriterat det skandinaviska samarbetet torde harent varit de danskaatt
och norska kollegerna i och med tillkomsten NATOs Nordkommandoav
inte längre hade det fulla operativa för sina länder. Enansvaret resp.

och kanske viktigare anledning torde ha varit direktkontakterannan att
utvecklades med NATO och dess dominerande militärmakt, dvs. USA.

6.1.2 Kontakter med Storbritannien, USA och NATO

Är 1949

Inom den svenska militärledningen tidigt på det klara medvar man att
Sverige beroende hjälp från västmakterna för framgångsriktvar av att
kunna försvara landet sovjetiskt anfall. Denna uppfattningmot ett prägla-
de också nämnts den svenska delegationens inställningsom under de
skandinaviska forsvarsförbundsförhandlingarna.

Sedan det visat sig omöjligt skapa skandinaviskt försvarsförbundatt ett
sökte den svenska ambassaden i Washington och militärledningen hosatt
amerikanerna skapa förståelse för Sveriges säkerhetspolitiska hållning
och dem positiv bild det svenska försvaretsge styrka.en av

Sveriges ambassadör i Washington Erik Boheman träffade den 7
februari 1949 tjänsteman vid State Department, McClintock. Bohemanen
förklarade, enligt amerikansk uppteckning, Sverige inte skulleen att
kunna neutralt i framtida krig. Han instämdeett medvara McClintock.
i även Sverige inte formelltatt, tillträdde Atlantpakten, landetom kunde

hemliga stabssamtal uppnå ställninggenom innebaren attsom man
kunde på och USAs tovägnar in itsagera andegna act own our
behalf.°°

Någon dag träffade Boheman den amerikanske utrikesministernsenare
Dean Acheson. Denne frågade Efter vad jag har förstått fruktar ni

blott från håll och hjälpväntar videttangrepp blott från håll.ettangrepp
Skulle skandinavisk pakt utesluta varje eventuellt hemligten stabssam-
arbete för möjliggöra insättande hjälpatt På detta svarade Bohemanav

reguljärt stabssamarbeteatt ett uteslutet svensksyntes synpunktvara ur
dels därför det knappast skulle kunna hållasatt hemligt, dels för detatt
skulle kunna strida själva idén alliansfriheten.mot Men, tilladeom
Boheman, det väl ändå så några svårigheterstörrenog vore att skulle
finna för amerikanerna skaffa sig allmän uppfattningatt ochen om var
hur hjälp kunde och borde insättas. Om vidare hjälpen med denen
skandinaviska upprustningen skulle lämnas, det väl heller så svårtvore
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avseendefå för sig vilka brister i dettaklartför amerikanerna att som
fannsf

flygofñcer under-amerikanskinfordrade högdärpåKort av enen
Sverige,flygfält i ochläget Norgekarta pålydande dels som angaven

flygfält med avseendedessa påbeträffande ochuppgifterdels vart ett av
vilkabetjänas där ochkundeflygplanstypervilka resurser somsom

Airflygplan Strategicskickfå dem ikrävas förskulle emotatt taatt ur
flygplanstyper.Command andraresp.

fråganvid ambassadenförstesekreterare1949 diskuterade tvåI mars
vid Statemed tjänsteman DepartmentsAtlantpaktenSverige och enom

ameri-enligtsvenskarnaavdelning. Ennordeuropeiska enuppgav,av
tillfället hade in-regeringen förden svenskauppteckning, bl.a.kansk att

formell militärstabssamtal ochformellaendastvändningar mot an-en
skulle förmod-Finland eller Nordnorgeframstöt isovjetiskknytning. En

i Sverige ochmobilisering närmareformleda tillligen någon enav
SverigevidaresvenskarnaBådamed västmakterna.förening attantog

händelsesida. denin Förkrigsutbrott skulle dras på västsvidredan ett
troddeviss tid,non-belligerent underallt skulleSverige trots envara

Alliedluftrumutnyttja svensktskulle kunnaallierade flygplande att
sig övertygaddem sadethrough. Enwould be wavedplanes varaavon

uppfattningövervägdavälregeringensdettaatt varom
Washingtonmilitärattachén isvenskehöll denveckaNågon ensenare

samtligaofficerare frånamerikanskaföri Pentagongenomgång gruppen
strategiska ställningSverigesredogjorde han förHärvidförsvarsgrenar.

skandinaviskspegladeplanerförsvarsplaner. Dessaoch gemensamen
Danmarktill ochmilitärt bistånd Norgeamerikansktvarvidplanering,
faktorn.avgörandedenbetonades såsommed Atlantpakteni enlighet

försöklegitimtdet hela övertygaframstodEnligt rapportören attettsom
samarbeteförmåga iuppriktiga vilja ochSverigesnärvarandede attom

anfall.°sovjetisktdemokratierna motståvästligamed de ett
februari 1949 höllaktivitet.utvecklades viss Ii StockholmOckså en

iförsvarsattachéernaamerikanskaför demiddag bl.a.Swedlund treen
chefen för Försvarssta-ställföreträdandeHärvid redogjordeStockholm.

möjligheter för-Sverigesbedömningför stabensThord Bondeben attav
sig beroendeinvasion. För detta ansågsovjetisksig avmot manensvara

från baserlång räckviddbombflyg medinvästmakterna utomsatteatt
indirekt bistånd.dvs.operationscentra,depåer ochSverige ryskamot av
innebarpresentationen över-ansågamerikanskaDe gästerna, att ensom

huvudsyftetuppfattadeförsvarsförmågan,svenskaskattning den attav
förbetydelselandetsposition ochSveriges neutralaunderstrykaattvar

västmakterna.
till högaövrigt i maj år tvåframfördes förLiknande budskap samma

imilitärattachén London. Dennesvenskeofficerare denbrittiska av
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framhöll Sverige trodde sig inteäven ha möjligheterså små påatt attom
hand försvara sig tid ryskt anfall, det svenska försvaretmot ettegen en

dock skulle komma bli beroende hjälp västerifrån i olikasnart att av
former. Den hjälp behövdes strategisk bombning ryskamotsom var
flygplatser, inskeppningshamnar och områden för truppkoncentrationer
liksom förbindelser framåt sådana platser, minfállning utanför inskepp-

Östersjönningshamnar i och möjligen i Danmark och minutläggning
Öresund,åtminstone i Bälten, helst i införseläven mycketsamt snart av

avsevärda mängder bensin liksom fordon, ammunition och sprängäm-
nen.

Försvarsminister Vougts PM till den brittiska regeringen och följderna
därav

januariI 1951 besökte den brittiske flygministern Henderson Sverige.
Denne frågade vän,Erlander och Vougt, med vilken han personligvar

det inte, för det fall Sverige blev angripet, skulle värdeom attvara av
ha hjälp förberedd. De svarade vad Sverige behövde motaktioneratt var

andra viktigapå och krigsskådeplatser. Henderson ville få besked hurom
Sverige skulle vid varvid svenskarna förklaradeett attagera angrepp,
Sverige skulle försvara sig med alla tillgängliga vilka kändaresurser, var
för alla såväl engelsmän och det väl inte behövdes såattryssar som
mycket fantasi för tänka sig hur vi använda deämnar svenska strids-att
krafterna-u. De tillade skulle det så det fordras någraatt attvara
kompletterande upplysningar försvarsvårt styrka och kanske ocksåom
svagheter, vi villigaså lämnaär dem. Henderson ville ha över-att en
läggning regeringsplanetpå dessa ting, värde förstortom som vore av
England-Amerika. Detta önskemål hade dock svenskarna änom-

avböjt.måhända i oklar form -
Vougt sände i 1951 promemoria rörande den svenska krigs-mars en

makten till Henderson. Någon kopia dokumentet har inte påträffats iav
svenska arkiv. Promemorian beskrev krigsmaktens organisation, styrka
och utrustning och vilka förberedelser gjorts för försvaret mot ettsom
sovjetiskt Den skisserade olika sovjetiska invasionsriktningarangrepp.
och översiktligt hur de svenska styrkorna skulle för attangav grupperas

sådant anfall. brittiskmöta En avskrift promemorian fogas tillett av
betänkandet bilaga 13. Bl.a. med hänsyn till de detaljerade uppgif-som

antal kaliber och upplysningarna krigsplan-terna om vapen, m.m. om
läggningen får promemorians innehåll vid denna tid ha varit kvali-anses
ficerat hemligt. Enligt följebrevVougts syftet to give the Britishvar
Government better idea of Sweden defence planss and how they hopea

disposal.resist aggression with the forces that theirto atan are
Erlander hade läst promemorian innan den sändes. Utrikesdepartementet
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hade inte underrättats promemorians överlämnande och varkenom
Undén eller den biträdande utrikesministern Dag Hammarskjöld hade läst
den. Undén hade dock varit med Hendersonspå propå över-att om

karaktärläggningar borde besvaras med informativPM Vi haren av
inte kunnat huruvida mil itärledningen informeratsutröna promemori-om
an.

promemoria ledde tillVougts den brittiske försvarsministern Shin-att
1951.well inbjöd honom besöka Storbritannien under hösten Enatt

avsikt med sådant besök skapa möjligheter till uppföljningett attvar en
samtalet med Henderson och överlämna kommentar tillattav en pro-

militärledningen.memorian utarbetats den brittiska dennaIsom av
kommentar framhölls bl.a. Sveriges möjligheter försvara sigatt att var
beroende koordinerade sin försvarsplanering med västmakter-attav man

redan i fredstid. Hemliga, informella samtal bilateral basispå mellanna
sidan Sverigeå och den andra Storbritannien,å Norge och Danmarkena

skulle värde för uppnå visst samordningmått mellanatt ettvara av av
västmakterna.Sverige och NATOs överbefälhavare i Europa SA-

CEUR, general Eisenhower, hölls personligen informerad händelse-om
utvecklingen.

Vougt, under hand förklarat sig intresserad inbjudan,som av en av-
tidsbrist.böjde emellertid denna under hänvisning till Vid samtalett

med den brittiske marinattachén i Stockholm några veckor skallsenare
emellertid Vougt ha förklarat You realize that whilemust we are
prepared giving information, and convinceto want togo on you we you
that Sweden will fight attacked, further than that. Icannotwe go am
afraid that when Mr. Henderson here he slightly misleadinggotwas a

do.°impression of what prepared towe are
Britterna beslöt i stället utnyttja utrikesminister Morrisons före-att

stående till Sverige för söka påverka den svenskasemesterresa att rege-
ringen. Morrison skulle då träffa Erlander och för denne framhålla att
det osannolikt Sverige skulle kunna få effektivnågon hjälp frånattvar
västmakterna, landet drogs i krig, såvida det inte förekommitom

fredstidanågon samordning försvarsplaneringen. hoppadesMan attav
den svenska regeringen skulle tillåta hemliga informellaoch samtal
mellan berörda militära myndigheter. Detta kunde ske i tysthet utan att

den svenska regeringens officiella politik.äventyra Man ville dock inte
felaktigtskapa intryck svenskarna skulle få snabb och effektivett attav

hjälp i britterna.krig, de beredda samordna sina planer medattom var
börjanI september 1951 träffades Morrison och Erlander,av som var

goda tidigare,sedan i Halmstad.vänner Morrison bl.a. frågantog upp
försvarssamarbete enligt de riktlinjer dragits införom som upp resan.

förklaradeHan han inte i detalj kunde vilka uppgifteratt ange som
militärledningen önskade dem redan lämnats iutöver promemoriansom
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och undrade det inte bäst låta militärerna klara vilkaattom utvore
ytterligare uppgifter önskade varandra. Erlander lovadesom man attav
tänka saken,på i själva verket inställd på undvika tekniskaattmen var
diskussioner med militären försvarspr0blem.tekniskavåraom

Kort därpå kom promemorian till Utrikesdepartementets kännedom.
Enligt Hammarskjöld de taktiskt strategiska övervägandena ivar pro-
memorian farliga, eftersom de inbjöd engelsmärmen till fortsatta dis-
kussioner. Morrisons i Halmstad framställda förslag till överläggningar

därför enligt Hammarskjöld reaktion.fullt naturligvar en
I slutet september 1951 inträdde bondeförbundet i koalitions-av en

regering med socialdemokraterna under Erlanders ledning. Vougt avgick
försvarsminister, informerade enligt brittisk uppfattning sinsom men

efterträdare Torsten Nilsson vad förevarit. Nilsson skulle härvidom som
inte ha haft några invändningar beträffande promemoria.Vougts

Under hösten 1951 efterträddes labourministären i Storbritannien av
konservativ regering under ledning Winston Churchill. Sverigesen av

Londonambassadör Gunnar Hägglöf rapporterade i november 1951 att
han vid samtal med den blivande brittiske Stockholmsambassadören
Roger Stevens förklarat på svensk sida betraktade diskussionernaatt man
mellan Morrison och Erlander privatsamtal, uppfattningett rentsom en

enligt Stevens Office.delades Foreign Hägglöf besökte i de-som av
cember 1951 den brittiske utrikesministern Anthony Eden. Hägglöfnye
sade bl.a. britterna tvivel hade ganska fullständig informationatt utan en

det svenska försvaret, han ville informera Eden denom attmen om
svenska regeringen ansåg Sverige hade goda möjligheter vidattnu att
behov försvara sig effektivt. Oavsett neutralitetspolitiken Sverigevar
alltid berett diskutera alla europeiska problem med britternaatt och att
lämna all den information över.förfogadesom man

l brittisk kommentar till samtalet konstaterades det olyckligtvisen att
inte fanns några skäl den svenska regeringen skulle ha blivitatt tro att

villig utveckla relationernärmare med britterna. Sålundaatt hademer
Erlander visat sig föga tillmötesgående vid sitt samtal med Morrison och
under det halvåret tycktes den svenska regeringens allmännasenaste
attityd till utveckla förbindelsernärmare med västmakternaatt ha hårdnat
betydligt. Till tjänsteman vid Foreign Office hade Hägglöfen sagt att
han hade intryck britterna hade all information de behövdeattav som
rörande det svenska försvaret och dess forsvarsplanering och han inteatt
tvivlade på ytterligare uppgifter vid behov kunde lämnas.att På brittisk
sida ansågs problemet dock inte brist information.på Vadvara man
önskade klart förgöra svenskarna de nuvarande försvarsar-attvar att

otillräckligarangemangen var
decemberI 1951 samtalade Stevens med Hammarskjöld denom sven-

ska neutralitetspolitiken. Stevens frågade hur den svenska regeringen såg
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möjligheterna helt informellt samordnapå den svenska försvarsplane-att
ringen med den brittiska. Hammarskjöld svarade något sådant absolutatt
inte kunde komma i fråga. Aldrig informellaså stabssamtal skulle bli
kända inom NATO och leda till missförstånd skulle försätta densom
svenska regeringen i tvetydig position. Däremot det värdeen vore av om
Sverige fick delarkännedom västmaktsplaneringen för sovjetiskom av en
invasion Skandinavien. Sverige skulle då kunna autonomt ochav agera

dem i beaktande utarbetade och reviderade denär planerna.ta man egna
Hammarskjöld förklarade svenskarna inte skulle vägraatt att ta emot ett
brittiskt på Vougts promemoria. Stevens dock tveksam tillsvar var om

skulle överbringa eftersomnågot bl.a ingen sigväntade någotman svar,
sådant.

Utrikesminister Eden presenterade i 1952 för sin regeringmars en
promemoria rörande brittiskaden denpå svenska säkerhets- ochsynen
försvarspolitiken. Där framhölls i huvudsak följande. Det önskvärtvar

Sverige i fred försvarsplaneringsamordnade sin med förvästmakternaatt
möjliggöra effektivt samarbete vid krig med Sovjetunionen, iatt ett ett

vilket Sverige med säkerhet skulle bli indraget.största Eftersom en
NATO-anslutningsvensk inte aktuell, det bästa åtmin-sättet attvar var

delvis de brittiska behoven troligen informelltmöta någotstone arrange-
med Sverige. huvudvillkorTvå uppfyllas,måste nämligen dis-mang

kretion och underförstått samtycke den svenska regeringen. Denett av
svenska militärledningen angelägen samarbeta med väst-attvar mer om
makterna regeringen och den kundeän tänkas försöka utveckla plane-
ringskontakter regeringens vetskap. Om detta skulle bli käntutan av
regeringen, skulle det menlig inverkan de brittiska relationernapå till
Sverige.

bästa lösningenDen skulle enligt promemorian regelbundenvara
kontakt etablerade militära kanaler. möjligEn lösninggenom annan vore

direkt förbindelse mellan Sverige och NATO. En ytterligare möjligheten
svenskarna skapade förbindelse till västmakternaattvore en genom

danskar och Av olika skäl,norrmän. bl.a. sekretesshänsyn, hade påman
brittiskt håll dittills bedömt det lämpligast börja med svensk-brittiskaatt
diskussioner. Norrmännen delade denna uppfattning.

I början 1951år hade hoppats vissa framsteggöraav man genom
personliga kontakter ministernivå,på sedan hade den svenskamen rege-
ringen intagit avvisande hållningän till anknytningnärmareen mer en
till västmakterna. Under sådana förhållanden det inte aktuellt att tavar
direkt kontakt med den svenska regeringen. Föreliggande militära kon-
takter borde upprätthållas och utvecklas, dessa tycktes utvecklasmen om

svensk-brittisk planering fick de inte drivas vidaremot en gemensam
politiskt bemyndigande och Foreign Offices samtycke. Samtidigtutan

borde inte utesluta svenskarna upprättade förbindelser medattman
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danskar.NATO, företrädesvis ellernorrmängenom
brittiska regeringen ställde sig bakom innehållet i promemorian,Den

och det amerikanska utrikesdepartementet informerades den brittiskaom
inställningen. State reaktion den viljanDepartments svenska till-attvar
samarbete växlade med det internationella klimatet. Man uppmuntrade
britterna utveckla de militära kontakterna med svenskarna långt detsåatt

möjligt med den svenska regeringens medgivande förklara-ochtystavar
detsamma.de självavsåg göraatt attman

Efter diskussionertvå års och upprepade omarbetningar dennästan av
brittiska militärledningens promemoriapå Vougts översändessvar rap-

i februari 1953 till Stockholmsambassaden överlämnas till be-porten att
krigsmakten.fattningshavare inom den svenska regeringen och Doku-

har inte påträffats i svenska arkiv. skulleDet intementet presenteras som
på Vougts promemoria förupprättatsett utan ettsvar som papper som

interna syften och endast innehöll brittiska synpunkter. Svens-rent som
karna skulle dock underrättas SACEUR fått del dessaattom av syn-
punkter. lätt modifierad versionEn överlämnadesrapportenav somma-

NATO-högkvarteret.l953 till det europeiskaren
indeladRapporten i delar den första behandladetvåvar varav en

sannolik krigsutveckling i Skandinavien och den andra innehöll kommen-
till den svenska krigsmaktens organisation förslag tilloch åtgärdertarer

för öka dess försvarsförmåga.att
förstaIden delen konstaterades inledningsvis det krigsfallatt som var

aktuellt för Sverige sovjetiskt inom förett ett stor-var angrepp ramen
krig. Ett Skandinavien skulle tillha mål skapa djup-mot att ettangrepp

Östersjöutloppen,försvar flyganfall, vinna kontroll övermot att att
skaffa marin- och flygbaser för Storbritannien och sjöför-motangrepp
bindelserna Atlanten hindra NATO-uppladdningöver isamt att en om-
rådet. Betydelsen dessa mål uppnåddes talade för kampanjatt attav en

Skandinavien kunde i inledningsskedet kriget. Därefterväntasmot av
följde bedömningar vilken strategi Sovjetunionen tillämpa vidskulleav
ett angrepp.

Den andra delen inleddes med uttalande Sveri-rapporten ett attav om
de ansträngningar försvaret,gjorts stärka sannolikt intetrots attge, som

skulle kunna motstå under längre tid, såvida intenågon aett angrepp
den svenska försvarsplaneringen effektivt samordnades med västmakter-

b Sverige berett inträda i kriget så det förelåg någraatt snartnas, var
tecken föreståendepå invasion någon del Skandinavien, och cen av av

vidtogsåtgärder för avhjälpa vissa viktiga brister i de för-svenskaatt
svarsåtgärderna. Härefter följde vissa övergripande synpunkter denpå
svenska planläggningen liksom detaljerade anmärkningar på utrust-mer

°°ning och utbildning m.m.
Rapporten fick entusiastiskt mottagande den svenska militärled-ett av
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flygstabschefenningen, och Westring förklarade för den brittiske flygat-
tachén innehållet precis vad militären i fååratal sökt politikernaatt var

förstå. Huruvida överlämnades till civilaäven svenskaatt rapporten
befattningshavare inte känt för Däremot redogjorde Stevens iär ettoss.

kabinettssekreterarensamtal med Arne Lundberg i 1953 för denmars
brittiska militära Sveriges strategiska läge ipå anslutning tillnärasynen

första avsnitt. Lundberg gjorde invändningarstarkarapportens mot
Stevens nämnde också det kunde värdeatt attresonemangen. vara av ge

Östersjöninformationer,varandra sådana exempelvis minering ochatt av
sunden kunde förberedas på sammanhängande varvid Lundbergsätt,ett

annat.började tala någotom
Eisenhower hade vid denna tid efterträtts SACEUR den ameri-som av

kanske generalen Gruenther. Dennes reaktion på hanrapporten attvar
fann det önskvärt de svenska försvarsplanerna långt möjligtså iatt var
samklang med NATOs. Han konstaterade dettasätt uppnåatt ett att var
den brittiska militärledningens kontakter med svenska militära myndig-

siktheter. På det det önskvärt form clearing-housenågonattvar av
skapades, företrädesvis under chefen för NATOs Nordkommando, där
de N ATO-stater övervägde kontakta svenska myndigheter röran-attsom
de militär planering kunde försäkra sig vad kom sådanaatt utom som av
kontakter planer.stod i full överensstämmelse med NATOs

Andra kontakter med Storbritannien

Redan innan Vougt överbringat sin promemoria till Henderson hade
militärersvenska lämnat information till britterna och förekomdet ett

begränsat samarbete mellan ländernas militära myndigheter. Enligt
brittisk uppfattning dessa kontakter inte kända den svenskavar av rege-
ringen.°° I från juni 1950 nämnde emellertid Hägglöf hanrapporten att
vid samtal med tjänstman vid Foreign Office framhållit vilketett en
omfattande informationsmaterial rörande svenska försvarskrafter som
måste finnas tillgängligt i olika brittiska militärstaber. Han hade även
hänvisat till vad stod finna i danska och norska militärstaber efterattsom
de skandinaviska försvarsförhandlingarna. Den brittiske tjänstemannen
hade förklarat vad främst saknade kunskap svenskaatt man var om
militära avsikter och handlingsplaner. Också i detta hänseende hade
Hägglöf hänvisat till material från de skandinaviska försvarsförhand-

staber.°lingarna i danska och norska
juni 1951I gjordes brittiskt flottbesök i Stockholm under ledningett

chefen för Home Fleet. Denne träffade i samband härmed bl.a. högaav
svenska militärer. Swedlund hade beklagat han saknade möjlighetatt att
diskutera krigsplanläggning med den brittiske amiralen, hansagt attmen
naturligtvis skulle det innan kriggöra bröt Han hade förklarat detut. att
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för närvarande omöjligt för honom träffa Eisenhower eller chefenattvar
för NATOs Nordkommando, amiral Brind, eller huvudöver taget att
besöka NATO-land. Marinchefennågot Strömbäck hade framhållit det

Öster-angelägna i få information den brittiska mineringspolicyn iatt om
sjön. Han hade också visat platser och för utfördaplaner och planerade
underjordiska skydd för örlogsfartyg. Flygvapenchefen Nordenskiöld
hade varit helt inställd det svenska flygvapnet skullepå slåss tillsarn-att

brittiska framhållitmed det och vilken vikt han fäste vid hansattmans
språket.personal hade goda kunskaper i engelska

senhösten 1951 rapporterades flera tecken på den svenska militär-att
ledningen intresserad etablera samarbete med NATO, före-att ettvar av
trädesvis förmedling.norsk Vissa preliminära kontakter mellangenom
Nordenskiöld och den amerikanske chefen i Kolsås för NATOs flyg-

rum.stridskrafter i Nordeuropa skulle också ha Kort därpå konsta-ägt
terades inom Foreign Office försiktigborde med intolkaatt attman vara
för mycket i uttalanden höga svenska officerare angående militärtav
samarbete med västmakterna. De lyckades aldrig få förgenomslag sina
ideer hos regeringen och rättade alltid sig i ledet regeringen stodnär

sig. Samtidigtpå konstaterades dittills endast informellpå vägatt man
utbytt synpunkter med svenskarna, varför det inte fanns mycket att

dettainformera NATO Eisenhower också medvetenom. var om
Som i avsnitt 6.1.1 ledde denämnts kontakterovan som sommaren

1952 etablerades mellan den svenska försvarsstaben och NATOs Nord-
kommando AFNORTH förmedling de danska och norskagenom av
försvarsstaberna brittisktpå håll till slutsatsen den svenska regeringenatt
inte intresserad motsvarande bilaterala förbindelser, vilket intevara av
hindrade underrättelseutbytet mellan Sverige och Storbritannien kundeatt

fortsätta.och borde
1953I rapporterade Stevens AFNORTH för-norskattmars genom

medling föreslagit den ställföreträdande chefen där, den brittiskeatt
generalen Mansergh, och chefen för flygstridskrafterna, amerikanskeden
generalen Carter, privat skulle besöka Sverige. Avsikten Man-attvar

Åkermansergh och försvarsstabschefen skulle diskutera hur bästman
skulle kunna förbindelserskapa mellan den svenska försvarsstaben och
den planerare inom AFNORTH nyligen tillsatts för attgrupp av som
studera svenska försvarsbehov. Förslaget hade välkomnats från svensk

Åkermansida och inbjödsMansergh komma i mitten skulleatt av mars.
ha saken för Hammarskjöld just innannämnt denne tillträtt befattningen

generalsekreterare i FN. Så de detaljerna kringnärmare besö-snartsom
försvarsministern.ket lagts fast skulle Swedlund informera

ÅkermanSenare månad Stevens middagpå hos tillsam-samma var
Swedlund afmed och Klint, chef för sektion i För-mans som var

svarsstaben, dvs. underrättelsechef. Swedlund hade framhållit den vikt
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hade förklaratförsvaret Danmark. Hanfäste vid ävensvenskarna avsom
informations-Skandinavien förutsatte vissteffektivt försvar ettatt ett av

förfinna lämplig metodvästmakterna. gällde baramed Detutbyte att en
danskarna den bästatillfället ochsådant utbyte. För norrmännenett var

till NATOdem länkklart hankanalen, det sågatt som envarmen
Åkerman träffa Mansergh iivrigslutmål.än attett varsomsnarare

Utrikesdepartementet iKlinti juni. afslutet maj eller attuppgavav
med besökfria händer ordna degivit militärenpraktiken hade att av

nödvändiga, samtidigt givitbedömdesutländska officerare mensom
för undvikaförsiktighetsmått skulle vidtasinstruktioner alla att attattom

publicitet.skapade skadligsådana besök någon
Avsikten hanStockholm iCarter besökte inofficiellt attvarmars.

träffa ellercivila flyganläggningar och kanske tvåskulle bese några en
diskussioner försvarssamarbetedetaljeradeflygofñcerare. Några varom

amerikanskaför del. Besöket gillades inteinte planerade hans av myn-
slagWashington, vilka tydligen kontakter dettadigheter antytt att av

svenskarna.sannolikt för de kundefarliga,kunde att generavara
utsikterna till besök1953 rapporterade StevensSommaren att ett av

Åkermanden framtiden små.Mansergh i Sverige under närmaste var
situationen i förhållande till regeringen hade blivithade förklarat att

militärled-månader tidigare och den svenskakänsligare bara någraän att
iaktta försiktigare attityd i vadningen den för tillfället måsteansåg att en

attity-förändrade svenskakontakterna med Nordkommandot. Denavsåg
bedömare den kritiska amerikanskaden förklarades enligt initieraden av

Carters Stockholmsresa. träffa Manserghreaktionen Intressetpå attav
Samtidigt Gruenther tillemellertid oförändrat. hade general Man-var

tvekan inför låta högkvarteret i Oslo etablerasergh uttryckt attstor en
råd.°från NATOsförbindelse till svenskarna samtyckeutan

nyssnämnda mellan Mansergh och Gruenther tycks dockVid det mötet
tillGruenther ha delegerat frågan samarbete med svenskarna Man-om

tillåtit marine chef, den brittiske viceamiralensergh och dennes Evans-
inleda marin planering med svenskarna, förut-Lombe, att en gemensam

inte skedde i Oslo och amiralens NATO-officeraredettasatt att att egna
inte i denna bakgrund kontaktade Evans-Lombedeltog arbetet. Mot
chefen för svenska kustflottan, Stig Ericson, i samband medden Hzson

1953. Ericson hade nämligensvenskt flottbesök i Londonett sommaren
tidigare sådana kontakter. Amiralerna diskuteradeuttryckt önskemål om

Östersjön övergick till fråganförst allmänt marina planer för och sedan
skulle skapa förutsättningar för samordning den marinahur avman en

möjligtkrigsplanläggningen. Ericson förklarade han trodde detatt att var
försända kommendör till London sådana diskussioner tidigt underatt en

inhämta Strömbäcks samtycke. Ericson hadehösten han måsteattmen
fick kontakt,betonat de svenska politikerna höra talas dennaatt omom
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samarbetetskulle de med all säkerhet försätta stopp
Vid mellan brittiska militärer och tjänstemän vidmöte Foreignett

Office i september 1953 flygmarskalk det inte möjligtattuppgav en var
inleda någon planering med det flygvapnet,svenskaatt gemensam om

detta inte integrerades med det brittiska. Svenskarnas enda tanke var
emellertid försvara sig själva vid De medvetnaatt attangrepp. var om
de i sådant fall inte skulle få några brittiska plan till sin hjälp. Detsamma
gällde i fråga markstridskrafter. Svenskarna beredda informe-attom var

sin planläggning, förutsatt inget nämndes för amerikanernaattra om
eller för NATO. En tjänsteman vid Foreign Office bekräftade denna
uppfattning framhöll också svenskarna inte idioternågraatt utanmen var

förstodväl de uppgifter de lämnade britterna skulle föras vidareatt som
till SACEUR. Man det osannoliktöverens svenskarnaatt attvar om var
skulle föredra använda och danskar för kontakternorrmän med NA-att
TO. Särskilt förhållandet mellan de svenska och danska flygvapnenvar
dåligt och den danska Europasekretessen bedömdes isämstsom

Vid med den brittiskamöte militärledningen i oktober 1953 konsta-ett
terades SACEUR de brittiska kontakterna Sverigemedatt accepterat att
fortsatte och han önskat hållas informerad dessa. För framtidenatt om
hade han inte velat utesluta chefen för NATOs Nordkommandoatt
kunde få roll i sammanhanget. SACEURVad inte visste atten var
Mansergh, efterträtt Brind chef för Nordkommandot, redansom nu som
hade svenskarna.kontroll kontakternaöver med

Åker-I oktober 1953 bjöd den svenske Osloambassadören Ahlmann på
initiativ Mansergh helt privat besöka Sverige för sight-seeingattmans

och liknande. Ahlmann trodde knappast den svenska regeringenatt
informerats Huruvida Mansergh kom besöka Sverige inte käntäratt
för oss.

Ijuni 1954 konstaterade Foreign Office Storbritannien hade värde-att
fulla kontakter med det svenska försvaret, förekomsten dessaatt av
kontakter inte avslöjats för andra NATO-länder och den svenskaatt

dessa.regeringen först helt nyligen medgått på
hög brittiskEn underrättelseofficer gjorde 1955 formelltår besökett

i Stockholm. De svenska militärerna hade härvid tydligen utan rege--
ringens vetskap tagit frågor planläggning gick detutöverupp om som-
pågående, den brittiska regeringen medgivna, militära informationsut-av
bytet mellan länderna. Tanken emellertid inte gillande i London ochvann
i syfte undvika gagnlösa spekulationer beslöt besök i Sverigeatt attman

högre officerare sällan.skulle ske mycketav
Från förefallerår det den brittiska militärledningensenare som om

inte det svenskaägnat försvaret några ingående överväganden. Inte heller
tycks det ha förekommit några betydelsefulla militära kontakter medmer
Sverige vid sidan besöksutbyte mellan högre officerare, krigsmateriel-av
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samarbeteförsäljning och vetenskapligt
utrikesdepartementet konstaterade 1959brittiska detDet attsommaren

Västmakternai Sverige förbud försvarsplanering medrådde mot

Kontakter med USA

tidiga 1950-taletDet

ändring i offici-1949 aktiviteter medförde inte omedelbar denårs någon
amerikanska attityden till Sverige. Under ytterligareella år präg-ett par

försökUSAs politik Sverige få landet anslutalades gentemot att attav
Atlantpakten. Som påtryckningsmedel användes härvid bl.a.sig till

krigsmaterielframställningar licenser föravslag på exportom av
inställning till Sverige.Efter hand intog USA tillmötesgåendeen mer

haft samband bl. med Sverige 1951 medtorde ha våren gåttDetta atta.
ameri-delvis sin handelspolitik östblocket tillpå gentemotatt anpassa

amerikanska positionsförändringenkanska önskemål se avsnitt 5.2. Den
i med presidenten i början år 1952 god-fick officiell sanktion och att av

för USAs politik avseende Skandinavien och Fin-kände riktlinjernya
4.3.°land se avsnitt

gällande statsminister Erlander ihar i debatten gjorts TageDet att
privat till USA 1952 skulle ha diskuteratsamband med på vårenen resa

ameri-krigsmaterielimport från USA med denfrågor bl. svenska.om
dagboksanteckningar framgåradministrationen. Av Erlanderskanska

inte skulle få politiskhan angelägen hansklart attatt resa envar om
frågan krigsma-karaktär och han inte ville diskutera leveranseratt om av

Sverige framkommitUSA till Ingenting har hellerteriel från som
förekommitsådana diskussionertyder på någraatt

amerikanske Stockholms-besök i USA översände denInför Erlanders
vid Statechefen för Europaavdelningen Departementambassadören till

medarbeta-hänvisade till uppteckningbrev i vilket han bl.a.ett av enen
vid politiska avdelning,dåvarande byråchefen UDssamtal medres

Åström. skulle ha f.n. inte kunde någotSverker Denne sägasagt att man
Danmark och intevilken ställning Sverige skulle inta Norge menomom

ställningstagandetUppenbarligen skulleSverige för ettutsattes angrepp.
föreliggande omständigheter. Utrikesdepartementetberoendevara av

Åström uttalande dennahaskulle enligt övervägt göraatt ett avnoga
kommit fram till sådant uttalande skullehade dockinnebörd. Man att ett

effekt internt bidra till spekulationerolycklig ochkunna även omen
SverigesVästmakterna kunde förmodaSveriges nya inställning. att

möjlig vilket i sin kunde medföraneutrala hållning ändra,att turvar
ÅströmSverige. Enligt Sverigevästliga anbud och gentemottrevare var

politik inte dra sigtillfreds sin nuvarande och önskade påmed massaen
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diskussion och uppmärksamhet eller från Väst. Hemligatrevare strate-
giska förbindelser med Väst fanns förvisso och de kunde utvecklas i viss
utsträckning. Men detta kunde ske endast till viss eftersomgräns, ien
något läge det hemliga blev alltför allmänt känt eller åtminstone hotade

bli känt. Innan nått detta läge detatt måste hemliga samarbetetman upp-
höra.

Ambassadörens reflektion detta samtal välrätt avspeglade denattvar
rådande sinnestänmingen, i synnerhet med beaktande hur den svenskaav
opinionen påverkats två nyligen avslöjande fall sovjetiskt spioneriav av

Sverigemot
Sommaren 1952 träffades tidigare nämnts överenskommelsesom en

mellan Sverige och USA de villkor vilka Sverigepå skulle köpaom
militär utrustning från USA se avsnitt 5.2.m.m.

Redan hösten 1951 verkade Swedlund den norske försvars-genom
stabschefen Berg, industrimannen Marcus Wallenberg och den ameri-
kanske arméchefen Collins för USA skulle sända kvalificeradatt en
militärattaché till Stockholm med vilken kunde tala på saklig grund.man
Detta enligt Swedlund det enda förberedasättet samarbete ivar att nu
krigf Enligt vad Swedlund för Erlander initiativet låtaattuppgav var
USA borde sända sådanveta över attaché detatt enda gjortman en man

hållmilitärtpå Vid sammanträffande hos Wallenberg mellan Swed-ett
lund och USAs blivande utrikesminister John Foster Dulles i oktober
1952 föreslog Dulles i stället skulle avdela kvalificerad officeratt man en
från SHAPE skulle komma till Sverige för utbyte orienteringar.som av
Swedlund framhöll sådan kontakt inte stod i strid medatt regeringensen
intentioner, den skedde sekret, och det viktigt med kontinuitetattom var
i sådant morienteringsarbete. Ocksåett med den amerikanske Stockholms-
ambassadören Swedlund frågan USA borde hållatog sig medattupp om

högkvalificerad militär i Sverige för skulle fåen representant att man
tillfälle med denne diskutera Sveriges försvarsplaneratt och därtill an-
knytande problem med tillgång kartor.till erforderliga Dessa ansträng-
ningar tycks endast ha lett till souschefen i den amerikanskaatt opera-
tionsavdelningen i Washington vid besök i Frankfurt i 1953ett mars var
beredd och orientering officer.till ditsändatt ta svenskemot Tillge en
detta uppdrag torde utsettsöverste Bonde ha Det inte käntär om
Bonde och vad i fallså avhandlades.reste som

Genom Wallenbergs förmedling träffade Swedlund i december 1952
den amerikanske amiralen Johnson, besökte Sverige för fåattsom sven-
ska kontakter och orienteringar. Det fanns enligt Johnson inom USAs
militära ledning intresse för utbyte orienteringett ochstort påav synen
de strategiska förhållandena i Skandinavien. Från svensk sida framhölls
vikten importen västerifrån och Atlantpaktens planering inteav attav
stängde möjligheterna för denna, denäven svenska västkusten inteom



172 FörberedelserOperativa SOU 199411kontakter

skulle kunna användas. Man talade också för ettom arrangemangen
Bondeeventuellt i USAbesök av

I maj 1953 besökte Bonde tillsammans med marin- och flygoffi-en en
USA och i augusti gjordeår amerikansk delegation ettcer samma en

Sverigefåterbesök i Vid redovisades från svensk sida demötena
problem Sverige skulle införställas vid från Sovjetunio-ettsom angrepp

Bl.a. avhandlades behovet logistiskt stöd, främst avseende driv-nen. av
medel. anslutning härtill diskuterades procedurerna förI skydd deav

skulle krävas i vad samarbete mellanavsåg sjö- ochtransporter som
flygstridskrafter i vilka ledningsorgan förbindelseofficerare skullesamt
behöva utväxlas. resulterade inte i utväxlingMötena faktiskanågraav
planer endast i allmänna slutsatser. Enligt uppgift skall diskussioner-utan

ha sig tämligenpå allmänt plan och den amerikanskerört ett mot-na
generalen Eddleman, förvånadha varit intenästan överparten, att sven-

skarna framställde och konkreta krav. Dessa samtal lär intestörre mer
sammanträffandenfha följts med flerupp

En redogörelse för svensk-amerikanska kontakter under tidigt 1950-tal
kan inte helt förbigå den norskfödde amerikanske flygöversten Bernt
Balchens ansträngningar knyta Sveriges och Norges försvar.att samman
Hösten 1951 besökte Oslohan och diskuterade denna fråga med norska
regeringsledamöter. Han i Stockholm och samtalade sakenävenvar om
med flygvapenchefen Nordenskiöld stabschefoch dennes Westring.
Nordenskiöld skall ha instämt med Balchen nordligastei Norge kundeatt
försvaras effektivt endast under medverkan svenska mark- och flyg-av
stridskrafter. Nordenskiöld framhöll enligt Balchen den viktigasteatt
åtgärden snabbt kunde vidtas för försvaret Skandinavi-stärkaattsom av

skapa alla svenskapå flygbaser för det möj-göraatt atten var resurser
ligt NATO-flygplanmängder kunde anlända föratt ta storaemot som
försvaret Skandinavien. Dessa innefattaborde oljor ochav resurser
flygbränsle, ammunition för understödja flygoperationer.störreattm.m.
Sådana förberedelser kunde enligt iNordenskiöld ske hemlighet. Om en
omedelbar nödsituation skulle kunde med kort varsel sjuuppstå, svenska
flygfält tillgängliga för NATO-jaktplan.göras Nordenskiöld ansåg detatt
inte fanns minstaden chans för Sverige förbli neutralt i kommandeatt en
konflikt och det klart landet skulle kämpa vid sidan deatt attvar av
västallierade juliI 1952 träffade Balchen på Nordenskiöld iochnytt
augusti 1954 diskuterade han lagring förnödenheter med souschefenav

Jakobssoni Flygförvaltningen, generalmajor
haderåderDet viss oklarhet vilken ställning Balchenen om som

Den amerikanske flygattachén i Stockholm ställde sig våren 1952 tviv-
lande till Balchens optimistiska, på samtalet med Nordenskiöld grundade
förutsägelser norsk-svensk försvarspakt. En sådan pakt skulleom en en-
ligt attachéns bedömning kunna komma till stånd endast och dennär om
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svenska regeringen sitt samtycke. Nordenskiöld visserligengav var
mycket västvänlig också lojal svensk lydde sin regeringsmen somen
påbud Balchen upprättade ambitiösa planerantal och scenari-även ett

för hur Sveriges försvar ATOsskulle in i i händelseN kriger passas av
med Sovjetunionen. Inget handlingar hafttyder på dessa offici-någonatt

sanktionell
Några svenska från samtal med västmaktsofficerare årenrapporter

1952 och 1953 belyser hur inom NATO då såg möjligheterna tillpåman
krigstida samverkan Sverige. fanns ingenmed Det planering för atten

understödja Sverige med stridskrafter i händelse krig. Dels ansågsav
frågan med hänsyn till Sveriges ställningneutrala alltför känslig,som
dels led NATO allvarlig brist stridskrafter. hellerpå Inte medgavs några
stabskontakter mellan NATOs Nordkommando och Sverige jfr ovan om
norsk-svenska kontakter. brittisk NATO-officerEn hade framhållit att

inom NATO helt övertygad Sverige vid storkrig inteatt ettman var om
skulle kunna förbli neutralt skulle komma med västsidan.på Emel-utan
lertid skulle stora och mycket allvarliga svårigheter vid etable-möta
randet militärt samarbete, sådant intetenär något på förbe-sättav var
rett. amerikanskEn NATO-officer Sverige vidansåg uppbyggnadenatt

sitt flygvapen inte behövde skaffa bombflygplan, eftersomtyngreav
denna del krigföringen med fördel kunde skötas de amerikanskaav av

loch brittiska flygvapnen med atombomber från undandragna baser. Det
märka dessa yttranden fällts vid privatsamtalär och inte kanatt att anses

ha karaktär i NATOs ledning auktoriserade meddelanden.av
den militärledningenAtt svenska resonerade i liknande banor framgår
föredragning överbefälhavaren och försvarsstabschefen höllav en som

för statsråden Erlander, NilssonUndén, Torsten och Hedlund och parti-
ledarna SwedlundOhlin och Hjalmarson i maj 1953. framhöll därvid att

Sverige i krig samtidigtkom med med världen i övrigt, kundeettom
hjälplandet bombning,västmakternas strategiska kanske så små-av

ningom också deras taktiska Nordkalotten ochattackflyg, t.ex. motav
de danska innebar iDet vidare lättnad fall endast delaröarna. såatten

Warszawapaktens Sverige.stridskrafter riktas i övrigtkunde Menmotav
fick svenskarna reda sig själva. Danmark och Norge tordeIntenog ens
kunna påräkna hjälp med lantstridskrafter förrän tidigast efter må-tre
nader. Skulle Sverige för isolerat anfall från Sovjetunionen,utsättas ett
berodde rikets möjligheter klara svenskasig den beredskapen ochpåatt

gång.den tid det för västmakterna komma i Inställningentog att att
den västmaktshjälp Sverige kunde påräkna efter anfall Sov-ettsom av
jetunionen skulle inskränka sig till s.k. indirekt bistånd återspeglades

iockså 1955 törsvarsberedningsårs arbetshandlingar.
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Åren 195569

Våren 1955 berättade den svenske ambassadören i Oslo Hans Ahlmann
för Swedlund den amerikanske Osloambassadören nyligenatt förklarat

väl förstod Sveriges situation och stabsöverläggningaratt inteman att
kunde ske. villeMan emellertid få delgärna vad svenskarna självaav
ansåg de punkterna i försvaret, så skulle kunnavara attsvaga man
förbereda hjälpinsats. brittiskeDen ambassadören hade framförten
liknande synpunkter. Ahlmann trodde detta skett på order från högstaatt

eller, sannolikare, initiativpå NATOs Nordkommando.°ort Denav
amerikanska framstöten ledde i fall inte till några omedelbara åt-vart
gärder.

I år besökte två svenska officerare Washington i syftemars samma att
diskutera frågor militära kommunikationer och för besöka vissaom att
anläggningar och laboratorier, tydligen uppföljning de samtalsom en av

1953.ägt år framställningDen gjorts från svensk sidasom rum som om
sådana diskussioner avslogs emellertid med hänvisning till den delvisatt

frågoravsåg amerikanerna lågansåg utanför vad kunde talasom man
Möjligen fick de svenska besökarna så småningom ändå tillfälleom. att

avhandla de spörsmål upp.önskademerparten av tasom man
ÅkermanaprilI 1955 hade försvarsstabschefen samtal med högett en

NATO-officer förklarade NATOs Standing Group mycketattsom var
oförstående för Sveriges utrikespolitiska hållning. Huruvida NATO
skulle kärnvapensätta Sovjetunionen vid på Sverigemot ett angrepp
berodde det allmännapå läget. Förberedelser för ett gemensamt upp-
trädande nödvändiga och Sverige stod såsom icke tillhörande NATOvar

förberedelser.utanför dessa
Vid sammanträde inom den amerikanska militärledçningenett i septem-

ber 1955 informerade generalen Clyde Eddleman, då ställföre-som var
trädande arméchef, de hemliga militära diskussioner ägtom som rum
med svenska företrädare. Man beslöt fortsätta hemliga militära kon-att
takter Sverige,med kontaktperson efter Eddlemanatt tillutse en ny
den svenske överbefälhavarens företrädare och utfärda instruk-att en ny
tion för denne representant.

Enligt amerikansk mening måste svenskarna till sist etablera kontakt
med NATO, eftersom all planering för deras område koordinerasmåste
med NATO-befälhavare. Fram till dess svenskarna beredda attvar
etablera sådana kontakter det emellertid mycket viktigt militärled-attvar
ningen upprätthöll hemliga kontakter med den svenske överbefälhavaren

dennes företrädare. Dessa kontakter borde skötas befälhavarengenom av
för den amerikanska Europaarmén, den svarade för detsom var som
värdefulla underrättelseutbytet med den svenska krigsmakten.

Kontaktpersonen skulle med ledning den allmänna policyav som
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framgick NSC 121 jfr. avsnitt 4.3 i hemlighet föra sådana militäraav
diskussioner med den svenske överbefälhavarens företrädare kundesom
krävas för vidga de hemliga överläggningar tidigare hållitsatt som
mellan amerikanska och svenska militärer och för skapa fördjupadatt en
förståelse för frågor ömsesidigt militärt intresse. Huvudsyftet medav
sådana diskussioner skulle främja militärade förbindelserna ochattvara
samarbetet mellan Sverige och USA och vidga det militära under-att
rättelseutbytet. Slutmålet skulle Sverige berett igöra störstaatt attvara
möjliga utsträckning bidra till Skandinaviens försvar vid sovjetisktett

och stärka Sveriges förmåga och beslutsamhet motståattangrepp att
sovjetiska påtryckningar. Kontaktpersonen skulle ha diskuterarätt att
USAs allmänna strategi inte avslöja specifika detaljer i USAs ellermen
NATOs krigsplanläggning eller militäranågra åtagandengöra USAs

tillgodosevägnar. För Sveriges önskan undvika tecken påatt att att att
övergivit sin traditionella neutralitetspolitik blev kända skulle allaman

kontakter med svenska militära företrädare ske i hemlighet. Kontakt-
skulle hålla militärledningen underrättad det uppkom behovpersonen om

ytterligare militära diskussioner med den svenska krigsmakten ochav ;
förse militärledningen med förslag till dagordning. skulleHan vid behov i
inhämta ytterligare vägledning från militärledningen informeraoch denna

ytterligare fordradespersonal för fullgöra uppgift.sinattom
Det inte känt för kontakterär det slag förutsågs denoss om av som av

amerikanska militärledningen undantagandes utbyte underrättelserav-
rörande Warszawapakten kom till stånd.-

I november 1955 gjorde Swedlund inofficiellt, fyra veckornästanett
långt besök i USA. Besöket tydligen amerikanskaarrangeratvar av
militära myndigheter och Swedlund besökte Pentagonfbl.a. Den
svenska regeringen hade samtyckt till Enligt vad försvarsstabs-resan.

Åkermanchefen uppgivit för amerikanskeden Stockholmsambassadören
hade besöket varit synnerligen nyttigt Swedlund hade fåttoch änse mer
han bl.a.väntat, avskjutningsramp Nikerobotarfören

Chefen för Försvarshögskolan, flygstabschefenden tidigare G A
Westring, företog hösten 1957 tillstudieresa bl.a. USA. Från dennaen

kunde han Sverige skulle för isoleratutsättasrapportera attresa ettom
anfall Sovjetunionen, skulle USA övriga västmakteroch sannoliktav

med militärt ingripande. Ett sådant ingripande krävde emel-ettreagera
lertid beslut i högsta politiska instans i USA övriga maktersamt, om
skulle ingripa, i NATO-rådet. Det bedöma hur lång tidsvårt att ettvar
sådant beslut kunde dröja. Vid snabbt insättande taktiskt flyg iett av en
lokal konflikt det viktigt målunderrättelser och ledningsapparatattvar
fanns plats. Behovet förvägi planera och samordna föreatt ett an-
fallsföretag hade ökat med moderna Möjligheten snabbtattvapen. ge
understöd minskatsvenska stridskrafter hade därmed
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År 1960 uppdaterades riktlinjerna för amerikanska politikenden
4.4.Sverige avsnittsegentemot

fredsmässiga samarbetet mellan det svenska och det amerikan-Att det
ska försvaret fortsatte och utvecklades under 1960-talet har tidigare fram-

jfr kap. 5. antydan kontakt rörande operativa frågorgått En om en
19603finns från arkivmaterial tyder det skulleNågot på haår attsom

förekommit övergripande diskussioner operativ samverkan ellerom om
bistå Sverige vid österifrånhur USA skulle kunna har där-ett angrepp

inte påträffats. Kommissionen vill dock återigen erinra tillemot attom
följd sekretess endast haft mycket begränsad tillgång till ameri-av en
kanska handlingar från decennium.detta

heller de intervjuer kommissionen har företagitInte med ett stortsom
antal officerare i centrala positioner under 1960-talet har givit några

för Samtidigtbelägg sådana kontakter. har dessa officeraremånga av
framhållit vikten Sverige vid sovjetiskt i formnågonatt ettav angrepp
fick bistånd från USA NATOoch och i vissa fall frånutgåttäven att
förberedelser för detta skedde högre nivå.på en

Överjlygningar TO-flygNAav

särskild fråga finnsEn det anledning beröra i detta sammanhangattsom
huruvida västmakterna kunde räkna Sverigemed neutralt iär att ettsom

stormaktskrig skulle ingripa deras eventuella kränkningar svensktmot av
luftrum. kortaste förDen det amerikanska och brittiska bomb-vägen
flyget till och från centrala mål i Sovjetunionen gick Sverige, varföröver
denna fråga betydelsefull för USA och dess allierade.var

I från Joint Strategic Plans Committee från våren 1949rapporten
slogs fast current strategic plans envisage overflight [bl.att over a.

aircraft.°Sveriges] territories by combatant Den amerikanska stats-
och militärledningen alltså beredd negligera viktig komponentattvar en
i den deklarerade svenska neutralitetspolitiken i framtida krig.ett

Som tidigare hade svensk diplomat i Washingtonnämnts vårenen
1949 förklarat sig övertygad den svenska regeringenattvara om var
inställd Sverigepå inte skulle hindra västmakterna från i sådanatt att en
situation utnyttja svenskt luftrum. dessförinnan hade emellertidKort den
svenske försvarsministern Vougt offentligt uttalat sig sättett som
uppfattades han Sverigeansåg skulle skjuta västmaktsflygpåatt attsom

kränkte svenskt territorium. Uttalandet uppmärksammades i såvälsom
diplomatrapporterfamerikanska brittiska fallI britterna tycksvartsom

ha låtit sig lugnas försäkringar från höga svenska ämbetsmän detattav
allvarmisstag alltför mycketVougt på Sålunda förklara-ett att tavore

de den flygvapenchefenbrittiske Lord Tedder vid med försvars-möteett
grenscheferna några veckor han övertygad Sverigeatt attsenare var om
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territorium.dessvästligt flyg flöghindra överinte skulle att
istatssekreterare Forsvars-f.d.befattningshavare ennorskaDe höga

harkommissionengeneralerpensioneradeochdepartementet några som
inte skulleSverigeräknade meduppgivit därintervjuat har attatt man

eller frånlandet tillpåflög vägvästallierat bombflyg överbekämpa som
bedömning erfarenheternanorskaskäl till dennaSovjetunionen. Ett var

halv-världskrigetandraunder de sista årenSverigehur ytterstavav
anledningytterligareöverflygningar. Enallieradeingripithjärtat mot var

Bloodhoundrobotarna1960-talet, dåtill börjanända framSverigeatt av
effektiva möjlighetersaknadeoperativa,blev35 DrakenJ attresp.

enligt norsktyckshöjd. Tidvishögöverflygningar påingripa mot man
försvaretdet svenskafrån överNATO-håll ha utgåttuppfattning på att

sigluftrummet,kränkningaringripainte skullehuvud mottaget vareav
mål i Sveri-frågasåvida det intefrån eller väst, motöst om angreppvar

förblöddeflygvapnetdet svenskaundvikaskulleHärigenom attmange.
sin1960-talet medflygvapenchefen underden norskeförhand. Närpå

skulle ingripaSverigefråganmotsvarighetsvenske mottog omupp
vi finnsDuendast haskall denneöverflygningar,västliga vet attsvarat

där.
År fråga SwedlundUndénutrikesminister påförklarade1952 aven

Sverige fick klargöravästflygare,nedskjutaom vi skulle attatt man
neutrali-det s.k.visst antalför höjderinte kunde över ett meter,svara

tetstaketf ingripasvenska luftförsvaretför detMöjligheterna motatt
begränsa-längehög höjd nämntsöverflygningar ytterstnyssvar som

radarstationerna luftbevakningför väsent-svenskadede. Därtill kom att
förvånandeintebakgrund detdenna ärligen riktade Motösterut. attvar
diskussioner iför omfattandeföremålha varitfrågan inte tycks mer

föredragningspromemoriai denberördes dock någotSverige. Frågan
försvarsberednings sekretariat och be-1955 årsupprättats somsom av

under 3.3handlats avsnitt ovan.
uppgivitkommissioneninförCole haramerikanske forskaren PaulDen

höghöjdsspanings-amerikanska1955-60varje fall under deti årenatt
Överflyg-territorium.svensktflugitrutinmässigt skallplanet U2 ha över

biträ-myndigheter. Densvenskatillståndskall ha skett medningarna av
telefonsamtalskall vidför amerikanska flygvapnetdande ministern det

sådana tillstånd och ävenmotsvarighet ha inhämtatmed sin svenske
överflygningarna. Uppgifternaförkommit överens arrangemangenom

pro-U2-piloter ochtidigarevid intervjuer medCole ha inhämtatskall
managers.gram

väldokumenterade dok-siniforskaren Rolf Tamnes harnorskeDen
beskrivningU2-händelserna. Tamnestorsavhandling utförligt behandlat

huvudpunkterf U2följandei sammanhanginnehåller intresse dettaav
flygvapnet.amerikanskaCIA detprojekt för ochgemensamtettvar
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Planet i operativt bruk 1956.år Fram tilltogs nedskjutningen U2-av
piloten Gary Powers vid Sverdlovsk 1960våren utnyttjades U2-planen
för kvalificerad flygspaning Sovjetunionen.över Bara några månader

den första amerikanska fotospaningssatellitentogs i bruk. Visserli-senare
behöll U2 under tidavsevärd överlägsen förmåga registreragen atten

med hög upplösning, den politiska situationen efter nedskjutningenmen
omöjliggjorde fortsatta flygningar in på djupet sovjetiskt territorium.av

Under perioden 1956-60 genomfördes 25 djupa inträngningar i
sovjetiskt luftrum, ickeutöver angivet antal grunda. flestaDe djupaett
inträngningarna tycks ha genomförts fram till början 1958.år Flerta-av
let flygningar genomfördes Sovjetunionensöver södra delar med start

Årenoch landning på bas i Turkiet.östra 1956-57 genomfördes sjuen
överflygningar Sovjetunionens europeiska delar med i Västtysk-av start
land, överflygningar Moskva- och Leningradområdet och återflygningav

Baltikum.över
De första U2-flygningarnatvå över nordområdena ägde i oktoberrum

1957, då flög från Västtyskland, Norge,över Barentsöver havman
och tillåter utgångspunkten. Norge tycks inte ha informerats dessaom
flygningar. Hösten 1958 genomfördes under knapp tvåmånadersen
period flygningar i veckan medett norska Bodö bas. Inlednings-par som
vis bedrevs övningsflygningar inte berörde sovjetiskt territorium.som
Detta tycks inte heller ha varit fallet vid de följande, ope-merparten av
rativa flygningarna, gick över Barents hav och Karahavet. Densom
avslutande flygningen gick längs den finsk-sovjetiska gränsen, ned mot
Västtyskland och därefter till den östturkiska basen. Huvudkontaktpunk-

på norsk sida tycks ha varitten underrättelsechefen Evang. Dessa flyg-
ningar kända endast handfull norrmän.var av en

Från 1958år blev president Eisenhowers inställning till de djuppenet-
flygningarnarerande alltmer restriktiv. I april 1960 övertalades han

emellertid medge ytterligare flygningar.att En överflygning södraav
Sovjetunionen genomfördes sålunda från Turkiet. Därtill godtogs att en

överflygning skullestor genomföras från Turkiet till Bodö. Det var
dennaunder flygning Powers sköts ned.som

U2 tycks även ha föranvänts insamling i atmosfären radioaktivtav
stoft från kärnvapenprov, dels åren 1957-58, dels från 1961år och
framåt. Inget i Tamnes framställning tyder på denna uppgift innebaratt
inträngning i sovjetiskt eller skandinaviskt luftrum.

Den enda anknytning till Sverige återfinns i Tamnes beskrivningsom
U2-operationerna är Powers i nödsituation hadeav att tillstånden att

flyga närmaste frånvägen Sovjetunionen Bodö och, såmotnorra om
blev erforderligt, nödlanda i Finland eller Sverige.

Kommissionen har intervjuat med centrala befatt-ett par personer
ningar inom svensk militär underrättelsetjänst under de år U2-flyg-som
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Sovjetunionen. harningar bedrevs de europeiska delarna Dessaöver av
svenskt luftrumförklarat de inte kände till överflygningarnågraatt av

förekommit. denna tid chefer föri den sådana vidmån De varsom
följdflygvapnet för flygstaben döda eller till sviktan-ärresp. numera av

de hälsa inte möjliga höra.att
Kommissionen har varken intervjuer eller i svenskt eller ut-genom

svenskt medgivandeländskt källmaterial funnit belägg förnågra att
svenskt luftrum eller till nöd-lämnats till eventuella U2-överflygningar i

landning svensk flygbas.på

kärnvapenfráganKontakter med USA anslutning tilli

svensk-amerikanskafråga hade visst samband med deEn ettannan som
förbindelserna anskaffning kärnvapen. detden svensk Inomvar om en av

fråninom Försvarsstaben och flygvapnetsvenska försvaret fanns främst
kärnvapen.skaffademitten 1950-talet starkt intresse landetattettav av

utgjorde förutsättning förmenade tillgång till sådanaMan att vapen en
från angripa Sverige. Militärledningenavskräcka Sovjetunionenatt att

emellertid 1956 det omöjligt för Sverige köpabedömde år attatt var
länder.vapenplutoniumtillverkning från andraeller föratomvapen uran

kraftfull satsning svensk forskning på området kom till stånd.En på
fannmilitär sida lät år 1957 förståamerikansktFrån att attman man

tillräckliga framställa detvivelaktigt Sverige hade fördet attresurserom
Sverigebehövde. lättare skullelandet En utväg attatomvapen varasom

förmåner allieradeutverka USAsdiplomatisk söktepå väg samma som
sådan framställning skulle troligen fåhade i fråga En ettatomvapen.om

från amerikanska Sverige kundemottagande det försvaret.gynnsamt
för bära taktiska atombomber och låta vissmodifiera attackplan kunnaatt

utbildning. En begära få köpapersonal utväggenomgå att attannan vore
erforderligmindre försedda med allantal amerikanska attackplanett

atombomber tjänstemanutrustning för fällning En högretaktiskaav
attackflyg-svenskai Flygförvaltningen förvissade detsig också attom

NATO-atombombplanet 32 skulle den taktiskaLansen kunna bära som
styrkorna i Europa använde.

År flygofñ-hög amerikansk1959 gjordes liknande uttalandeett enav
skaffaomöjligt för SverigeEnligt denne borde det inte attcer. vara

USA självaträffa överenskommelse medvapenbärare och sådan atten
till Sverige. borde,skulle Detvid allvarlig kris överlämnasvapnen en

lägga förrådalltjämt flygofficeren, inteenligt uteslutet att avuppvara
custody. Med hänsynamerikanska amerikanski Sverige undervapen

civilklädd ochdiskret medtill Sveriges ställning borde detta ordnas fullt
samtalspartnern invände bl.a.svensktalande bevakning. svenskeDen att

medregeringen skulle gå pådet osannolikt den svenskaatt arrange-var
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Amerikanen genmälde han trodde förståelsenmanget. för behovetatt att
skulle komma vilketatomvapen växa, skulle kunna påverkaatt denav

inställning.svenska regeringens
Om sålunda vissa amerikanska militärer visade intresse förett stort att

Sverige skulle förses med amerikanska inställningenatomvapen, var
inom den amerikanska utrikesförvaltningen dennärmast Imotsatta.
samband med Sverige i åren 1958 och 1959 förhandladeatt med USA

köp robotar, bl.a. Bomarc, diskuterades amerikanskpå sidaom av om
dessa skulle komma med kärnstridsspetsaratt utrustasvapen av svens-
karna. Några önskemål få tillgång till amerikanska atomladd-attom
ningar hade visserligen inte framförts från svensk sida. Men förhand-om
lingarna kärnvapennedrustning inte resulterade i något avtal,om en
bedömdes det sannolikt Sverige så småningom skulle anskaffaatt kärn-

Ett sådant beslut skulle kunna påskyndas Sverige fick tillgångvapen. om
Åtill robotar kunde utnyttjas kärnvapenbärare. sidan stodsom som ena

intresse Sverige skulle ha effektivtett försvar,att å den andraettav en
obenägenhet ytterligare omsider inträdde i atomklubben.°1att stater
Mot denna bakgrund rekommenderades USA skulle informera Sverigeatt

beredd sälja bl.a. Bomarcrobotaratt med konventionellaattom man var
stridsspetsar, samtidigt skulle klartgöra detatt okloktmen attman vore

svenskarna sig föreställningargöra någraatt angående möjlighetenav av
USA i framtiden skulle förse Sverigeatt med kärnstridsspetsar till robo-

tama.
Frågan förlorade aktualitet i och med Sverige beslöt inteatt att an-

skaffa Bomarc. I de riktlinjer för USAs politik Skandinaviengentemot
lades fast 1960år framhölls också USA inte skulle förse Sverigesom att

med kärnvapen och skulle söka få Sverige frånatt avstå sådanaattman
vapen.

I betänkandet från den s.k. kärnladdningsutredningen gjordessom
inom Försvarsstaben och presenterades hösten 1962 konstateradessom
bl.a. många fördelar kunde vinnasatt inköp kärnladdningargenom av
från utlandet. Man kunde börja med köpa utländskaattex. vapen-
bärare för köpa kärnladdningar till dessaatt och närsenare system om
tillfälle jämförelseI med inhemskt skulle sådanettgavs. program en
anskaffning kunna ske tidigare och snabbare, kostnaderna bli väsentligt
lägre och laddningens konstruktion skulle avancerad. Undervara mer
överskådlig framtid import dock icke möjlig deklareradsyntes p.g.a.
politik och lagstiftning i presumtiva sälj arländer. Av betydelse ocksåvar

dessa länder i första hand ville fylla sinaatt behov. Om importegna vore
möjlig, skulle säljaren sannolikt ställa vissa krav köparen, vilka skulle
kunna förta trovärdigheten den svenska alliansfriheten.av

Genom inköp lämpliga skulle Sverige hypotetisktvapensystemav vara
i stånd utländska kärnladdningar med kortaatt ta förberedelseremot om
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ickekunde docksig lägligt. Dettaläget skulle visautrikespolitiskadet
kunde brukpågående krigSverige under görasnabbtske så ut-att av

utbildad personaltill tidigarekärnladdningar tillgångländska utan som
laddnings-tilltänktahandhavande. Denförskulle vapensystemetssvara

utbildning i formför sådanunderlaglämnaleverantören måste aven
laddningar inkl.och apteringuppgifter lagring, översyn, transport avom

sådana förbe-kylningsproblem. Medochuppgift säkringssystemom
upprätthållas.alliansfrihettrovärdigheten vårredelser kunde knappast av

realistisktdärför intebedömdes detföreliggande situationendenI som
kärnladdning-medimportmed möjlighetenräkna vapensystematt avav

skullesvenska försvaretblev därför detUtredningens slutsats att, omar.
landet.framställas inomkärnladdningar, dessa måstemedutrustas

skyddsforskning kärn-i Sverige s.k. på1960-talet företogsUnder
avfördes fråganFörsvarsbesluti och med 1968 årsvapenområdet. Först

dagordningen.frånanskaffning svenska kärnvapenavom

Sammanfattning

1960-under hela 1950- ochSammanfattningsvis detkan konstateras att
Sverige i längden inteuppfattning inom försvarettalet varit allmän atten

formfrån Warszawapakten någonskulle kunna stå utanemot ett angrepp
kommit tilluppfattning hadebistånd från västmakterna. Dennaav

försvarsförbundsförhand-skandinaviskauttryck redan i samband med de
1958 försvarsbe-arbetet inför årsbekräftades underlingarna och senare

formför direkt bistånd idet klara medslut. också påMan att att avvar
förberedelsereffektivt krävdessnabbt skulle blitaktiska insatser att

alltförberedelser ökadeinsåg behovet sådanavidtogs. Likaså attman av
komplicerade.bleveftersom vapensystemen mer

svenska officerare1950-talet hade högaförsta hälftenUnder den av
Storbritannien, USAmilitärer frånvid tillfällen kontakter medåtskilliga

förvarsförberedelsernaviss samordningNATO syftande tilloch aven
kontakteremellertid osäkert dessasovjetisktinför Det ärett omangrepp.

framkommitförsvarsplanering. Såvitttillkom leda någonatt gemensam
möjlighethållvid informationsutbyte, påstannade det ömseett gavsom

i den plan-överväganden ochbeakta den andra partensatt resurser egna
läggningen.

uppgiftslämnande dockuppseendeväckande exemplet på ärDet mest
krigsmakten ochpromemoria den svenskaförsvarsminister Vougts om

brittiska regering-1951 överlämnades till denförsvarsplaneringen årsom
Överlämnandet britternapromemorian uppfattades ettsomaven. av

vilja till viss fredsti-fanns politisktecken det svensk sidapå påatt enen
västmakterna.försvarsplaneringen mellan Sverige ochda samordning av
till informellabrittiska inviterreserverade svenska reaktionerna påDe
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militära samtal mellan länderna medförde emellertid dessa förhopp-att
ningar ganska fick skrinläggas. Att dettasnart inte hindrade britterna
från under nästan två år arbeta medatt utformningen kommentarav en
till promemorian visar vilken vikt de tillmätte försvaret Sverige.av

Hela detta händelseförlopp rad frågor det tillgängligareser en som nu
källmaterialet inte underlag för besvara. Detta gäller handlägg-attger
ningen inom regeringen i viktiga avseenden, bl.a. Vougts planerade
besök i Storbritannien. heller har vi kunnat klarlägga den svenskaom
militärledningen medverkade vid utarbetandet Vougts promemoria,av
eller den huvudöver blev informerad promemorianom regering-om av

eller möjligen via brittiska militära källor. En kärmedomen, Vougtsom
promemoria kan ha påverkat den svenska militärledningens uppfattning

den öppenhet kunde visas i kontakterna med britterna,om dettasom men
låter sig inte fastställa med tillgängligt källmaterial.nu

I avsnitt 7.3 återkommer vi med värdering överlämnadeten av av
Vougts promemoria.

Under den delen den undersökta perioden tycks svenskarnasenare av
ha intagit försiktig attityd till operativa kontakter meden mer väst-
makterna och NATO. Det finns dock anledning understryka kom-att att
missionen endast i begränsad utsträckning haft tillgång till amerikanskt
arkivmaterial från tiden efter 1952,år varför kommissionens bild kan

ofullständig.vara
För USA och dess NATO-allierade det inte möjligt förklaraattvar att

skulle bistå Sverige landets säkerhetspolitiskaman linjeoavsett eller än-mindre tillsammans med Sverige förberedaatt sådana insatser. Detta-
skulle innebära grundskott den idéett kollektivt försvarmot ochom
delade risker utgjorde hörnstenen i NATO. Trots detta visadesom såväl
USA Storbritannien påtagligt intresse för informationsutbytetsom ett
med Sverige.

Slutligen kan konstateras det inte framkommit någraatt belägg för att
Sverige övervägde anskaffa kärnvapen från USAatt eller USA varitatt
berett ställa kärnvapen till Sverigesatt disposition.
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Noter
särskilt ikällorförutom dedetta avsnitt ligger,Till grund för som anges

följandekommissionentilluppgifter lämnatsföljande noter, personeravsom
Wil-Sven Hauge,Barkman, Evert Båge,FolkePerCarl Eric Almgren, Anger,

Selander,Thede Palm, IngvarBertil Nordström,Nielsen,helm Mohr, Sivert
Åke BjarneUnell och øen.Sundén, Stig GunnarSynnergren,

arkiv.ErlandersVIII,PM 7.2.1949, F2.

Swedlunds dagbok 2.2.1949-.3.

dagbok 19.5.1949-,Swedlunds4.

mellanbeskrivit 21.6.1949har mötetUndénSwedlunds dagbok 13.6. 1949-.5.
ihade han och Vougtenligt UndénOcksåi PM.och Haugehonom, Vougt en

Undéntill Norge.krigsmaterielexporttill svensksig positivaprincip ställt
norska regering-framhöllfrågor. Handel andraberördefortsatte Hauge atten

försvarssarnarbetedelta ikundeSverige inteför sighade fullt klart ettatten
neutralitetspolitik för vårförspillde de fördelarviskulle innebära att somsom

kundeSverige inteförstod alltsåregeringenNorskadel avsedd attatt ge.var
sidasinallierade. Norge åvi faktisktsamarbeta med Norge vorevoreomsom

kunde finnaregeringenden svenskautsträckningsamarbeta i allberett att som
det inte skulle uppstå någotunderstryka detta såangelägenmöjlig. Han attvar

kanskefunnes påinställningen. Detofficiella norskadenmissförstånd om
alltså denregeringensinställning,enstaka håll i Norge an-voremenen annan

från desamarbetetregeringen påsvenska måstebekräftadegivna. Jag att se
försvarsminister Haugenorskesamtal medgivit. PMsynpunkter Hauge ang.

samarbetsfrâgor 2,Nordiskaförsvarssamarbete. L 108skandinavisktom
arkiv.Undéns

rubrikenmedoch odaterathandskrivetdagbokSwedlunds 13.9.1949-;6. papper
båda i Sve-orubriceratochSwedlund och odateratGeneral mappenpapper,

UndénssamarbetsfrågorNordiska 2,1948-49, L 108nsk-norsk samverkan
arkiv.

anteckningarmed Undénsväl överensstämmer7. Detta egna
SwedlundGeneral

ñr samverkanområdenTänkbara
radiotrañkCoder förmeddelanden.utväxl.förberedelsertekniskaRent av

Våderlekstjänstluftbevakningenjaktledning,ömsesidig rapportering, etc.--
grånsomráden.i vissaLantmilitår verksamhetII.

försvarsanordningar.KorresponderandeTreriksröset.
Öresund. Skagerrack.Skyddet iMarin verksamhet.III.

samordnan-Konvoj skyddetsframdeles viktigt.danska planerKännedom om -
Svensk frågade. -

försvarsstabensker iHuvudsakl. arbetet sv. ---

förutsättesunder Detkontaktererinran sådana attIngen mot avsessom
Sverige indragetfall ärtänkt för det äveninformationer ärutbyte attetc.av
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i krig.
Vad frågaangår i bör saken skjutas framtiden.på Ingen aktuellgrupp
uppgift för närvarande.

ÖresundBeträffande spörsmål under III bör tills vidare uppskjutas och interna
utredningar företagas. frågaI övriga marina uppgifter bör det påpekas attom
situationen, åsyftas, är Sverige neutralt och Norge i krig. Blott frågasom om
sådant konvojskydd är Överensståmmande med neutraliteten. Vilkensom

bör svenska handelsfartyg norsktpå vattenroute etc.ta

Handlingar betecknade General Swedlund och Svensk-norsk samverkan, L
108, Nordiska samarbetsfrågor 2, Undéns arkiv. Jfr. även Erlander i AK
27.10.1949, 25 115 och 123.nr s. s.
8. Swedlunds dagbok 13.9.l949-.

9. Swedlunds dagbok, anteckningar från besök i Oslo 7.11.1949.

10. Helge Jungs dagbok 4.10.1949.

Skrivelse11. 20.1.1949 från Utenriksdepartementet till den svenska Osloam-
bassaden, 37249,Jnr. Norska UDs arkiv.

Skrivelse12. 9.5.1949 från Forsvarsdepartementet till Forsvarsstaben, Jnr.
014948, Norska UDs arkiv.

Skrivelse13. 10.9.1949 från Sveriges ambassad i Oslo till Utenriksdepartemen-
Jnr. 027221, Norska UDs arkiv.tet,

14. Skrivelse 29.9.1949 från Forsvarsdepartementet till Utenriksdepartementet,
Jnr. 029196, Norska UDs arkiv, och PM 30.8.1949 Lagerfelt, HP 10 An,av
UDs arkiv, RA.

15. Brev 26.9.1949 från Beck-Friis, Oslo, till Dahlman, UD, och PM Vougtav
angående eventuell hemligståmpling beslut lån norsk radarstation, HPav om av
10 An, UDs arkiv, RA.

16. I Strategiska studier 1950 inomupprättades Försvarsstaben i juni 1950som
behandlades visserligen bl.a. försvarssamverkan i fred med Danmark och Norge

där inte någon antydan pågående samarbete. Inledningsvisettmen gavs om
konstaterades militärt fredstida samarbete skulle till fördelatt ett ñr allavara
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Däremot kunde inte någon försvarsledning etableras ochgemensam gemensam-

övningar endast undantagsvis genomföras. Inte heller andrapå områdenma
såsom Standardisering materiel, terminologi och taktik bedömdes samordningav
kunna ske i omfattning.större

17. Swedlunds dagbok 22.9.1950- 3.1.1951- Oslo 10.3.1951., ,
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25. Swedlunds dagbok 3.1.195l-.
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6.2 Krigsplanläggning, studier m.m.

Planer och studier

Allmänt

Den militära krigsplanläggningen från de försvarsbeslututgår som
riksdagen fattar. Genom dessa beslut fastställer statsmakterna försvarets
målsättning och kostnadsramar. Parallellt med och integrerad delsom en

den politiska hanteringen försvarsutredning, propositionsskrivandeav -
och riksdagsbehandling bedriver överbefälhavaren studier avseende-
försvarets utveckling längrepå sikt, inkl. avvägningar mellan försvars-

materielanskaffning, taktikgrenarna, m.m.
I krigsplanläggningen spelar naturligtvis arvet, dvs. den befintliga

planläggningen och organisationen, betydelsefull roll. Grundförut-en
sättningarna i den operativa planläggningen kan ofta bestå under lång tid
och sträcka sig flera försvarsbeslut.över När försvarsbeslut tagitett nytt
form åvilar det den operative chefen fram till hösten 1961 överbefäl-
havaren, chefen för marinen och chefen för flygvapnet, därefter
överbefälhavaren ensam överväga vilka förändringar beslutetatt som
påkallar. Han därefter riksdagsbeslutetomsätter i direktiv och order
rörande den operativa planläggningen till sina underställda chefer. Det
ankommer sedan befälhavarepå olika nivåerpå inom denna göraatt ram

planer, utfärda order och vidta åtgärder, i form till-egna t.ex. av
lämpningsövningar.

I varje fall under den tid kommissionen har granska torde detattsom
inte helt undantagsvis funnitsän ha för regionalannat någonutrymme
eller lokal planering vid sidan den anbefallts den operativeav som av
chefen Under den tid cheferna för marinen flygvapnetochsom var
operativt ansvariga återförsäkrades deras planläggning i stort genom
Försvarsstabens marin- flygavdelning hos överbefälhavaren,resp. som
hade samordningsansvar. Enligt uppgivitsvad för kommissionenett som
innebar detta inte nödvändigtvis överbefälhavaren i detalj godkäntatt
planeringen.

Krigsplanläggningen förankrades i fallvarje under 1960-talet i viss
utsträckning politiskpå nivå. Sedan överbefälhavaren hade tagit del av
resultaten försvarsutredningarnas arbete föredrog han förav
försvarsministern vilka principiella konsekvenser förslagen skulle få för
inriktningen planläggningsarbetet.av

Under hela 1950- och 1960-talen militäraden planeringen praktisktvar
helt inriktad försvarpåtaget anfall från Sovjetunionenmot ett

Warszawapakten. Under delen 1960-talet förekom docksenare ettav
mindre studier där studerade andra angreppsfall, nämligen delspar man

från återförenat Tysklandett stod utanför NATO,ett delsangrepp som
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NATOs insatsmöjligheter Sverige och svenska försvarsförberedelsermot
anfallsådant Varken i krigsplanläggningen eller imot ett opera-

tionsorderna finns något tyder förbereddpå samverkan medsom
västmakterna. hellerInte de omfattande studier bl.a. låg till grundsom
för planer och order central nivåpå innehåller antydningar för-om
beredelser vidtagna för samverkan med eller mottagande bistånd frånav

Däremot behandladeväst. dessa studier inte sällan möjligheterna för
Sverige vid sovjetiskt anfall landet erhålla icke förberettatt ett mot ett
militärt bistånd från västmakterna.

Bistånd från västmakterna

inoml Försvarsstaben upprättad strategisk studie från år 1950en
konstaterades det svenska territoriet i och för sig knappastatt var av
strategisk betydelse för Sovjetunionen. Däremot Sverige bety-var
delsefullt uppmarsch- och basområde för operation Norge,motsom en

Öresund.för försvar Norge efter erövring för kontrollensamtav en av
Sveriges krigsrisker sammanhängde därför med Danmarksnära och
särskilt med Norges. hänsynMed till Sveriges betydelse för försvaret av

ÖstersjöutloppenNorge och bedömdes det föga sannolikt attsom
västmakterna skulle stå likgiltiga inför isolerat sovjetisktett motangrepp

land.vårt Riskerna för isolerat anfall Sverige därför haansågsett mot
minskat.

studien vidareI forsvarsförberedelservåra i fred och vårattangavs
strategi i krig måste sådana militärt och ekonomiskt stöd frånatt ettvara
västmakterna vid krig Sovjetunionenmed hade förutsättningar kommaatt
till god verkan och således västmakterna betraktades möjligt ochav som
fördelaktigt.

hjälp,Den kommer kunna lämnas i början krig, kanatt ettsom av
komma omfatta flyganfall inskeppningshamnar, kommunika-att mot
tioner, flyg- och robotbaser konvojtjänst i Nordsjön motm.m.,
Skagerack, flygmineringar tillfälligt direkt understöd imedsamt
Norge baseradeflyg- och sjöstridskrafter. Någon garanti direktom
hjälp krig finnes icke. Genom västmaktshjälp icke kan förberedasatt1
i fred kan ickeden anlända snabbt bliroch därjämte mindre verksam.

faktorerDessa komma påverka besluteventuellt lämnaatt ett attom
hjälpen. Få västmakterna grundad anledning hjälpsänd-att tro, att
ningar icke hinna verksamt utnyttjas, hjälptorde knappast komma att
lämnas. Vårt försvar måste därför så starkt och uthålligt, attvara---
västmakterna finna fördelaktigtdet med rimlig insats hjälpaatt oss

nackdelarna med förberedelser icke skett.trots att
Som tidigare redovisats återkom flera tankarna i 1950 årsav

strategiska studie i överbefälhavarens år 1954 redovisade förslag till
riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling utgjorde underlag försom
1955 försvarsberedningsårs arbete.
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År 1960 företogs inom Försvarsstaben strategiska studier. I dessanya
betonades bl.a. betydelsen vår nationella försvarsvil förmåga.ochav ja

Om intressemotsättningarna skärps i Ostersjöområdet, måste räkna
med västmaktsstyrkor uppträder i Danmark och Norge ryskaatt samt
styrkor i Finland. Uppmärksamheten Sverige kommer i sådantmot ett
läge skärpas, vilket särskilt allvarligt, viär militärtäratt om svaga.
Påtryckningar både militära och andra slag kan väntas motav oss.

möjligheterVåra bidra till fredens bevarande och krigatt att om-utbryter hålla utanför konflikt kan komma bero på,attoss en om-
båda tilltro till viljasätter vår och förmåga med utsikt tillparter att
framgång försvara vårt territorium och awisa kränkningar, varhelst

territoriumvårt härför.utsättes

Tanken på hjälp utifrån hade dock framgår bl.a. följande citatsom av
inte släppts.

För motverka sådan situation uppstår starktär försvaratt att etten
nödvändigt förstöd utrikespolitiska ansträngningar fullföljaattsom
vår neutralitetspolitik eller icke visarså sig möjligt mobiliseraom- -internationella krafter till hjälp.vår I mån eventuellsamma som en
angripare kalkyleramåste med inte hinna betvinga tillräckligtatt oss
snabbt, minskar riskerna för han angriper. Råkar vi allt i krig,att trots
måste försvaret tillräcklig tidsfrist och genomföras sådantpå sätt,ge

politisk och militär verksamhet till vår hjälp skall hinna sigatt göra
gällande

I samband med diskussion sovjetisk gränsinvasion kon-en om en
staterades i studierna bl.a. anfallet skedde föregåendeatt utanom
uppladdning i Finland, innebar detta kort tid skulle tillstå buds föratt

eventuellt samordna verksamheten med NATO. föregåendeEnatt
uppladdning i Finland skulle däremot möjlighet under längre tidattge en
samordna sådan eventuell samverkan. Att inte i denen man ens senare
situationen tycks ha räknat med direktnågot bistånd från NATO till
Sverige framgår följande uttalande.av

NATO-ingripande förutsätter, anfallet Sverige inte kunnatatt mot
begränsas till begränsat krig. motverkanDen sovjetisktett mot ett
anfall Nordfinland, eventuellt kan påräknas heltärgenom som
beroende den insats, NATO-ledningen kan eller vill göraav motsom
de mål insatsen i så fall riktas Det torde knappast rådasom mot. ---
någon tvekan målen för flyg-NATOs och kärnvapenanfall iattom
första hand sovjetiskaär sjö- och flygstridskrafter, dessas baser samt
landkommunikationerna till dem. I första hand torde målen sålunda

belägna Finland.öster Härvid kommer insats exempelvisvara mot
Murmanskbanan inverka på operationerna Sverige, dock förstatt mot

längrepå sikt. Vidare kommer NATO-insatsen stödja försvaretatt av
Nordnorge därNATO-basersamt av

I anslutning till studien kustinvasion anfördes beträffande Skåne attav en
möjligheterna för NATO understödja invasionsförsvaret äratt
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områdets närhet till övriga NATO-fronter igrundpågynnsamma av
7Nordeuropa.

ÖB1962 tillfrån grundsyn medutkast årl ett gemensamma
chefers krigsplanläggning gjortsför regionalabestämmelser som

riktlinjer förkommissionen i avsnittettillgängligt för omangavs
följande intresse i dettastoranfallförsvarets förande vid ett av

sammanhang.
varaktigt fast fotangripare från få svenskticke hindraKan vi atten

0B den anfallande fördröjas ochterritorium, skall efter order av
betydelse för den fortsattaSådana områdenförsvagas. ärsom av

militärttillförsel förnödenheter kan skekrigföringen och dit samtav
skall dock i detutsikt bli verksamt, längstabistånd utifrån kan ha att

försvaras.

ÖBÄven 1964 för medöverbefälhavaren arbetetdirektiv åri de gavsom
underlaget för 1965 försvarsut-det inledande års65, alltså utgjordesom

anförsbistånd utifrån.beroendet Därredning, antydan avgavs en om
måste medge de efterhanduthållighet dennabeträffande materiell att att

tids-bibehåller sitt stridsvärde underkrigsförbandenkvarvarande en
den inom vilkenklart längreperiod, bedömas änmåste som ensom

mål i Sverige. Tidsperioden bör såvilja sinaangripare bedöms nå vara
utifrån.tillräckliga förutsättningar för understödskaparlång denatt

Åren chefen för försvarsstabenledning1963-67 företogs under enav
underlag för bedömningar rörandesamstudier i syfteserie s.k. att ge

avvägningsfrågordärmed mellansikt ochutvecklingen längrepå
frågan NATOs agerandestudier ägnadesdessaförsvarsgrenarna. I om

SamS 3uppmärksamhet. den s.k. tonadesför Sverige liten ltill förmån
förnödenheterendast understöd medNATO-insatsen ned till att avse
inte fråganSamS berördes huvudOch i SamS och 5 över4 taget om

västerifrån.hjälp
Försvarsstabenstudier bedrevs inomSammanfattningsvis deger som

tid kommissionens granskningunder denvid handen däratt somman
Sverigeisolerat sovjetisktrisken föromfattar bedömde ett motangrepp

Sverige inom förSovjetunionenliten. Om enangrep ramensom
västmaktshjälp i första handbedömde denstormaktskonflikt att somman

förhopp-s.k. indirekt understöd. Däremotkunde bli möjlig synesvar
få direkt bistånd ha varit begränsa-Sverige snabbt skulleningarna attom

inteförberedelser för detta kunde ibl.a. eftersom görasde, ta emotatt
Sverigeför sådan hjälp skulle lämnasfred. förutsättningEn attatt var
NATO-försvara sig tillräckligt länge förmed kunde att enegna resurser

förutsättning NATOmeningsfull. Eninsats skulle attannan varvara
Sverige reellt hotuppfatta sovjetisktskulle mot ett motett angrepp som

frågan bistånd från västmakternaEfter hand komdess intressen. omegna
i denskäl till detta torde ha varitned i studierna. Ett attatt tonas man
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militära ledningen bedömde möjligheterna snabbt få sådan hjälpatt att
begränsade. Ett skäl kan ha fråganvarit bedömdesannat attvar som

alltför känslig för behandlas i mycket begränsadän krets.att annat en

interventionEn svensk

frågaEn berörs i vissa studier är Sverige i vissa fallannan som om
borde inträda i krig västsidanpå landet dess för innan hadeett utan att
angripits Sovjetunionen.av

Strategiska studierI 1950 diskuterades sålunda sovjetisk operationen
FinlandNorge och Danmark Sverigeöver berördes. Härvidmot utan att

konstaterades.
Därest sådan operation skulle bli framgångsrik bleve Sverigeen om-
ringat. skulle därvid militärtDet och försörjningsmässigt försättas i ett
ohållbart läge utsikter kunna hävda sin självständighet. Endautan att

motverka sådan utvecklingsättet aktivtär svenskt ingripandeatt etten
med så fördröja den ryskasträvan operationen västmaktshjälpatt att

verksam.hinner insättas blioch kan
Samma tanke återkom i upprättades inom flygstabenrapporten som
1954 liksomår i överbefälhavarens förslag till riktlinjerår församma

utveckling.krigsmaktens fortsatta
Inom militärledningen alltså i fall under första hälftenvartvar man av

1950-talet inte främmande för tanken Sverige skulle militärtatt agera om
Sovjetunionen sökte besätta Danmark och Norge, angriparenäven om
tills vidare respekterade svensk neutralitet. Härigenom skulle haman
möjlighet förekomma Sverige inringades. kanDetta i sambandatt att ses

intresse förmed det partiell skandinavisk försvarssamverkanen som
fanns i militärledningen under dessa år se avsnitt 6.1.1.

Spel och övningar

Viktiga inslag i militär utbildning och träning övningarär och krigsspel.
Kvalificerade sådana övningar bedrivsoch vid militäraspel högskolor
och högre staber i syfte personalen skickad klaragöra sinatt att
krigsuppgift. I den frågormån mottagande militär hjälp utifrånom av
eller samverkan med eventuella allierade bedömdes ha hög prioritet,
kunde därför förvänta sig sådana frågor ofta skulleatt utrymmeman ges
i övningar och spel med kvalificerade deltagare. Mot denna bakgrund har
kommissionen inhämtat uppgifter sådan verksamhet.om

Vid Försvarshögskolan inrättades 1952år utbildas civil ochsom
militär personal från myndigheter, organisationer och företag för ledande
befattningar inom totalförsvaret. Försvarshögskolan årligenger
chefskurser där det förekommer elevernaspel där i fatta beslutövas att
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krigssituationer.ochi kris-
den striktavid dessa kurser1960-talet härskadebörjantillFram av

förekom såledesdiskussionerneutralitetslinjen oinskränkt. Inga attom
för avvärjamakthjälp från främmandeskulleSverige att ettemotta

avfärdadesrörande dettafrån elever ämneoch frågor avangrepp,
efterresoneradedetförekomUnder årlärarna. ettattatt ommansenare

varjevästmakterna och ihjälp frånSverige begärasovjetiskt påangrepp
sända ochocksåtillfällen övadesfall vid några ut ta emotatt sam-

emellertid frågaOftare detfrån allierade.tillverkansgrupper varresp.
samverkan ochnej till förslageleverna sägaträna attatt omom
krigsutbrott.svensktvästmakterna förefrånerbjudanden hjälp ettom

beröraförsiktig medmycketsammanhangOckså i andra attmanvar
Vid krigsspel ochfrämmande makt.samverkan medkrigstidafrågor om
sovjetisktSverige efterdet spekulerasövningar kunde ettatt angreppom

långtvanligen drevs inte läget såstöd hosskulle söka väst, attmen
meningsutbyten. Närmastgenomtänktatillfrågan etttogs somupp

höllsstabsövning årdärför denframstårundantag somgemensamma
GSÖ regeringskansliet ochpersonal bl.a.64 deltagande1964 med urav

skulleövning ingick detförutsättningarna för dennaFörsvarsstaben. I att
NATO-ländermed vissaSverige samverkanödvändigt förbli att

försvarsgrenschef medhadeVidareinformationsutbyte.angående bl.a. en
säkra leveranservästmakt förhosstabspersonal detacherats att aven

krigsmateriel.högviktig
fleradel speletgjorde såsomsvenska högkvarteretDet en av

allierade militärahänseenden medi olikasamverkanframställningar om
antal områden.samarbete påsin sida begärdemyndigheter, vilka å ett

spel-till uppgiftbl.a. hadeövningenunderDen attgrupp som
ochmed allieradefor samverkanledningsmässigt fungera attstater

allieradekontakter medi vadverksamhet avsåghögkvarteretsstudera
uppgiften. Verksamhetenlöstvilket högkvarteretdetkritiserade påsätt

informationöverblick ochkoordinering ochbristfällighade präglats av
oregelbundet ochhade spritts påallierades verksamhetde ettom

vidtafred skulledärför iföreslogGruppenofullständigt sätt. att man
och förtecknaför samverkanpersonalochvissa åtgärder övautseattsom

medkommakunde tänkashögkvarteretfrågorde att ta enuppsom
allierad. inomdiskuterades Försvars-Efter övningens sluteventuell

fram tillförslag. Man komenligt dettaskullestaben attageraom man
frågor.skulle kunna väckasådana åtgärdereftersominte det,göra

Sjökrigshögskolanviddetsammanhang kan nämnasdetta ävenI att
spel eller1950-talet förekomtillfällen undervid eller någranågot ett en

marinadetmed västmakterna påsamverkanexamensuppgift avsågsom
området.

Övningar västmakterna tordemedberörde samverkanoch spel som
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valhänthet med vilken dennavarit förekommande.alltså ha sällan Den
GSÖ 64 dettauppgift hanterades under tyder någotpå att som manvar

Erfarenheterna från dennainom högkvarteret saknade erfarenhet av.
vidtogs för förbättrainte lett tillövning tycks ha åtgärder attatt

beredskapen i detta hänseende.
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Noter
Till grund för detta avsnitt ligger, förutom de källor särskilt iangessom

följande uppgifter lämnats till kommissionen följandenoter, som av personer
ÅkeAlm, Carl Eric Almgren, Alf Karl EricSven Dag Berg, Edeen,Arvas,

ÅkeHolm, Hultin, Bertil Johansson, Axel Landahl, Fredrik Löwenhielm,Per
Bengt OKonor, Lennart Pettersson, Urban Rosenblad, Rolf Skedelius, Claes
Skoglund, Varenius och Westin.Bo Bo

Härvid från den andliga gymnastik, dvs. det fria tänkande kring2. bortses
scenarier inte ingick i vanliga krigsplaneringen,den vissasom som yngre gene-
ralstabsofficerare i Försvarsstaben fick sig del utbildningen.ägna åt som en av

567, Fstsekt IV 28.4.1967, H 0821, Astsekt serie F3, KH-3. Sam S Ast
arkiv, och Studie 15.10.1969, serie E Fst KH-arkiv.Väst

studier 1950, AstOrg, serieStrategiska Fst 16.11.1950, H 6744, F4. Ast
KH-arkiv.

kap.5.Strategiska studier och 1960 SSP60, FstPlan 27.1.1960prognos nr.
KH-arkiv.H serie B Fst382,

Ibid. kap.6. 9.

Ibid. kap. 10.

ÖB skr.direktiven Fstsekt IV 14.7.1964 H 300.64, 149, nr.s.

AstPlan,Fstsekt serie F KH-arkiv.9. IV 3.4.1964, H 0823, Ast

ibid.,08232, och Fstsekt IV H10. Fstsekt IV 3.4.1964, KH 28.4.1967,
KH-arkiv.bilaga0821, Ast

Se 4.11. not

insatsflygstridskrafters i sjökriget under perioden efterSvenska marin- och12.
21.6.1954, Fstsekt 2.7.1954, 3825,upprättad inom Flygstaben H1960,

ÖBoch förslag förKH-arkiv, 1954. RiktlinjerChefsexp., serie E Fst
fortsatta utveckling, 27.10.1954 Hkrigsmaktens och 92, Fstsekt l30 nrs.

serie föredragning3825, AstOrg, F 14, KH-arkiv. Också vidAst en som
överbefálhavaren och försvarsstabschefen hade för statsministeri maj 1953

Ohlin ochErlander, statsråden Undén, Nilsson Hedlund partiledarnaoch samt
skulleHjalmarson berördes det ytterligt neutralt Sverigesvåra läge ettsom

Öst tagit krigsmaktenhamna i hade Danmark och För detta sadesNorge.om
dimensionerad; 12.5.1953.inte eller kunna bli Swedlunds dagbokvara

Ö1,Krigsspel, FHS-arkiv, serieSpelhandlingar CK 64, KrA.13.

GSÖ Reservledningsgruppen, Erfarenheter och synpunkter, 27.4.1964,14. 64
Chefsexp., serie KH-arkiv.Opl H 2601, E Fst
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Åtgärder6.3 inom den högsta militära ledningen

6.3.1 Högkvarterets organisation för samverkan

Inom försvaret liksom inom andra organisationer utgör samverkan ett
viktigt medel för säkerställa enhetlig inriktningatt verksamhetenen av
och effektivt utnyttjande tillgängligaett Samverkan krävsav resurser.
dels med sidoställda militära enheter, dels med civila myndigheter. I
första hand detär önskvärt sådan samverkan kan ske vidatt personliga
sammanträffanden mellan cheferna. Dessa kan därigenom skaffa sig egna
intryck och utöva personlig påverkan. När sådan direktkontakt inte är
möjlig eller behov eljest föreligger, avdelas personal för under-om att
lätta samverkan. Särskilt chefen inte har kontinuerlig kontakt medom
samverkanspersonalen, det självfalletär vikt denna personal harattav
tillräckliga kvalifikationer och kunskaper det aktuella läget förom att
kunna lösa uppgiften i chefens anda. Det sagda gäller inte endast sam-
verkan inom landet även samverkan med utländskautan militära organi-
sationer, i den mån detta aktuellt.är

Vissa överväganden rörande hur krigstida samverkan med utlandeten
skulle organiseras har under 1950- och 1960-talen förekommit inom För-
svarsstaben. Dessa överväganden torde dock endast i begränsad om-
fattning ha följts med detaljerad planläggning eller medupp en mer
konkreta order och åtgärder.

95I O-tal et

Hösten 1950 tillställde försvarsstabschefen Nils Swedlund försvarsgrens-
cheferna promemoria angående organiserandet sambandsorgan tillen av
eventuella allierade Sverige blev föremål för angreppstater om ett
Dessa sambandsorgan förutsågs bli slag,två nämligen utgående ochav
mottagande.

De utgående sådana skulle lämna Sverige och anknyta till devar som
främmande överkommandon med vilka Sverige hadenärmast att sam-
verka, dvs. västmakternas överkommando Washington, europakom-
mandot London de norska och danska överkommandona.samt I
Washington bedömdes huvuduppglften bli materielanskaffning och

tillförseltjänst, mindre,även operativ representationannan men en var
erforderlig. LondonI huvudvikten bli lagd på operativantogs sam-
verkan och skydd för förbindelserna havet. Gruppenöver till Norge var
tänkt huvudsakligen för operativ och kommunikationsteknisk samverkan.
För till Danmark ingen särskild uppgift.gruppen angavs

Sammanlagt minst 35 officerare skulle avdelas för ingå i dessaatt
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försvarsgrensförvaltningarnaforvartill kom samtrepresentantergrupper
expeditionspersonal. Cheferna for desambands- och grupper som var

generals-Washington och London skulle elleravsedda för vara
befälbåda andra skulle stå underamiralspersoner, medan de grupperna

önsk-officerarna skulle språkkunniga. DetAllaöverste. varvaraenav
goda relationer dit.tidigare tjänstgjort i landet och hade Idevärt att

ingå. Viss utrustning kunde behövaskulle försvarsattachéernagrupperna
expeditionstjänstutrustning och i varje fallfrämst signal- ochmedföras, -

motorfordon.till grannländerna -
sambandsorgan svenskenheterna påmottagande återDe var som

och hit ankom-förbindelserna mellan högkvarteretskulle förmedlabotten
danskaeuropakommandot, de norska ochsambandsstaber frånmande

västmakternas överkommando.eventuellt frånöverkommandona och
Uppgiften bordevästmaktsflyget.Därtill kom viss stab attvarauren

omhändertagande och ordnaför ankommande stabernasde attsvara
Därefter borde direkt samarbete etableras mellankontakter.erforderliga

minst 19avdelningar och chefer. Sammanlagt behövdesvederbörliga
officerare för dessa grupper.

isamverkansgruppernas personalföreslogsAv sekretesshänsyn att
i tabell benämnd Högkvarteretsmobiliseringsplanerna skulle tas upp en

officersper-krigsplacering erforderligbefälsreserv. framhöllsDet att av
kvalificeradtill betydelsenske Med hänsynsonal måste attsnarast. av

inte kunna undvikasviktigaste torde detpersonal för deutsågs posterna
krigsplacerad i viktiga operativa och andraredanpersonalatt som var

signaltjänst- ochVidare nämndesbefattningar i anspråk.måste atttas
för fortsattför föremålexpeditionstjänstfrågorna dessa grupper var

försvarsgrensche-Avslutningsvis betonades det önskvärda iutredning. att
synpunktertid meddelade sina påferna inom knapp månads prome-en

ikunde tänkas kommauppgifter officeraremorian jämte de somom
krigsplacering.fråga för

promemorian har endastförsvarsgrenschefernas yttranden överAv
återfinnas uppgif-i huvudsakinnehållerchefens för marinen kunnat Det

kunde ställas till tör-19 officerarepersonal tillhopadenter somom
varje fall under deför de olika samverkansorganen. I närmastefogande

med förslag tillregelbundet uppgiftermarinledningensändeåren
personaländringarf

tjänst-under 1950-taletintervjuatKommissionen har personer som
i Washington och Lon-försvarsattachéer vid ambassadernagjorde som

tillförseltill planer påhar sig känna någradon. dessaIngen sagt avav
samverkansgrupper.
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1960 års planläggning

Inom Försvarsstaben upprättades hösten 1960 promemoria rörandeen ny
krigsamverkan med utlandet vid krigsfara eller Behovet personal tillav

samverkansgrupperna bedömdes vid denna tid ha ökat avsevärt. Utöver
försvarsattachéerna borde hundratal avdelas för sådanaett personer
uppgifter. Av dessa borde ungefär hälften kunna iträda verksamhet med

Övriga,kortast möjliga varsel. bl.a. personal från materielförvaltningar-
frånoch civila försvarsmyndigheter, borde kunna ställas till förfogan-na

de efter viss tid.
Utlandsgrupper avsågs till vissautgå länder, främst USA, Storbritanni-

Norge och Danmark. Uppgiften skulle samverka med denatten, vara
högsta nationella krigsledningen liksom med vissa NATO-organ i det
aktuella landet. Samverkan skulle främst underrättelsetjänst,avse sam-
bandstjänst, konvojverksamhet, underhållstjänst och materielanskaffning.
Men operativäven samverkan förutsågs kunna bli aktuell och derent
svenska officerarna skulle i fallnågra beredda ingå stabs-attvara som
medlemmar i NATO-staber.

En mottagningsgrupp fanns också organiserad. Dess uppgift att tavar
hand ankommande utländska samverkansorgan till densamt att attom se
utländska personalen fick erforderlig kontakt i första hand med Försvars-
staben.

I sammanhanget skulle personalläget revideras.även Dels måste den
krigsplacerade personalens lämplighet och gripbarhet kontrolleras, dels
måste vakanser fyllas. föreslogsDet olika avdelningar vid Försvars-att
staben Försvarshögskolan skulle för den fortsatta handlägg-samt svara
ningen ärendet. handlingenPå har den dåvarande chefen för För-av

ÖBsvarsstaben Curt Göransson skrivit har detta. Vill vi skallsett att
civila krigsplaceras.ta ut sompersoner,

Göransson, alltså chef för Försvarsstaben 1957-61,åren harsom var
förklarat han inte kommer ihåg handlingen sådan. Däremotatt som
minns han det fanns beredskap för sända tillpersonal utlandet,att atten

Sverige kom i krig. Denna inte särskiltpersonal utbildad förom var
uppgiften. dePå svenska ambassaderna i Washington och London torde
det enligt Göransson ha funnits handlingar med tillräcklig information för

i krig inleda samverkan, förbindelserna till Sverige inteävenatt en om
fungerade.

I vad 1960mån års förslag följdes med krigsplaceringar, mobili-upp
seringsplanläggning har inte klarlägga fulltgått Någorlundaetc. att ut.
fulltaliga personalförteckningar fanns vid tiden för förslagets upprättande
för de avsedda snabbt kunna till USA,utgå Storbri-attgrupper som var
tannien, Danmark och Norge för mottagningsgruppen. Chefernasamt var
i flera fall pensionerade generalspersoner. övrigtI det i huvudsakvar
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tjänstgörande och tidigare försvarsattachéer. förekomDär åtminsto-även
framståendetvå i näringslivet medmän utmärkta affärsförbindelser ine

utlandet. Officerarna i de övriga utlandsgrupperna utgjordes däremot
enligt förteckningarna endast ordinarie attachépersonal.av

Kommissionen har så långt möjligt intervjuat de finnspersoner som
i dessa personalförteckningar. Försvarsattachéerna tycks inteupptagna

ha varit informerade dessa planer på förstärkning be-om en av resp.
skicknings militäravdelning. flertaletDäremot klara de underöver attvar
neutralitet och krig skulle kvar i stationeringslandet. f.d.Enstanna

förståttattaché hade sin krigsuppgift han skulle ingå iså omgångatt en
skulle utnyttja de kontakter skapat i fredstid för försökaattsom som man

få erforderlig materiel och underhållsresurser till Sverige.
förtidsavgångnaEtt officerare, också farms nämnda i för-par som

teckningarna, hade i mitten 1950-talet mottagit krigsplaceringsorderav
ÖBsde tillstod förfogande. I varje fall ordernaattsom angav en av

innehöll dessutom besked tjänstgöringen skulle ske utomlands. Genomatt
förfrågningar hos högre chefer fick de småningomså muntligt närmare
besked sina krigsuppgifter. Den tidigare sysslat medom ene, som ammu-
nitionsfrågor och varit biträdande militärattaché i London, skulle tjänst-

i USA för hand materielinköpgöra och sambandsofficer.att ta om vara
Den andre, hade mycket goda kontakter i den försvarsstaben,norskasom
skulle placeras sambandsofficer i Norge.som

Planläggning 1962åren och 1963

Sedan Försvarsstaben hösten 1961 omorganiserats och fått det samlade
för krigsmaktens centrala operativa verksamhet fråganansvaret togs om

förberedelser för bistånd utifrån till förnyade överväganden. Detupp
konstaterades bland de viktigaste kraven högkvarterets krigsorgani-påatt
sation högkvarteret skulle ha möjlighet etablera samverkanatt attvar

maktermed eventuella allierade Inom den operationsled-nyupprättade
ningen genomfördes studie behov förutsättningaravsåg ochen som av
för bistånd utifrån under neutralitet och krig de eventuella förbe-samt
redelser härför genomföraskunde i fred. Avsikten skapaattsom var en
grund för åtgärder längre sikt.på I promemoria upprättad den 7en
januari 1963 skisserades hur förberedelser för samverkan med västmak-

organiserasskulle Till förgrund denna promemoria lågterna en
promemoria skrivits månad tidigare chefennågon försom av opera-

krigsförberedelser.tionsledning dvs. den enhet försvaradesom
promemorianI från januari 1963 konstaterades Sverige inteatt om

drogs in i krig mellan stormakterna den alltid hävdade neutralitets-ett
linjen upprätthållas.måste Samverkan det militärapå området enligt
detta ords egentliga innebörd kunde inte rimligen förenliganses vara
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med neutralitetspolitiken. Det understöd i denna situation kundesom
erhållas utifrån, främst från fick betraktasVäst, fortsättning påsom en
de fredstida handelsförbindelserna, de krigsviktigaäven behovenom
prioriterades. Möjligen behövdes utökad militär representation ien
utlandet för möjliggöra forcerad materielanskaffning. För sådanaatt en

Åtgärderhandelsförhandlingar skulle inköpsdelegationer utsändas. för att
undvika intermezzon vid enligttorde, promemorian,gränserna i huvud-
sak ligga på det politiska planet.

Ett läge där Sverige tillsammans med västmakterna skulle in-vara
draget i krig med Sovjetunionen ställde krav förberedelserstörre påett
för samverkan. Inledningsvis framhölls samverkan militäratt artav
förutsatte överenskommelser på det politiska planet. Om militär sam-
verkan skulle etableras, måste samtidigt samverkansåtgärder vidtas inom
respektive länders politiska ledning. Militär samverkan med utländska
högkvarter förutsattes aktuell i främst USA, Storbritannien, Väst-vara
tyskland, Danmark och liksomNorge med vissa NATOs lednings-av

Därutöver kunde blidet aktuellt med personal for samverkan ävenorgan.
mellan regionala chefer och motsvarande befattningshavare i de nordiska
grannländerna.

De uppgifter för utlandsgrupperna i allt väsentligtsom angavs var
desamma skisserats i 1960 års promemoria. Personalens uppgiftersom
skulle alltså främst beröra underrättelsetjänst, sambandstjänst, operativ
verksamhet, materielanskaffning och frågaI materi-transporter. t.ex.om
elanskaffning och förutsågs samarbete med handels-näratransporter ett
delegationer och andra fanns knutna till vederbörande svenskaorgan som
beskickning. Det självklar uppgift bevaka informeraochattvar en om
den svenska grundsynen uppkomna problem.

I princip skulle samverkansorganen bygga på den fredstida försvarsat-
tachéorganisationen. förberedelserDe i form kontakter i fredstidav som

möjliga fick ske försvarsattachéerna. I varje fall detatt tavar genom var
denna personal det verkligen aktuelltnär blev skulle ligga närmastsom
till hands etablera samverkan. Om läget skärptes, vissmåste personalatt
tillföras. Det fråga högre chefer generals- eller amiralspersonervar om
för leda officerare avsedda tjänstgöra stabsmed-att attgrupperna, som
lemmar eller observatörer i vederbörande utländska högkvarter, teknisk,
industriell och ekonomisk expertis personal för sambands- ochsamt
expeditionstjänst.

Om Sverige drogs in i krig västmaktssidan kunde förutse attman
allierade länder skulle sända militära samverkansorgan till det svenska
högkvarteret. För denna personal där snabbt skulle kontakterrättaatt
fanns mottagningsorganisation förberedd.en

I promemorian diskuterades behovetäven sambandsmedel förav
utlandsgrupperna. I läge där Sverige neutralt bedömdes dettaett var
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fredsmässigt utbyggda, förväsentligt kunna gåsamband i allt över
indraget iSverige skulletillgängliga Om däremotallmänheten nät. vara

från utlandsgrup-torde allt sambandvästmakternas sida,storkrig påett
till det svenska hög-NATO-nät och förasske överkomma överattperna

ochTeleverkets kabel-Danmarkvia och i viss mån påNorgekvarteret
NATO-myndigheter och detradiotrafik mellanMilitärradiolänknät.

Erforderligabli aktuellkunnasvenska högkvarteret ansågs som reserv.
intesamband hadeförutsättningar för sådant närmare utretts.ett

handling° anskaffabehövdekonstateradesytterligareI att manen
stridskrafterledningsorganisation,rörandeliknandehandböcker och

sjökortkartor, Detsamverkansområdetinom mestaetc.samtm.m.
land för litei aktuellt såanskaffas i fred och läggasskulle att somupp

medtöras.behövamöjligt skulle
chefenutfärdade fördecember 1963,den 30Ett år opera-senare,

skrivelse fortsatta arbeteti vilken för dettionsledning 2 ansvareten
utländska makter underkontakter medförberedelser för samverkanmed

inom Försvarssta-olika befattningshavarefördelades påkrigsförhållanden
inskränktes tilltörberedelsearbetetuppgifterDelgivningenben. ettomav
viss samverkans-exempelvis orienteringfickminimum. Sålunda om en

chef.delgesuppgifter endast gruppensm.m.grupps
dels allmänför Försvarsstaben1964 sände chefenjanuariI ut en
jämförliga för-krigstid och därmedförsvarsattachéer iinstruktion för

skrivelsehållanden, försvarsat-angående de förberedelserdels somen
skullesamverkansgrupperi de länder avsågstacheerna ta emotsom

till berörda attachéerskrivelsen ställdainstruktionenvidta. Såväl varsom
politi-Utrikesdepartementetsorientering till bl.a.ocksåsändes sommen

avdelning.ska
uppgifter åvilade beskick-deinstruktionenallmännaDen somangav

mobilisering.svenskorder givitsmilitäravdelningar, dåningarnas om en
sammanhang.särskilt intresse i dettauppgifter följandeBland dessa är av

krigsmateriel skulletidigare beställdoch hemtransportLeverans av
skulle läggasviss materielbeställningarsäkerställas och utav annan

förstärk-vissbestämmelser. Mottagandetförhand meddeladeenligt på av
frågor vilka politiskaförberedas. ISverige skulleningspersonal från

beskickningschefens anvisningar följas.skullesynpunkter kunde anläggas
verksamheten.hållas underrättadskulle ocksåDenne om

kani den särskilda skrivelsenuppgifter nämnasBland de som angavs
erforderliga förberedelserskulle vidtavederbörande försvarsattachéatt

förläggning,arbetsplats,förstärkningspersonal vad avsågför att ta emot
underhåll.ochsamband, transporter

iinblandade arbetetdeKommissionen har personer som vargenom
konkretiseradesdennaplanläggning sökt få beskedmed denna m.m.om

1961-67. kanchef för Försvarsstaben HanårenCarl Eric Almgren var
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underplanläggningen och fårdrivande kraften bakomvarit denhaantas
i denna. Hanfullständig insynhaftförutsättas haalla omständigheter en

följande.uppgivit i huvudsakhar
överbefälhavarenorderskulle sändas påSamverkansgrupper ut av

försvarsministern. huvud-Derasgodkännande regeringen ellerefter av
utverkabefann sig sökahögkvarteret i det landuppgift iatt enmanvar

åtgärderde ytterligarepåmöjligt i avvaktanställningförmånligså som
befälsreservendelsamverkan. Deni fråga förkunde komma somavsom

25-30utgjordesändamålför dettasändas utomlandsskulle kunna av
språkkunnigadärtillochoperativ erfarenhetskulle haDe varapersoner.

personligaskapathautlandstjänst eller på sätterfarenhetoch ha annatav
pensioneradenyligeningick bl.a.utomlands. Ikontakter grupperna

tekniker med uppgiftochförsvarsgrenschefer. fannsDet även annanen
också vidGrupperna kundeSverige.materielleveranser tillsäkraatt

Personalenspecialister.tekniskamed ytterligareförstärkasbehov sam-
utbild-heller arrangerades någontillfälle och intevidinte någotlades

ladeutländska attachéer. Manförplaneratning. Det även emotatt tavar
detplanläggning och godtogdennaarbetemycket begränsatned attett

fulländat.hundraprocentigtinte var
till detenligt Almgreninskränkteskring dessaInformationen grupper

därför intei befälsreserven hadenödvändigt. Allaoundgängligensom var
möjligheträknade med hakrigsuppgift. Mansinkännedom attattom

in-heller hadeläge skulle inträda. Inteaktuelltdem,informera manom
planeringen,avseddavilkaländer förformerat de grupperna var om

utländskagällde deproblem.skapa Detsammaskulle kunnaeftersom det
Sverige.iförsvarsattachéerna

väl-försvarsminister Sven Anderssonenligt AlmgrenDäremot var
Överbefälhavaren sannolikt kring års-Rapp hadeTorstenorienterad. -

allmänfrågan utfärdandetagit196364 med denneskiftet enupp om av-
jämförliga för-därmedkrigstid ochförsvarsattachéernainstruktion för i

tydligenöverbefälhavarenochHärvid hade försvarsministernhållanden.
planeradeoperationsledning 2chefen fördetvarit överens attom av
inskränkaskulle därförManförberedelsearbetet alltför långtgående.var

nämnda instruktionen.sig till den
försvarsstabschefens uppdragenligtofficerDen var samman-som

varituppgifthansendastför planeringsarbetet minnshållande attatt
viladehonommed utlandet. Påfilosofera krigstida samarbeteöver ett

i och åtgärder.tankearbete orderinte uppgiften dettaalltså omsättaatt
försvarsminis-statsministern ochfullständigt klartför honomDet attvar

utreda frågor.stödde tanken dessapå atttern
1963 skulle hadecemberfrånofficer enligt skrivelsenDen svaratsom

försvarsattachéer-de olikainstruktion förför särskildutarbetandet av en
utrustning ochorganisation,krig, för samverkansgruppernasi trans-na



210 FörberedelserDen högsta ledningen SOU 199411

orienteringen cheferna förporter, dessa har uppgivitav grupper m.m.
följande. Han kan med 98-procentig säkerhet säga något sådantatt
arbete inte utfördes under hans tid i Försvarsstaben. Däremot svarade
han i samarbete med chefen för Försvarsstaben för överbefälhavarens
personalreserv. Den bestod 30-35 pensionerade officerare högpå nivåav

skulle ha specifika uppgifter i händelse krig. En del demsom av av
skulle tjänstgöra utomlands, i USA, Storbritannien, Danmarkt.ex. och
Norge. Han delgav aldrig dessa deras krigsuppgift.personer

Den officer enligt den nyssnämnda skrivelsen skulle ha försom svarat
allmän instruktion för försvarsattachéerna i krig och for inhämtandeten
det underrättelseunderlag borde finnas tillgängligt for försvarsat-av som

tachés eller samverkansgrupps verksamhet i krig har förklarat han inteatt
hade direktnågon kännedom denna planering. Han kände emellertidom
till förekomsten utlandsgrupperna, deras principiella sammansättningav
och avsedda geografiska spridning. varjeI fall cheferna torde enligt hans
uppfattning ha varit medvetna sina krigsuppgifter, medan däremotom
törsvarsattachéerna inte hållits informerade. Han kände också till att man
planerat for mottagningsgrupper. Dessa hade bl.a. tillhandahållaatt
sambandsmateriel för utländska samverkansorgan kunde komma tillsom
Sverige. I den tidigare nämnda allmänna instruktionen för försvarsatta-
chéer i krigstid ärendet beretts denne officer.attanges av

Den officer enligt skrivelsen skulle ha för sambandet tillsom svarat
samverkansgrupper eller till utländsk myndighet har uppgivitstat att
han inte har något minne han skulle ha tilldelats dennaatt uppgift ochav

han inte haft någon kännedomatt planering beträffande samverkans-om
grupper.

Även officerare tjänstgjort försvarsattachéer i Washington,som som
London, Köpenhamn och Oslo under åren 1964-69 har hörts. Dessa har
med undantag förklarat de inteett varit orienteradeatt attom resp.
ambassad skulle tillföras samverkansgrupp. En f.d. attaché i Washing-en

kände emellertid till ambassadenston militäravdelning iatt krig skulle
förstärkas med halvdussin under ledningett pensioneradpersoner av en
försvarsgrenschef. Han själv inte inblandad i någon helst plane-var som
ring beträffande denna och saknade kunskapernärmare dessgrupp om
uppgifter etc.

Stig Synnergren, efterträdde Almgren chef för Försvarssta-som som
ben åren 1967-70, har förklarat hade mycket långtgåendeatt man en
planläggning för kuppanfall. Vid sådant anfall skulle personalett sändas
åtminstone till USA och Storbritannien förstärkning till de svenskasom
ambassaderna. Denna personal inte informerad krigsuppgiften,var om

den skulle kablas över tillutan dem. Man hade inte tänkt långtså att
dessa skulle tjänstgöra samverkansofficerare i utländskapersoner som
högkvarter. Man räknade också med i händelse krig fåatt ta emotav
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folk från utlandet. Man hade inte gjort med amerikaner och britterupp
från svensk sida skulle personal till deras ländersända ochattom man

inte heller de Sverige.skulle skicka folk till Synnergren hadeattom
själv gjort vissa planer för svenskt högkvarter i exil.även Omettupp

dessa planer underrättade han endast den han utsett attperson som vara
chef för denna styrka.

Ytterligare officerare, beklättnågra de flesta höga befattningarvarav
i Försvarsstaben under första hälften 1960-talet, har känt till och iav
vissa fall själva haft för delmoment i planeringen för sändaattansvar
personal utomlands i krig. iDe har uppgivit det överbefälhavarensatt
personal- eller befälsreserv fanns officerare avsedda för iatten grupp
kris eller krig tjänstgöra utomlands. Gruppen bestod huvudsakligen av
pensionerade officerare, tidigare försvarsgrenschefernågra ochvarav
militärbefälhavare före detta forsvarsattachéer och andra. Därävenmen
ingick reservofficerare värnpliktiga officerarenågra och i sinäven som
civila verksamhet hade goda utländska affärskontakter. länder tillDe
vilka planerade sända personal i första hand USA och Stor-attman var
britannien, i varje fall tidvis aktuellt.Norge Utsagornaävenmen var om
personalens uppgifter delvis i En huvuduppgift säkragår sär. attvar
leveranser strategiskt viktig materiel till Sverige. Bland andra åliggan-av

förden har ömsesidiga orienteringar med främmandenämnts att svara
makt förstärka beskickningarnas militäravdelningaroch på under-att

källa skulle deträttelsesidan. Enligt inte ha varit fråga någonen om
operativ samverkan, medan gjort uppgiftengällande attannanen person

samtal. Uppgifternajust föra operativa huruvidaattvar om personerna
för tjänstgöring i visst land eller de utgjordeuttagna ettvar om en mer

allmän har växlat. I fallockså några torde det dock ha varit klartresurs
till land.viss skulle visstatt etten person

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan den tid kommissionenskonstateras underatt som
granskning omfattar det inom funnits viss beredskapFörsvarsstaben en
för samverka med Sverige blev indraget i krig.västmakterna,att om
Kvalificerad förstärka militär-personal har således funnits avdelad för att
avdelningarna vid vissa liksom forsvenska beskickningar utomlands att

utländska officerare i högkvarteret. Sammanlagtdet svenskata emot
torde vid varje tid ha varit krigsplaceradetrettiotal officerare förett
sådana uppgifter. till förutsatteUtsändande personal utlandet beslutav

den politiska ledningen. vilka kunde bliDe länder till det aktuellt attav
skicka samverkanspersonal i första hand USA och Storbritannien.var

iMen varje fall under vissa perioder förutsägs möjligheten sändaatt
sådan personal till och vissaNorge och Danmark andraäven västeuro-
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länder.peiska
huvuduppgiftEn i krissituation säkra leveranser krigsvik-atten var av

tig materiel till Sverige. dettaI åliggande ingick såväl verka föratt att
tidigare avtal försäljning materiel fullföljdes anskaffaom av attsom
ytterligare materiel. Härtill anslöt också uppgiften ordnaatt transport av
materielen till Sverige, dvs. konvojtjänst. Dessa uppgifter kunde aktuali-

redan före svenskt krigsutbrott och kunde då iett viss utsträckningseras
handläggas särskilda inköpsdelegationer.av

Ett Sverigepå förutsattes innebära landet drogs i krigetangrepp att
på västmakternas sida. Den utsända personalen skulle den bak-mot
grunden beredd samarbeta med utländska militäraatt inomvara ettorgan
vidsträckt fält, innefattande även operativ samverkan. Någon detal je-rent
rad planläggning för detta förefaller dock inte ha skett. De tillansatser

sådan planläggning gjordes under den första hälften 1960-taleten som av
avbröts sålunda i början år 1964 i samråd mellan försvarsministernav
och överbefálhavaren.

Inga uppgifter tyder denpå svenska planläggningen skett iatt samför-
stånd med företrädare för de tilltänkta mottagarländerna eller denatt ens

Överskulle ha varit känd där. huvud sekretessen kring dennataget var
planläggning mycket hög. De under den absoluta toppnivånpersoner som
inom Försvarsstaben arbetade med dessa frågor hade således endast en
begränsad insyn i tänkandet. Och många dem krigsplaceradeav som var
för dessa uppgifter inte alls informerade.var

6.3.2 Signalförbindelser med utlandet

För samverkan inte kan ske direkta chefskontakter, förbin-som genom
delsemän eller signalförbindelserär grundläggandepost betydelse.per av
Tråd, radio och radiolänk de viktigasteär signalmedel används inomsom
försvaret. Av intresse i detta sammanhang främst de signalförbindelserär

stod till riksledningens och högkvarterets förfogande för sambandsom
med utlandet.

De signalmedel under 1950-talet utnyttjades för samband inomsom
landet mellan högre staber, luftförsvarscentraler och liknande främstvar
trådförbindelser på Televerkets ochnät kortvågsradio. Detsom reserv
civila telefonnätet ansågs otillförlitligt, bl.a. för det heltattsom var
oskyddat sabotage och fientlig inverkanmot under krig. Det blevannan
också efter hand alldeles otillräckligt för föra deöver informa-att stora
tionsmängder krävdes för effektiv luftstridsledning. förstaI handsom en
för tillgodose flygvapnets behov skapadesatt därför med början under
1950-talet landsomfattande, exklusivt militärt radiolänknät.ett Detta var
uppbyggt med dels bredbandiga förbindelser huvudstråk mellan huvud-
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kapacitet.bistråk med lägreknutpunkterna, dels vissa tvärförbindelser
krigsflygbaser,freds- ochHärigenom sammanknöts radarstationer,

luftförsvarscentraler och högre staber.
signalförbindelserkrigstidaarkivmaterial rörande vilka kris- ochNågot

förfogande under 1950- ochtill riksledningenstill utlandet ståttsom
framkommit intervjuerinte påträffats.1960-talen har Vad genomsom

telefonitrådförbindelser för ochfölj vanliga förmedladeande. Förutomär
kortvågsradioap-fjärrskrift telex disponerade Utrikesdepartementet

ambassaderna i be-för med de svenskaavsedda främst sambandparater
fanns regeringenskrissituationer. påredskaps- och andra Härutöver

för trafik med teleförvaltningarkrigsuppehållsplats kortvågsutrustning
trådförbindelser med riks-hela världen liksom godamotsv. över egen

trådförbindelser tillgoda hög-Televerkets fannsstation i Det ävennät.
kvarteret.

krigi fred under eventuelltför högkvarteret såvälOckså ettvar som
kortvågsradio viktigaste signalmedlentrådförbindelser och deförmedlade

uppgifter telefonnummer,längre avstånd. Någraför samband över om
myndigheter läranropssignaler till utländska staber ochfrekvenser eller

intekrigsuppehållsplats.funnits högkvarterets Detdock inte ha på är
Tillsådan information i krisläge.varit tillförakänt avsikten ettattom

radiolänkförbindel-småningomradioförbindelser kom sådessa tråd- och
förradiostationer1960-talet anskaffades antalslutetMot ett stortser. av

frekvenser.högalångväga samband på extremt
flygsäkerhetsförhållanden utbyggdesfredstidahänvisning tillMed

frånradiolänknät förbindelser60-talen försvaretsunder 1950- och på
avsnittSverige till Danmark och se vidareluftförsvarscentraler i Norge

det Televerket hasvensk och svenska6.6.2. Materielen uppgesvar
åtminstone iunderhåll delarinstallation och nätet ävenförsvarat av av

grannländerna.
överföring tal-endasthos dessa förbindelser medgavKapaciteten av

kommunikation. i svenska änd-fysiskt denFörbindelserna avslutades
särskilt beslut kopplapunkten, det möjligt efter ettatt sam-men var

i Danmarkdet möjligtibandet vidare det svenska Likasånätet. attvar
till NATOs Europanät.vidarekoppla dettaoch Norge samtal på nät

radiolänknätet tillansluten påHögkvarterets krigsuppehållsplats envar
förmedlas via de svenskaluftförsvarscentral. samtalDärifrån kunde tre

till Danmark Norge.direktkoppladeluftförsvarscentraler resp.som var
utbyggnadomfattande1960-talet övervägdes ganskabörjanI avav en

tillluftförsvarscentralerna Dan-radiolänkförbindelserna från de svenska
Norge. sektion 2 ichef för Försvars-Westin, dåmark och Bo varsom

utbyggnad eftersomtill sådanhan positivstaben, har uppgett att var
flygstridskrafterna iamerikanskakommunikationsmöjligheterna med de
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Faktaruta

[Tjarrskriji olika metoder för sändning och mottagning text,av-
sker med hjälp s.k. blankettskrivare. Denna liknar tillsom av en

det vanlig skrivmaskin och meddelandena sändsyttre atten genom
skriver dem på eller från hålremsa. Om fjärr-ut tangenternaman

skriftsapparaten ansluten till fpubliktär kallas den telex.nätett
Radio rbindelse förbindelse överföraor bl.a. telefoni,att-telegrai och fjärrskrift långvåg,på kortvåg, ultrakortvå eller

mikrovåg längre sträckor. Frekvensområdetöver för Iär ngvág
30 kHz 600-l kHz, för korrvág KV 1600 kHz 30 MHz,-för ultrakortvág UK 30 3 000 MHz 3 GHz föroch milaovâg-3 3 000 GHz. UK-bandet indelas i mycket höga frekvenser-VHF och ultrahöga frekvenser UHF frekvensområdetmed 30 -300 MHz 300 3 000 MHz. Radiosignalering ganskaärresp. -känslig för störningar. Avlyssnin radiosändare i allmänhetärav

möjli för obehörig inom vi sträckt område. Långvågs- ochett
kortv gssändare kan i regel avlyssnas på mycket frånavståndstora
sändaren.

Radiolänk -anordning för reläöverföring bl.a. telefoni ochav
fjärrskrift på ultrakorta ellervågor mikrovågor längreöver sträc-
kor. Vågorna förmedlas vanligen via parabolantenner sändersom

strålningen i smalt och starkt koncentrerat knippe. Sändning-ut ett
vidarebefordras frånpå så station till station.sätt Sådana för-en

bindelser lämpliga då högär trafikkapacitet erfordras och de totala
förbindelseavstånden långa. På bredbandiär radiolänkförbindel-a

kan överföring ske såväl samtal radarbil-ett stort antaser av som
der. Radiolänksignalering ganska känslig för störningar.är Av-
lyssning radiolänksändare i allmänhet möjlig förär obehöriav
speciellt i förlängningen strålknippet, dvs. bakom mottaganav e
radiolänk.

Telefoni förmedling det talade ordet längre sträckor.överav-
Teâejrajiöverföring morse-tecken längreöver sträckor.av-förbindelseTr förbindelse för överföra bl.a. telefoni ochatt-fjärrskrift enstaka trådledning linje eller tråd-en en gruppav

ledningar. trådförbindelseEn kan direkt eller förrn lad. Medvara
direktfast trådförbindelse förbindelse medger atten avses en som

sändning meddelande kan ske mellan telefonapparater, fjärr-av
skriftsapparater, växlar särskilda åtgärder företc. utan att samman-
koppling vidtas. Sådana förbindelser ordnas främst till direkt un-
derställda eller samverkande chefer. Med förmedlad trådförbin-en
delse förbindelse mellan telefonapparater, fjärrskriftsap-avses en

växlar då sammankopplin ske innanmåste förbindel-parater, osv.
utnyttjas. Trådsignalering relativt okänslig förär störningar.sen

För avlyssning trådförbindelser fordras den avlyssnande ärattav
direkt inkopplad förbindelsenpå eller befinner sig kortpå avstånd
från denna.

Källor Sambandsinstruktion för krigsmakten, Grunder1 SbI
1968Kzl upplaga, Storaårs Focus
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Västtyskland därmed skulle förbättras. ekonomiska skäl tycks dockAv
utbyggnadsplanerna endast delvis förverkligats och i slutet 1960-ha av
talet sambandskapaciteten alltjämt begränsad. Några övningarmycketvar
i inkoppla Försvarsstaben förbindelserna tillpå Danmark och Norgeatt

inte ha förekommit.uppges
början 1960-taletI förekom provverksamhet med telegrafi påav en

kortvågsradio mellan den svenska Försvarsstaben och Wiesbaden i Väst-
tyskland, dedär amerikanska flygstridskrafterna i hade sittEuropa hög-
kvarter. Wiesbaden gjordes enkelriktadeFrån regelbundet förbindelse-

Dessa krypterade enligt försvenska sambandsperso-attprov. var normer
nalen inte skulle förstå varifrån meddelandena kom. Förbindelsen skulle
användas dels för liaison-verksamhet jfr 5.4, dels i utbyggt skick för
samband under kris och krig.

verksamhet efterDenna upphörde I ställetnågot år. upprättades en
krypterad telexförbindelse från Försvarsstabens lokaler till de amerikan-
ska flygstyrkorna i Wiesbaden i Västtyskland. Förbindelsen torde ha
funnits kvar vid slutet 1960-talet. Det finns inga belägg för attav en
motsvarande förbindelse fanns från högkvarterets krigsuppehållsplats.
Verksamheten med mycket hög sekretess.omgavs

förbindelse tillkommitDenna ha följd Cubakrisen årsynes som en av
1962. Syftet förbindelsenmed har uppgivits den skulle nyttjasattvara
för i krissituationer sända larmrapporter mellan kontinenten ochatt
Sverige. Inledningsvis Försvarsstabens operationsavdelning ha varitsynes
ansvarig för förbindelsen, sedermera tycks den ha utnyttjats främstmen

underrättelseavdelningen. Förbindelseprov gjordes varje vecka, varvidav
det i amerikanskregel torde ha varit signalist svarade för kontak-en som

i Wiesbaden.ten
I övrigt har inte framkommit några belägg för Försvarsstaben elleratt

det krigsorganiserade högkvarteret haft några fast uppkopplade förbindel-
utlandet.medser

Utöver de nämnda signalförbindelserna de militära underrättelseor-har
haft vissa fast uppkopplade förbindelser med utlandet avsnittseganen

4.4.
Sammanfattningsvis fanns, kommissionen har kunnat konstate-långtså

fast uppkopplade utlandsförbindelser tråd och radiolänk endast ira,
mycket begränsad utsträckning. möjligheterna till sambandDäremot var
med utlandet via Televerkets och goda.radionät
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Noter
Till förgrund detta avsnitt ligger, förutom det material särskilt nämnssom

i följande uppgifter har lämnats till kommissionen följandenoter, som av perso-
ÅkeSven Alm, Carl Eric Almgren, Andreasson,Arne Berg, Peter Berge-ner

Åkelin, Esbjörn Bergman, Bemström, Nils-Ivar Carlborg, Arvid Cronenberg,
Stig Dalsjö, Nils Dellgren, Ellström,Arne Per Floderus, Ebbe Gyllenstiema,

ÅkeNils Fredrik Haegerström, Gustaf Hamilton, Hultin, Gösta Hökmark, Hans
Jönsson, Kollind,Hans Bertil Lehman, Henrik Lindgren, Fred Ljunggren, Gösta

ÅkeLundström, Stig Löfgren, Fredrik Löwenhielm, Mangård, Carl Ment-von
Norinder,Gösta Bengt OKonor, Tage Olihn, Sven-Olof Olson, Carl-Gustafzer,

Regårdh, Ruben,Bo Olle Schmidt, Karl Sergel, Selander,Ingvar Carl Gustaf
Simmons, Anders Sjöberg, Rolf Skedelius, Carl-Gustaf Ståhl, Bengt Sundin,

ÅkeStig Syrmergren, Christer Söderhielm, Rudolf Thulin, Bo Varenius, Wahl-
Bo Westin och Wämsund.Agnegren,

2. PM 21.11.1950 angående central befálsreserv, MS KH-arkiv.

Yttrande över PM angående central befálsreserv 14.12.1950, ibid.

Ändring4. 1412 1950 avgivet yttrande över PM angående central befäls-av
21.9.1951, 183 Pers T451, Uppgift personalpå kan ställas tillreserv, som

förfogande för central befälsreserv f l4 1952, 6.3.1952, Uppgift påo m perso-
nal kan ställas till förfogande för central befälsreserv den 1610som o m
1952, oktober 1952, Uppgift på personal från marinen, kan ställas tillsom

Ändringförfogande för central befälsreserv den 14 1953, 11.3.1953,o m av
113 1953 avgivet yttrande över PM angående central befälsreserv, 25.9.1953,
ibid.

FstAdj PM 24.11.1960 över S-avd vid Högkv befälsreserv Chefsexp.,
serie B Fst KH-arkiv. Promemorian grundades på PM angåendeen sam-
verkan med utlandet vid krigsfara eller krig, i 1958 uppgjortssom mars av
personal vid Försvarshögskolan och föredragits för chefen för Försvarssta-som
ben. Sistnämnda promemoria har inte kunnat återfinnas.

6. Högkvarterets krigsorganisation, FstAllm 31.10.1962, Fst KH-arkiv.

7. Bistånd utifrån 7.1.1963, Chefsexp., F Fst KH-arkiv.

PM upprättad 4.12.1962 överste Mangård, ibid.av

9. 116 Handlingar, litteratur och kartmaterial, 11.1.1963, ibid.

10. och delgivning iAnsvar frågor rörande samverkan kontakter med utländs-
ka makter under krigsförhållanden, 30.12.1963, ibid.

FstAtt11. 13.1.1964 H 1430, Chefsexp., B Fst KH-arkiv.nr

12. Förberedelser vidtaga med hänsyn till de uppgifter ställts iatt snarast som
0B skr FstAtt 131 1964 H 1430, FstAtt 14.1.1964 H 1430, ibid.nr nr
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sammanhang finns vissa uppgifter utbyte13. I detta det anledning beröraatt om
inslag i Radiosamverkanspersonal förekommit i Sveriges vårennågraav som

flera officerare och militära specialister1992. Där hundra svenskaattuppgavs
ochskulle flygas till USA och England redan vid beredskapstillstånd avspärr-

Ännuuppgift sköta krigsoperationer. fler militärer de ameri-ning med att ur
med flerakanska och engelska krigsmaktema skulle tillsammans tusen ton

militär specialutrustning samtidigt flygas från och England till Sverige.USA
skriftväxlinguppgifter uppenbarligen mellan För-Dessa grundades på en

rörandeoch vissa försvarsmyndigheter från början 1950-taletsvarsstaben av
beredskapstillstånd och krig. Luft-behovet utrikes flygtransporter underav

hade beräknat för tänkt flygtrafik mellan Sverigefartsstyrelsen kapaciteten en
förhållanden. Försvarsstaben infordradeoch England USA under sådanaresp.

olikauppgifter underlag för bedömning rörande avvägningen mellansom en
för Försvarsstaben 5.12.1951,myndigheters trafrkbehov. Skrivelse från chefen

FstCentralexp., serie562, E KrAHnr
myndigheterna önskemål flygtrans-sina framställde de berördaI omsvar

ville sända vissför mängder materiel. Man även överportutrymme stora perso-
med materielleveransema.för överläggningar, kontroll och dylikt i sambandnal

till Sverige.personal behövde efter utfört uppdrag återvända DessutomDenna
officerare specialister i ochuppehöll sig vanligen antal svenska och USAett

civilt eller vilka det angelägetStorbritannien för studier, arbete attsemester, var
vad defå i krissituation. FOAs och FRAs inga beskedhem I svar gavs omen

för skulle i utlandet.önskade säkra göratransportutrymmepersoner som man
föröverbefälhavaren transportbehovMarinstabens till EvI attsvar angavs

bilaga behandladestabspersonal inte upptagits i bil 2., dvs. i denhar som
Skrivelser till överbefálhavaren eller chefen för Försvars-personaltransporter.

chefen förför Marinstaben 23.1.1952, frånstaben från chefen Op R 120l,
Flygstaben24.1.1952, H 4010, från chefen försektion i ArméstabenI nr

forskningsanstaltfrån 21.1.1952, H 11-0014,21.1.1952, H 18, Försvarets nr
radioanstalt 15.1.1952, 13272152, FstFlyg-från Försvarsväsendets Hoch nr

och luftförsvarsavd., serie F KrA
myndigheternas önskemål upprättade FörsvarsstabenbakgrundMot en pro-av

vidbehovet för militära behov avspärr-memoria utrikes flygtransporteröver av
Luftfartsstyrelsen, varvid detning och krig. Promemorian översändes till angavs

frågan.överläggningar iavsedd endast fortsattaden grundval föratt var som en
öka,kunde kommapromemorian behovetI personaltransporter attattangavs av

Skrivelse 6.3.1952, Hdå eventuella stabsorgan inte tabellerna.medtagits i nr
562, ibid.

frågahandlingarna vid handen det här inteEtt studium sålunda att varav ger
utländskaför operativ antyder intepersonal samverkan. Handlingarna attom

Kommissio-officerare militära till Sverige.och specialister skulle transporteras
inblandademöjligthar långt intervjuat de på något sättså varnen personer som

minne saken, har de be-i denna korrespondens. den de haftI mån något av
mobili-materielanskaffning ochkräftat intrycket det här endast rörde sigatt om

seringsförberedelser.
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14. I oktober fanns i drift1963 talkanaler tilltvå Danmark och två till södra
protokoll frånNorge; sammanträde FstSpå 8.10.1963 flygsâkerhetssam-ang.

arbetet H 8215-2127, FstSign, serie B 131, KrA.

15. Utredning möjligheterna via försvarets fasta radiolânknåt från fåFstattang
förbindelse med Danmark och Norge avlyssningsrisken dessa förbindel-påsamt

FstS 27.11.1962 HH 8215-28l3S, FstSign, serie B KrA.ser, nr

Bevarade sambandshandlingar16. i Försvarsstabens KH-arkiv sålunda medger
undantag ingen antydan uppkopplade eller förberedda signalförbindelserett om

till utlandet. I Krigsmaktens frekvensregister finns18.2.1969 dock antecknade
fasta och rörliga radiolänkförbindelser till Norge. kan frågaDet flygsâ-vara om
kerhetsförbindelsema. I handlingen också vissa andra frekvenseranges som
förefaller samband med utlandet eller med kommunikationssatelliter. Dessaavse
frekvenser delvis avsedda för överföring meterologiska data och civilvar av
flygledning, Chefsexp., serie B Fst KH-arkiv.
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Åtgärder6.4 inom markoperativadet området

1970,Under hela perioden från slutet 1940-talet till och särskilt dåårav
under de första 15 åren, hade Warszawapakten massiv överlägsenheten

NATO i fråga markstridskrafter. Dels hade be-gentemot ettom man
tydande såvitt styrkor i Mellaneuropa ochövertag avsåg stående västra
Sovjetunionen, dels föra framsnabbt kunna arméför-antogs storaman
band frånlandvägen det inre Sovjetunionen. i längdenFör kunnaattav

fientlig offensivstå NATO-sidan beroendevästerutemot en var av en
överlägsenhet i luften och till sjöss omfattande tillförsel personalsamt av
och materiel från USA med sjö- och lufttransporter. NATOInnan kunde

full kraft slagfälten iuppnå på Europa skulle det därför dröja månader
veckor.änsnarare

europeiskaDe NATO-länderna hade således i inledningsskedet ettav
krig i lita till sina markstridskrafter. Efter handstort sett att egna som
arméförband tillfördes Atlanten kunde dessa bli insattaöver väntas på
centrala frontavsnitt. dennaMot bakgrund bedömde i Sverige möj-man
ligheterna snabbt få västligt bistånd arméstridskraftermed när-att som

obefintliga. helst planläggningNågon för mark-mast att ta emotsom
stridskrafter från NATO-länder har inte återfunnits och torde med all
sannolikhet inte förekommit.heller ha i

särskild fråga Sverige förberettEn operativär någon samverkanom
på armésidan med Danmark och Norge. I expertdelen den skandina-av
viska försvarskommitténs betänkande övervägdes sådan direkten sam-
verkan mellan norska och svenska danska och svenska lantstrids-resp.
krafter.

Tankarna norsk-svenskt samarbetepå följande. Omavsågett en
svensk tillbakaryckning söderut från den svensk-finska aktualise-gränsen
rades styrkor höll Narvik-området,medan norska skulle eller tvåen
svenska förstärkta infanteribataljoner säkra förbindelserna Narvik-mot
avsnittet från och sidan detöster nordost. Om andra svenska försvaretå
längs Finland höll norska styrkornagränsen medan de i Narvik-mot
området tvingades sina ställningar, skulle fältbatal-norskaettge upp par
joner tillbaka längs Ofotbanan till svenskt område. Baserings- och för-
sörjningsmöjligheter för förberedassådana styrkor skulle i land.resp.
Sådana förberedelser skulle föri Tröndelag där kunnagöras även att

svenska förband motsvarande förstärkta infanteriregemententvågruppera
till skydd för förbindelserna österifrån. Också i Rana-avsnittet skulle
förberedelser detta slag vidtas med avseende mindrepå svenskav en
styrka.

Diskussionen dansk-svenskt samarbete hölls på allmäntett ettom mer
plan. Om det skulle visa sig omöjligt för danska styrkor hålla helaatt
Själland, skulle inrikta sig uppehållande försvarpå för i detett attman
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längsta säkra verksamheten vid de kustartilleribatterier försvaradesom
Öresund. Nordöstra Själland skulle kunna utnyttjas brohuvud videttsom
överföring svensk Därifrån skulle danska styrkor kunnaäventrupp.av

västkustevakueras till Sverige och förstärka försvaret Skånesav
Det skulle kunna tyckas naturligt för dem försvarade denvara som

lantmilitära krigsplaneringen tanken skandinavisktpåatt oavsett att ett-
försvarsförbund inte förverkligades fortsätta planläggningsarbetet för-

främstsamverkan, med Norge. militärgeografiskaDen situationenen var
oförändrad. Swedlund hade i sinockså promemoria rörande planlägg-

ning viss militär samverkan med Danmark och rekommenderatNorgeav
planer skulle utarbetas för lantmilitär samverkan i området kringatt

Treriksröset, utmed malmbanan, i området iTärna Mo Rana och i-
ÄvenTröndelag. hans rekommendation i denna del inte fickom rege-

ringens stöd, har kommissionen funnit anledning undersökaatt om en
sådan planering skett.

Såvitt framgår bevarade handlingar i svenska arkiv har det inteav
förekommit planering förnågon in svenska arméförbandsätta påatt

territoriumnorskt eller för norska i Sverige. Däremotatt ta emot trupper
framgår klart det prioriterad uppgift för militärbefälhavarna iatt var en
de militärområden förbindelsernaNorge hållagränsar mot attsom genom

öppnaSverige till den norska västkusten Personer med för krigs-ansvar
planläggningen i dessa militärområden har förnekat planlägg-någonatt
ning för samverkan mellan norska och svenska arméförband Enägt rum.

har emellertid till kommissionen lämnat upplysningar avstegperson om
från denna strikta linje.

År 1952 företog sålunda chefen för Försvarsstabens utrikesavdelning
och officer vid avdelning kommissionens sagesman påen annan samma

ÖBorder i Nordnorge. syfteResans dels skapa kontak-attav en resa var
dels studera Bakgrunden till den uppgiftenterrängen.ter, att senare var

önskade planera försvar med norrmännen,att ett gemensamtman om
Sovjetunionen skulle anfalla nordligaste Sverige Norge.motgenom
Denna planläggning sköttes högsta nivå militärbefálhavarenpå och i
Boden inte inblandad. detaljer kringNågra denna planlägg-närmarevar

sagesmannenfning minns inte
Också den tidigare brittiskanämnda se avsnitt 6.1.1rapporten ovan

arméofficerarenorska hösten 1952 skulle besöka Sverige föratt attom
diskutera vissa aspekter norsk-svenskpå planläggning,gemensamen
eventuellt rörande försvaret Tröndelag, förtalar viss samplaneringattav
kan ha förberetts.

Militärbefälhavaren i Boden kom 1957 medöverenssommaren en
befälhavare i Nordnorge hur svenska styrkor skulle iuppträda, hän-om
delse de vid båda länderna tvingades tillbakagåatt ett mot attav angrepp
till norskt område. De båda generalerna iansåg det nödvändigt dennaatt
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situation utbyta sin sambandsgrupp chef, ställföreträdare och någravar
kryptörer.5signalister och

Några tankar på armésamverkan med Danmark kan inte spåras i den
skriftliga planläggningen och har enligt uppgift heller inte förekommit.

Med början år 1953 och fram till de första åren 1960-talet ägdeav
årligen återkommande möten mellan svenska och danska officerare.rum
Bakgrunden till dessa sammankomster ha varit följande. Vid ettuppges
officiellt besök chefen för den danska hären gjorde i Sverige årsom
1953 framställde han till överbefälhavaren Swedlund önskan dis-en om
kussioner de taktiska och stridsmässiga principerna för arméförban-om

Överbefälhavarenden i kustinvasionsförsvaret. uppdrog militärbefäl-
havaren i Kristianstad medverka i sådana diskussioner medatt det be-
stämda förbehållet förhållanden hemlig inte fickatt behandlas.naturav

Sammankomsterna ägde iömsom Danmark och ömsom i Sverige.rum
Den halvdagslånga delvis social karaktär detsamvaron var av men
förekom alltid något inledningsföredrag följt allmän diskussion. Deav en
ämnen diskuterades rörde främst arméförbandens taktik och strids-som
teknik. Från dansk sida lämnades orienteringaräven utvecklingenom av
den danska försvarsorganisationen. I fall från svensk sida skall ingavart
hemliga förhållanden ha berörts. Några konkreta resonemang om opera-
tiv samverkan förekom inte. Under 1950-talet torde antalet deltagare från
varje land ha till 10-15uppgått minskade antaletpersoner, men senare
kraftigt. Från dansk sida deltog företrädare för bl.a. försvars- och här-

Östrastaberna och för landsdelskommandot på Själland, medan flertalet
de svenska officerarna kom från Försvarsstaben och militärbefálsta-av

ben. Sekretessen kring sammankomsterna hög. Några protokollvar
fördes inte.

Den samlade bild kommissionen fått är det inte vidtagits någrasom att
förberedelser för militärt bistånd till de svenskaatt ta emot arméstrids-
krafterna. Däremot i början 1950-talet vissa förberedelser hasynes av
skett för planläggning svenska markstridskrafters verksamhet ien av
nordligaste Norge och möjligen i Tröndelag.även En planläggning av
detta slag skulle ha varit väl förenlig tankarmed de under 1950-taletsom
fanns på ledande militärt håll Sverige vid sovjetisktatt ettom angrepp
på Finland och Norge skulle tvingas inträda i kriget på västmakternas
sida för undgå inringas seatt avsnitt 6.2. Några handlingaratt rörande

sådan planläggning har emellertid inte återfunnits ochen det saknas
underlag för några antaganden dess omfattning och liksomartom om
huruvida och i fallså dennär upphörde.
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Åtgärder6.5 inom det sjöoperativa området

Allmänt

Kontakterna mellan den svenska marinen och västmakternas flottor var
sedan länge upparbetade. I synnerhet hade marinledningen förbin-nära
delser även detpå personliga planet med den brittiska flottans chefer.
Också med skandinaviska kolleger hade ofta ingående diskussioner.man
Efter hand utvecklades samarbete även med de holländska,ett franska
och amerikanska marinerna. Dessa kontakter torde väsentligen ha avsett
erfarenhetsutbyte rörande den tekniska utvecklingen materielbeställ-
ningar och utbildningsfrågor. Härvid tycks öppenheten på sidorömse ha
varit betydande Ibland diskuterade höga svenska sjöofficerare över-
gripande strategiska och operativa frågor med företrädare västländerför
I vad förtroeñdeskapandeansåg syfte kunde de talaman ganska öppet om
de svenska såsom organisation och utrustning.resurserna Det har där-

förnekats det skulle haemot förekommitatt överläggningar rörande
direkt operativ samverkan med västmakternas sjöstridskrafterf

Inom marinledningen ansåg det osannolikt Sverigeattman attvar
skulle förutsättas isolerat frånett öster. Det därför nöd-angrepp var
vändigt i det operativa tänkandet Skandinavienatt enhet Somse som en
utslag detta tänkande kan de ömsesidiga studiebesökav man se som
danska, norska och svenska sjöofficerare i mitten 1950-talet gjorde iav
varandras länder. Härvid studerade bl.a. stridsledningssystem,man
beredskap och förrådshållning bedrev allmän upplysningsverksam-samt

Århetf 1958 diskuterade den svenske marinchefen och norsk amiralen
möjligheten använda de svenska kryssarnaatt i försvaret Nordkalot-av

Samma år den svenskaten. marinledningen beredd tillmötesgåvar att
[danska] önskemål för kan få igångatt intimare samarbe-se om man ett
te oklart vad.° Och under 1960-talet förekom det företrädareom att
för de danska, norska och svenska marinerna orienterade varandra om
vad bedömde absolut nödvändigtman på sidorömsesom att man var
underkunnig Det kunde gälla de ubåtarnas operationer.om. t.ex. egna

Den svenska flottan hade under 1950- 1960-talenoch huvudupp-två
gifter i krig, nämligen dels tillsammans med flyg- ochatt markstridskraf-

Östersjön,avvärja invasionter Sverige över delsmoten skyddaatt
Ävenimporten västerifrån. vissa invasionsförsvarsuppgifter längs väst-

kusten aktuella i början 1950-talet.var av
Under huvuddelen 1950-talet ansåg marinledningen inteav att man

Östersjön.kunde Östersjöinloppenpåräkna någon förstärkning i förutsågs
bli spärrade, varför Östersjön.fartygstörre inte skulle kunna sig ita
Endast små snabba enheter motortorpedbåtar och möjligen ubåtarsom
kunde sig in där. NATO bedömdesta inte ha sådan tillgång till dessa
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Östersjön. Möjligenfartyg kunde förstärkaväntasatttyper av man
förfogan-förhoppningar NATO skulle ställa tillfanns det attom resurser

utskeppningshamnar.flygminering fientligade för t.ex. av
1949 1950brittiske marinattachén i Stockholm åren ochDen mottog

möjligtinformation skulle det utforma denförfrågningar göra attsomom
Östersjönför i överensstämmelse medkrigsplanläggningensvenska

önskemål tillgodosågs irörande denna fråga.NATOs tänkande Dessa
med svenska officerarebrittisk sjöofficer vid samtaljuni 1950 då en

fram-nödvändiga för säkradiskuterade vilka åtgärder att ettsom var
flottor vid i krig isamarbete mellan de båda ländernasgångsrikt ett

Östersjön.
Östersjönmarina stridskrafter iVästtyskland byggdeAllt eftersom upp

1962 förefaller emellertidefter tillkomsten BALTAPoch särskilt årav
ÖstersjönNATO i södra haviss samverkan medförväntningarna om en

marinledningen förutsåg således i krig medsvenskaökat. Den att ett
Västtysklands,Sverige sida västmakternas, särskiltNATO och på samma

sig till skyddade baser längs den svenska syd-örlogsfartyg skulle söka
skärgård. geografisk fördelningfrämst i Blekinge Enkusten, av opera-
bli aktuell. möjlighetertionsområden kunde också Några att gemensamt

emellertid inte ha funnits. Därtill krävdesoperativa företag tordeutföra
samordning i frågai fredstid mycket detaljeradnämligen redan omen

inte kundesignalförbindelser, igenkänning och liknande,bl.a. som
ställning.till Sveriges alliansfriagenomföras med hänsyn

År marinattachén i Washington i1963 kan den svenska1962 eller
militärer ha uttryckt sig sådantsamtal med amerikanska på sättett att

iSverige intresserat samarbetefått uppfattningendessa ettatt var av
Östersjön.västtyska sjöstridskrafterna iubåtsjakt med defråga om

krigsimporten skulle till heltför Sverige avgörandeså övervägan-Den
Nordsjön. MedAtlanten ochberoende sjötransporterde del övervara av

Östersjöutloppen skulle kommatill sannolikheten förhänsyn attatt
begränsade loss-tidigt skede, de svenska västkusthamnarnasispärras ett

avspärrning västkustenpåtagliga risken förningskapacitet och den aven
skeppsfarten och hamnarbetet där bedömdesför starka störningareller av

nödvändig föri de flesta krigslägentransittrafik Norgeöver attsomen
bemärkelse. de västnorskaförsvarskraft i vidaste Ilandetsbevara

tillfrån kusttonnagefjordarna skulle materielen omlastas oceantonnage
del importen inte lämpligenfölja kustleden till Sverige. Denoch somav

flytande skullehuvudsak bränslen,kunde omlastas, dvs. i transporteras
7 landvägentill västsvenska hamnar. Möjligheternadirekt transporteraatt

eftertill Sverigefrån den norska västkustenförnödenheter ävenvar
blygsamma.Trondheimsleden relativttillkomsten av

sjöoffi-tidigt diskussioner mellan svenska och utländskaförekomDet
till Sverige i krig skulle ingå ifartyg destinerade väst-attcerare om
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makternas konvojer, dock definitiva beslut tycks ha fat-någrautan att
tats. Under första hälften 1950-talet räknade marinledningen inteav
med NATO hade tillräckliga sjöstridskrafter för skydda konvojer-att att

Västmaktsflyg kunde dock tänkas hjälp minfällning längsna. ge genom
hamnar.och bombning Senaretransportvägarna kom hållaattav man

det för troligt allierade makter ñrskulle skyddet ubåtaratt motsvara
Ävenflygoch för konvojer till Skagerack och norska västkusthamnar.

svenskt importtonnage skulle därmed åtnjuta direkt eller indirekt skydd.
Därefter skulle den svenska flottan få för deöverta ansvaret transporter

avsedda för Sverige. Också inom delar Skagerack kunde detsom var av
emellertid tänkas allierade stridskrafter delvis skulle komma be-att att

konvojskyddet.strida
Kommissionen har speciellt studerat regionertvå där samverkan med

västmakterna kunde ha varit särskilt aktuell, nämligen dels denantas
Öresund.svenska västkusten, dels

Västkusten

Marin befälhavare västkusten förpä chefen Västkustens marindistriktvar
MDV, fr.o.m. 1957 Marinkommandoår Väst MKV. Förstahandsupp-
giften för denne under hela 1950- och 1960-talet skydda import-attvar

Ännusjöfarten till västkusten och sjövägarna utmed densamma. bit inen
1960-taletpå väsentlig uppgift för chefen enligt sär-attangavs som en

skilda direktiv samverka med allierade sjöstridskrafter förberedaoch en
basering sådana. uppgift utgjordeDenna också förutsättning förav en

Östersjöut-importförsvaret. kustinvasionFörsvar och spärrningmot av
hand.loppen kom med hänsyn till de begränsade i andraresurserna

1950-tal et

Enligt 1950 års krigsplanläggning samverkan med norska sjö-kunde
stridskrafter i första hand komma sjöfartsskydd främst utmedatt avse
Norges Omsydkust. mineringsverksamhetenmöjligt borde utanför
svenskt territorialvatten i Skagerack liksom minsvepning och ubåtarnas
verksamhet samordnas med vidareDet önskvärt hanorrmännen. attvar
viss samordning med avseende mineringsverksamhetendanskarna främst
i VidKattegatt. sovjetisk ockupation Danmark det möjligt atten av var
danska örlogsfartyg skulle till Sverige,söka sig bl.a. tillöver MDV.

förutsågsDessa fartyg förstärkning de svenska sjöstrids-utgöra en av
Ävenkrafterna och kunna komma ledas med dessa.att gemensamt

brittiska sjöstridskrafter kunde tänkas inomkomma uppträdaatt opera-
tionsområdet, för hindra sovjetiska sjöstridskrafter sigsättat.ex. att att

Östersjöutloppen.fast vid Också med dessa kunde samverkan bli aktuell.
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Det kunde inte uteslutas krav skulle baseringuppstå på främst lättaatt av
enheter inom MDV. De problem sammanhängde med baseringsom en

allierade sjöstridskrafter inom MDV föremål för särskildav angavs vara
utredning.

År 1952 utfärdade chefen för marinen anvisningar underhållskapa-om
citeten i två operationsbaser belägna inom marindistriktet. Detsom var

dessa baser enligt gällande krigsplanläggning i viss utsträck-attangavs
ning skulle kunna utnyttjas for baseringäven allierad sjöstyrka och förav
förläggning handelsfartyg. Underhållstjänsten för sådan styrkaav en
borde normalt endast drivmedel, Smörjmedel, och proviantvattenavse

i begränsad omfattning reparationstjänst. Underhållstjänst för han-samt
delsfartyg skulle däremot normalt inte ombesörjas baschef. Medav
hänsyn till detta skulle underhållstjänsten och för den erforderliga trans-
portmedel inom de båda baserna planeras med kapacitet med 50en som
% vad erfordrades för de sjöstridskrafteröversteg som m.m. som var

marindistriktetFunderställda chefen for
krigsplanläggningenI från år 1953 konstaterades det tillsatt man

vidare saknade direktiv i fredstid för uppgiften samverka med NA-att
TOs sjöstridskrafter och förbereda basering dessa. bedömandeEttatt av
gjordes NATOs marinoperativa uppgifter i Kattegatt och Skagerack.av
Härvid ansågs det sannolikt det skulle bli aktuellt med tämligenatt om-
fattande sjökrigsoperationer i form bl.a. mineringar, minsvepning,av
ubåtsjakt och konvojeskort. fråga sjöfartsskyddetI detsyntesom sanno-
likt sjömilitäraMDVs i krig skulle komma underställas denatt attorgan

allierade sjökrigsledningen inom NATO-staternas nordeu-gemensamma
ropeiska grupp. Härmed följde åtgärder måste vidtas for säkraatt att
erforderligt samarbete inom alla de områden berördes ifrågava-som av
rande verksamhet förbindelsetjänst, sambandspersonal, konvojföreskrif-

Ävenminsvepning frågam.m. i övrig sjökrigsverksamhet i deter, om
berörda farvattnen övervakning, minering, ubåtsjakt, anfall fientligamot
sjöstridskrafter m.m. skulle operativ sjökrigsledning blien gemensam
nödvändig. Detta fordrade förberedelser visssåsomnoggranna gemensam
utbildning och organiserad samverkan inom ledande organ.

Någon basering allierade sjöstridskrafter inompermanentmer av
MDV bedömdes i denna plan inte sannolik. Skulle emellertid för-som
hållandena framtvinga allierad konvojtrañk längs den svenska väst-en
kusten, räknamåste med tillfällig eller halvpermanent baseringman en

allierade örlogsfartyg till jagares storlek längs västkusten, främstav upp
inom de tidigare nämnda operationsbaserna. Hänsyn till dettaen av

underhållstjänsten.måste inomtas
Chefen for marinen beordrade 1956 chefenår för MDV planläggaatt

för mottagning sjöstridskrafter.och basering under krig allieradeav
Planläggningen skulle hela de operativa delarna de danska ochavse av
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norska flottorna sammanlagt fartyg100 därutöverän samtmer sex
jagare och 12 fregatter. Den officer vid denna tid chef försom var
operationsavdelningen i marinstaben och kontrasignerat handlingensom

intehar kunnat klarlägga bakgrunden till denna order eller haftens
uppfattningnågon från vilken de sistnämnda örlogsfartygen för-statom

väntades komma.
Chefen för MDV utfärdade omgående order för särskild planlägg-en

ning skrivelse.i enlighet med chefens för marinen dennaI order angavs
bl.a. följande förutsättningar för arbetet. Danmark och Norge befann sig
i sådant läge sjöstridskrafter inte kunde repliera på dessa länder.ett att
Sverige befann sig under fientligt tryck eller i krig. De främmande
sjöstridskrafterna skulle baseras i befintliga och i möjlig utsträckning
utökade baser. De skulle kvarbli under nationellt befäl, chefen förmen
MDV skulle operativ kontroll. vissutöva I utsträckning skulle de opera-
tivt samordnas stridskrafternamed inom beträffadeMDV vad rutinmässi-

uppgifter.ga
Enligt blyertsanteckning handlingen alla arbetspapperär brända.en

Den officer vid denna tid chef för operationsavdelningen i MDVsom var
och enligt ordern skulle delta i planläggningen har förklarat hanattsom
inte har minnenågot detta planläggningsarbete. Det således oklartärav
vad den beordrade planläggningen resulterade tidDen skulle hasom
krävts för i praktiken verkställa den planläggning beordratsatt som av
chefen för marinen, formi bygga baseringsplatser och sättat.ex. attav
moringar i berg för förtöjning fartyg, har den dåvarande chefen förav av
marinstabens operationsavdelning uppskattats till två månader, förutsatt

läget varit sådant kunnat rekvirera i obegränsadatt att man resurser
omfattning.

I 1959 krigsplanläggningårs fanns under rubriken Samverkan med
allierade förband bara anmärkning följande lydelse. Kapitleten av
utsändes order.lägetnär så påfordrar CMKV särskilda denI mån

sådant kapitel utarbetades, har det inte kunnat återfinnas.ett

1960-tal et

På order chefen för marinen företog chefen för iMKV börjanav av
1960-talet strategisk studie för marinkommandot. Studien förelåg ien en
första 1961version i början 1962.och i slutligt skick våren Iav
studien redogjorde marinkommandochefen för sin grundsyn depå strate-
giska förhållandena inom sitt operationsområde. Studien bildaangavs
grunden för krigsplanläggningen inom marinkommandot. De uppfatt-
ningar kommer till uttryck i studien torde ha varit representativa försom

marinofficerare.ledande
I studien redogjordes för möjlig händelseutveckling där Sovjetunio-en
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försökte Sverigemed vapenmakt tvinga medge grupperingattnen av
stridskrafter, rörliga ubåtsbaser, inom marinkommandot. Dettat.ex.

till NATO-ingripande och allmänt krig. NATO-kunde leda Ett sådantett
ingripande aktualiserade basering NATO-stridskrafter inom ochMKVav
samverkan. Militära chefer i Västsverige därför inriktasmåste på sam-

NATO. Samtidigtverkan med konstaterades erforderliga förberedelseratt
för sådan samverkan inte kunde göras.en

Om neutralitetspolitiken skulle misslyckas Sverigeoch dras i en
världskonflikt, räknade chefen för MKV med han omedelbaratt som en
uppgift få NATO.skulle samverkan med Norges marina försvar var

till nordligakoncentrerat områden, Danmark och Västtyskland tog upp
Östersjöutloppen Östersjön.försvaret i södra Sveriges marina försvarav

tillsammans NATO-sjöstridskrafter,inom MKV kunde, med fylla luckan
Östersjöut-mellan Danmark och bilda försvarNorge och bakreett av

loppen säkra sjövägarna Västerhavet.översamt
främstEn västsamverkan skulle komma omfatta basering,att gemen-

operationer, minplanläggning, sjöfartsskydd och spaning. frågaIsamma
importförsvaret samverkan, i förstamåste hand med de danska ochom

norska marinerna, långt möjligt förberedas och vid krig kunnaså snarast
Under rubriken Invasionsförsvar Försvarsmöjligheterupprättas. -

följande. NATOs lätta sjöstridskrafter danska och tyska medangavs
Östersjöutloppenuppgift försvara vid fientligtkommer framträng-att ett

iande Västtyskland och Danmark söka basområde på svenskaatt ev.
försvarvästkusten. De kunna därvid delta i fientliga landstignings-mot

företag anfalla underhållstransporter.samt
studien framhölls sammanfattningsvis bl.a. tillkomstenI BAL-att av

TAP i hög grad hade minskat riskerna för invasion Västkustenen
samtidigt Sveriges möjligheter hålla igång importsjöfarten hadeattsom

Vidare anfördes marinkommandochefensökat. operationsområdeatt sam-
manföll med NATO utnyttjade operationsområden i Västerhavet.av
Under krig därför samverkan mellan angränsande marina chefervar ur
NATO marinkommandochefenoch nödvändig och basering allieradeav
sjöstridskrafter kunde bli aktuell. Något svenskt privat krig kunde inte

Västerhavet.föras i
tid innan chefen för fastställde den krigsfallsorderKort MKV som

skulle gälla fr.0.m. 1962 skrev han brev till souschefen vidår För-ett
svarsstaben och hemställde uppgift huruvida i 1956den skrivelseårsom
från chefen för marinen angivna omfattningen sjöstridskrafter fort-av

aktuellfarande Anledningen till förfrågan planlägg-attvar angavs vara
ningen för basering främmande sjöstridskrafter inom MKV måsteav
moderniseras. Vid denna tid hade Försvarsstaben just övertagit den
operativa ledningen sjöstridskrafterna från chefen för marinen. Somav
souschef där tjänstgjorde officerdå kontrasignerat 1956 årssamme som
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skrivelse. Denne har förklarat han minnsinte någon sådan förfrå-att
gan. Något brevetpå har inte påträffats.svar

krigsfallsorderDen sedan fastställdes gälla fr.o.m. 1962årattsom
innehöll liksom 1959 års krigsplanläggning endast kortfattad hän-en
visning till västsamverkan. innehållsförteckningenI under rubriken
Operativa uppgifter Samverkan således Främmande alliera-angavs-
de stridskrafter. påfordrarfUtsändes då läget så I krigsfallsor-senare
der nämndes huvudöver inget samverkan med främmandetaget om
makt.

Sammanfattningsvis kan konstateras det i fall bit in påatt vart en
1960-talet inom marinen rådde hög mental beredskap för samverkanen
med NATOs sjöstridskrafter i Västerhavet. Någon planlägg-gemensam
ning för sådan samverkan torde emellertid inte ha skett. Inte heller tycks
några åtgärder för underlätta samverkan detta slag ha vidtagits,att en av

i form upprättande signalförbindelser för stridsledningt.ex. tillav av
Danmark och Norge.

Öresund

Så länge Sovjetunionens sjöstridskrafter baserade imerparten av var
Östersjön det vitalt intresse för Warszawapakten omedelbartettvar att

Östersjöutloppen,före och under krig ha fri dvs.ett passage genom
Öresund,Bälten och utfallsport till det fria havet. Härigenomsom en

skulle bl.a. sovj etiska ubåtar komma i tillfälle bekämpa västmakternasatt
Atlanten. Och föröver västmakterna dettransporter naturligtvis likavar

angeläget förhindra detta inträffade. Det kunde den bakgrun-att att mot
den förutses vid skärpt militärpolitiskt läge båda sidor skulleatt ställaett
krav på Sverige innebar fara för landet skulle kunna dras in iattsom en
stormaktskonflikt.

Också den svenska marinledningen ansåg spärrande Bältenatt ett av
betydelse förstörsta den strategin. Skäletsvenska till dettavar av attvar

till skillnad från bedömde denarmén, svenska krigsimportenman, att
endast kunde in via Göteborg och Oslo och de mindre hamnarnatas
däremellan och alltså inte västkusten.längre denlängs norskanorrut
Denna import skulle allvarligt hotas sovjetiska sjöstridskrafter kundeom

i Västerhavet.utpassera
Öresund delas enligt överenskommelse mellan Danmark och Sveri-en

1932 iår dansk och svensk hälft. Dessutom förekommerge en etten
litet område med fritt sedvanerätthav. Enligt internationell gäller att
sund förbinder olika delar det fria havet inte får förspärrassom av
utländska fartyg skall ständigt hållas för trafik.öppet Trafikenutan

Öresund och Bälten regleras traktat från 1857år enligtgenom genom en
vilken genomfarten inte under förevändningnågon får hindras eller för-



230 FörberedelserSjöoperativt 199411SOU

krig.dröjas. Traktaten gälla såväl i fred i Varken under detanses som
första eller det andra världskriget iakttog emellertid Sverige traktatens
bestämmelser fullt ut.

skyldighet för neutral låta krigförande maktsNågon örlogs-stat atten
fartyg territorium,dess s.k. oskadlig genomfart, framgåröverpassera
inte uttryckligen internationella konventioner, flertalet staterav men
uppfattar den oskadliga genomfarten krigförandes rättighet. Densom

dockneutrala ha delar sitt territorialhavrätt avspärrastaten attanses av
mineringar eller Sveriges del harpå För ocksåsätt.annat attgenom man

hänsyn till den sedvanerätt utbildades under de världskrigen.tvåta som
traktat.Därtill i 1857kommer bestämmelserna års

l938Enligt neutralitetskungörelsen frånden s.k. gällde krig-år att
förande makts örlogsfartyg hade till genomfartoskadligrätt genom
sundet svenskt ytterterritorialvatten, dvs. alltpå svenskt sjöterritorium i
sundet hamnar och hamninlopp. Ubåtar dockmåste uppträda iutom

tillträdeskungörelseövervattensläge. Motsvarande enligtgällde 1966 års
kom 1938 författning.årsersättaattsom

Danskt och svenskt territorialvatten ansluter alltså direkt till varandra
Öresund.inom huvuddelen området mellan KöpenhamnI och Malmöav

finns till följd djupförhållandena endast två segelbaraärav passager som
för fartyg, nämligen Drogden den danska sidan och Flintrännanpåstörre
på den svenska. De allra fartygen, slagskepp och hangar-såsomstörsta
fartyg, kan huvud inte sundet, och utsjöubåtaröver taget passera genom
kan uppträda endast i övervattensläge. Till följd djup- och bottenför-av
hållanden området förväl lämpat mineringar. Dessa kan effektivtär
försvaras med kustartilleri.

Såväl västmaktshåll inompå den svenska marinen fanns alltså ettsom
Öresundstarkt intresse redan före krigsutbrott kunna förspärraatt ettav

genomfart. sådan skulle bli effektivFör ansåg påspärr ömseatt en man
håll det krävdes samarbete mellan de danska och svenska mariner-att ett

svenske marinchefen StrömbäckDen Helge torde 1949 ha tagitvårenna.
samarbete.initiativ till sådant Enligt brittisk utarbetaderapportörett en

danska svenska marinofficerareoch sedan under 1949 plansommaren en
för Därefter diskussionernasundet. skall ha efter-spärraatt avstannat,

danskarna osäkra hur fortfaralångt de kunde sedan Danmarksom var
Atlantpaktenfblivit medlem Britterna torde dock ha lugnat danskar-av

denna Ochpå punkt. den svenska marinstaben skulle meddelas attna
från Storbritanniens sida välkomnade varje form planering ochman av

förberedelser försvarsområdetpå mellan Sverige och Danmark eller
någon NATO-medlem.annan
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Öresundsutredningen

Öresundsproblematiken inte uteslutande angelägenhet för marinen.var en
Sålunda fick tjänsteman i utrikesförvaltningen 1949 iår uppgiften att
tillsammans °med sjöofficer söka finna formel för hur redanen en man
i fredstid skulle kunna vidta och förmått i krisläge medsteg att ett
bibehållen neutralitet Flintrännanspärra för genomfart. De sovjetiska
ubåtarna ansågs det problemet. Arrangemanget förutsattestoravara en
ändring neutralitetsreglerna liksom samarbete med Danmark. Detettav
bakomliggande ville förekomma kapplöp-resonemanget attvar man en

Öresundning mellan stormaktsblocken och på så nedbringasättom
risken för Sverige skulle dras i krig. Arbetet bedrevs iatt näraett
samarbete med höga tjänstemän i Utrikesdepartementet och regeringen

ha varit fullt orienterad dess inriktning.uppges om
Våren 1950 presenterade utredningsmännen resultatet sitt arbete,av

Öresundsutredningen.den s.k. De konstaterade Sverige föreatt ett
europeiskt krigsutbrott enligt gällande regler inte kunde sigmotsätta att
sovjetiska krigsfartyg passerade sundet. Efter krigsutbrottut ettgenom
då Danmark inte Sverige anfallits kunde räkna med Bältenmen attman
och Drogden snabbt skulle hamna under sovjetisk kontroll. Västmakterna

Öster-kunde dock ha förberett effektiv spärrning de danskaantas en av
sjöutloppen mineringar och sänkning fartyg, vilket undergenom av en
betydande tid skulle dessa ofarbara. I dettagöra läge kunde förutseman

Sverige för påtryckningar, från Västs sidaatt Flinträn-utsattes spärraatt
frånoch Sovjetunionens sida hålla Sådanaöppen. på-attnan passagen

tryckningar kunde understrykas militärt våld. Sverige skulle igenom en
sådan situation med stöd neutralitetsbestämmelserna försvar-av som en
lig nödåtgärd kunna förbjuda tillträde till svenskt territorialvatten genom
Öresund. Om Sovjetunionen också skulle anfalla Sverige antingen efter
eller samtidigt med Danmark, skulle spärrningett angrepp en av
Östersjöutloppenbli omedelbart intresse för de västalliera-ett gemensamt
de och Sverige.

I utredningen framhölls minering Flintrännan inte skulle bliatt en av
effektiv, inte mineringens anknöts tilldel motsvarande mine-om norra

Öresundring denpå danska sidan. En fullständig spärrning underav
krig förutsättaansågs samordning danska och svenska åtgärderen av
inom flertal områden, bl.a.ett

ömsesidig orientering sjöstridskrafternas utgångsgruppering iom stora-
drag,
planläggning övervakning operationsområdenav samtav gemensamma-
vidarebefordran spaningsrapporter,av

Öresundmineringsverksamheten i före krigsutbrott och i samband med-
krigsutbrott mineringsplaner, materiel m.m.,
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Öresundsamverkan vid försvaret medelst kust- och fältartilleri,av-
anordnande speciella förbindelser för militärt bruk mellan de bådaav-
länderna; koder och signalsystem; igenkänningssystem,
samverkan mellan de marina cheferna sidor sundet,på ömse-
samverkan vid minsvepning och ubåtsjakt inom aktuella samverkans--
farvatten och eventuell basering förband inomdanska Sydkus-en av

marindistrikt,tens
jaktstridsledning området.över-

utredaFör och planlägga sådana åtgärder krävdes intimt samarbeteatt ett
mellan personal mariner. givetDet Danmark härvid iattur resp. var

utsträckning skulle bli bundet direktiv från dess allierade,stor av men
åtgärder ändå kunna samordnas med Sverige inommånga ansågs ramen

för dessa direktiv.
Utredningsmännen det önskvärt den statsledningenansåg svenskaatt

gjorde sig förtrogen de situationermed olika kunde kringuppståsom
Öresund i samband med skärpt läge eller krig. Det skulle vidareett
underlätta för militära planeringen,den det möjligt draattom vore upp
vissa riktlinjer för militäraallmänna de myndigheternas handlande. Av

Öre-särskild betydelse skulle det de lokala myndigheterna vidattvara
sund hade i därmed direktivöverensstämmelse utarbetade för sitt upp-
trädande i vissa lägen. också önskvärt chefen för marinenDet fickattvar

Öresundfortsätta planläggningen försvarsåtgärderna i i överensstäm-av
melse med de riktlinjer uppdragits i utredningen. Vidare borde detsom

ändra 1938 neutralitetsreglerårs de krigförandesövervägas så,att att
förbjödsubåtar sundet redan vid fientligheters utbry-att passera genom

tande. Slutligen borde kontakten med vederbörande danska myndigheter
få upprätthållas i syfte erhålla upplysningar rörande dansk försvars-att
planering. Härvid erforderligtbedömdes det och från svenskäven syn-
punkt önskvärt motsvarande i viss utsträckningpå hålla vederbör-sättatt
ande danska myndigheter orienterade den svenska planeringen.om

Utredningen föredrogs för regeringen i februari 1950. Vid till-detta
fälle skall inte kritik hanågon uttalats utredningens slutsatser. lmot en
inom upprättad angiven frånUD PM upphovsman 1950 dis-utan mars

Öresundsutredningenkuterades med utgångspunkt i det ettom var
Öresundsvenskt intresse krisspärrades under och krig. Promemorie-att

författaren, formuleringarna döma möjligen kundeatt ut-som av vara
rikesminister Undén, det uteslutet Sverige före krigsutbrottansåg att ett

passagen.skulle falla undan för eventuella västmaktskrav stängaatt
Utredningens förslag ledde inte till ändring neutralitetskungö-någon av
relsen.

Öresundsutred-Försvarsminister hade redanVougt någon månad innan
ningen föredrogs för regeringen hos statsministern aktualiserat frågan om
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marint samarbete med danskarna. Han presenterade då önskemål frånett
försvarsministernden danske åtgärder skulle vidtas förattom en sam-

ordning radaravlyssningen båda sidorpå sundet, svensktattav ettom
kustartilleribatteri skulle flyttas för möjliggöra samverkan medatt ett
batteri på den danska sidan, kod för kustförsvaret skulleatt en gemensam
utarbetas och länderna skulle meddela varandra positionerna för deatt

Öresundmineringar de utförde i södra och sjöområdet tillsom upp
Bornholm, danskaså och svenska fartyg icke riskerade minsprängningatt

bristfällig kännedom minfálten. Vougt frågade också bl.a.genom om
huruvida Sverige ineutralt krig kunde tillåta Danmarkett attsom som
krigförande fyllde oljapå och företog mindre fartygsreparationer i svens-

hamnar.ka Någon antydan vilka Vougt kan ha fått har inteom svar
påträffats. saken.Försvarsstaben fick dock i uppgift skriva PM iatt en

Den fortsatta utvecklingen

ÖresundsutredningensHuruvida Vougts initiativ och förslag ledde till
några konkreta inomåtgärder marinen osäkert. Vid föredragningär en
för och utrikesministrarna i 1950 försäkrade överbefälhavarenstats- mars
och försvarsstabschefen bl.a. inte frågat danskarna derasatt man om

Öresund.avsikter och planer för minering Något årom av senare
kunde emellertid den brittiske Stockholmsambassadören försäkra Foreign

ÖresundOffice det i fråga spärrandet inte förelåg någonatt om av
lucka gap till följd svensk neutralitet, i varje fall inte denpåav

sidan.yrkesmässiga technical
Vid kontakter mellan svenska och brittiska officerare 1952-53åren

uttrycktes från svensk sida NATOs och särskiltöver Danmarksoro
Östersjön.försvar kring södra Britterna angelägnasvaga attvar om

Sverige skulle vidta reella förberedelser för militära operationer imer
händelse krig, helst tillsammans med västmakternas sjöstridskrafterav
i vad avsåg ubåtsverksamhet och mineringar. Det svenska försvaret var
enligt brittisk uppfattning betydelse för hindra sovjetiskastor attav

Östersjöutloppen.fartygs tillträde till Man hoppades kunna övertyga
svenskarna samarbeta med västmakterna i försvarsoperationattom en
vid sovjetiskt anfall Danmark innan Sverige självt blevävenett mot

54förutsatt angrepp.
År 1952 utfärdade chefen för marinen instruktion enligt vilkenen

Öresundplanläggningen spärrning skulle ske enligt två alter-av en av
nativ. Vid beredskapstillstånd på grund hotande allmän krigsfaraav
eller krig mellan Danmark västmakterna och Sovjet skulle spärrning
utföras endast på svenskt territorialvatten trafikenså där kunde kon-att
trolleras. Om Sverige drogs iäven kriget skulle spärrningsåtgärder
vidtas svenskt territorialvatten,på fritti hav i samråd med danskasamt
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västmakts- myndigheter på danskt territorialvatten för åstadkom-attev.
fullständig inom området ochspärr söder Saltholm.österma en om

Öresund,omfattande förI den plan spärrning innefattande mine-av
rings- och minfáltsplaner, fastställdes militärbefälhavaren i Kristi-som av

1967, varjeanstad våren saknades antydan samarbete med främman-om
makt.de

marinofñcerare har inför kommissionenHöga förnekat det underatt
1960-talet fanns mineringsplanernågra med danskarnagemensamma
liksom det huvud förekom operativanågra kontakter medöveratt taget

Öresunddem rörande under denna tid.
Åtminstone under de första 1950-taletåren förekom det vissaav

kontakter mellan sidan danska militärer och sidanå å andra chefenena
Öresundsför marindistrikt, fr.o.m. 1952år Malmö marina bevaknings-

Öresund.BoMö, operativtområde ansvarig för inteDet harsom var
möjligt ivarit klarhet vad dessa kontakter haravsåg. Det dockatt

de skulle kunna ha underrättelseverksamhet. Irört någotantytts att
1950-taletskede under torde det ha funnits direkt telefonförbindelseen

uppkopplad mellan chefen för BoMö och motsvarande chef denpå
danska sidan. Under 1960-talet inskränkte sig enligt uppgift chefens för

danska försvaret tillBoMö med det kontakter rörande isbrytar-samröre
Öre-och sjövärnskårsverksamhet. svenska minplanläggningen förDen

sund skall ha skett helt oberoende motsvarande planläggning denpåav
danska sidan och hade inte insyn i denna. förnågon Det har övrigtman
gjorts gällande samverkan rörande mineringar inte hade varitatt en av

Öresundvärde, eftersom danskt och svenskt inågot större vatten natur-
ligt delas Saltholm.önav

har alltså inte varit möjligt klarlägga omfattningenDet ochatt arten
Öre-mellan danskasamarbete de och svenska marinerna rörandeettav

sund under 1950-talet. brittiska rapporteringen från 1951Den år tyder
knutit ihop planerna för spärrning sundet.på på något sättatt man en av

Även viss samverkan i fråga underrättelseverksamhet, sannoliktom
Östersjöutloppen,kontroll fartygsrörelser hakanöststaternasav genom

Under 1960-talet inte ha förekommittycks det någon operativägt rum.
samverkan mellan marina myndigheterna sidorde sundet.ömse om

Sammanfattning

För den svenska flottan skulle ha kunnat genomföra operativatt en
NATOs sjöstridskrafter hadesamverkan med det krävts mycket detalje-

rade förberedelser på antal områden. Materiel och underhålls-ett stort
tjänst exempelvis förhade behövt samordnas, det möjligt förgöraatt
NATO-fartyg fylla ammunition ipå och robotar svenska baser. Före-att
skrifter taktik, sambandstjänst och igenkänning hade måst görasetc.om
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enhetliga, bl.a. för undvika misstag bekämpadeatt varandra.att man av
Förbindelser mellan stridsledningscentraler hade behövt byggas ochut
samverkansgrupper organiseras. Inte minst viktigt hade det varit att ge-
nomföra övningar.gemensamma

Förberedelser detta slag hade med nödvändighet inneburitav att ett
antal fått kännedom verksamheten.stort Kommissionen harpersoner om

intervjuat åtskilliga sjöofficerare upprätthöll viktiga befattningar isom
marinen under 1950- och 1960-talen. harDe varit verksamma i staber
på central och regional nivå och tjänstgjort förbandschefer. Någrasom
konkreta uppgifter förberedelser för operativ samverkan med väst-om
makterna har inte framkommit vid dessa intervjuer. Inte heller det om-
fattande material kommissionen redovisat vid handensom attovan ger
sådana förberedelser gjorts.

Stig Hzson Ericson chef för marinen 1953-61 har i sinasom var
skrivit det vid det betydelsefulla samarbetet medatt västmakts-memoarer

marinerna rörande materiel- och utbildningsfrågor drogs skarp gränsen
de operativa problemen, politiska skäl inte fickrunt beröras, ochsom av

statsmakterna visade all rimlig förståelse föratt nödvändigheten av
utlandskontakter, väl avgränsade till områden, inte kunde miss-som

Åketänkliggöra Sveriges position.klart neutrala Hans efterträdare
Lindemalm, chef för marinen 1961-70, har inför kommissionen berättat

Öster-livliga kontakter bl.a. med NATO-officerare med förom ansvar
sjöutloppen och därvid inte endast talade vädret. Samtidigtatt man om
har han förklarat det inte fanns förbereddnågon samverkan medatt väst-
makternas sjöstridskrafter, i form signalsystemt.ex. av gemensamma
och sambandsofficerare.

Mot detta står dels vissa uppgifter från tidigt l950-tal rörande sam-
Öresund,verkan med Danmark ifråga spärrandet dels uppgiftenom av

Ericson 1953år med brittisk amiral skulle ha diskuteratatt hurom en
skulle skapa förutsättningar för samordning den marina krigs-man en av

planläggningen jfr avsnitt 6.1. Med dessa reservationer tyder inget på
det skett någon planering för operativ samverkanatt mel-gemensam en

lan Sveriges och NATOs sjöstridskrafter eller mindre konkretaän på att
åtgärder vidtagits för underlätta sådan samverkan.att en

En sak det i den internaär svenska planeringen fram tillattannan
början 1960-talet ofta förekom överväganden hur sådanav om en sam-
verkan skulle ske, Sverige till följd sovjetiskt skulleettom av angrepp
tvingas in i krig på västmakternas sida. Det kan konstateras dennaett att
planläggning tycks ha upphört ungefär samtidigt det operativasom

för sjöstridskrafternas nyttjande fördes från chefen föröveransvaret
marinen och dennes stab till Försvarsstaben. Formellt skedde detta den
1 oktober 1961, överlämnandet torde ha dragit något tiden.påutmen

förefallerDet inte osannolikt den sjömilitära planeringen därmed kornatt
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och flygvapnet.gällde för arméntill vadatt somanpassas
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Noter
Till grund för detta avsnitt ligger, det materialutöver särskilt inämnssom

följande uppgifter lämnats till kommissionen följandenoter, som av personer
Per Dag Carleson, Michael Clemmesen,Anger, Arvas, Sven Johan Gottlieb,

ÅkeHamilton,Percy Christer Kierkegaard, Lindemalm, Bengt Lundvall,
Wilhelm SivertMohr, Nielsen, Rasin, Rudberg,Bengt Per Bo Varenius och Bo
Westin.

Efter andra världskriget2. organiserades den svenska flottans sambandstjänst
och metoder för förbindelsemedlens operativa utnyttjande efter brittiskt mönster.

Vid mitten3. 1950-talet köpte marinen bl.a. radar, stridsledningsutrustning,av
sjörobotar från Storbritannien.m.m.

4. Se PM 24.5.1955 rörande vistelsen i London den 16-19 maj 1955, Stigt.ex.
dagbok;Hzson Ericsons Lindemalms dagbok 24.3.1962, och2.4 6.9.1963l-

marginalanteckning från år 1971.samt

5. Ericson 57, Lindemalms1968, 60, 138; dagbok och24.3 24.10.1962s.
och 1.4.1963.

Ericsons dagbok6. 9.1.1958 och 22.2.1960. EricsonSe även 1966, 212;s.
Ericson 1968, 221.s.

försvar7. CM grundläggande synpunkter särskilt hänsynpå vårt med till led-
ningsorganisation och sjöstridskraftemas utnyttjande, PM till chefssammanträde

bilaga till Lindemalms dagbok.11.2.1964, Se även Ericson 1968, 46.s.

Jfr tillstånd utlandsresaCM ansökan till 24.5.1956 H Pers E FÖD31,om
konseljakter.

Ericsons jfr9. dagbok 17.6 och 11.11.1958, Ericsonäven 1968, 46.s.
Lindemalms dagbok jämte dennes10. 23.1.1962 kommentar från år 1970;

Ericsons dagbok 21.9.1956.

den framtida sjökrigföringen11. CMs på 5.6.1954, 1954,Op MS KH-syn
arkiv.

Direktiv för krigsindustri12. U, HX och Viss importplanlägg-10.1.1953,
ning, HX 257, Serie F 1953-56 SOC KMF, FMVzs KH-arkiv.l

3717772813. F0 och 86952 i sammanfattning Foreign Office.av
Östersjön,Studie beträffande14. sjökrigföring i södra Kungl. Sjökrigshögsko-

lan april 1955, Op 1955 Akt KH-arkiv; grundläggande synpunk-1-60, MS CM
försvarpå vårt särskilt med hänsyn till ledningsorganisation och sjöstrid-ter

skraftemas utnyttjande, PM till chefssammanträde 11.2.1964, bilaga till Linde-
malms dagbok.

15. Erlanders dagbok skriver29.11.1963. Erlander ambassadören i Washing-att
Gunnar Jarring, sig för förstasa gången pâ länge ha blivit mycket upprördton,

och skällt [attachén]...ut
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16. VPM 14.11.1953 Erik Grafström och Nils Malmfors rörande import tillav
Sverige över norska västkusthamnar, Delegerades för Trondheimsleden papper,
UDs arkiv.

17. Svenska marin- och flygstridskrafters insats i sjökriget under perioden efter
1960, FS 21.6.1954, Centralexp., serie B V, FS KH-arkiv.

18. CM framtidapå den krigföringen 5.6.1954, Op 1954, MS KH-arkiv;syn
BAV strategiska studie 7.2.1961, Op 1961, ibid.

Handbrev19. 23.1.1952 från marinattachén i Washington till chefen för För-
svarsstabens utrikesavdelning, serie E II, Fst KH-arkiv; Ericsons dagbok 24.6. 1-
957; även Handbrev 8.7.1953 från marinattachén i Washington till C FstU,se
kopia, HP UDs arkiv.1

20. CMs den framtidapå sjökrigföringen 5.6.1954, Op 1954, MS KH-syn
arkiv.

21. Strategiska studier och SSP 1960, FstPlan 27.1.1960, H 382,prognos
Chefsexp., serie B Fst KH-arkiv, och SSP 64 FstOpl ibid.;1964,nov
BAV strategiska studie 7.2.1961, Op 1961, MS KH-arkiv.

22. Allmän plan ñr verksamheten inom MDV MKV vid krigsfall SN,resp.
CMDV APKSO, CMDV APK53, MKV APK59, CMKV Strategisk studie
HOp 2 2.5.1962,22, samtliga i MKV KHarkiv.

23. Allmän plan för verksamheten inom MDV vid krigsfall SN50
CMDVAPK50 gälla fr.o.m. 15.12.1950, ibid.att

24. CM H Op K 643, 3.5.1952, MS KH-arkiv. Dessa anvisningar skulle över-
lämnas till baschef vid mobilisering, bilaga till CMDV H Op Kresp. se
1012.53, KrA.

25. CMDV APK53 fastställes gälla fr.o.m. 15.6.1953, MKV KH-arkiv.att

26. CM skrivelse 21.11.1956, H Op K ibid.191,

27. H Op K 411, 4.12.1956, ibid.

28. MKV APK59 G-plan H Op K 60, 1.7.1959, ibid.nr.-
29. BAVs strategiska studie 7.2.1961, H Op Z Op 1961, MS KH-arkiv.

Strategisk30. studie MKV H Op 2 22, 2.5.1962, MKV KH-arkiv.

31. Jfr Ericson 1968, 186.s.

32. denI preliminära versionen jfr 29 anfördes i sammanfattningen undernot
rubriken Samverkan med NATO följande. Den marinoperativa verksamheten
på västkusten under krig fordrar intim samverkan med NATO-myndighetemaen
i våra närmaste grannländer västerut. Det mig obekantär förberedelserom
härför gjorts i central instans. På min nivå kan jag emellertid endast konstatera
bristen på planläggning, såväl vad beträffar signal förbindelser och sambandsper-
sonal riktlinjer för operationemas genomförande över huvud. Enligt vad jagsom
har erfarit har åtminstone flygsidanpå sådan planläggning framskridit relativt
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denna för viktigahemställer få bli informerad i mig sålångt. Jag nämnareatt
fråga.

KH-arkiv.33. H Op K 627, 11.11.1961, MKV

påträffats i Försvarsstabens arkiv och är inte heller antecknat34. Brevet har inte
i Försvarsstabens diarier.

KH-arkiv.35. CMKV H Op K 73, 30.11.1961, MKV

ÖrlBoch stridsplan ñrKrigsfallsorder 310, C V36. CMKV 28.11.1964, HH
ibid.krigsfall 8.4.1968, OrlB Vl HH 310,II,

den brittiske marinattachén ifrån samtal mellan37. Rapport 28.4.1949ett
marinchefen Strömbäck, 188672,Stockholm och den svenske Helge F0 PRO.

Genevekonvention angående territorialhavet och38. Bekräftad 1958 årsgenom
det fria havet.

Torgils Wulff Handbok i folkrâtt under neutralitet och39. Stig Jâgerskiöld och
Stockholm uppl., 57.krig, 1971 års s.

Jägerskiöld m.fl. 1971, s.l3O40.

neutralitetsbestämmelser.Kk innefattande vissa41. 1938187

tillutländska örlogsfartygs och militära luftfartygs tillträdeKk 196636642. om
svenskt territorium m.m.

från samtal mellan den brittiske marinattachén i43. Rapport 28.4.1949ett
marinchefen Helge Strömbäck, 188672,Stockholm och den svenske F0 PRO.

Stockholmbrittiske marinattachéns i årliga den svenska44. Den rapport om
insånd 26.1.1950, No 39 83350, 37186952,marinen för F0 PRO.år 1949,

Sweden, Minute 9.3.1950, 37186 952,45. Naval talks with F0 FO PRO.

förstesekreteraren i Utrikesdepartementet ochUtredningsmân Per46. Angervar
Fogelberg.kommendörkaptenen Gunnar

Chefsexp.,47. 10.2.1950, E KH- arkiv.Fst

48. PM 1950, HP 50 D, UDs arkiv, RA.mars

49. Jungs dagbok 8.2.1950.

Önskemål Öresund Erlanders arkiv.50. beträffande F 82,16.1.1950,

51. Jungs dagbok 8.2.1950.

52. Erlanders dagbok 29.3.1950.

rörande53. 7.6.1951 från till Hanison, FO,Rapport ambassadör Farquhar ett
beskickningschefema i Oslo, Köpenhamn ochmöte 25 och 26.5.1951 med

Stockholm, 37194462,F0 PRO.

Ministry Defence sammanfattning hemligt arkivmaterial.54. of av
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Öresund,spänning Chefsexp.,55. CMs instruktion till CMDS vid serie Eav
KH-arkiv.Fst

Öresund, ibid.56. Plan för spänning MBS 23.2.1967,av

57. Ericson 1966, 212, 1968, 221.s.s.
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Åtgärder luftoperativa områdetinom det6.6

Allmänt6.6.1

Sverigesiguppfattadevärldskrigetandra utsattperiodervissaUnder av
omfattan-mindreellerförekomangreppshot. Därutöverakutför merett
dessaviktigasteDeneutral iteten.den svenskapåpåfrestningarde varav

mycket1940-43, dels deunder årentransiteringarnatyskadels de om-
1943-45Sverige årensödraöverflygningarnaallieradefattande av

Överflygningarna offensivadenbetydelse iåskådliggjorde den stort som
där-årtiondenaUnderför stormakterna.fåttredan dåflygkrigföringen

ytterligare.förstärkasbetydelsedennaefter kom att
sålun-slutskede komvärldskrigetsi andrakärnvapnenTillkomsten av

stormakternasförinomflygkrigföringenytterligare fokuserada ramenatt
vidinteräckvidd fannsmissiler med långBallistiskastrategier.samlade

hadeinledningsvisUSA,synnerhetgällde itid. Dettadenna mono-som
innebarstrategiutveckladeefter handoch attkärnvapnenpol på somen

kärnvapenveder-massivmedskulle mötasi Europasovjetisktett angrepp
utvecklingfortsatti sin tillleddeförhållandengällning. Dessa tur aven

fortfarande be-USAperioden 1945-55Underbombflyget.det vartunga
Storbritannien,allierade främsteuropeiskasinaflygbaser hosroende av
Sovjetunionen,huvudmotståndareninsatserNorge förockså motmen

flygetfickB52 1955flygplanstypen årinförandetoch medi enavmen
beroendelängresålunda interäckvidd. Maninterkontinental avvar

imellanlandning Europa.
in-strategiskavästligauppenbart, detbakgrunddenna attDet är mot

framgårluftrum, såsomhandlade dessgradSverige i högför omtresset
CouncilSecurityNationalamerikanskafrånpolicydokumentbl.a. av

förintresserade sigNSC.° meningigällde främst direktDetta man-
risker-förluftrummet ochsvenskagenomflyga detsjälvmöjligheterna att

indirek-deMen ävendetsamma.försökamotståndaren kunde göraattna
eventuellföljdtillluftrummetkontrolleneffekterna på sov-enavta av

uppmärksammades.territoriumerövring svensktjetisk av
militärasvenskaitidigt denuppfattadesförhållandenallmännaDessa

västmakternaanalysen bistånddetstod också klart eventu-Det att som
flygstrids-handladeväsentligenavdela för Sverigekunnaellt skulle om

iakttagelsenlågdettaBakomsjöstridskrafter.vissa attsamtkrafter ev.
kundeDessutom sär-i dessafanns främstvästliga styrkanden system.
i synnerhetområden,skildavittin iflygstridskrafter snabbt sättasskilt

vidtagits.hadeområdetaktuellaförberedelser i detvissaom
åtgärder fördiskussionensvenskabakgrund kom dendennaMot om
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underlätta mottagandet bistånd utifrånatt materialiseras främst påattav
flygkrigföringens område. Några planer för samverkan med utländska
flygstridskrafter har inte påträffats sig i Flygstabens eller i eskader-vare
stabernas arkiv. Enligt vad uppgivits till kommissionen flertalettsom av
flygofficerare under 1950- 60-talenoch tjänstgjorde i viktiga be-som
fattningar på central och regional nivå skall någon sådan planering inte
heller ha förekommit.

6.6.2 Stridsledning och samband m.m.

Bakgrund

Alltsedan andra världskriget har den tekniska utvecklingen möjliggjort
allt avancerade för ledning flygstridskrafter från lednings-systemmer av
centraler på marken. Detta har gällt åtminstone i den militärtekniska
miljön Väst- ochöver Nordeuropa samt Nordamerika. Från början av
l950-talet började Sverigeäven anskaffa sådana radaranläggningar som

förutsättningarna för modern stridsledning. ochI med detvar en av suc-
cessiva införandet 1960-taletpå det avancerade stridsledningssystemetav
STRIL 60 kom vårt land inta internationell tätposition inomt.0.m. att en
området. viktigasteDe komponenterna i detta stridslednings-system var
centralerna ofta insprängda i berg, radarstationerna olikasamt sam-
bandssystem. De sistnämnda skulle säkerställa kontakten dels mellan
olika anläggningar på marken inklusive flygbaserna, dels mellan led-
ningscentraler och flygplan. Stridsledningscentralerna hade därvid den
centrala ledningsuppgiften dels i taktisk mening, dels i nöd- och rädd-
ningssammmanhang.

Informationsöverföringen hade höga krav tillförlitlighet,på snabbhet,
sekretesskydd och motståndskraft fientlig inverkan. Mot denna bak-mot
grund byggde flygvapnet med på l950-talet särskilt faststart ettupp
radiolänknät, kompletterat vissa fasta telefonförbindelser, kopp-av som
lade de viktigaste knutpunkterna ledningscentraler, radarstatio-samman

flygbaser.ner,
Karakteristiskt för tekniken vid denna tid dvs. 1950- och 60-talen var
överföringen information från radarstationernaatt till stridslednings-av

centralerna krävde mycket sambandskapacitet, s.k. bredbandigstor
radiolänk. Det sålunda inte möjligt överföra radarbildernasattvar sam-
lade information med enklare teknik, exempelvis smalbandig radiolänk
eller fasta telefoniledningar. förhållandeDetta är väsentligt för förståelse

karaktären möjlig samverkan med grannländerna.av av
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Radioldnlcrtatet, inklusive det interskandinaviska telesambandet

Kommissionen har inhämtat uppgifter det fasta radiolänknätetsom upp-
byggnad från olika tidigaremed tjänstgöring vid Försvaretsexperter
materielverk och Flygvapnet. Följande framkommithar intresse förav
kommissionen.

Det har bekräftats fasta teleförbindelser till Norge och Danmarkatt
funnits uppkopplade alltsedan l950-talet. Förbindelserna uppfördes med
hänvisning till det interskandinaviska flygräddningssamarbetet SVENOR-
DA. Inledningsvis bestod sambandet fasta trådförbindelser, dessaav men

efter hand 1950-taletunder smalbandiga radiolänkförbindel-ersattes av
ser.

förstaDen länkförbindelsen uppfördes från sambandsknutpunkt ien
södra Sverige till Danmark. Förbindelse kunde därmed etableras från en
lämpligt belägen ledningscentral, alternativt från flygbas i Sydsverige,en
till motsvarande på Själland. Kapaciteten i länkförbindelsen tvåvar
talkanaler, kapacitet kvarstod oförändrad länkutrustningennären som
moderniserades vid slutet 1960-talet.av

En motsvarande förbindelse mellan Västsverige och södra Norge till-
kom något 1950-taletpå och hade kapacitet, talkana-tvåsenare samma
ler. 1960-taletPå utökades denna kapacitet i samband med modernise-en
ring till fyra talkanaler.

slutetMot 1960-talet upprättades därutöver radiolänkförbindelseav en
mellan mellersta Sverige Härjedalen-Jämtland och mellersta Norge.
Den möjliggjorde samband dels mellan svenska och norska lednings-
centralerflygbaser i detta område, dels via vidarekoppling inorröver-
de nationella sambandsnäten i land mellan motsvarande funktionerresp. -
i Sverige och Norge. Den totala sambandskapaciteten iävennorra var
detta fall fyra talkanaler.

Vid konstruktionen Förbindelserna hade varit mån detattav man om
inte skulle möjligt från dansk sidanorsk automatiskt kom-attvara resp.

vidare i det samlade svenska militära telenätet. Förbindelserna hadema
därför avslutats fysiskt i ändpunkt svensk sida.på Det dockresp. var
möjligt efter särskilt beslut koppla förbindelserna vidare i det svenskaatt

Motsvarandenätet. eller omedelbara möjligheter till vidarekopp-mer- -
ling förelåg uppenbarligen dansk ochpå norsk sida.även

Militär depå interskandinaviska radiolänlçförbindelsernasyn

Förekomsten de fasta radioiänkförbindelserna till Norge Dan-av resp.
mark har berörts relativt antal med anknytning tillett stortav personer
flygvapnet, Försvarsstaben och det politiska beslutssystemet kom-som
missionen utfrågat.
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Enstaka tekniker bland dessa har hänvisat enbart till flygräddnings-
motivet bakomlänkförbindelserna, medan huvudparten haft uppfattningen

dessa skapade handlingsfrihetäven föratt samverkantypen annan av
med Norge och Danmark vidarekoppling, med andraävensamt, genom
västländer.

Något olika bedömningar har redovisats vad det erforderligaavser
antalet talkanaler för flygräddningsuppgifterna. En befattningshavare har
sålunda detta krävde endast någon enstaka talkanal,menat att en annan

två kanaler nödvändiga för väderinformationatt för egentligvar resp.
räddningskommunikation, och ytterligare har högst elleransett att treen
fyra kanaler erfordrades.

Ett de intervjuade har särskilt tillfrågats det möjligtpar av attom var
överföra radarstationernas grundinformation, dvs. själva radarbilderna

,till Norge och Danmark. Dessa med mycket ingående kun-personer,
skaper i frågan, har båda understrukit detta helt uteslutet eftersomatt var
bredbandiga länkförbindelser till grannländerna inte fanns.

Övrigt

Kommissionen har undersökt i vad mån det förekommit något intresseav
vår synvinkel mellan Sverige och andra länder avseende samordningur
landnings- och navigeringssystem sambandssystem mellan flyg-samtav

plan och markkontroll. Det har konstaterats, Sverige efter hand påatt
1960-talet övergick från VHF-teknik till UHF-teknik för sambandet, och

NATO tidigare hade gjort motsvarande byte.att Intet har emellertidett
framkommit tyder på åtgärdenän rutinartad ochannat vä-attsom var
sentligen motiverad den tekniska utvecklingen i allmänhet.av

Kommissionen vill med avseende på navigationssystem också hänvisa
till vad under 6.5.4sägs nedan C.Loran S.k. IK-system berörssom om
nedan i avsnitt 6.5.3.

Sammanfattning

Kommissionen konstaterar det sedan 1950-talet funnits fasta signal-att
förbindelser uppkopplade till Norge och Danmark, möjliggjortsom
överföring talinformation och enklare datainformation.av

Kommissionen konstaterar vidare det helt uteslutet medatt attvar
hjälp dessa förbindelser överföra radarbilder. Därmed saknadesav
också förutsättningar för långtgående integration luftförsvaren,en av
exempelvis i form stridsledning västliga jaktflygplan från lednings-av av
centraler i NorgeDanmark med utnyttjande de svenska radarbilder-av
na.

Vad förbindelsekapaciteten finner kommissionen denna iavser att
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kravväl motsvarade defallet Danmark mellerstanorra Norge somresp.
flygräddningsuppgifterna. fallet södra Norgeställdes l noteras enav

begränsad överkapacitet två talkanaler.
utnyttjats sällanKommissionen samtidigt länkarnaatt ytterstnoterar

tillhandahållitdärför samtidigtflygräddningsuppgifterna, och deför att
signalmening enklare informationför utbyte ikapaciteten av annan,

uppgivit kompletterande syfte medflertalet intervjuadenågot somsom
information i stridsled-sådan enklareförbindelserna. Ett exempel på

karaktären fientligtallmänna uppgifter påningssammanhang är ettom
flyg-egnaallierades planeradeeller informationangreppsföretag om

företag.

IKIdentifiering flygplan6.6.3 m.m.av

Bakgrund

världskriget genomgripandeinnebar andraflygkrigföringens områdePå
flygoperationer och flygstriderförekomförändringar. förstaFör gången

inblandade. Samtidigtmed IOOO-tals flygplan100-tals eller till ochmed
flygstridsledningensavgörande genombrottinnebar perioden ett

Därmed kunde såväl luftför-introducerades.område i och med radarnatt
till motverkan angripandeluftvärn ledas från markensvarsflyg avsom

bombflyg.
bekämpadesstridsmiljön ledde till målkomplicerade mångaDen att

sökteföljd, vilket i sinmisstag med förluster mötaturmanegna somav
Idén därvidinföra olika identifieringssystem. attatt egnavargenom
radiosignal från marken,med vissflygplan skulle, då de belystes en

svarssignal informeradeifrån sigautomatiskt attom man varsomge en
därför engelska IFF,fiende. Dylika benämns påvän och inte system

beteckningmotsvarandeof Friend Foe. På svenskaIdentification äror
för IgenKänning.där IKIK-system, står

eller till och medgivetvis enderaeftersträvade störaMotparten att
med efterdärförDessa komhärma viss IK-system. attparts omgesen

föremål för intensiv under-samtidigtökande sekretess och blevhand
krigföring inom signalområdetytterligare i dennarättelsetjänst. Ett steg

minskasignaleringen föreftersträvade koda stör-blev attatt attman
ningsriskerna.

militärtsekretessen harkodningen och den allmännaSå pånär ettsom
utnyttjas rutin-idag likheter med deIK-system systemstora numerasom

består delsflygtrafikledningen. sådantmässigt i den civila Ett system av
i sinradarstation marken,interrogator till påtillsats en s.k. somenen

stridsled-trafikledningscentral militärtförbindelse medistårtur enen
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ningscentral. På varje flygplan finns dessutom s.k. transponder,en som
före flygning ställs anvisadpå frekvens.Trafikstridsledningen kanen
med dessa hjälpmedel sinapå radarskärmar få uppgift aktuelltettom
flygplans position, höjd och identitet.

Studier IK-system inleddes för Sveriges del redan före slutetav av
andra världskriget och utvecklingen fortsatte därefter under hög sekre-
tess.

IK-utrustning deti svenska försvaret

Inledningsvis efter andra världskriget saknade Sverige förmåga till-att
verka IK-system, och hänvisad till sådant kunde köpasegna man var som

surplusutrustning från västmakterna. Ett tidigt västallieratsom system
Typ MarkIII III inköptes också i viss omfattning och torde ha utnytt-
jats åtminstone försöksvis inom flygvapnet och, i någon inommån,
marinen flottan. Det självklartär dessa innebar betydandeatt system ett
beroende dvs.väst, USA och Storbritannien. Man ocksåav av ut-var
lämnad sådana möjliga sekretessläckor mellan stormakterna sådana
visade sig förekommasmycket riktigt skulle begränsa intesom men-
helt eliminera IK-systemens krigstida effektivitet.-

Mot slutet 1940-talet inleddes, enligt intervjuuppgifter från fleraav
befattningshavare inom det svenska försvaret, studier i syfte siktpåatt
anskaffa Årsvenskt IK-system, oberoendeett eget stormaktssystemen.av
1957 hade arbetet drivits långt,så kunde värdera den svenskaatt man

benämnd projekt 535prototypens prestanda och jämföra dessa med- -
egenskaperna hos västligt Mark Xett vidare-system som var en
utveckling det äldre Mark III.av

Kommissionen har tagit del dokumentation från Flygstaben ochav
Flygförvaltningen från åren 1958-61 avseende dels systembedöm-m.m.
ningar i för projekt 535 och Mark X,stort dels rörande den fortsatta
handläggningen anskaffningsfrågorav m.m.

En samlad stabsbedömning

Flygstaben gjorde i början 1958år Övergripande systembedömningav en
beträffande IK-utrustningf Av denna framgår varken det svenskaatt
projekt 535 eller det amerikanskbrittiska Mark X ansågs uppfylla alla
krav. Med hänsyn till IFF Mk X tillgängligtär i fullatt utsträckning
för svenska FV ansågs projekt 535 erbjuda de flesta fördelarna. Av ett

dokument framgår begränsningenannat avseende Mark Xatt avsåg, att
Storbritannien tills vidare inte berett tillhandahålla viss särskildattvar en
kodningsutrustning för Mark X.

Förutsättningen för införa projekt 535 bedömdes emellertidatt che-av
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fen för flygstaben bl.a. frågestati0ner till Mk installeraslFF Xattvara
på vissa markradarstationer. Bakgrunden till detta de operativa kravvar

lK-utrustningen, också beskrivspå i det aktuella dokumentet, ochsom
bl.a. kunna särskilja inte bara och fiende, ocksåvän vänatt utansom var
allierad.och Den bakomliggande bedömningen följandevar

torde för luftförsvarDet chanser det vårt berördastora attvara av
luftrummet kommer genomflygas allierade fpl.att av ev

Dokumentet avslutades med synpunkter erforderligpå provverksamhet
för projekt 535 och Mark föreslogs denna skall förläggas tillX. Det att

viss radarstation i Ostsverige.en

handläggningFortsatt

Kommissionen har kunnat följa fortsattaden handläggningen lK-av
utifrånärendet tiotal handlingar från 1958-61,årenöppnaett numera

Krigsarkivetförvarade vid framgårAv dessa bl.a.
brittiska teleföretagetdet Marconi 1959 lämnade förslag tillåratt ett-

IK-system för Sverige; förefaller utgjortsha Mark Xsystemet att av
i grundversion,

från svensk sida försökte tillgång också till den särskildaatt man-
kodningsutrustningen,

flygflottiljen Fl 1 1961 tilldelades viss flygburen transponderut-åratt-
rustning, skulle användas för försök markstationer,gentemotsom
varvid det dessa dvs. Mark X kommer i visst antalatt attuppgavs
införlivas med luftbevakningsorganisation;FV det framhölls i sam-
manhanget flygburnade svarsstationerna kommer bäras detatt att av
civila internationella trafikflyget,

drygt tiotal ingenjörer teknikeroch F2, F13 och Flygför-att ett ur-
valtningens dåvarande centrala verkstad i iArboga början 1961årav
erhållit utbildning Markpå X,

Svenska Radioaktiebolaget i oktober offererade femåratt samma-
exemplar Mark till Flygförvaltningen,X med option för ytterli-av en

fyra,gare
Flygstaben i månad beslutade dra anskaff-att attsenare samma ner-

ningen till enda station, skulle utnyttjas för under deen som prov
Som skäl föråren. de ändrade planerna möj-närmaste 1 attangavs

ligheterna med relativt begränsat antal Mark X åstadkommaatt ett en
förbättrad samverkan mycket små, 2 den civila användningenattvar

Mark tedde sig 3X osäker, Flygvapnets hårtattav resurser var an-
strängda. I sammanhanget påpekades ytterligare Mark X kunde bliatt
aktuella i samband med anskaffning radarstationer.av nya
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Övriga svenska uppgifter

Kommissionen har intervjuat antal svenska officerare och teknikerett
Äveninom militärflygområdet IK-frågor. minnesbilderna frånom om

den aktuella tidsperioden inte varit särskilt detaljerade, har följande
synpunkter intresse framkommit.av

IK-frågorna kan betydelse vid eventuell flyg-storanses vara av en
samverkan med andra diskuteradesDe under 1960-talet vidstater.
flera tillfällen nivåpå hög i Försvarsstaben.

offensiva ellerVid flyguppdrag vare sig svenska eventuell alliera-
de det inte alltför problematiskt vid företagsstarten ochattvar an-
flygningen målet hålla reda de olika flyplanenspå identitet.mot
Större skulle problemen vid återflygningen, då flygrutter ochvara
flyghöjder nödvändigtvis skulle bli bestämda taktiska omstän-av
digheter. I synnerhet i denna fas flygföretag IK viktigtettav var
för förhindra oavsiktlig bekämpning från jakt och luft-att egen
varn.
Om utländsk IK-utrustning i akutnågot läge kom levererasatten
till Sverige, skulle det, givet viss utbildning och allmän förtro-
genhet med knappast ha tagit något dygnänsystemet, attmer
installera den föga skrymmande utrustningen aktuellapå radar-
stationer.

Brittiska uppgifter

Kommissionen har också haft möjlighet del protokoll från deatt ta av
brittiska försvarsgrenscheferna, Chiefs of Staff, berörande IK- IFF-

Protokollen väsentligen 1950-talet. De vidIFFsystem. tar ettavser upp
betydande antal tillfällen, vilket rimligtvis återspeglar frågans betydelse.
Av dokumentationen framgår bl.a. Mark infördes iX det brittiskaatt

USAFförsvaret 50-talets mitt, antal efter iår Redan vidmot ett motsv.
tid Sovjetunionen,denna grundversionenansågs känd vilketvara av

föranledde vissa begränsningar i den tänkta krigstida användningen.
Parallellt med införandet pågick arbetet med Selective Identificationen
Feature SIF, vilken säkerligen begränsaavsåg Sovjetunionens möj-att
ligheter till motverkan SIF torde identisk med den kod-systemet.av vara
ningsenhet berördes i den svenska dokumentationen.som

År 1959 konstaterade USA i samarbete Storbritannienmedattman,
och XII°.Kanada utvecklade modell IFF, benämnd Mark Denen ny av

vidareutvecklingnärmast Mark X och skulle införas isnarastvar en av
det amerikanska flygvapnet. Royal Air Force begärde den skulle in-att
troduceras i det brittiska luftförsvaretäven i början 1960-talet. Detav
antyddes längre siktpå eventuellt kunde komma görasatt systemet att
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tillgängligt för andra europeiska stater.

Sammanfattning

Det framgår den refererade svenska systembedömningen frånav ovan
1958, det ansågs väsentligt identifierakunna eventuella allieradeatt att
flygplan, detta med hänsyn till sannolikhetenden höga luftrumvårtatt
i krigssituation skulle komma genomflygas sådana. Dennaatten av
generella bedömning ligger iväl linje med den övergripande analysen av
biståndsfrågan i 1955 försvarsberedning.års

Det framgår också 1961 planerade för anskaffningåratt ettman av
antal Mark till deX svenska radarstationerna, och försök skulleatt ge-
nomföras med utrustningen. Vidare utbildades viss personal för kunnaatt
sköta utrustningen.

Sent reduceradesår ambitionen, framgår det föregåen-samma som av
de. Som första skäl för detta möjligheterna med relativtatt att ettangavs
begränsat antal Mark åstadkomma förbättradX samverkan tedde sigen
mycket små. Det kan emellertid knappast ha varit själva antaletså, att
Mark kritiskt, eftersomX räckvidden för allt dömasystemet attvar av

En förklaring sig rimligare i ljuset de brittiskastor. tervar annan av
uppgifterna USA och Storbritannien skulle inom kort tillgå detöver nya

Mark skulle möjlighetenXII. Därmed borta medsystemet snart attvara
hjälp markbaserad X-utrustningMark identifiera västligt bombflyg påav

det svenskaväg luftrummet. En bredare Mark X-anskaffninggenom
skulle därför endast tillfälligt ökade samverkansmöjligheter.ge

Kvar stod emellertid tidigare, inteden väsenskilda versionen Markatt
X hade i Sverige och personalprövats hade utbildats den.på Detatt
skulle, enligt tekniker kommissionen varit i kontakt med, denmotsom
bagrunden ha varit tämligen enkelt modernare utrustningatt montera en
Mark XII, sådan i framtida läge hadenågot tillhandahållitsom en
Sverige. Det förutsattes vissa europeiska ATO-länderN skulle tillfö-att

utrustningen först i krissituation.ras en
Kommissionen konstaterar Sverigedenna bakgrund demot att genom

vidtagna åtgärderna på lK-området sigskaffade teknisk handlingsfriheten
för övergripande beslut i frågan fattades snabbt kunna etableraatt om- -

förmåga identifiera eventuella västliga allierades flygplan omnäratten
dessa flög Sverige.över
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6.6.4 Loran C

Bakgrund

C LORAN förLoran torde LOngstå RAnge Navigation är ett urspung-
avstånd,ligen amerikanskt radiosystem för navigering på intestora

olikt det i Sverige kända DECCA-systemet arbetande med lägremer men
radiofrekvenser cza 100 kHz, dvs. långvågsområdet. Därmed har Loran
C också räckvidd, fåtalså med stationer kanstörre täckaatt ettman
exempelvis hela Norska havet. Under uppbyggnadsfasen fick USA våren
1960 tillstånd utföra kalibreringar i Stockholm Brommaatt systemetav
flygplats och Göteborg Torslanda flygplats.

Efter hand har det framkommit inledningsvis det in-näratt systemet
fördes hade helt eller till övervägande del militära syften. Dessa avsåg
precisionsnavigering dels för de amerikanska strategiska ubåtarna, dels
med hög sannolikhet också för amerikanska flygstridskrafter.

kommissionensFrån utgångspunkter det i första handär angeläget att
söka bedöma, i vad kalibreringen i Sverigemån kan led iettses som
förberedelser för operativ samverkan. Därtill det angeläget fåär att
klarhet i dels vilken föreställning syftet med Loran C fanns iom som
Sverige vid den tidpunkt då kalibreringen medgavs, dels hur dessa upp-
fattningar kommunicerades olikamellan berörda parter.

Teknisk-militära förhållanden

C hade föregångare redan under andra världskriget.Loran Under 1950-
italet föregångare, A, allmänt bruk inom NATO-staterna.Loranvar en

Utvecklingen själva C ägdeLoran under andra delen 1950-av rum av
talet och byggdes i det nordatlantiska området under årensystemet upp
1959-60 Coast Guard.under ledning US Huvudbeställare USav var
Navy. Dess grundsyfte få fram förnavigeringssystem deatt ettvar
amerikanska strategiska ubåtarna, möjliggjordeprecisionsbestämningsom
några hundra fel vid avskjutning ballistiska missiler. Norskameters av
havet vid denna tid viktigt operationsområde ubåtar.för dessaettvar

Till följd frekvensenden låga radiosignalerna i viss månträngerav
ned i havsvatten. innebärDetta ubåt kan navigationsdataatt ta emoten

i grunt undervattensläge.även
Det något oklart hur intresset inom US Airär Force understort var

själva uppbyggnadsperioden. tidigtFör amerikanskt flygvapenintresseett
talar några de tidigare anskaffningsbesluten fattadesatt gemensamtav
inom hela det amerikanska försvaret, Joint Chiefs of Staff. ameri-Enav
kansk källa har vidare uppgivit C huvudsystem förLoranatt ettvar
långdistansnavigering inom Air under 1960- och 70-talen.Forceäven
Systemet skall sålunda under Vietnamkriget varit väsentligasteha det
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navigeringshjälpmedlet för de bombningarna.amerikanska

Uppbyggnaden i Norge

Uppbyggnaden Loran C krävde vissa sändarstationer byggdes bl.a.attav
Norska havet. I sina kontakter med bl.a. Norge åberopaderunt USA som

huvudmotiv efterhand skulle bliett väsentligt föratt den civilasystemet
sjöfarten, vilket i och för sig visade sig bli fallet först långtmen senare,
på 1970-talet. Inledningsvis förefaller de militära intressena ha domi-att

helt. I de officiella amerikanska kontakterna mednerat Norge uppgavs
bl.a. bliavsågs medel för precisionsnavigeringatt systemet i sambandett

med bottendjupsmätningar i bl.a. Norska havet, djupuppgifter i sinsom
skulle kunna utnyttjas vid navigeringentur ubåtarna.av

I vad mån Norge informerades det verkliga syftet, Loran C iattom
direkt mening skulle precisionsnavigeringshjälpmedelutgöra i krigett
främst för de strategiska ubåtarna, något oklart.är I öppenen numera
norsk utredning från 1975 konstateras emellertid saken behandladesatt
i Regeringens sikkerhetsutval den 3 juli 1958 Forsvarsminister Handalg
opplyste Loran C saerlig amerikansk prosjektat tilknytningetvar uten
till NATOs Loran-kjede. Statsråden hadde ikke detaljerte opplysninger

hva anlegget skulle brukes til, gikk fra det skulle tilom ståut atmen
rådighet for SAC Strategic Air Command for den amerikanskeog
marine. hör tillDet bilden sekretessen hög,så Norgeatt underattvar
inga omständigheter fick frågan med NATO-stater.andrata upp

Under därefteråren byggdes sedan sändarstation i Lofotenom-.a. en
rådet och mottagarstation Jan Mayen.en

Amerikanska kontalaer med Sverige

börjanI år 1960, Loran Cnär redan i drift och sekretessenav var om
dess existens inte längre upprätthölls, gjorde USA framställning tillen
Sverige och samtidigt till antal andra västeuropeiska länderett att
kalibrera även över vårt land. Loran C omnämndessystemet i underlaget
från Washington till de amerikanska beskickningarna helt allmänt som

navigeringssystem för fartyg och flygplanett iöver Nordatlanten, Nor-
Östersjön.ska havet, Nordsjön och Systemet betydligtuppgavs vara

bättre det redanän existerande Loran A. Någon hänvisning till militära
tilllämpningar förekom inte.

Kalibreringen önskvärd för uppnå maximal noggrannhet ochattvar
avsågs gå tillså flygplan med mätutrustning skulleatt ett uppställas i ett
exakt inmätt läge på Bromma Torslanda flygplats, varefter Loranresp.
C signalerna skulle avläsas.

Ärendet handlades UD, inhämtade yttranden från bl.a. För-av som
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svarsstaben. enligt amerikanskakonstaterade detFörsvarsstaben att
användas för navigeringC bl.a. kundeframgick Loranpressuppgifter att

framhöll dockPolaris. Manmed kärnvapensystemetutrustadeubåtarav
Polaris, efter-samband medkunde iknappastkalibreringarna sättasatt
Östersjön.iskulle Detosannolikt Polarisubåtarnadet att opereravarsom
bedömning.ha varit helt riktigkonstateraskundesistnämnda ensenare

ansökantillstyrkte den amerikanskaKommunikationsdepartementet
Luftfartsverket.yttrande frånstödmed ettav

tillstånd genomföraUSAbl.a. detta underlagbasisPå attgavsav
kalibreringarnaf diskuteratsemellertid fråganDessförinnan hade av

förtydligt bevisberedning, vilketallmän ärregeringen i attett manen
Östenframgår ocksårutinfråga. Dettauppfattade detinte avsom en

USA gjortefteråt noterademånaderdagböcker där han någraUndéns att
mätningar. Undén skrivergeodetiskavissaframställning agomen

avgörande, då ärendetmedskulle delaville regeringenatt] ansvaret ett
bifall och ingen invänd-Själv lutade jagsvårgenomträngligt.förefaller

° undertill stånd året.Kalibreringarna komning. senare
Försvarsstabende tjänstemän vidintervjuatKommissionen har en av

siginte påminnatill har kunnatdelaktig i yttrandet UD. Dennesom var
Cmöjliga användningen Lorandeninom staben diskuteratatt avman

i operationeramerikanska flygvapnetnavigeringshjälpmedel för detsom
i sammanhanget påpekatsvenskt luftrum. hari Hannärheten att enav

ichefernahemma hos de högstafrågan skulle ha hörtsådan aspekt av
försvarssystemet.

MartinF OA Fehrm harforskningsanstaltchefen för FörsvaretsFörre
fullständigt klart förvid FOA hadeuppgivit,för kommissionen att man

destrategiska bombflygetbetjäna såväl detCsig Loran avsågsatt som
strategiska ubåtarna.

Åström, politiskachef för denaktuella tidenvid denSverker varsom
i tidningsartikel kommenterat ären-vid har 1991avdelningen UD, år en

följandedet på sätt.
Sverige.riktigt flygahemställde mycketAmerikanerna överatt
sigFörsvarsstaben yttrade ochochKommunikationsdepartementet

skulleC eventuelltStaben lade till Loraninga invändningar.hade att
detPolarisubåtar,för navigeringanvändaskunna att varmenav

operationer i Ostersjöområdet.förosannolikt sådana båtaratt avses
möjligt svenskapositivt. deöverraskande Detblev inte ärBeslutet att

ifall för godtrogna. Men någonmyndigheterna i detta att rege-var
hjälp militärlämna amerikanernaskulle ha velatringen medvetet av

uteslutet..betydelse är
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Sammanfattning

Kommissionen konstaterar Loran C betydelsefullt navigations-att ettvar
för såväl de amerikanska strategiska ubåtarna det amerikan-system som

ska flygvapnet. Kalibreringen i Sverige får ha saknat all betydelseanses
Östersjöni relation till ubåtarna, eftersom kunde uteslutas som opera-

tionsområde för dessa.
Däremot kommissionen kalibreringen CLoran särskilt iattanser av

anslutning till den svenska östkusten kan ha utgjort icke obetydligtett
bidrag till det amerikanska flygets möjligheter till precisionsnavigering

Östersjöområdeti och kringliggande landområden. förbättradeDen
precision uppnåddes med Loran C kan för bombflygets del bedömassom
ha haft betydelse med avseende insatserpå såväl med kärnvapen som
med konventionella stridsmedel. Dessutom kan precisionen ha varitantas

Östersjöområdet.värdefull vid spaningsflygningar i Detta leder samman-
till slutsatsen, kalibreringen hade betydelse för effektentaget att av

främst det s.k. indirekta understöd kommissionen berört i avsnittsom
3.3 och återkommer till i sina samlade värderingar.

Kommissionen kan konstatera, det stod klart för FOA, Loranatt att
C kunde utnyttjas även det amerikanska flygvapnet. Kommissionenav
har däremot inte funnit belägg förnågot denna kunskap överförts tillatt
Försvarsstaben i samband med den amerikanska propån eller på annat

tillgänglig isätt staben. Ingenting har heller framkommit tydervar som
frågan detpå amerikanska flygvapnets användningatt Loran Com av

diskuterades i kontakter mellan försvaret och regeringen vid den aktuella
tidpunkten.

6.6.5 Flygbaser m.m.

Bakgrund

Efter successiv uppbyggnad alltifrån krigsåren framstod det svenskaen
flygvapnet i början 1950-talet de starkaste i Västeuropa,ettav som av
överträffat bara Storbritanniens. vid dennaRedan tid hade Flygvapnetav

speciell svensk profil skilde sig från de västliga stormakternas.en som
Tyngdpunkten låg sålunda i utsträckning luftförsvar,större på flyg-och
planen hade i allmänhet relativt begränsade räckvidder, relaterade till de
svenska försvarsbehoven. Som följd härav de svenska flygplanenen var
exempelvis J29 Tunnan lätta, vilket ledde till begränsade krav

Ävenbanlängd och -bärighet vid de flygbaserna.svenska det medeltunga
attackflygplan infördes 1950-taletunder A32 Lansen hadesom senare
måttliga baskrav, dessaäven påtagligt översteg Tunnans.om

Västflyget utvecklades samtidigt vidare utifrån erfarenheter från andra
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offensivafokuseras allt detkom påvärldskriget. Intresset tungaatt mer
räckviddlastförmåga och i synnerhet hosAmbitionerna vad gälldeflyget.

där mittenytterligare till lägeutvidgadesbombflyget ett motmansenare
B52 amerikansk sida.introducerade flygplanstypen på Den1950-taletav

USA-Sovjet-flygning ochnormala betingelsermedgav under tur retur
Även bombflygeteskortjakt förmellanlandning. denunionen utan som

krävde relativtmitten 1950-taletåtminstoneaktuell storat.o.m. avvar
flygplans-till ochdärmed i allmänheträckvidder och ledde större tyngre

flygplanstyperSverige. Samtliga dessautnyttjadesvadäntyper avsom
basprestanda i vadhöga krav på avsågsålunda med svenska måtthade

bombflyget, också banbred-i frågabanlängder och -bärighet samt, om
der.

samverkan med det västligadet klartbakgrund stårMot denna att en
i sådansvenska baser den månutnyttjandeflyget i form enavav -

tillräckligt dimensione-dessaaktualiserade fråganövervägdes varom-
övervägandenKommissionen har granskat vilkaändamålet.rade för som

startbanor ochutbyggnad basernasvästsamverkan vidgjordes avom
Kommissionen redovisar i detvidtogs.praktiska åtgärdervilka som

avseendeoch åtgärder, bl.a.andra övervägandenföljande också arrange-
ha haft bäring påtankning flygplan, kanför gemensamt ut-somavmang

med västmakterna.nyttjande flygbaserav

överväganden flygbasermilitär avseendehög civil och nivdpå

kommissionen tillsattes1992 strax innanradiointervju vårenI upp-en
perioden 1961-67undergeneralen Carl Eric Almgren, varsomgav

längre i syftestartbanornaFörsvarsstaben, söktechef för göraatt man
Åtgärderna skall haNATO-flyg.skulle utnyttjasdessa kunna ävenatt av

Sverige och hai olika delartiotal flygbaserberört knappt avsettett av
attackflyg.jakt-amerikanskt såväl som

kommissionen och dåframträtt införhar ocksåCarl Eric Almgren
primära syftet medmed följande.ovanstående uppgifter Detkompletterat

svenska flygvapnetsföretogs tillgodose detutbyggnaderde attsom var
ombeväpnade vioch framåttid från 1950-talets slutbehov. Vid aktuell

startlandningssträckor ochtill flygplan krävde längreflygvapenvårt som
attackversionen flyg-särskiltbanor. Härmed tordekraftigare avavses

medvetensamtidigt,konstateradeplan 32 Lansen. Han att omman var
skulle banutbygg-kom till hjälp,i fall främmande makt vår sådetatt en

detta syfte skalli sammanhang. Mennaden kunna utnyttjas dettaäven
inte ha varit det primära.

till västliga stormakternaroll i förhållande desvenska flygbasernasDe
fråga i diskussioner mellanuppenbarligen viktigfrämst USA var en

världskri-de första efter andraförsvarsledningarna under årenochstats-
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ÖBVid föredragning Jungget. och försvarsstabschefen Swedlunden av
för regeringen den 20 april 1948 militära strategiska förhållandenom
berördes bl.a. västmakternas intresse de svenska flygbaserna. Enligtav
en uppteckning sig följande samtal.utspann

Statsminister Erlander Har OB studerat baseringen västmaktsflygav
istörre sammanhang
0B På grund frågans ömtåliga och flertal utrednings- ochnaturav ett
kommittéuppdrag har icke möjlighet funnits studeradenna fråga.att
Om statsministern ställde denna uppgift 0Bpå skulle 0B självfallet
med glädje igångsätta sådan utredning.en
Statsminister Erlander Försvarsstaben bör fortsätta studera fråganatt

amerikanska baser i Sverige, särskilt med hänsyn till vad detta kanom
komma kosta USA och fördelarnaatt tillräckligtär förom stora att
motivera kostnaderna. Uppdraget kommer formulerasnärmare ochatt

0B.överlämnas till

Olle Karleby statssekreterare i Försvarsdepartementet under periodenvar
1953-59. Han har för kommissionen uppgivit utbyggnaden svenskaatt av
flygbaser 1950-taletpå hade två motiv. Det tillattena var anpassa en
utveckling det svenska flygvapnet flygplanstyper krävdemotav som
längre och bärigare banor. Det andra kunna eventuelltatt mottavar
allierade flygplan.

F. högerledaren Jarl Hjalmarson har för sin del 1955 årsuppgett, att
försvarsberedning fått militär redogörelse för hur redan förstärkten man
och förlängt vissa banor med tanke på eventuell västsamverkan. Så vitt
Hjalmarson minns informationen inte upphov till några invändning-gav
ar.

Stig Synnergren, överbefälhavare åren 1970-78, har för kom-,som var
missionen uppgivit utgående från erfarenheternaatt från andraman,
världskriget, hade planering för i beredskapsläge kunna byggaatt etten

vissa flygbaser, så dessa skulleut kunnaatt ochstörreta emot tyngre
flygplan. Förberedelserna avsåg sålunda såväl banlängder banornassom
bärighet.

Kommissionen har utfrågat ytterligare antal höga befattningshavareett
med tidigare anknytning till Flygvapnet Försvarsstaben flyg-resp. om
basfrågorna. Flera de intervjuade har framhållit, det svenskaav att
baskoncept utvecklats successivt under många år haft sådansom en
grundstruktur med många ochsmå spridda baser, det faktisktatt var

försvåraägnat samverkan med främmandeatt länders flygstridskraf-en
ter.

Det har vidare framhållits, den civila luftfartens intressenatt påverkat
dimensioneringen åtskilliga flygfält. Detta gällde exempelvis Luleå,av
Östersund, Ängel-Kramfors, Växjö, Kalmar, Halmstad, Ronneby och

Ävenholm. krigsuppgifterna för civilflyget har därvid in.vägts
fråganI i den konkreta planeringen tagit hänsyn tillom man att ut-
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militärflygfälten harutnyttja de svenskaskulle kunnaländska flygplan
officerarna harde tillfrågadevarit delade. Någon övermeningarna av

alltaspekt; hartalas dennahuvud inte hört atttaget avom en annan
praktiskafrågan inte någramed diskuteradöma varit attatt trormenom

kombinationenYtterligare haråtgärder vidtogs. någon noterat att av
situation där ocksåledde tilloch civila intressensvenska militära manen

stridsflygplan baserna,utländska ävenhade kunnat ta emot tyngre om
finnsSlutligensyftet med åtgärderna.uppfattat dettaintehan att var

militär-till det utländskaföreträdd, hänsynenuppfattningenockså att
ställningstagandena. Envid de konkretaganskaflyget vägde tungt av

Mellansverigebasbana iangivit specifikhar också östradessa källor en
medanamerikanskt bombflyg,dimensionerad fördirekt en annansom

i uppfattningarspridningi södra Sverige. Dennarefererat till banahar en
höga sekretesstanke deninte överraskande med påsigter som omgav

ha hafttorde sålundafåtalprestanda. Endastflygbasernas ett personer
förhållandena.överblickfull över

iflygbaservästligt flyg svenskapåförIntresset omsattesatt ta emot
flygplans prestanda. Iaktuellaförfrågningar utomlandsfall i ettett om

underrättelseavdelningsålunda Flygstabens1960 begärdebrev från år
hjultryck förhjuldiameter ochuppgifterflygattachén i Londonfrån om

BeverleyVictor, Vulcan,nämligen Valiant,brittiska flygplan,antalett
navigerings- ochuppgifterSamtidigt begärdeHastings.och omman

förteckning.tidigare överlämnadenligtför flygplanlandningssystem en
undersökning angåendeföruppgifterna behövsMed tanke på att en

baser,möjligheter begagna våratransportflygplan]NATO-tpfpl [dvs. att
myndigheter,tillmötesgående från depåräkna visstkunnabör ettman

uppgifterDig med dessahjälpakansom
knap-transportflygplanbenämningenTill detta kan läggas, att ovan

ochVictorflygplanstyperna,Minst de angivnatäckande. tvåpast avvar
ochför bära kärnvapenavseddabombflygplan, främstVulcan, attvar

Command.Air Bomberingående i Royal Force

huvudbanorutbyggnad flygvapnetsFaldisk av

för60-talen1950- ochprestanda underhar tagit delKommissionen av
längd,avseende banornassvenska flygbassystemet,i dethuvudbanor

kravtilldärvid varit relatera dessaSyftet harbärighet.bredd och att
från basernasFlygförvaltningen, utgåendeellerFlygvapnetuppställda av

planeradeförekommande ellerkrigi fred ochanvändningavsedda samt
generellt slag ellerkravspecifikationsådanflygplanstyper. Någon av

kommissio-påträffats videmellertid inteenskilda flygbaser haravseende
hänvisadvaritbakgrundenKommissionen har denarkivstudier. motnens

värderabedömningaroch sakkunnigaintervjuermed stödtill att omav
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i rimlig relation till Flygvapnetsfaktiskt föreliggande banprestanda stod
svenska civilflygets behov.eller det

Sammanfattning

till eller de huvudsakligaInledningsvis banprestanda relaterats denhar
bedömas ha varit aktuella under 1950-användningar baserna, kansomav

spaning, civil användning.och 60-talen jakt, attack, samttransport
spaningvad stridsflyg jakt, attack, det uppenbartl är att at-avser

vid med vapenlastertackflyget och dess krav banlängderpå start tunga
startrullsträckor kanvarit gränssättande. Som exempel på nämnas att ett

uppgift frånmed lastalternativ enligtattackflygplan A32 Lansen tyngsta
materielverk vid efterbrännkam-krävde knappt 1600 tändFörsvarets m

En viss säkerhetsmar-EBK och knappt 2300 vid släckt EBK.mmare
börginal därvid inräknad. Sträckan med släckt EBKär ses som en

för verkliga behovet, eftersomtilltagen detganska väl övre gräns nor-
torde ha varit utnyttja EBK.malförfarandet vid med laststart tung att

fordradeflygplanstypen 29 saknade EBK,tidigare Tunnan,Den som
maximalt lastad förberäkningssätt 1900 denmed närm varsamma ca

attackuppgifter.
mindre krav banlängder.Jakt- och spaningsflyg torde ha ställt på

kommissionen banor medbakgrund ovanstående harMot attansettav
1950-2300 motiveras från mitten eller slutetlängder till kunde avupp m

attacktlyget, medan ban-talet i det fall banorna utnyttjasavsågs av en
sig rimlig för jakt- och spaningsflyget.längd högst 2000 teddeav m

vissa banorvidare tagit hänsyn till avsågsKommissionen har att utnytt-
civilflyg fredsförhållanden eller deljade svenskt underäven ensomav

totalforsvarsverksamheten i krig. Det har därutöver vägts ut-attav
provflygverksamhet och nattjakt kan ha ställtbildningsverksamhet,

banlängder och -bredder,särskilda krav på
forhär redovisa detaljerade data detsekretesskäl det uteslutetAv är att

Kommissionen kan emellertid här konstatera,svenska bassystemet. att
angivna kriterier kanflygbaserna utifrånhuvuddelen de svenska ovanav

uppförda utifrån nationella behov.anses
i huvudsak belägna iVi samtidigt mindre antal banor,noterar att ett

1950- 60-talen läng-den östkusten, under och hadenärheten svenskaav
härledasder bredder i viss utsträckning överskred vad kanoch somsom

Atlantbanan vid F16 i Uppsala,ovanstående kriterier. Den s.k. somur
inte dessa.uppmärksammats i media, tillhör dock

sammanfattningsvis vissa åtgärder vidtogsKommissionen bedömer att
möjliggöra startlandning i be-aktuella tidsperioden förunder den att

utsträckning västligt militärflyg svenska flygbaser.gränsad för påtungt
Åtgärderna teknisk handlingsfrihetsådana att somsom var se som en
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skulle kunna utnyttjas efter eventuell överordnat beslut. Kommissio-ett
återkommer till de strategiska motiv kan ha legat bakomnen senare som

de vidtagna åtgärderna jfr avsnitt 6.9.

6.6.6 Flygbränsle m.m.

Bakgrund

Kommissionen har intervjuat två höga tidigare befattningshavare vid
FlygförvaltningenFörsvarets materielverk flygbränsle Den bildom m.m.

framkommit entydig.ärsom
År 1960 eller några dessförinnanår beslutade Flygvapnet sålunda att

byta bränsle och samtidigt övergå till s.k. övertryckstankning i nykonst-
ruerade plan. Det kom därvid först tillämpas detpåsystemet attnya nya
flygplanet 32 Lansen, i och med den vidtagna åtgärden kom fåattsom

väsentligt förkortad tankningstid vad tänkt då planetmoten som var ur-
sprungligen projekterades. Förändringen ledde följaktligen till be-en
tydande taktisk fördel.

Det bränslet NATOs standardtyp, vilket hadenya var av som en
fredstida fördel bränslet i fråga allmänt tillgängligt för upphand-att var
ling den internationellapå bränslemarknaden. Samtidigt med bränslebytet
övergick till bränslekopplingar för tankning detyp ävenman en av som

bättre anpassade till NATO-standard.var
Båda källorna i samband med de här beskrivna föränd-attuppger man

ringarna diskuterade de ökade samordningsmöjligheter med västflyget
bliskulle följden. Den källan har därutöver för kommissionensom ena

redovisat hur han uppfattade den inofficiella inom flygvapnet årensynen
kring 1960 åtgärderpå kunde förenkla eventuell samverkan medsom en

Denna gickväst. skulle genomföra sådana åtgärder iut attsyn man
den demån på rimligt kunde motiverassätt nationella svenskaett av
behov.

Sammanfattning

Kommissionen finner tillövergången trycktankning och bytetatt av
flygbränsle förr eller skulle ha varit ofrånkomlig inom det svenskasenare
flygvapnet med hänsyn till den flygtekniska flygtaktiskaoch utveckling-

Dessutom kan åtgärderna ha varit rimliga med hänsyn till deten. anses
kommersiella utbudet flygbränsle. Bytet bränslemunstycken förav av
tankning torde ha inneburit fördelar i samband med de s.k. SVENOR-
DA-flygningarna och vid internationellt utbyte fredstid.i Dettaannat
utesluter enligt kommissionens uppfattning inte, förbätt-strävanatt atten

de tekniska förutsättningarna för samverkan med också kanväst hara
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beslutades.in då åtgärdernaspelat
utnyttjadesgranskning de navigationssystemöversiktligVid somaven

anmärk-framkommit kanhar det inte någotinom Flygvapnet som anses
uppgift.kommissionensrelation tillningsvärt i

6.6.7 Bastjänst

Bakgrund

organisationeni vad bas-vidare undersökt månKommissionen har av
flygopera-förbereddetjänsten i flygvapnet påtytt att gemensammaman

framkommit.flygbaserna. Följande harutgående från de svenskationer
västmaktshjälp flyg upprättadrörande medpromemoria PMI en

och tekniska förutsätt-strategiskaFörsvarsstaben 1955 avhandlasinom
fram-från svenska flygbaser. Detdriva samverkanningar för kunnaatt

omfattande förberedelsearbete.samverkan kräversådangår ettatt en
förband till Sverigeförflyttningeninte självaDet är ett somav

efter ankomsten hit få alla kug-detinnebär problemnågot är attutan
samverkansmaskinerietjaktförsvaret ochkompliceradei det attgarna

alla de slag kunnaproblemet. Friktionerdetfungera är stora avsom
ickehjälpaktionenhelaförutses, vilka kunna äventyra om noggranna

vidtagits.tidskrävande förberedelseroch

sådana förbe-författaren menadesammanhangetframgårDet attattav
vidtagits.redelser inte hade

basorganisation och andravidare FlygvapnetskällorFlera attuppger
1950-taletöverdimensionerade, underifrånstödsystem, långt att vara

piloterflygplan ochunderförsörjda. Vi hade sålunda mångasnarast var
basorganisationen komiväldigt underhåll Svagheternaett tuntmen

1960-talet.beståsedan påatt

Sammanfattning

bastjänsttyder Flygvapnetsframkommit påIngenting har sålunda attsom
flygstridskrafter skulle kunnafor främmandedimensionerad attvar

svenska baserna.skala från deoperationer ibedriva någon större
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7. Kungl.Flygförvaltningen ELF M335H Nov. 1957,11 ELF H M3359 2.
7.1959, ELF H M3351216.10.1959, ELF H M335 13 7. 1959,l ELF H
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10. COS 59 176, DEFE593, PRO.

En utförlig beskrivning11. Loran C återfinns i WilkesOwen och Nils Petterav
Gleditsch, Loran-C and OsloOmega, 1987; knytningen till Norge finns utför-
ligt behandlad i Rolf Tamnes, The United States and the Cold War in the High
North, Oslo 1991.

Wilkes-Gleditsch12. 1987.

Granskningsutvalget13. Loran C Omega, Instilling fra utvalget til under--
sökelse sakene etablering Loran C Omega-stasjoner i Norge, Osloav om av og
1977.

Emb.14. US UD 1.2.1960, 59HP UDs arkiv. dokumentet finnsA, På-
anteckningen Talat med överste Wennerström FKE ....
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19909143 ff.dagen riksdagens 8211.12.1990, prot. s.
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Sovjetunionensfrån avskjutningsplatser i Norska havet skulle nå huvuddelen av

Östersjönstrategiskt behov i farmseuropeiska område. Något att motav operera
Östersjönbakgrund inte. in- och skulle dessutom ha varitdenna En utpassage ur

Östersjön knappast lämpligt operationsområde försårbar, och något så storavar
ubåtar.

arkiv.Kommunikationsdep. UD 13.2.1960, HP 59 UDs17. A,-
Emb. ibid.18. UD US 8.3.1960,-

dagbok 4.6.1960.19. Undéns

20. Dagens Nyheter 15.1.1991.
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hände med frågan har inte kunnatlögnen, Stockholm Vad sedan1991. som

klarläggas.

FSUnd arkiv.22. Brev H 40 U 3.10.1960, FS

All The Worlds Aircraft London23. Janes 1963-64, 1963.

handlingar.Flygplan A053575 29.4.1993, NPKs24. FMV

författarenrörande våstmaktshjälp med flyg i Folke Barkmans ägo.25. PM

beträffande förhållanden vid FV 1936-1960 A.L. 1983-04-24,26. PM några av
Ljungdahls arkiv.
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anskaffningFörberedelser för materiel och7 av

krigförnödenheter under

försvarets uthållighet under längre krigsvenska militäraDet ett trotsvar,
strategiskt betydelsefulla beroendeomfattande lagring av varor, aven

krigsmateriel och andra krigsviktiga förnödenheter. Vid krigs-import av
det således angelägen uppgiftfara eller krigsutbrott att utom-ett var en

anskaffa behövdes och ordna medlands de att transportvaror som av
Sverige. hålla för få förnödenheterdem till Att västerut öppenporten att

strategi.viktigaste i viktigastehit de punkterna vår Deär en upp-av
Storbritannien USA,handlingsländerna förutsågs bli och redansom

i fredstid leverantörerna krigsmateriel till Sverige jfrde störstavar av
avsnitt 5.2.

såväl materiel och förnödenheterKonkurrensen transportut-om som
förutsättas USA och Storbri-fick i sådan situation hård.rymme varaen

första hand söka NATO-ländernastannien skulle förmodligen i trygga
behov. Vidare skulle stridskrafter föras Atlanten till denöverstora
centraleuropeiska krigsskådeplatsen. det sammanhanget kunde denI

vid början 1950-talet de tiosvenska handelsflottan, som av var en av
förhandlingskort. Genom ställa svenskai världen, utgörastörsta ett att

Sverigefartyg till västmakternas förfogande kunde hoppas på en mer
välvillig behandling i från deras sida. Också det svenskaandra avseenden

främst SAS, kunde härvidcivila trafikflyget, dvs. den svenska delen av
spela viss roll.en

få i krigHuruvida Sverige verkligen skulle militära leveransernågra
Överbefälhavaren skrev i 1949 till den amerikan-oklart. Jungvar mars

ske Stockholmsambassadören och framhöll bl.a. det svenska försvarets
radiomaterielberoende amerikansk import krigsmateriel radar,av av

och fordon för kunna sovjetiskt undermotstå någonatt ett angrepp
löftenfick allmänt hållet Försvarsministerlängre tid. Han ett utansvar

brittiske marinattachén i Stockholm iVougt lät i samtal med denett
Storbritannienförstå han det för givetseptember år att tog attsamma

leveransen brittiska inställningen emel-skulle bidra med sådana Den var
väl medvetna eftersom Sverigelertid svenskarna måsteatt att,vara om

valt utanför det västliga försvarssystemet, inte kunde påräknaståatt man
länder deltog i detta. hade vidbehandling Detsamma som som upp-

oundvikligenrepade tillfällen påpekats behoven hos allierade stateratt
förtur. emellertid brittiskt intresse inom förhade Det ett attvar ramen

materieldenna restriktion förse Sverige med och utrustning landetsom
förutses i krig,behövde. Och denna inställning kunde gälla förutsattäven

försvaradeSverige fortsatte upprätthålla effektivt försvar ochettatt att
precisa utfästelser omfatt-sig vid anfall. ochNågra artenett ommer
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ningen sådana krigstida leveranser kunde inte lämnas fick beroav utan
omständigheterna Liknande besked hade redan 1949våren lämnatsav

Londontill den svenske militärattachén i
Tillgängligt arkivmaterial inte upplysningar denna tämligenger om

avvaktande västmaktsinställning till det svenska behovet krigsimportav
åtminstone delvis bör i ljuset den amerikansk-brittiska kam-som ses av-

panjen för svensk västanknytning efter hand modifierades. Manen -
vågar kanske från USAsutgå och Storbritanniens benägenhetatt göraatt
åtaganden Sverige i krig leverera viktiga förnödenhetergentemot attom
ökade i takt med förhoppningarna kunna påverka Sverigeatt att attom
ansluta sig till NATO avskrevs ti11växte.7och NATOs Men denresurser
grundläggande principen NATO-staternas behov kom i förstaatt egna

torde inte ha ruckat på.rummet man
Enligt brittiska uppgifter gjorde Försvarsstaben i april 1954 hän-en

vändelse till NATOs Standing Group i Washington. Uppgifter lämnades
den svenska krigsmaktens styrka och vilka logistiska behovom om som

skulle i händelseuppstå krig. Hänvändelsen uppfattades britternaav av
försök säkra tillförsel underhåll i nödsituationett attsom utanav en

några de åtaganden följde med medlemskap i NATO. Denettav som
brittiska regeringen konstaterade förvåningmed hänvändelsenatt syntes
ha gjorts med den svenska regeringens vetskap och godkännande. NA-
TOs Standing Group skulle i samband med erkänt mottagandetatt man

meddelandet ha bett svenskarna analys vilket fartygstonnageav om en av
underhållsbehovkrävdes för derassom

Att på svensk sida räknade med eller i fall hoppades påman vart att
västmakterna vid sovjetiskt anfall skulle hjälpa Sverige med bl.a.ett
bensin, olja, kol, krigsmateriel och vissa råvaror och halvfabrikat till
krigsindustrin framgår bl.a. förutsättningarna för vissa militära spelav

övningaroch
Ansvaret för planeringen import för krigsmaktens behov lågav

Försvarsstaben, medan uppgiften för den mycket omfattandeatt svara
importen för folkhushållet i övrigt åvilade Riksnämnden för ekonomisk

Överstyrelsenförsvarsberedskap, sedermera för ekonomiskt försvar.
Sistnämnda importplanering lämnas här sidan.

Försvarsstabens importplanering

Enligt analyser från början 1950-talet skulle krigsmaktens importbe-av
hov fr.o.m. den tredje krigsmånaden komma uppgå till 73 000näraatt

materiel, främst ammunition, och fordon, och 122 000ton tonvapen
m.m.°drivmedel för bilar, flygplan Vid slutet 1960-talet hade be-av

hovet uppräknats till 250 000nästan krigsmånad, änton per varav mer
85 drivmedel.utgjordesprocent av
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skrivelse frånl Försvarsstaben till militärattachéerna i Londonen resp.
2Washington från 1953 framhölls förår det den svenska krigsmak-att

uthållighet under krig angeläget möjligheterna imponeratens att attvar
krigsmateriel från Storbritannien, USA fl. länder tillvara. lnomtogsm.
Försvarsstaben hade i samråd med försvarsgrensförvaltningarna under-
sökts vilka möjligheter förelåg utnyttja krigsmateriel till-attsom som

i förverkats västmakterna tillgodose den svenska krigsmaktensatt ome-
delbara behov krigsmateriel. Undersökningarna hade resulterat i listorav

önskvärda materielslag,på materielens omfattning, tidpunkt krigsmånad
materielen borde kunna disponerasnär bedömning vilket landsamt en av

kunde leverera materielen. Avsikten listorna vidantas att ettsom var
eventuellt krigsutbrott beskickningarnas försorg skulle föreläggasgenom
berörda myndigheter i land underlag för förhandlingar. Sär-resp. som
skilda inköpskommissioner vidskulle krigsutbrott omedelbartett avresa
till Storbritannien USA för förstärka beskickningarna vid hand-attresp.
havandet dessa frågor. Förhandlingar i ärendet med landsav resp. myn-
digheter fick inte i fredstid. fick förekomstenInte hellertas upp av
handlingarna beröras. Om Sverige råkade i krig, skulle beskickningen
inte avvakta ytterligare direktivnågra från svenska myndigheter. Alla
ansträngningar skulle då inriktas anskaffapå materielenatt tonnagesamt
för denna till Sverige. Det avslutningsvisatt transportera attangavs
listorna materiel fortlöpande skulle komma reviderasöver ochatt att
samråd i ärendet hade med Utrikesdepartementet och Riksnämn-ägt rum

för försvarsberedskap.den ekonomisk
Listorna tycks i enlighet med förutskickadesvad i skrivelsen frånsom

år 1953 ha hållits aktuella fall bit l950-talet. Ett förslagvart en
till frånrevidering Marinförvaltningen från 1957 har påträf-år sålunda
fats. Därefter förefaller det denna jourhållning förlorade sinåsom om
aktualitet under antal hängaår. Detta kan med underett attsamman man

delen 1950-talet och bit följande decennium räknadesenare av en
med eventuellt krig skulle inledas med våldsam kärnvapenduellatt ett en
mellan stormakterna. Under avsevärd tid efter krigsutbrott förut-etten

sjöfartensågs på världshaven ligga och planera för tidenatt attnere
knappast.därefter lönade sig

År ÖB1969 utfärdade emellertid skrivelse angående importen av
krigsfara.förnödenheter vid krig eller Skrivelsen tillställdes försvars-

grenscheferna och vissa försvarsmyndigheter försvarsattachéerna isamt
London Washington och Ottawa. Inledningsvis regering-attresp. angavs

Överstyrelsenmedgivit överbefälhavaren i samråd med för ekono-atten
misk försvarsberedskap låta planlägga snabb import vid krig ellerav
krigsfara viktiga förnödenheter för krigsmaktens behov. Regeringen hade
i sammanhanget föreskrivit direktiv förhandlingar med utländskaatt om
myndigheter inte fick överbefälhavaren särskilt tillståndutanges av av
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försvarsministern. övrigt företer påfallande likheter med innehål-I texten
let i 1953 skrivelse.års

Transponer

1952 till Luftfartsstyrelsen önskemålFörsvarsstaben framställde våren
prioriteradunder beredskapstillstånd och krig forflygtransport mate-om

906.3 13. Framställningen innebarriel jfr. avsnitt att procentnot av
importbehov.för militäraflygplansflottan skulle behöva avsättas rent

Atlanten och NordsjönKvantitativt skulle emellertid sjötransporter över
importkrigsimporten. rörande skyddet dennahelt dominera Frågor av

behandlats i avsnitt 6.5.har
oceangåendevärldskriget huvuddelen den svenskaUnder andra avvar

allierade. i december 1939engagerad för de Redanhandelsflottan
allierade skulle få disponera svensktsjöfartsavtal deträffades attett om

sidan det brittiska Ministry of ShippingAvtalsparter åtonnage. var ena
Sjöfartskommittén 1939. kommittéandra sidan den s.k. Dennaoch å den

sjöfarts-Sveriges Redareforening främst för kanaliseratillsatt attvar av
hadestatliga kristidsmyndigheter be-näringens kontakter med de som

kommittén ingick huvudredarnafattning med sjöfartsangelägenheter. I
sig Sveri-i Sverige. Efter krigsslutet anslötför de tongivande rederierna

i200 svenska fartyg deltogallierades sjöfartspool ochtill de överge
försörjning och återuppbygg-för de krigshärjade ländernastransporterna

nad.
förhållan-l960-talen svenska handelsflottan1950- och denUnder var

för det svenskaEndast mindre del flottan behövdesdevis stor. aven
krig skulle därför det utevarandeVid avspärrning ochimportbehovet.

internationellbetydelse också frånoceangående tonnaget syn-vara av
punkt. handelsflottan,situation förutsättaskunde i sådanDet atten

inte, skulle underkastasSverige krigförande eller någonoavsett om var
konflikten.fall i berördescentraldirigering i varjeform vatten avsomav

anslutning tillalternativ tillredarhåll bedömdes något väst-På tonnagets
föreligga.frivilligt,sjöfartspool, tvångsvis eller knappastmakternas

Under intryckfortsatte existeraSjöfartskommittén på papperet.att av
regeringensemellertid kommitténKoreakriget återupplivades påbl.a.

handelsflottan skulleförhindra den svenskaSyftet delsönskan. att attvar
krigssituation, delsutländska myndigheter ii beslag tryggaatttas enav

skemateriel förnödenheter. skulleimport viktig och Detta attgenomav
förfogan-ställa kölar till västmakternasförklarade sig berettSverige att

diskussionberedskap förbåda sidor hadede. På att ta upp en omman en
option föraktiviteter förekom. Dettadetta. andraInga attvar se som en

med Reda-tillsammansSom beredskapsåtgärd utsågregeringen. manen
York i händelsereföreningen i London och Newrepresentanter avsom
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krig eller liknande krissituation skulle befullmäktigas derasatt vara
ombud. Dessa försedda med vissa aktuella uppgifterrepresentanter var

handelsflottan.den svenskaom
Efter Cubakrisen 1962 aktiverades Sjöfartskommitténår på Ut-nytt.

landsombud utsågs bl.a. i Australienäven och den amerikanska väst-
kusten. Diskussioner med statliga myndigheter kommitténsupptogs om
uppgifter. Enligt förslag skulle kommittén vid avspärrning och krigett
bl.a. förbindelselänk mellan och handelsflottan och istaten ettvara en
krisläge ändamålsenligtpå förmedla den från statligsätt synpunkt be-ett
tydelsefulla användningen handelsflottan, utbyte desst.ex. ettav av
tjänster Omimport. Sverige tvingades i krig och handelsflottanmot ett
fördes in i internationellt sammanhang, skulle kommittén blistörreett ett
verkställande för dess insats i de krigsansträngning-organ gemensamma
arna.

initiativPå Redareföreningen utarbetades 1964våren förslag tillettav
mm.beredskapsorganisation utredningen föreslogs bl.a. Sjöfarts-I att

kommitténs ställning inom totalförsvaret definierasborde myndig-av
heterna. instruktionEn för utlandsombuden borde Den hand-upprättas.

ibok konvojtjänst efter NATO-mönster utarbetats inom marinensom
borde fullständig och möjligt redan i fred distribueras tillgöras mer om
svenska fartygsbefálhavare. enlighet tidigare förslagl med Kommit-ett

för sjöfartens beredskapsfrågor betänkande Handelsflottansténs be-
redskap från 1958 borde handelsfartyg förstärkasår svenska för vidatt
krigsfall det möjligt artilleri för självförsvar försesgöra att ta emot samt
med magnetskydd. torde nämligen förDetta krav svenskautgöra ett att
fartyg skulle få ingå i NATOs konvojer.

förefaller förslagenDet de nämnda inte kom genomförasattsom om
utsträckning.i någon större

Luftfartsverket, tidigare benämndes Luftfartsstyrelsen, harsom som
totalförsvarsmyndighet planera för användningen civila svenskre-att av
gistrerade flygplan i krig.

I slutet 1949 överdirektören för Luftfartsstyrelsen initiativ tillår togav
samtal med den brittiske flygattachén i Stockholm den del denattom av
svenska civila flygplansflottan inte skulle i anspråk krigsmak-tassom av

dvs. DC 6or, vid krigsutbrott skulle föras till Storbri-åtta överten, ett
tannien. Den svenska regeringen enligt brittisk uppfattning intevar

samtal.informerad dessa Såväl det brittiska utrikesministerietom som
flygministeriet betraktade sådan överföring mycket betydelse-en som
full. Från brittisk sida fanns intresse SAS underhållsper-ävenett attav

Storbritannien.sonal i krisläge skulle till Ytterligareett transporteras
företrädaresamtal mellan för Luftfartsstyrelsen och flygattachén ägde

1950.och Vid tillfällevåren senhösten sistnämnda kunde över-rum
direktören meddela flygattachén han diskuteraberedd sakenatt attnu var
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med Foreign Office brittiskaoch den civila luftfartsmyndigheten.
Det framgår inte arkivmaterialet huruvida några sådana diskussio-av

kom till stånd mellan Luftfartsstyrelsen och de brittiska myndig-ner
Luftfartsstyrelsenheterna. bytte chef 1952.år Den chefen hade vissanye

kontakter britternamed lejdtrafik mellan Sverige och Storbritannien,om
fick inte till stånd överenskommelse mednågon dem. Däremotmen

förhandlade han så småningom fram avtal med den amerikanska luft-ett
fartsmyndigheten lejdtrafik mellan Sverige och USA. I avtaletom angavs
vilka plan i krig skulle få landa i USA, vilka flygplatser de skullesom
få utnyttja, vilka underhållsresurser krävdes etc.som

fanns alltså vissDet beredskap inom sjöfartsnäringen i krigatten
samordna de svenska med västmakternas. Förhopp-transportresurserna
ningen sådan samordning skulle ha kunnat medverka tillattvar en en
välvillig inställning från västmakternas sida det gällde låta svenskanär att
fartyg med last avsedd for Sverige ingå i deras konvojer Atlantenöver
och Nordsjön. Också för det civila trafikflyget fanns liknande plane-en
ring.
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Noter
Till grund för detta avsnitt ligger, förutom det material särskilt nämnssom

i följande uppgifter lämnats till kommissionen följandenoter, som av personer
Magnus Bruzelius, Kjell Nordström, Bengt Rasin, Per Rudberg och Henrik
Winberg.

Överbefalhavaren Nils Swedlund vid2. militârledningens sammanträde
30.9.1957, Chefsexp., serie KH-arkiv.FstA

från till Matthews3. Brev 1.3.1949 Jung och svarsbrev från2.3.1949 Matthews
till Jung, General Records 1949, Box 132, RG 84, NARA.

4. Rapport 30.9.1949 från marinattachén i Stockholm Wyburd till Director of
Naval Intelligence, Reference sheet No. 37186947,347, FO PRO.

5. 15.1.1951 från Harrison, tillBrev F.O., Farquhar, Stockholm, F0
37186947, PRO.

6. Handbrev 6.5.1949 från Francke, London, till Swedlund, Fst, FstUtrikes,
serie JfrE 114, KrA. även brev 23.5.1950 från Hägglöf, London, till Undén,
HP Ba, UDs arkiv,1 RA.

7. Våren 1953 omtalade sålunda den amerikanske Stockholmsambassadören för
statsminister Erlander Sverige skulle få ökad tilldelning flygbensin;att en av
Erlanders dagbok 12.2.1953.

8. C.O.S. 54 46th Meeting, 470,Item 2 DE4E och C.O.S. 54 197,
15.6.1954, DEFE 553, PRO.

Enligt sammanfattning alltjämt sekretessbelagt brittiskt arkivmaterialen av
FO 371111 370 för kommissionens räkning gjorts inom Foreign Officesom
skall hånvåndelsen ha skett den norske i NATOs Stan-representantengenom
ding sammanfattningenGroup. I reservation den svenskautan attanges rege-
ringen stod bakom hänvändelsen. Någon svensk dokumentation i ärendet är
känd för kommissionen.

9. T.ex. från luftförsvarsspelen 1955, Fstflyg-och luftförsvarsavdel-rapport
ningen 6.4.1956, Centralexp., serie KH-arkiv.E VII, FS

10. Fstkvm 16.2.1953, H Chefsexp., serie2916, B Fst KH-arkiv.

ÖBBilaga till Särskild importplanläggning,11. 3 KvH 141968 10.10.1968,
FöD KH-arkiv.

FstKvm Chefsexp.,12. 11.5.1953, H 2916, serie KH-arkiv.B Fst

ÖBMarinförvaltningen till serie13. 10.7.1957, HX 257, F KMF, FMV
KH-arkiv.

PM 9.10.1957 underrättelser strategisk militårpolitisk14. över och artav
inhämtade vid studieresa till Frankrike,CFHS Canada och USA i september
1957, Fstsekt serie KH-arkiv.Il, F II, Fst
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15. FstKvm 3.2.1969, 500, Chefsexp.,H serie B Fst KH-arkiv; ävennr se
Särskild importplanlåggning, KvH 141968 0B 10.10.1968, FÖD KH-arkiv.

Skrivelse16. 6.3.1952, Fstflyg-H 562, och luftförsvarsavd., serie F KrA.

17. CIAs Sweden 78, SR-7, publicerad 6.4.1949, Harry S. Tru-rapport s.
Library.man

18. PM rörande regleringen den svenska sjöfarten under andra världskrigetav
och tiden därefter, upprättad Douglas Forssblad 10.1.1978, Sveriges Redare-av
förenings arkiv.

,19. COS 4940 28.1.1949 Scandinavian defence and the Atlantic Pact, DEFE5,
PRO.

20. PM 19.4.1961 G H Heidenstam,A Sveriges redareförenings arkivav von
FK3.

11.5.196421. PM Sjöwall, SverigesL Redareförenings arkiv FK27.av

fogad till brev22. PM 6.4.1964 från Sjöfartsstyrelsen, Sveriges Redareförenings
arkiv FS 391.

Förslag till23. organisation Sveriges Redareförenings och Sjöfartskommitténsav
beredskapsorganisation i utlandet jämte förslag till åtgärder i samband där-att
med vidtagas Sveriges Redareförening, Sveriges Redareförenings arkivav
FK271964.

från24. Brev Ingemar Elving 16.8.1993, handlingar.NPKs

25. frånRapport den brittiske tlygattachén i Stockholm M Wyatt till Assistant
Chief of Air Intelligence 3.1.1950, No.A.A. SWD. 450, 37186956,FO
PRO.

of26. Note meeting 19.1.1950 discuss Swedish Civil Aviation in War, F0toa
37186956, PRO.

27. Utdrag protokoll från de brittiska försvarsgrenschefemas möteur
17.11.1950, F0 37186175, PRO.

28. Rapport 25.5.1950, A.A.No. SWD. 28850, och 21.11.1950, SWD.
54350, från Wyatt till Assistant Chief of Air Staff Intelligence, FO
37186956, PRO.
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6.8 Förberedelser för motstånd under ockupation

Bakgrund

Om reguljära försvaretdet bryter och land helt eller delvisettsamman
faktiskt kommer under fientligt herravälde, området ockupe-rent anses

befolkningenI sådan situation kan komma aktivt ellergörarat. atten
passivt motstånd inkräktaren, för bidra till tvinga bortmot ytterst att att
honom landet och återställa laglig regering.ur en

Under andra världskrigets tyska ockupation delar Europastoraav av
organiserades underjordiska stridsstyrkor i flera de härtagna länderna.av

styrkor ägnade sig bl.a. sabotage riktadeDessa ockupationsmak-mot
Även passivt motstånd förekom med demonstrationer ochten. t.ex.

utgivandet illegal Motståndsrörelserna bekämpades med storav press.
brutalitet.

bakgrund erfarenheterna från andra världskrigetMot tillskapadesav
1949 Genevekonventioner. Dessa under vissa förutsättningarårs ger
medlemmar i motståndsrörelse skydd kombattanter. Bl.a.samma som
skall medlemmarna stå under befäl ansvarig förärav person somen
sina underlydande och underkastade internt disciplinärtett system.vara

framgångsriktEtt motstånd beror i hög grad sammanhållningenav
inom yrken, näringar, ideella, religiösa, fackliga organisationergrupper,

föreningaroch enskilde medborgaren saknar iDen stödm.m. som en
eller organisation har möjligheter värja sigsmå ockupan-att motgrupp

krav. Förutsättningarna för framgång ökar, finnsdet någontens om
form beredskap hos myndigheter och allmänhet för vad kanav som
hända.

ockuperat land naturligtvis omöjligt för regeringenI detärett att
någon självständig styrelse. Regeringen kan därför välja vistel-utöva en

utanför ockupantens räckvidd och från skyddat område leda kampenseort
för frigörelse.landets Också statschefen kan i-exil verksamt bidra till att

nationellstärka hållning hos folket. evakuering statschefEn ochen av
regering kan behöva förberedas redan i fredstid.

fredI kan åtgärder vidtas för rekrytera pålitligaatt personer som
under ockupation kan bilda i Sådanamotståndsrörelse.stommen en

förseskan med sambandsmateriel och utbildas i signaltjänst förpersoner
framtidade motståndsgrupperna direkt indirekteller skall kunnaatt

Ävenupprätthålla förbindelse med ledning utanför ockuperat land.en
och andra stridsmedel kan anskaffas och utbildning ske i derasvapen

bruk. nätverk slag kallas oftaEtt detta med engelskt ord förett stayav
behind-organisation.

En motståndsrörelse kan i regel inte befria landet, be-ärutanensam
roende hjälp utifrån. Den kan behöva materiel och rådgivare frånav
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utlandet för genomföra aktioner. Genom inhämta underrättel-att attegna
och förmedla dessa till allierad makt kan motståndsrörelseser en en

bidra till effektiva militära insatser ockupanten. En motståndsrörelsemot
kan hjälpa militär frånpersonal allierad råkat i nöd,stat t.ex.en som

planflygare tvingats hoppa från sinasom
Mot denna bakgrund kan det finnas skäl för behind-organisa-stayen

tion i fred odla kontakter med företrädare för eventuella framtidaatt
biståndsgivare i utlandet. Genom sådana kontakter kan på ömseman
sidor klara vilka det kan bli aktuellt samarbeta medut attpersoner som
och skapa förtroendefulla personliga relationer. Man kan bedrivaäven

eller mindre långtgående planläggning.en mer gemensam

Förberedelser för motstándsrörelseri Sverige

Om Sverige skulle ockuperas förutsätts motståndet fortsätta bl.a. i form
friadet kriget. Uppmaningar till detta lämnades tidigare under be-av

teckningen Om kriget kommer i broschyrer och anvisningar till all-
mänheten, bl.a. i telefonkatalogen. Det har förekommit uppgifter attom
förberedelser för sådant vidtagitsmotstånd i fredstid.ett

Åren 1951-53 tjänstgjorde CIA-mannen William Colby under-som
ordnad diplomat vid den amerikanska ambassaden i Stockholm. l sina

har han uppgivit hans uppgift bygga be-att att staymemoarer var upp
hind-nät i Danmark, Finland, och Sverige. EnligtNorge Colby skilde sig
förutsättningarna för hans arbete i hög grad mellan de olika länderna.
I något länderna kunde han således samarbeta med nationellaöppetav
underrättelseorgan och med deras hjälp välja framtida motståndsledareut
till utbildning i guerillakrigföring, sabotageteknik i ClAs regi. Im.m.

land fick han i hemlighet kontakt med pålitliga invånareett annat genom
amerikaner bosatta i landet. Colby inte uttryckligen hursom var anger
situationen i respektive land, tydligen skillnaderna i hansvar men var

situationmöjligheter verka beroende ländernas säkerhetspolitiskapåatt
Enligt uppgifter i svenska tidningar från början 1990-talet Colbysav var
arbete i Sverige inte särskilt omfattande. Han skulle dock ha rekryterat

motståndsledarefoch några skribentEn påstår den svenskautrustat att
regeringen godkände CIA i samarbete med svenska organisationeratt
bedrev mängd aktiviteter i Sverige, bl.a. skapandet paramilitäraen av
enheter. Enligt denne skribent skall Colby ha den svenskasagt att rege-

detringen kände till hans arbete i Sverige 1950-talet och godkändepå
I tidningsartiklarna förekom påståendenäven svensk be-stayom en

hind-organisation. följandeUppgifterna innebar i huvudsak
Organisationens huvuduppgift skall varit fungeraha att stommesom

i svensk motståndsrörelse skulle träda i verksamhet vid etten som sov-
jetiskt anfall Sverige. För detta ändamål skall antal motstånds-mot ett
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ledare ha rekryterats och utbildats bl.a. i sabotageteknik och radiokom-
munikation. Vidare speciella drivmedelsförrådoch hauppges vapen-
lagts och radiosändare placerats olika platser. Organisationenpåutupp
skall också ha haft till uppgift säkerställa bl.a. kungahuset,att att rege-
ringen, riksdagens krigsdelegation och högkvarteret evakuerades till
utlandet. Därifrån skulle svensk exilregering leda den fortsatta mot-en
ståndskampen.

Försäkringsdirektören Alvar Lindencrona ha varit organisa-uppges
tionens ledare. 1958Från år skall denne ha uppdragpåagerat stats-av
minister Erlander och organisationenTage underställts Inrikesdeparte-

Colbys kontakter påstås ha förts till denår svenskaövermentet. samma
CIAregeringen och bidragit till organisationens tillgångar attgenom

donera den krigskassa Colby sina motståndsledare med.utrustatsom
År 1968 skall för organisationen ha flyttats till Försvars-överansvaret
departementet. Organisationen i huvudsak ha finansierats viauppges
statsbudgeten.

Lindencrona skall ha till råd bestod före-rapporterat ett som av
trädare för olika delar samhället, bl.a. Landsorganisationen, Svenskaav
arbetsgivareföreningen och Riksförbundet Landsbygdens Folk. lnvigda

vissa regeringsledamöter, ledande militäreräven några och fåtalettvar
industriledare och andra näringslivsrepresentanter. Rådets uppgift attvar

organisationen och förankringdess ledare höjd partigränseröverge en
och socialgrupper.

En organisationens känsligaste uppgifter ha varit säker-attav uppges
ställa utländskt stöd för svensk motståndskamp. dettaI syfte sägsen
Lindencrona ha upprätthållit kontakter med CIA liksom britti-med det
ska underrättelseorganet vilka informeradesMI organisationensom
verksamhet. Vid ockupation Sverige skulle kontakt hållas meden av
CIAs huvudkontor i London. Därigenom skulle den svenska motstånds-
kampen samordnas med sådan verksamhet i Europa. CIA skulleresten av
försörja svensk motståndsrörelse med och materiel.en vapen annan

Åtskilligt vad redovisats med vad kommissionenstämmerav som ovan
själv kunnat konstatera. Kommissionen har dock inte haft anledning att
i detalj utreda dessa uppgifter.

bildDen kommissionen har fått rörande förberedelser för mot-som en
Sverigeståndsrörelse i grundas väsentligen muntliga uppgifter.på I den

existeratmån det något skriftligt primärmaterial har detta inte påträffats.
Tage dagboksanteckningarErlanders dock vissa inblickar i verksam-ger
heten. kommissionenFör verksamhet detta slag intresseär en av av
endast den inneburit förberedelser för militärt bistånd frånatt ta emotom
främmande makt.

finns skäl framhållaDet planläggning för svenskatt att motver-en en
kan vid ockupation landet inte innebär defaitism. Den är tvärtomen av
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uttryck för viljan till det bevara landets självständighet ochett att yttersta
nationöverlevnad fri sådan planläggningI intar förberedelsersom en

för motstånd ockupanten framträdandeväpnat plats. liggerDetett mot en
i sakens sådan planläggning måste omgärdas med störstanatur att en

Ävenmöjliga sekretess. uppgifter förhållanden ligger ganskaom som
långt tillbaka i tiden kan alltjämt behöva skyddas.

Uppgifterna hur omfattande Colbys har växlat. Från någotnätom var
håll har gjortsdet gällande han byggde omfattandeganskaatt ettupp
kontaktnät innefattade kontakteräven med svenska myndigheter,som
framför allt med T-kontoret. En källa har hävdat Colby inteattannan
hade hunnit särskilt mycket i Sverige ochgöra det torde ha varitatt
betydligt för honom arbeta här i vissasvårare andra länder.än Huratt
det förhållitmå ha sig med detta,än det klart den ameri-påattsynes
kanskt initiativ tillkomna verksamheten efter hand awecklades. Den

1960.torde helt ha upphört omkring år
Parallellt med denna verksamhet fanns i varje fall sedan början av

1950-talet till svensk motståndsrörelse anknytningmed tillstommen en
Årfackföreningsrörelsen, näringslivet och försvaret. 1958 ställdes denna

organisation under kontroll. Erlanders dagboksanteckningarstatens ger
emellertid vid handen statsministern och ytterligare något statsrådatt

l958.°hölls orienterade verksamheten redan före år Finansieringenom
tidigare ombesörjts bidrag från näringslivet skedde fortsätt-som genom

ningsvis med skattemedel och något eller statsråd deltognågra regel-
bundet i de organisationens ledningsgruppmöten höll eller ettsom en par
gånger Verksamhetenåret. sköttes helt svenskar.om av

förhållandeDetta hindrade inte förekomdet kontakter mellan åatt ena
sidan företrädare för organisationen och andra sidan amerikanskaå och
brittiska ambassadtjänstemän i Stockholm och andra utländska befatt-
ningshavare. Dessa kontakter, vilka kommissionen inte kunnatom

detaljuppgifter,några torde främst syftat tillha det möjligt förgöraatt
motståndsrörelse i Sovjetunionen ockuperat Sverige erhållaett atten av

materiellt bistånd från västmakterna. Det torde också ha varit angeläget
för organisationen planlägga förbindelser till den svenska riksled-att
ningen, för den händelse den skulle tvingas välja uppehållsort utomlands.
Förutom anskaffning viss radiomateriel torde verk-någraav om ens
ställighetsåtgärder ha vidtagits.
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Noter
särskilt idet material nämnsavsnitt ligger, utöverTill grund för detta sotn
i delar verk-tiotal med insynintervjuer medföljande ettnoter, personer av
identitet kan härbehind-organisation. Dessasvensksamheten i stay personersen

avslöjas.inte

vid ockupation diskuterasoffentliga handlanderörande deFrågor2. organens
Åke Krigsvetenskapsa-Ockupation, Kungl.i Hasselrot och Bengt Lånnergren

behandlasockupationsmaktl-35. Motståndkademiens tidskrift 1982 mot ens.
Stockholm 1988.och motståndsrörelser,Thede Palm, Motståndi

life in the York 1978. SeHonorable CIA, NewWilliam Colby My3. men.
75 ff.Rolf 1991,även Tamnes s.

Nyheter 18.12.1990.Bjarne Stenquist i DagensAftonbladet 3.12.1990,4.

Neutralité du jourColeNyheter 21.10.1990; ävenPaul Cole i Dagens se
since 1945, 356Swedish security policy 1990,The conduct of s.

ochNyheter 18.12.1990 14.8.1991.Bjarne Stenquist i Dagens6.

Hasselrot 35.och Lännergren7. a.a. s.

fått garantier frånför Erlander hani december 1951Lindencrona attuppgav
sida inte gjordefrån amerikansk någraframstående amerikanermycket att man

uppträdaunderjordisk rörelse skulleförsök i Sverige byggaatt somupp en
avskrivit alla sådana planer..skulle haockupation Sverige. Manunder rysk aven

22.12.1951.Erlanders dagbok

regeringsledamot till-1952 ingenErlander konstaterade numeravåren9. att
förklaradeändras. Ett årkommittén, vilket Erlander ansåg måstehörde senare

underställaskommitté skulletänkt dennesErlander för Lindencrona han attatt
sig. 1954energiskt Sommarenöverbefälhavaren, vilket Lindencrona motsatte

redogörelse Linden-HedlundErlander inrikesministem Gunnarfick och aven
händelse Sverigemotståndsrörelse, i denförm.fl. verksamheten enomcrona

Erlanderinformeradeveckorskulle bli helt eller delvis ockuperat. Ett par senare
Bertil Ohlin och Jarl Hjalmarson,högerpartiet,ñr folkpartiet ochledarna om

[novemberendadock nämnakommitténden Lindencronska att ettutan namn.
i Erlan-inrikesministem Johanssonm.fl. Runeinformerade Lindencrona1957

29.5.1952,dagbokmotståndsrörelsen. Erlandershemligaders dennärvaro om
19.11.1957.10.6.1954, 23.6.1954 och31.5.1953,
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Sammanfattande värdering militära6.9 av
förförberedelser västsamverkan

Åtgärderna

kapitel har kommissionen redovisat resultaten sinaTidigare i detta av
faktiska för västsamverkan inomundersökningar avseende åtgärder det

försvaret. har vissa aspekter förberedelser inommilitära Därutöver av
övriga totalförsvaret belysts.det

militära åtgärderna kan i huvudsak klassas endera organisa-De som
toriskpersonella eller materiella.

organisatoriskpersonella åtgärderna hör i första hand detTill de som
6.3 högkvarterets organisation förredovisats i avsnitt avseendeovan

redovisningensamverkan. viss bakgrund vidare i studier, spelEn ges av
enligt avsnitt 6.2. samlade bild framkommeroch övningar Den är,som

under 1950- och 60-talen fanns viss personell beredskap fördet attatt en
militär samverkan med för viktiga västmak-kunna etablera operativ oss

USA, Storbritannien, och i utsträckning Danmark.dvs. Norge någonter,
materielanskaff-Därtill kom motsvarande förberedelser för intensifierad

förning. berörs inte i det följande. Ingenting med undantagDessa -
europaflygets i Wiesba-förbindelsen med det amerikanska högkvarter

den har framkommit tyder högkvarterets förberedelser harpå attsom-
bedrivits inom svenskänannat renten ram.

Endast fåtal de avdelade för samverkansupp-ett av personer som var
krigsuppgifter. Refereradegifter utomlands informerade sinavar om

övningar diskussioner understödstudier, spel och pekar på näratt, om
utifrån fördes inom Försvarsstaben, uppfattningarna tämligenvar vaga

prioriteras,och divergerande vilka samverkansuppgifter bordeom som
Samtidigt klart iplaneringen hade i verklighet. står detsatts attom

synnerhet s.k. direkt understöd från västmakterna, innebärandeett en
stridskrafter till försvaret Sverigerelativt samverkan med derasnära av

omfattande förberedelser. framgår i det föregåendeskulle ha krävt Detta
ytterliga-främst redovisningen för försvarsbeslutet 1958 och berörsårav

bakgrund kan de organisatoriskpersonella förbe-nedan. Mot dennare
för direkt understöd betecknas rudimentära.redelserna att motta som

hänförasmateriella åtgärderna kan principiellt till kategoriernaDe
markoperationer, sjöoperationerförberedelser inom områdena och luft-

tekniska förberedelser inom ledningsområdet.operationer samt
markoperationer har ingenting framkommit tyderVad påavser som

förberedelser för bistånd utifrån. förefallermottagande Däremot detav
det i början l950-talet gjordes vissa förberedelser försom om av en

planläggning mellan Sverige och väsentligen innebä-Norge,gemensam
rande svenska markstridskrafter i vissa lägen kunde tänkas verka påatt
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norskt territorium. Detta har framgått avsnittnärmare 6.4av ovan.
Några materiella åtgärder sammanhängande med mottagande biståndav
för markoperationer har inte påträffats jämför dock vad isagtssom
avsnitt 5.2 fredstida materielanskaffning.om

Inom området förekomsjöoperationer uppenbarligen allmäntett tan-
keutbyte dels inom marinen, dels i någon utsträckning också med vissa
utländska företrädare, beskrivitssåsom i avsnitt 6.5 Dessa tankarovan.

främstavsåg sjöfartseskort i Skagerack och Nordsjön och tycks ha haft
mycket begränsat genomslag på den samordnande försvarsstabsnivån.ett

Inte heller inom detta område har materiellanågra åtgärder påträffats,
med undantag för vad kan ha under tidigt 1950-talägt avseendesom rum

Öresund.med Danmark mineringsplanering fören gemensam
tidigareDe beskrivna materiella åtgärderna kan sålunda praktiskt taget

helt hänföras till områdena lufioperationer och samband för operativ
ledning. Gränsen mellan dessa två områden på sambandssidan är o-

Åtgärdernaskarp. inom det luftoperativa området, omfattande främst
sambandssystem, igenkänningssystem IK, navigation och flygbaser, får

begränsade likväl betydelsefulla.anses som men
vidareDet är de tekniska åtgärderna inom sambandsom-att notera att

rådet också hade konsekvenser för förutsättningarna för ledning.operativ
Det i föroch sig uppenbartär de säkra och snabba signalförbindelseratt

upprättades till Norge, Danmark och de amerikanska flygstridskraf-som
i Västtyskland och indirekt skapade förutsättningar förterna andrasom-

sambandslinjer med västsystemet hade mycket begränsad kapacitet.en-
Men de tekniska möjligheter till samråd och koordinering främst igav

övergripande, strategisk mening, inklusive det gällde utbytanären att
övergripande underrättelsebedömningar. I denna mening skulle signalför-
bindelserna ha kunnat betydelse för principiell samord-storvara av en
ning i krig, de uppenbarligen helt otillräckliga for långt-trots att var en
gående direkt samverkan mellan stridskrafter.

Grundsynen understödpá utifrån i 1955 ársförsvarsberedning

För samlad tolkning de organisatoriskpersonella och tekniskaen av
åtgärder beskrivits vill kommissionen sin utgångspunkt itasom ovan
kapitel 3 i det föregående tilloch vad där framgår bedömning-som om

i anslutning till 1958 års försvarsbeslut.arna
Kommissionen har i avsnitt 3.3 redovisat sin slutsats den i avsnittetatt

berörda sekretariatspromemorian från 1955 försvarsberedningårs bör
uttrycka försvarsdepartementets biståndpå utifrån under 1950-anses syn

talet. Utgångspunkten Sverige inte under längre tid mer änattvar
storleksordningen några månader skulle kunna avvärja stormaktsen

militärt understöd utifrån. I promemorian konstateradesutanangrepp
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få direkt under-föga sannolikt Sverige skulle kunnaförst detatt attvar
åtminstone i inledningsskedet de första månadernafrånstöd väst ettav

indraget. Med direkt understöd avsågsstorkrig i vilket landvårtäven var
svenskt territo-anslutning krigshandlingardärvid insatser i direkt till på

direkt anslutning härtill.fientliga irium eller riktade transportermot
sådana insatser rikta-Med indirekt understöd andra sidanavsågs å som

krigspotential iuppladdningsområden ellerde sig angriparens stortmot
olika och kan ha välIndirekt understöd kan lämnas på såsätt stor

blisjälva verket torde det också detbetydelse direkt understöd. Isom
spela den rollen förindirekta understödet, kommer störstaatt osssom

illustrerades i förstakrig. indirekta understödet sedanunder Detett
marina baser, inskeppningshamnarhand bekämpning flygbaser,med av

liksom kommunikationer tillfrån vilka anfall kunna utgå 331g mot oss,
liggaform indirekt understöd bedömdesdessa. En ytterligare, viktig av

stridskrafter. fram-i operationer i band angripares Detde vårstort som
flygbaser, hamnar i förstagick sammanhanget anfallenatt mot etc.av

genomföras i form flyganfall med ellerhand skulle komma utanatt av
atomvapen

.
från mittenviktig innebörd promemorian sålunda, detEn är att avav

i Stor-1950-talet de västliga stormakternas USAs och någon månär
diskuteras.till försvaret Sverigebritanniens eventuella understöd somav

försvarssamarbete och dess möjligheterreferens till skandinavisktNågon
intesig Sveriges försvarssituation finns däremot längre.i förbättraatt

i kommissionens material tyder någotfinns inte heller något påDet som
skandinavisk samverkan.uppvaknande svenskt förintresse rentsenare en

främjadiskuterades vidare vad kunde förpromemorianI göras attsom
indirektaunderstöd i praktiken låg detdirekt näraett typav en som

bombförband.begränsad insats attack- och Manunderstödet dvs. av
därvid främst följande åtgärdernämnde typer av

utvidgas i krigshotande läge,personkontakter, borde kunna ettsom-
tillräckliga sambandsmedel,säkra och-
samordning flygoperationer,allmänen av-

samordning luftbevakningen,viss av-
underrättelser generellutbyte luftförsvarsunderrättelser och avav-

natur.
påträffatövriga efterforskningar inteKommissionen har vid sina något

principsynen understöd utifrånden just redovisadetyder på attsom
omfattas kommissionensförändrats under den period avsenare som

rörande denna fråga från tiden eftersamlad bedömninguppdrag. Någon
insynpåträffats. Vi i kapitel till vilken1956 har inte återkommerår nästa

företrädare hade i de bedömningarstatsmakterna och dess centrala som
beskrivits.just
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syften och åtgärder syntes-
Det uppenbart de faktisktär vidtagna åtgärderna inte tillnärmelse-att ens
vis skapade förutsättningar för mottagande s.k. direkt understöd uti-av
från någon omfattning.större Det har sålunda framgått kommis-av av
sionens redovisade material, sådant mottagande bistånd skulleatt ett av
ha förutsatt krävande operativteknisk integration med Väst i antalen ett
viktiga avseenden operativ samordning och övning därtill omfattan-samt
de tekniska åtgärder avseende ledning, luftövervakning, samband och
bastjänst, och därtill också samordningsåtgärder i viktiga taktiska hän-
seenden inklusive övningar. Moderna internationella exempel på erfor-
derliga åtgärder för sådant syfte dels NATOsär luft-ett gemensamma
försvarsorganisation NADGE NATO Air Defence Ground Environment
System, dels också de så kallade COB-baserna Collocated Operational
Bases organiserades efter överenskommelse mellan Norge och USAsom
år 1974. Inom det markoperativa området förhandslagringenutgör m.m.
i förNorge den amerikanska marinkårsbrigaden motsvarandeett ex-

Åtgärdernaempel. inklusive investeringarna i dessa sammanhang har
Ävenvarit mycket omfattande. motsvarande samordning 1950-påom en

och 60-talet förmodligen hade varit mindrenågot komplicerad, detär
denna bakgrund uppenbart de berördamot svenska åtgärdernaatt ovan

marginella i relation till tänkt syfte förbereda mottagandeett attvar av
direkt understöd.

Kommissionen bedömer bakgrund detta och vad fram-mot av av som
gått från 1955 försvarsberedning,års de samlade åtgärder inom detatt
svenska försvaret för kunna understöd utifrån, har redovi-att motta som

i det förgående, i allt väsentligt bör i perspektiv detsats s.k. in-ses av
direkta understödet eller sådant direkt understöd kom det in-av som
direkta nära.

Det saknade uppenbarligen aktualitet för Sverige begära formellaatt
garantier från USA och Storbritannien understöd i fallev. ettom av
framtida Sverige.på Det f.ö.är osannolikt de väst-ytterstangrepp att
liga stormakterna skulle ha varit beredda sådana utfástelser.göraatt
Sverige kunde emellertid vidta antal åtgärder inom det militäraett om-

förrådet maximera möjligheterna stormakterna i krigslägeatt att ett
lämnade sådant understöd. Sådana åtgärder identifierades ocksåett inom
1955 försvarsberedning,års framgått det föregående.som av

indirektaDet understöd kunde aktuellt för Sveriges delsom vara
handlade alltså väsentligen insatser med strategiskt bombflyg medom
eller kärnvapen flygbaser och ilastningshamnarutan andra sidanmot
Östersjön. Vid den tidsperiod här närmast aktuell, från mittenärsom av
1950-talet och framåt, började detta flyg få interkontinentala räckvidder.
Något behov reguljär mellanlandning i Sverige fanns därför inte läng-av
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Eftersom taktiken med jakteskort till bombflygplanen underre. var
avveckling fanns inte heller med hänsyn till detta något behov utnyttjaatt
svenska flygbaser.

detl föregående avsnittet berördes fem åtgärder avseendetyper av
personkontakter, samband, samordning flygoperationer, samordningav

luftbevakning utbyte underrättelser inför 1958samt årsav av som
försvarsbeslut hade identifierats centrala i understödssannnanhang.som
Dessa fem kategorier åtgärder korresponderar med vadnära fak-av som
tiskt kom till stånd. Kommissionen vill här kommentera de olika om-
rådena, dock gå på någon allsidig diskussionutan att underrättel-av
seutbytet, eftersom detta enligt vår mening inte ingått i utredningsupp-
giften.

I fråga personkontakter har det sålunda framgått uppehöllom att man
fredstida militära kontakter på hög nivå med de viktigaste västländerna.
En viktig effekt detta torde ha varit skapade allmän insiktattav man en

Sveriges strategiska situation och försvarsmöjligheter. Därutöverom
uppstod ibland personliga vänskapsband, också torde ha ansettssom som
värdefulla från svensk sida. Utöver detta fanns planering för iatt etten
krisläge kunna sända delegationer till aktuella länder, delegationerut som
visserligen kvantitetsmässigt dominerades andra arbetsuppgifter ex-av
empelvis intensifierad materielanskaffning också i sin toppmen som
hade den operativa kompetensen företrädd på kvalificerat pensio-sättett
nerad försvarsgrenschef etc.. Till omfattningen har denna sistnämnda
planering varit begränsad, med undantag för period under börjanen av
1960-talet då planeringen tillfälligtvis under några förefallerår ha haftatt

något omfattning.störreen
Det har vidare framgått det föregående säkra sambandsmedelattav

radiolänkförbindelser fanns till Norge och Danmark och förbindel-att
kunde kopplas vidare inom NATO-systemet. Signalkapaciteten iserna

dessa förbindelser visserligen mycket begränsad får havar men anses
varit tillräcklig för möjliggöra viss samordning på övergripandeatt en en
strategisk eller operativ nivå.

Sambandsmedlen och deras organisatoriska inordning i luftförsvars-
bör vidare ha skapat förutsättningar för allmänsystemet samordningen

flygoperationer i den meningen det fanns tekniska möjligheterattav att
administrera västliga bombflygplans anflygning Sovjetunionen viamot
svenskt luftrum, flygplanen bekämpades oavsiktligtutan svensktatt av
luftförsvar. Navigeringsprecisionen hade därvid förbättrats resultatsom

den kalibrering genomförts Loran C. Det förblir dock oklartav som av
denna utflöde samlad svensk strategi ellerett oavsiktligom var av en en

konsekvens överväganden civil sjö- och luftfart.av om
Utbyggnaden långa och landningsbanor i närheten Sverigesstart-av av

Östkust sig förstonei förbryllande. Sådana baslägen skulleter ha varit
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krigssituation.österifrån i Dessutomi samband med anfallutsatta en
bombflygetmellanlandningframhållits inget behovfanns avavnysssom

Kommissionen har kom-svenskt territorium.eskortjaktbaseringeller på
inom IK-banorna liksom åtgärdernautbyggnadenmit till slutsatsen att av

bombflygplanensi sammanhang med åter-bör i första handområdet ses
banornaförklaringen till de långaösterifrån. rimligaste ärflygning Den

för fall bombflyg-möjliggöra nödlandning detdessa skullesålunda att
Sverige skulle därmed kommaanfallet. ånyoskadats underplanen att

nödlandningssannnarthangochroll i överflygnings-ikläda sig den som
berörts i inled-världskrigets slutskede ochhaft i andradet hade som

Även varit väsentligtskulle ha6.6 IK-systemetavsnittningen ovan.av
återvändande bomb-identifiera och leda deföri detta sammanhang att

ingripandenvådabekämpning i samband medförhindraflygplanen och
reco-förtjänar påpekas, s.k.luftförsvaret.från svenska Detdet attatt

1950-talets mittnödlandningsplanering, frånungefärplanning, dvs.very
ameri-med detden norska samverkanviktigaste dimensionenden avvar

Command, SAC.flyget Strategic Airstrategiskakanska
utbytesamordning lufibevakningen ochVad slutligen gäller viss avav

förutsättningarkommissionen tekniskalufçförsvarsunderrättelserfinner att
riktad svenskdels väsentligenförelåg i formför detta österutenav

översiktlig informationutbytaradarövervakning, dels möjligheten att
med olikaradarinformationeninte den fullständiga väst-däremotmen

liga parter.
åtgärdernasammanfattningsvis de vidtagnafinnerKommissionen att

ihandlingsfrihet förnationellhaft till syfte skapanärmast att ettatt en
främst indi-snabbt kunnadefinierat lägehotande, inte närmare motta ett

beslut häromförsta hand USA, för det fallunderstöd från irekt att
framkommit tyder påpolitisk nivå. Ingenting har däremotfattats som

med andraoperativ samverkanplaner förnågra upprättats gemensamtatt
formell säker-förelegatlite det skulle ha någonländer, och lika på att

Sverige.västliga stormakternahetsgaranti från någon de gentemotav
militära ledning-liten inom denendast mycket kretsSannolikt hade en

faktisktåtgärderfull överblick dedet svenska försvaret över somen av
syftet bakom dessa.övergripandevidtogs och det
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7 vissteVad regeringen

7.1 Bakgrund

Centrala statsråd och arbetyfördelningen mellan dem

Under hela den tid omfattas kommissionens granskning Tagesom av var
Erlander statsminister. Han själv intresserad och hade djupavar av
insikter i säkerhetspolitiska frågor. Samtidigt det del hansvar en av
regeringsfilosofi låta försvarsministrarna liksom andra fackministraratt
sköta så mycket möjligt sina frågor på hand. Densom av egen om-
prövning den svenska säkerhetspolitiken, nödvändiggjordesav som av
den ändrade strategiska situation uppstått i iEuropa och med andrasom
världskrigets slut, krävde emellertid statsministern flitigt engageradeatt
sig i utrikes- försvarspolitiken.och Han utvecklade således aktivi-storen

för få till stånd skandinaviskt försvarsförbund ochtet blev djuptatt ett
besviken då detta misslyckades. En ytterligare orsak till Erlanders enga-

i de försvarspolitiska frågorna han inte hade odelatnågotattgemang var
förtroende för Allan Vougt försvarsminister åren 1945-51. Dettasom var
torde ha bidragit till han under dessa år lade ned arbeteatt avsevärtett

frågorpå försvaretmed anknytning till det militära Efter hand densom
säkerhetspolitiska situationen i Europa stabiliserades under första hälften

1950-talet och efter bytet försvarsministerpostenpå kunde Erlanderav
koncentrera sitt arbete till andra problem. hadeHan sålunda ochett gott
förtroendefullt samarbete med Vougts efterträdare Torsten Nilsson för-
svarsminister 1951-57åren och Sven Andersson försvarsminister åren
1957-73.°

sitt förhållandeI till militärledningen torde Erlander med viss skärpa
ha hävdat det självklara de militära myndigheterna skyldigaatt attvar
följa statsmakternas riktlinjer för säkerhetspolitiken, och han accepterade
inte de initiativ kunde diskreditera officielladen linjen. I sinaatt tog som
dagboksanteckningar särskilt från början 1950-talet uttryckte han oftaav

för militärledningens västorientering, vilken föranledde honom föroro att
höga officerare framhålla Sveriges utrikespolitiska fastkurs lågatt
Detta gällde särskilt Helge Jung överbefälhavare 1944-51årensom var
och Bengt Nordenskiöld, flygvapenchef 1942-54.åren Hans förhållande
till Jungs efterträdare Nils Swedlund överbefälhavare 1951-61åren var
under de första åren mycket försämrades sedermera.gott, men
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Östen officielladenUndén. Denne1945-62Utrikesminister åren varvar
inled-uttolkare. skötteideolog och Hanfrämsteneutralitetspolitikens

åtnjöt Erlanderssjälvständigt ochutrikespolitiken mycketningsvis stora
positionerförtroende fram sinaErlanderflyttade dockEfter hand
för militä-fältet. Undéns intresseutrikespolitiskaUndén detpågentemot

utrikespolitiken torde hapåverkadeinte direkti defrågor den månra
officerskåren. Un-inställning tillkritiskhan hadeochvarit begränsat, en

1962-71,utrikesminister årenNilssonefterträddes Torstendén somav
försvarsminister.varit bl.a.tidigarealltså

torde,försvarsminister nämnts,tidAllanUnder Vougts nysssomsom
för de säker-tagit direktUndén hasamråd medErlander i ett ansvar

hade tilloch Sven AnderssonNilssonfrågorna. Torstenhetspolitiska
ingick i den inreregeringen ochställning icentralfrån Vougtskillnad en
befogenhet ochha haftfår förutsättasstatsministern.kring Decirkeln
uppfattadeför vad desjälvständigt inomhandlaförmåga varaatt ramen

försvarsvänliga, ochBåda starktinställning.regeringens allmänna var
perioder° till militärled-relationertycks derasför vissaundantagmed

varit förtroendefulla.ningen ha
militäraväl informeradförsvarsministerhöll sigNilsson an-omsom

veckaniför honom gångföredrogMilitärledningengelägenheter. en
initierad utländskkonstaterade1953fjortonde dag. Våreneller envar

ochmellan Nilssonförhållandethänsyftning påbl.a. medrapportör
välordnadeledningsstrukturernacivila och militäraSwedlund deatt var

samstämda förtroende-ochhade ocksåNilsson närafullständigtoch ett
lämnadeOlle Karleby. Nilssonstatssekreteraremed sinsamarbetefullt

socialminister.för bliförsvarsminister 1957år attposten som
förstahandsinformationfåangelägenAnderssonOckså att omomvar

officeraremedhade ofta kontakterförsvaret. Hanhände inomvad som
militärledningenhadebefattningar. Ungefär gång årolikai enperen

statsmi-varvidförsvarsministern,föredragning för ävensamladstörre
Carlskall enligtföredragningarnärvarande. Vid dessaiblandnistern var

förbe-1961-67, frågorförsvarsstabschef årenEric Almgren, omsom var
kommit All-utifrån hamilitärt biståndmottaganderedelser för upp.av

officerarevikt vid högremycketSven Anderssonlademänt attstoren
godafinns haviktigasterelationer. Det ärutländskahade goda attsom

det endaSverige dethelvete medför det ärpersonliga kontakter, går
hjälper.som

militärer sinasåväl högaförtegenmycketAndersson gentemot somvar
känsliga frågor.vad gälldei Försvarsdepartementetcivila medarbetare

sinatillämpatlänge haåterhållsamhet han ävenDenna gentemotsynes
redanKarleby tycksAndersson ochmellanSamarbetetstatssekreterare.

alltförKarlebymindre Andersson ansågbörjan varitfrån ha attgott. var
önskemål övergickSommaren 1958militäraberedvillig tillmötesgåatt
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Karleby till verksamhet och efterträddes Karl Fritiofson.annan Denneav
uppehöll statssekreterarbefattningen till 1967,år då han efterträddes av

ÅrSven-Göran Olhede. 1969 blev Anders Thunborg statssekreterare.
Det har uppgivits Thunborg den försteatt statssekreterare An-var som
dersson höll fullständigt informerad.

Inom regeringen torde djupgående diskussioner kring säker-mera
hetspolitiska frågor ha hållits inom mindre krets. l denna ingicken
förutom utrikes- och försvarsministrarnastats-, även andra inflytelserika
statsråd SköldPer Edvin Gunnar Sträng,1° Gunnar Hedlundsom och

Palme.Olof Resonemang vad borde göras Sverigeom som om angreps
Sovjetunionen och neutralitetspolitiken alltså hadeav misslyckats torde

ha förts inom än begränsaden mer grupp.
Vad övriga statsråd kände till de säkerhetspolitiska och militäraom

frågorna torde ha legat på ganska allmänt plan. Visserligenett tycks det
årligen ha förekommit föredragningar inför hela regeringen detom
militära läget, budgetfrågor dessa hölls på generell nivå.m.m., men en
Vid dessa tillfällen förefaller frågor eventuell samverkan med väst-om
makterna inte berörts.ha Det väsentliga det ansvariga statsrådetattvar
kände han hade statsministernatt med sig i sin allmänna politik. Detta
förhållande kan ha medfört föreställningarnaatt vad kan ha före-om som
kommit rörande förberedelsert.ex. för mottagande bistånd från väst-av
makterna högst olika inom statsrådskretsen.var

Konstitutionella synpunkter

Regeringen kollektivär med solidarisktett för beslut fattas.ansvar som
I begränsad utsträckning har enskilda statsråd bemyndigande avgöraatt
ärenden på hand. Detta har dock knappast bäring på de frågoregen som
kommissionen har behandla. Regeringenatt står alltså helhet for-som
mellt bakom beslut, åtgärder och officiella uttalanden i tjänsten ettav
enskilt statsråd, även övriga regeringsledamöter faktiskt kanskeom rent
inte har kännedom dessa.ens om

Företrädare för myndighet skall kunna utgå från regeringenen ståratt
bakom de besked lämnas ansvarigt statsråd, liksom den in-som av att
formation myndigheten lämnar statsrådet förs vidare inomsom regering-

Militärledningen kunde alltså förutsätta försvarsministernen. före-att
trädde regeringens i frågor rörande det militära försvaret. Desssyn
informationsskyldighet regeringen får i allmänhetgentemot haanses
uppfyllts försvarsministern orienterats.om
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försvarssamverkanskandinaviskPartiell7.2

Initiativet

tidföljande årendeoch närmastslut1940-talets avenvarfrånPerioden
ledningenmilitäraochpolitiskamellan den omdiskussionerintensiva

former.olikaiförsvarssamverkanskandinavisk
che-1949septemberiregeringenredovisats genomtidigareSom gav

tillståndmilitärledningen att taSwedlundNilsFörsvarsstabenförfen
Swedlundförsvarsmakterna.norskaochdanskamed dekontaktervissa

föripromemoria ämnetårfebruari presenteratiredanhade ensamma
Swedlunds listadagboksinibetecknadeErlander. Dennestatsminister

och Dan-med Norgesamverkanmilitär-telefonisttillförslagettsom
ofarligavälsigrörde[d]etmeddenkommenterade omattochmark

initiativ---.med någrafall väntaallaihonombad attjagting men
fråganErlanderemellertidföredragningSwedlunds upptogefterDagen

Danmarkmedförhandlingaringablevvarvid slutsatsen attregeringen,i
givits. före-Swedlundsdirektivförrän närmareförasskulleoch Norge

kommenterade1949maj20denregeringenförfrågandragning av
s.k.denfunderingarsinaberättadeSwedlund ommedErlander omatt
kanVougthoppasJagmed Norge. attsamverkanmilitärabegränsade nu

generaler-förklartkan görahansåkuragesitt attihopsamla resterna av
f.n.°med Norgesamarbetemilitärtnågotiggevi ämnarattna

september6denfråganföredragningförnyadeSwedlundsEfter av
delvis haderegeringenbeskedUndénemellertid att1949 fick han omav
regeringenhadeanteckningarUndénsEnligtförslag.till hanssamtyckt
förberedel-tekniskaavsågkontakter rentsådanaerinraningen mot som

ömsesidigradiotrafikförCodermeddelanden.utväxLdvs. av -ser,
DetVäderlekstjänstluftbevakningen etc.jaktledning.rapportering. -

fall ävenför dettänkt attärinformationerutbyte etc.förutsättes att av
samverkansjömilitärochlant-krig. FrågornaiindragetSverige är om

framtiden.påskjutashuvudsakiborde däremot
ochSwedlundskonstaterats,tidigarealltså,huvudfrågornaI somger

regeringensbildsamstämmighelai detanteckningar avUndéns stora en
fickSwedlundpunkterdebeträffandeOcksåställningstagande. som

sambandordnandeförplanermed, dvs.vidare avklartecken att
jakt-luftbevakningen,samordnandeföroch planerländernamellan av

väderlekstjänstenmilitäraoch denflygräddningstjänstenstridsledningen,
möjligendockkantotal. Manmeningformelliöverensstämmelsenär

menadeverkligenSwedlundochregeringentvekannågonhysa om
förefaller detUndén,föråtminstoneellerregeringen,Försaker.samma

förförutsättningartekniskaskapa sam-enbart enfrågavaritha attom
fåttdeli dennaalltsåpromemoria, rege-Swedlundskrig.iverkan som
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ringens godkännande, intryck strävan långtgåendeger motav en mer
förberedelser för sådan samverkan. Undén ansåg dock tydligenen att

helt överens.man var
För vårt vidkommande kan tänka sig utbyte vapentekniskaman av
erfarenheter med Norge och Danmark, viss Standardisering betr.
utrustning, signalväsen dyl. Klart inteär kan dettaatt0. utropaman
på Försvarsledningen delartorgen. regeringens uppfattning att sam-
verkan denna kan förekomma.och börartav

Vid sammanträde med Utrikesnämndenett den 9 september 1949 för-
klarade Erlander bl.a. Sverige borde vad detatt göra kunde för deatt
skandinaviska länderna skulle bli upprustade. Däremot kunde Sverige
inte binda sig för samverkan betydande risker, föga reellasom ger men
vinster. Danmark och Norge skulle inte något egentligt försvar på

år.många
Vid det nordiska utrikesministermötet i Köpenhamn den 13 september

1949 Undén med de danska ochtog norska utrikesministrarna fråganupp
möjligheterna för Sverige militärt samarbetaom med de bådaatt andra

länderna sedan dessa anslutit sig till Atlantpakten. Han framhöll denatt
svenska neutralitetspolitiken inte fick komprometteras åtgärdergenom

innebar Sverige i praktiken framstodatt förbundetsom med Dan-som
mark och Norge. Denna allmänna inställning hindrade inte visst måttett

teknisk samverkan mellan det svenska försvaretav å sidan och deena
danska och norska försvaren å den andra sidan. Undén hade tydligen
med hänvisning till Swedlunds promemoria förklarat den svenskaatt
försvarsledningen sökt uppgift på dylika tänkbara fallge en av sam-
verkan, och denna lista icke eller särskilt betydelsefull.stor Denvore
svenska regeringen skulle ställning till och omfattningenta arten ettav
sådant militärt samarbete från fall.fall till

Det kan intenämnts uteslutas regeringen och militärledningensom att
hade något olika tolkningar det besked Undén lämnat Swedlundav som
rörande regeringens beslut efter föredragningen den 6 september. Det är
emellertid klart regeringen införståddatt med vissa tekniskavar att
förberedelser för utväxling meddelanden, jaktstridsledning och luftbe-av
vakning skulle vidtas. Regeringen hade uppenbarligenm.m. även
samtyckt till de samövningar under året ägde mellan de norskasom rum
och svenska flygvapnen, bl.a. över göteborgsområdet. Vidare tillsattes

medutredning företrädare för Utrikesdepartementet och försvareten för
studera Öre-eventuell samordningatt med danskarna försvareten av av

sund. Vilken Öresundsutred-ställning regeringen till denna s.k.togsom
nings förslag inte käntär för kommissionen jfr avsnitt 6.5.
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deklarationutrikespolitiska1950 års

generelltavvisades1950ideklarationutrikespolitiskaregeringensI mars
Danmark ochSverige,fredstid mellanisamverkanmilitärtanken på en

vadMenneutralitetspolitiken.kunde komprometteraNorge somsom
stabsförhand-endastegentligenuteslötsuttryckligen gemensammavar

grannlän-skandinaviskademedförsvarsplanerlingar och gemensamma
samverkan itekniskföroutsagtlämnadesDärmeddema. utrymme en

till.tillståndSwedlund fåttdet slagexempelvismening,snävare somav
Undéns dag-framgårdetta sättskall förståsdeklarationenAtt av

parti-höllsdeklarationendagSammaboksanteckningar. enavgavssom
antecknadevilken Undénfrånledarkonferens

AndrénOhlin ochBådeanförande i förväg.mitthade fåttDeltagarna
haderegeringenrepresentanter] ansåghögerns[folkpartiets attresp.

ochDanmark Norgemedsamverkantekniskdörren betr.låst
vi tagitpåvisadeUndén]ochErlanderområde. Vi [dvs. attförsvarets

Sverigesoförenlig medförklaratssamverkan,fram typ somaven
varjeifinge bedömasfall,tänkbaraförbi andragickpolitik. Vi som

vibeklagandesitt överuttryckteAndrén attsärskiltfall. Dåsärskilt
jagfrågadesynpunkter,västmakternasförförståelseinte visat ommer
Sovjetsundergrävttal hadegeneral Jungsbegripitherrarnainte att

detutrikespolitiken. Dettauppriktighet iSverigesförtroende för vore
vi iklartuttala såVi måsteläge. atti dagensmarkanta ossmest

vållat.skador Jungreparerade demöjligaste mån

isamverkanskandinaviskslagsvisstavstånd frånGenom somettatt ta
stabsförhandlingarnämligenaktuell,inteverketsjälva gemensammavar

omvärldenregeringen kunna övertygahoppades alltsåförsvarsplaner,och
enligthadeDennatrovärdighet.neutralitetspolitikenssvenskadenom
hållitöverbefälhavarentalundergrävtsuppfattningregeringens ett somav

vid Sveri-uppehållit sighan1949, däri slutet årLunds studenterför av
västmakterna.bistånd frånfåsovjetisktvidbehov ettatt angreppavges

tillredogörelseSwedlundochlämnade JungveckaNågon ensenare
fannErlandersamarbetetskandinaviskadetUndénErlander och somom

tillfredsställande.fullt
naturligaheltbetraktasmåstesaker,sådanaänInget somannat som

ingastabsförhandlingar,utförts. Ingageneralernaenligtharför oss
derasdanskarnafrågatinteharManplaner. omensgemensamma
tagitskontaktersundet. Demineringföroch planeravsikter somav

någontinsigföretalinjen; ickehållit sigstrikttydligenhar som
linje.utrikespolitiskavårkomprometteraanvändas förkan att

kontakterFortsatta

skandinaviskaefter deErlanderintogavsnittföregåendeframgårSom av
tillhållningreserveradsammanbrottförsvarsförbundsförhandl ingarnas en
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det skandinaviska militära samarbetet sådant. Våren 1950 framhöllsom
han för överbefälhavaren neutral itetslinjen inte fick komprometterasatt

militär samverkan med så ringa innehåll dennagenom militär-en som
23tekniska Då Swedlund i början år 1953 ville Sverige skulleattav

klartgöra för Norge den föreslagna försvarsledningsplanenatt inom
NATO skulle omöjliggöra det lilla samarbete fanns med norrmän-som

eftersom detta betydde engelsk ledning helaöver linjen,nen, Erlan-var
der mycket betänksam ingripa. Han tillmätte nämligenmot inteatt sam-
arbetet någon betydelse,större militären följer regeringens in-snävaom
struktioner. Undén hade däremot inget saken med denemot att ta upp
norske Stockholmsambassadören.

Med anledning högerledaren Jarl Hjalmarsonatt våren 1956 hotadeav
avslöja förekommande samarbeteatt med T rondheimsled,väst utbild-

ning norska officerare vid Krigshögskolan, vapenköp, expertbesökav
etc., bad Erlander Torsten Nilsson underrätta överbefälhavarenatt om
läget. Vi [dvs. Erlander och Nilsson] överens vi inte skulleattvar om,
ha formernågra militärt samarbete, vi inte bereddaär redovi-av attsom

inför offentligheten. Skulle något sådant förekomma,sa skall detnu
brytas

I samband med Hjalmarsonaffären år 1959 förklarade Hjalmarson att
han ansåg sig styrka sina uppgiftertvungen att det svenska för-attom

arbetade med NATOsvaret ryggrad berätta robotin-attsom genom om
köpen, Trondheimsanläggningen och de hemliga överenskommelser som

under Vougts tid försvarsministertogs vissasom om gemensamma
signalanordningar med Norge och Danmark. Erlander förklarade med
anledning härav för Sven Andersson fick den skadaatt man reparera som
Hjalmarson sålunda kunde vålla genom bryta förbindelserna medatt
Norge och Danmark, väl inte kan spela någon roll förstörre vårtsom
försvar

De här citerade dagboksanteckningarna från åren 1956 och 1959 står
inte ihelt överensstämmelse med varandra. Klart är Erlander hysteatt

för det militärtekniska samarbetetatt med Danmark ochen oro Norge
skulle kunna kompromettera den svenska säkerhetspolitiken, detutan att

Sverige några betydande fördelar. Däremot ansåg hangav detmer var
värde känna till delar av dansk ochatt norsk krigsplanläggning.av

Iden mån kontakter med militärledningarna i de skandinaviska grann-
länderna kunde skapa förbindelser med de västliga stormakterna, främst
USA, tycks saken enligt Erlanders uppfattning ha ställt sig något an-
norlunda. Detta kommer närmare beröras i följande avsnitt. Häratt skall
bara nämnas då Swedlund i oktober 1953att meddelade NATO-att
cheferna bestämt alla kontakter med Sverigeatt skulle via Norge,tas
uppfattade Erlander detta något positivt Det bra.som var nog-
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Sammanfattning

möjligtavsnitt 6.1 har det inte varitjfr.Som tidigare konstaterats att
i detalj komskandinaviska försvarssamarbetetpartiellaklarlägga vad det

förtillgängligt material underlag någon säkerhellerInteatt geravse.
informeradutsträckning regeringeni vilkenuppfattning var omsomom

heltmilitärledningen inte ageradeverksamhet. Atti dennaenskildheter
militärledningenOch inget tyderhand däremot klart. påstårpå attegen

givna direktiv.ha överskriditskulle
skandinaviskai sin deregeringenförefallerDet synsom om

Å sidanmotstridiga intressen.delvispåverkades tvåkontakterna enaav
denskulle kunna komprometterakontakternasig föroroade attman

väsentligade Sverige någrasäkerhetspolitiken,svenska utan att meragav
Å kundedessa kontaktersidan tycks hafördelar. andra ansett attman

stormaktema,med de västliga någotförbindelserbidra till skapaatt som
tidsmässigtföreligger detvärdefullt. Otvivelaktigtuppfattades ettsom

med USA detförhållandet Sveriges kontaktermellan detsamband att
för skandina-regeringens intresseutvidgades ochmilitära området ettatt

dettafinns skälförsvarssamarbete minskade. Detviskt ettatt se som
säkerställa hjälp frånväsentligaför regeringen dettecken på attatt var

Sverige.vid sovjetisktde västliga stormaktema ett motangrepp

västliga stormaktemamed de7.3 Kontakter

förstaDe aren

svenska för-Erlander detklart för åtminstoneRedan tidigt stod det att
beroendesovjetisktkunna hålla vidför ut ettattsvaret angrepp var av

1948 förklaradestormaktema. Vårenunderstöd från de västligamilitärt
ÖB studerafortsättaFörsvarsstaben bordeErlander försålunda attatt

särskilt medSverige,för västmaktsflyg iamerikanska baserfrågan om
tillräckligtfördelarnakosta USA ochtill vad detta kundehänsyn varom

kostnaderna.motiveraförstora att
19499 februariregeringsdeklarationen denhade iErlander och Undén

blottneutralitet i fredstid, kantalarförklarat näratt mena,manman om
utanför konflikten,krig hålla sigundervill eftersträva attatt stat,en som

alliansfördrag,handlingsfrihetsinicke i fredstid binder somgenom
säkerhetspolitiska linjekrigstid. Sverigesneutralitet iomöjliggöra

utrikesministrarna endast frånvaronenligt ochsålundainnebar stats- av
längre då hantillfälleErlander gick vidalliansfördrag. ett stegsamma

till starktSkandinavien såhjälpas förvandlasade Låt ettattoss
spelasterritoriumbetyder, vårtförsvarat fäste, på attatt ett angrepp oss
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basområdeöver för icke angripande stormaktsgrupp. Ettsom en annan,
sovjetiskt Sverigepå skulle alltså medföra vårt territoriumangrepp att
upplåts basområde västmakterna.försom

Efter de skandinaviska försvarsförbundsförh andlingarnas sammanbrott
och i samband med presentationen promemorian partielltettav om
skandinaviskt försvarssamarbete Swedlund frågan Sverigestog upp om
Förhållande till USA med Erlander. Han framhöll Sveriges beroende av
tillförsel västerifrån materiel och förnödenheter. Och han betonadeav
nödvändigheten upplysa amerikanerna det svenska försvaretsattav om
problem och möjligheter. Erlander enligt Swedlund mycket med påvar
detta. Swedlund orienterade avsikten dels upplysa de amerikan-attom
ska försvarsattachéerna i Stockholm, dels i USA orientera amerikaneratt

den svenske försvarsattachén i Washington. Erlander tyckte enligtgenom
braSwedlund dettaatt var

Att det redan omkring decennieskiftet 1950 pågick omfattande kontak-
med Storbritannien bl.a. avseende utbildningter försvarsanställda ochav

krigsmaterielinköp naturligtvis känt för och regeringen.accepteratvar av
Men i fall Erlander det klara med förbindelsernavart inte in-attvar
skränkte sig till detta. Efter överläggning med militärledningen ien
början 1951år konstaterade således Erlander Swedlund vissteav att
nästan oroväckande mycket planeratlantpaktsstaternas oktoberIom

informeradeår Swedlund Erlander han låtit USAsamma att veta attom
de borde sända kvalificerad militärattaché Stockholm.till Huruvidaen
Erlander också fick klart för sig Swedlund med detta initiativ syftadeatt
till förbereda krigstida samarbete med USAatt inteett känt.är

Som redovisats i avsnitt 6.1.2 överbringade försvarsminister iVougt
1951 till den brittiska regeringen promemoria rörande denmars en

svenska krigsmaktens organisation, utrustning och planering inför ett
sovjetiskt Promemorians innehåll dåmåste ha varit kvali-angrepp. anses
ficerat hemligt. Erlander hade läst promemorian innan den avsändes,

hans vaksamhet slappades vissheten Undén skullemen attav om gran-
ska den. fallet.Så blev dock inte

När regeringsnivåpå i syfte försäkra sig militär hjälp vidattman om
eventuellt anfall från Sovjetunionen till Storbritanniensett regering

överlämnade utförliga uppgifter svenska försvarsresurser och svenskom
försvarsplanering detta exceptionell iåtgärd svensk politik.var en
Vougts promemoria till Henderson, lämnats erinran Erlan-utansom av
der, gick uppenbarligen utanför de för svensk handlingsfrihetramar som
dragits i regeringens riksdagsdeklaration föregående år. Det börupp
också observeras Vougt för sin del till början bereddatt fort-atten var

kontakternasätta på regeringsnivå vid besök i London.ett
Mot bakgrund det informationsutbyte tidigare skett mellanav som

svenska och brittiska militärer det ovisstär hur mycket promemoriansav
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sig därmedförhöllhur detOavsettbritterna.förinnehåll nyttsom var
tecken påbritternanaturligenåtgärd attettuppfattades Vougts somav

militärtökatberedd tillregeringensvenskaav den ettdelar varnu
förintressetbrittiskaStorbritannien. DetochSverigemellansamarbete

påfallandeemellertidinställning ficksvenska ettutnyttja dennaatt nya
hade dessaTydligenErlander.såvälfrån Vougtreserverat somgensvar

ochskulle få,promemorian näröversändandetföljdervilkainsettinte av
avböjamisstagetsökte dedettainsikt atttillkomde genomrepareraom

samarbete. Vougtsmilitärtdiskussionertillinviterbrittiska prome-om
ocksåsaknaranmärkningsvärdsynnerligenendastinte utanmoria är

också hatycksBritternaefterkrigstiden.motsvarighet undervisåvitt vet
ytterligare1951höstenregeringenavgång ettuppfattat Vougts somur
vidare påberedda gåinteregeringskollegerhans atttecken på att var

linje.hans
godkänt1952 hauppgifterbrittiska årenligt attskallRegeringen

planläggningskontakt medformetablerade någonFörsvarsstaben av
OfficeForeignkonstaterade1954Och årNordkommando. attNATOs
försvaretsvenskadetmednyligen gåttregeringensvenskaden att

betraktadesbritternavilkaStorbritannien,medupprätthöll kontakter av
uppgifterbrittiskasammanhangandra attvärdefulla. I avsynessom

intresseha visat1950-talet störrebörjaniofficeraresvenska ettdöma av
kunderegeringen väntasStorbritannien vadmed änsamarbeteför accep-

sjöstridskrafterna.samarbete mellangällthatycks dettaSärskilttera.
ochviljaofficerarnassvenskadetvivlat pådock haförefallerBritterna

medstridresultat ipraktiskatillintressedriva dettaförmåga rege-att
konkre-spårfinna någrakunnatinte hellerVi harintentioner.ringens av

informerad.varitregeringenvidtagitsåtgärder attutanta som
förberedelsermed1953 pågåttårDanmark och Norge attSedan

land höllsflygstridskrafter iamerikanskabaseringvidtogs för resp.av
Undén, TorstenErlander,ipartiledaröverläggning närvaroi maj aven

SwedlundpresenteradeHärvidoch Hjalmarson.OhlinHedlund,Nilsson,
Åkerman militärpolitiskadetsin påförsvarsstabschefenoch nyasyn

kommitmilitärledningenErlanderframhöll enligtSwedlundläget. att
frånattackerhjälpenmilitäraviktigasteDentill följandefram var

improviserasvårtanfall. Detfientligafrämmande baser attmot var
förbasskulleflygplatstillgå såskulledensamverkan att varasammaom

relativt snabbt gåborde detfrämmande flyg. Däremot att ut-ocheget
hjälparna.omhändertaskundeheltflygplatser,vissa avsomrymma

Erlandernu.redanvästerifrån bordeMaterieltillförsel garanteras
analys.dennaerinringarhaftha någraförefaller inte mot

flygfält tillställa väst-1948frågan från åralltsååterkom attHär om
uppfattningregeringen hade någonvad månförfogande. Imakternas om

kundebärighetlängd ochtill startbanornasmed hänsynflygfältvilka som
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utländskt stridsflyg inte känt.är Några år färdigställdesta emot senare
emellertid vid ostkusten de längsta banorna fanns vid någonen av som
flygbas i Sverige under 1950- och 60-talen. Kommissionen har tidigare
gjort bedömningen denna och några andra banor byggdes delvis iatt ut
syfte medge landning västmaktsflyg, främst i räddnings-att tungtav
sammanhang jfr avsnitt 6.9.

maj 1953I besökte också militärdelegationsvensk USA för atten
diskutera problemde Sverige skulle införställas vid frånettsom angrepp
Sovjetunionen. Till detta besök måste regeringen ha lämnat sitt sam-
tycke. oktoberI 1953 noterade Erlander med tillfredsställelse NA-att
TO-cheferna bestämt alla kontakter med Sverige skulle via Nor-att tas
gasa

överväganden samband medi 1958 försvarsbeslutårs

analys gjortsDen vid partiledaröverläggningen 1953år återkom isom
1955 försvarsberedningsårs arbete i form sekretariatspromemoriaenav
från 1956 se avsnitt 3.3.3.år Enligt denna skulle Sverige vid ett sov-
jetiskt anfall söka hålla så länge västmakterna hann hjälp.sättaut att
Den viktigaste hjälpen kunde förväntas bekämpningsom var av sov-
jetiska baser, inskeppningshamnar och kommunikationer densamt av-
lastning operationer andra frontavsnittpå innebar. Men direktävensom
understöd i form attackanfall med överskepp-t.ex. atomvapen motav en
ningsstyrka kunde aktualiseras. För främja i synnerhet sådantatt ett
direkt understöd men förockså det indirekta understödet behövdes i
krig bl.a. kontaktdelegationer, sambandsmedel och vissa i fredstid plan-
lagda åtgärder för samordning flygoperationer.av

Ingen framhölls det i promemorian, kunde säkert påräkna direktstat,
hjälp efter krigsutbrott. Den styrkan den bästa garantin förett egna var

understöd skulle komma, det blev möjligt lämna. Det indirektaatt attom
understödet det vägde Förberedelser erfordrades förtyngst. attvar som
utnyttja direkt understöd. En del sådana förberedelser redanangavs vara
genomförda och andra kunde genomföras. Vissa förberedelser emel-var
lertid sådan de inte kunde genomföras i förväg, eftersom denatur attav
krävde planläggning, insyn i västmakternas planer och avslö-gemensam
jande den svenska planläggningen.av

Indirekt understöd alltså det i första hand kunde hoppas på.var man
utnyttjaFör direkt understöd krävdes förberedelser, medatt ett som

hänsyn till Sveriges alliansfria ställning endast delvis kunde vidtas i fred.
Vissa förberedelser hade också gjorts.

Olle Karleby, försvarsberedningens generalsekreterare, harsom var
vid intervju inför kommissionen uppgivit bl.a. följande. Det hadeen
varit oansvarigt inte möjligt förbereda vad inom praktiskaatt om som
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för aggressionfall Sverigeförberedas för detkundegränser utsattes
redan iförberedelserhindrade visserligenAlliansfrihetenösterifrån. att

möjligti detoperativ samverkan. den månför Menfred vidtogs attvar
fram underlättades,samverkan längretekniska såsamordna system att
möjlighet. Sominte utnyttja sådandumhetdet bara att ex-enenvore

samordningKarlebyförberedelser nämndeempel dennapå typ en avav
och landnings-flygvapnetsoch utbyggnadradiolänksystemen start-aven

flygplan.minimum förerforderligt vårabanor utöver egna
Nilsson, be-Karleby ochredovisats har TorstenSom tidigare som var
beskrivning bl.a.preliminärordförande, kommenteratredningens aven

1956 sekretari-det årsförsvarsberednings arbete, där1955 års attangavs
departements-avseendena återspegladei väsentligaatspromemoria de

invändningaranmälthar inte någrauppfattning. Deledningens mot
beskrivning.denna

försvarsminis-kommissionen klartdet förbakgrund stårdennaMot att
långtinställda Sverige såmedarbetare påoch hans närmaste atttern var

förbe-vidtaneutralitetspolitiken bordemed hänsyn tillmöjligtdet var
snabbt kunnadefinierat lägei hotande, interedelser för närmareatt ett

förberedel-och sådanafrån västmakterna,militärt understöd attemotta
l950-talet.vidtagits vid mittenutsträckningi vissäven avser

åtgärderMilitära

radiolänkförbindelserutbyggnadåtgärder i formföljande årensDe avav
Wiesbadenförbindelsen och den in-liksomtill Danmark och Norge även

skedde medsamverkansgruppernabeträffandetensifierade planeringen
och samtycke.försvarsministerns vetskapi fallvart

efter-alltså 1957 hadeSven Andersson, årSålunda arrangerade som
före-l950-taletförsvarsminister, i slutetNilssonTorstenträtt enavsom

offentliggörande.SVENORDA-samarbetetsinfördragning för regeringen
teleavdelning,härvid chefen för FlygstabensanlitadesSom föredragande

syft-signalförbindelserna. Medförofficer hadedendvs. ansvaretsom
tillradiolänkförbindelserna Dan-utbyggnadenden planeradening på av

sek-Westin, dåbörjan l960-talet har Boimark och Norge som varav
kantror han]uppgivit han [att sägationschef i Försvarsstaben, att nog

vilkahär, nämligenmed i dethelt[Andersson] överensatt omossvar
flygsäkerhetssamarbetet.iNATO lågmöjligheter till samband med som

medmycketuppgivit hanWestin har också attatt noggrannvar
informeradeAndersson skulleUtrikesdepartementet och Sven omvara

sådant förvi fick inomtill vadsom kunde ligga på göragränsen ramen
mandat.vårt

Wiesbadentillinstallationen telexförbindelsensvarade förDe avsom
sanktioneradåtgärdenfick uppfattningenhar uppgivit de attatt var av
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Utrikesdepartementet. Anders Thunborg har förklarat han, sedan hanatt
tillträtt statssekreterare i Försvarsdepartementet, fick kännedomsom om

via telex kunde byta informationer med NATO i Wiesbaden.att man
Carl Eric Almgren har uppgivit försvarsministern informeradesatt om

ÖBplaneringen för samverkansgrupper och denne tillsammans medatt
Rapp den gjordes omfattande vad denän redan var.attavstyrt mer
Almgren har förklaratäven regeringen genomgående varit orienteradatt

vilka förberedelser skett och successivt lämnat sitt godkännandeom som
dessa.av

I december 1963 lämnade Almgren, Mangård och Westin redogö-en
relse till Erlander för Sveriges förbindelser Erlandervästerut. kommente-

Detrade riktigt det helaär vad det be-värre än är;att utnog ser men
redningen nyttig för inskärpa hur angeläget regeringenattvar nog anser
det militären iakttar absolut neutralitet, de inhämtaräven närattvara
upplysningarW

Däremot har inget framkommit tyder på regeringen ellerattsom
någon dess ledamöter informerad tanken visspå samord-av var om en
ning IK-system med västmakterna eller CzsLoran betydelse i dessav om
roll navigeringshjälpmedel för flygstridskrafter.som

AndersNär Thunborg tillträdde statssekreterare i Försvarsdepar-som
1969 fick hanår Sven Andersson och försvarsstabsche-tementet genom

fen Stig Synnergren klart för sig Sverige i händelse krig kundeatt av
komma samarbeta NATO.med Regeringen hade därför sanktioneratatt

försvaret redan i fredstid höll kontakter med och vidtogväst ävenatt
vissa förberedelser för krigstida samverkan.en

Sammanfattning

Det tydligt regeringenär angelägen kontakterna medatt attvar om
västmakterna inte skulle sig sådana uttryck den officiellt deklarera-ta att
de neutralitetspolitiken skulle komprometteras inom och landet.utom
Samtidigt fick landets säkerhetsbehov inte eftersättas. Regeringen ställdes
här inte sällan inför svåra avvägningar. Det för den viktigt attvar sven-

officerareska inte gick för långt i sina samarbetssträvanden med utländ-
ska militärer. I allmänhet tycks de svenska officerarna också ha inrättat
sig i ledet, då regeringen markerade sin ståndpunkt.

har framkommitInget tyder militärledningenpå undanhållitattsom
den politiska ledningen, dvs. försvarsministern, något väsentligt i fråga

de förberedelser vidtagits för mottagande militärt bistånd.om som av
Sålunda försvarsministern informerad förberedelserna för iatt ettvar om
krisläge kunna militärsända personal på hög nivå till förde Sverigeut
viktigaste NATO-länderna. Vidare han orienterad de signalför-var om
bindelser till Danmark,upprättats Norge och de amerikanska flyg-som
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övergripandebetydelse förVästtyskland och derasistridskrafterna en
flygbasersvissaUtbyggnadenflygoperationer.samordning start-avav

för svenskagälldeminimibehovdelandningsbanoroch utöver som
for honom.kändocksåflygplan var

sanktionerat den1949redan höstenhade ocksåRegeringen gemensam-
tillkomsedermeraluftbevakningensamordningförplanering somavma

Sverige.ochstånd mellan Norge
konstateratsåtgärdernanämndasammanfattningi dennaDe var som

frånfrämja understödSverige skulle kunnaförcentralaavsnitt 6.9i att
västmakterna.

medsamarbetetexisterandedetvetskapenutsträckningvilkenI om
möjligt ochosäkert. Detregeringen ärspridd inom ärvaritvästmakterna

isamlad insiktinte hade någonflertalet statsrådmed troligttill och att
pågickunderstöd utifrånmottagandeförförberedelsearbetedet somav

försvarsministern hakanhäromKunskaperna60-talen.1950- ochunder
periodunder dennaledamöterregeringenssig själv. Attbehållit för tunga

Sverige skulleförsvaretförväntningarnatillha käntinte skulle att avom
amerikanskafrämst i formvästmakterna,understödjaskomma att avav

uteslutet.praktisktframstår däremotbombflyginsatser, taget som
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Noter
Till grund för detta kapitel ligger, förutom de källor i följandesom anges

upppgifter lämnats kommissionen följande Ingemarnoter, som av personer
OlleEngman, Karleby, Kettis,Pär Sven Larsson, Arne S. Lundberg, Jan

Nilsson, Nilsson,Torsten Per Rudberg, Björn Sydow, Bo Westin, Agnevon
Åström.Wâmsund och Sverker

Ruin 125 och2. 1986, 315.s.

Ruin foch3. 1986, 152 315.s.

Erlanders4. Se dagbok 23.2.1949, 15.3.1949 och 25.2.1950.t.ex.

5. Möller 1986, 546; Ruin 1986, 279 foch 315.s. s.

6. Erlanders dagbok 20.5.1960 och 14.2.1961 och protokoll från nlilitârled-
ningens sammanträde 11.11.1966, Fst KH-arkiv.

7. Telegram från18.2.1953 USAs Stockholmsambassadör Butterworth till
Matthews, 758.52-1853, NA.

8. AnderssonsSven dagbok 27.9.1958.

9. Försvarsminister 1938-45, jordbruksminister 1945-48, konsultativt statsråd
1948-49 finansministeroch 1949-55.

10. Jordbruksminister 1948-51, socialminister 1951-55 och finansminister 1955-
76.

Ledare för bondeförbundetcenterpartiet11. och inrikesminister1949-71 i
koalitionsregeringen 195 -57.l

12. Konsultativt statsråd 1963-65 kommunikationsminister 1965-67 utbildnings-, ,minister och1967-69 statsminister 1969-76 och 1982-86.

13. Exempelvis har Ulla Lindström, konsultativt statsråd 1954-66, i sina dag-
boksanteckningar över huvud inte berört frågor detta slag.taget av

Erlanders dagbok14. 19.2.1949.

15. Anteckning Erlander på PM rörande planläggning viss militärav av sam-
verkan med Danmark och Norge, F VIII, Erlanders arkiv.

Erlanders dagbok16. 20.5.1949.

den fullsñndiga17. För lydelsen Undéns anteckningar, avsnitt 6.1 7.notav se

18. Undéns arkiv, L108, Nordiska samarbetsfrågor 2, PM angående skandina-
viskt försvarsförbund, 9.9.1949.

Anteckningar från19. utrikesnämndens sammanträden 1946-51, Fritiof Domös
handlingar, vol. Moderata Samlingspartiets13, deposition, RA. Vid nordisktett
utrikesministermöte i Köpenhamn den september14 1949 Undén frågantog upp

partiell skandinavisk försvarssamverkan sinamed skandinaviska motsva-om en
righeter och framhöll tydligen med referens till Swedlunds PM den svenskaatt
försvarsledningen sökt uppgift dylikapå tänkbara fall samverkan, ochge en av
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särskilt eller särskilt betydelsefullf; Undéns dagbokdenna lista icke storvore
22.3.1950.

från Undén tillHandbrev inkl. bilaga PM 16.9.1949 Undén20. 21.9.1949 av
Johan Beck-Friis, Oslo, Hans Beck-Friis, Köpenhamn, ochambassadörema

utri-arkiv, och Notat 5.10.1949 upprättatWestman, Paris, HP 20D, UDs av
Norska arkiv.kesminister Jnr 029810, UDsLange,

dagbok 22.3.1950.Undéns21..
dagbok 29.3.1950.Erlanders22.

25.2.1950.Ibid.23.

Ibid. 16.1.1953.24.

25. Ibid. 24.5.1956.

Ibid. 1.10.1959.26.

Ibid.10.2.1950, 20.2.1950 och 25.2.1950.27.

23.10.1953.28. Ibid.

handlingar, KH-arkiv;Chefens för Fstsekt Fst även29. PM 20.4.1948, se
Agrell ff.1991, 173s.

irritation Erlanderbakgrund kan finna den ochMot denna30. oro somman
officerares västorientering och uttalanden Sverigeskände inför vissa högre om

överraskande. Ocksåi krig få bistånd från västmaktema någotbehov attav
officerare vid samtal medUndén fann det oerhört störande då svenska t.ex.

Och dettaofficerare inte alltid höll i mun.amerikanska rätt trots atttungan
likgiltigt vad höga befattningshavaregrundinstållning dethans rättattvar var

eftersom ändå i sista handeller försvaret sade, detinom utrikestjänsten var
förklaring till dessa reaktioner kanregeringen beslutade. En attvarasom

gälldegeneralemas diplomatiska handlag. Detoch Undén misstroddeErlander
den avvägda säker-oförsiktiga uttalanden komprometterainteatt nogagenom

hetspolitiska linjen.

dagbokSwedlunds 2.2.1949-.31.

dagbok 5.1.1951.Erlanders32.

Swedlunds dagbok l9.10.1951-.33.

dagbok 14.9.1951.Erlanders34.

dagbok 12.5.1953 framgårdagbok 13.5.1953. Swedlunds35. Erlanders Av att
förbli neutralt iföljande. Sverige kundehan såga bl.a. Om stor-avsett att en

vi deberedda överflygningar,maktskonflikt vi på amåste som omvara -
b försök medhöjd mycket åt,vilket troligt hög ha svårt göraår gå på attatt-

Öresund, blir neutralitetskrânk-våld vilket dock med ubåtar svårt, cpassera
in i Finland fåi vi själva svårtningar längst attutan attuppe norr, som

västerifrån, vi kunna vidmakthållasvårigheter klara import såförhindra, d att
varitmed i kriget först efter hamotståndsförmåga. I händelse vi kommavår att
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neutrala tid beror våra utsikter på hur kriget till den tidpunkten förlupit. Haren
Öst tagit Danmark och Norge kanske hela blir vårt läge ytterligt svårt.norra
För detta är vår krigsmakt inte dimensionerad och kan heller bli det. Komma
vi med från början samtidigt med världen igenast övrigt få vi hjälp Västsav
strategiska bombning, kanske så småningom också något Västs taktiskaav
attackflyg i Kalottent och danska öarna. Kanske underlättasmot importvåre

vi vidtagit åtgärder för den. Vidare få vi hjälpatt taga endastemotom attav
Östsdelar stridskrafter riktas iMen övrigt få vi redamot själva.av oss. nog oss

harDet icke Danmark och Norge kunnasagts, att påräkna hjälp med lant-ens
stridskrafter förrän tidigast efter 3 månader.

En kantanteckning emellertid hans föredragningatt medersattesanger svar
frågor.på Hur mycket dessa synpunkter framfördes dârñrär oklart.av som

36. Se avsnitt 6.1.2 Thord Bondes m.fl. besök i USA.om
37. Se avsnitt 5.1.

38. Erlanders dagbok 23.10.1953.

39. Se avsnitt 3.3.7.

Erlanders40. dagbok 6.12.1963.
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bedömningSammanfattande8

säkerhetspolitikenMål för

ochsvenska säkerhets-deni vilketsammanhangför detAvgörande
faktum, fråndetskallefterkrigstiden ärunderutrikespolitiken attses

storkrig i Europaförframåt riskenlång tid1940-talet ochslutet ettenav
Särskiltöverhängande.tillfällenvidbetydande, någrabedömdes somsom

kommissionensperioddentidigare skedetunder detgällde detta somav
omfattar.uppdrag

tidigare beva-dåsäkerhetspolitikensvenskaMålet för den attsomvar
för dettamedlet uppnåfredstidaoberoende. Detfrihet ochlandets attra

själv-slå vaktstarkt försvarvidmakthållautöver attettatt om envar --
säkerställadärigenomochstormaktsblockenställning utanförständig att

stormaktskrig. Deneventuelltiautomatiskt drogsSverige inte nyttett
alli-valda linjendefiniera denföranvändaskomformel attatt varsom
efterlinje komkrig.neutralitet i Dennasyftande tilli fred,ansfrihet

neutralitetspolitiken.betecknaskorthand att som

Hotbilden

förangriparen. Riskenende tänkbareuppfattades denSovjetunionen som
Vidliten.Sverige ansågssovjetiskt ettisolerat motett varaangrepp

miss-kundeneutralitetspolitikenräkna medSverigestorkrig måste att
politiskasåvälsvenskaDenförlandetlyckas och utsattes ettatt angrepp.

realistisktbedömt detdock haledningenmilitära attsomsynessom
världskrig.tredjein iundgå drasskulle kunnalandet ettatt

möjlig-Sverigeshauppfattningar råttNATO tycks skildaInom om
inställningenförhärskandestorkrig. Denunderförbli neutraltheter ettatt

läge skulleSverige i sådantförsannolikhetenvarittorde ha ettattatt
1952,memorandum årjfr. Edenslitensovjetisktundgå ett angrepp var

Statssekreteraren6.1.2 4.4.avsnittfrån 1960;NSC 60061 åroch resp.
be-1950-talet har ocksåbörjaniförsvarsdepartementetnorskai det av

betvivladeoch amerikanerbrittersåvälkräftat, norrmän attatt som
Å sidan har högaandrastorkrig.utanförskulle kunna ståSverige ett

ochförsvaretuppgivit, det norskakommissionenförnorska officerare att
medvid krigSovjetunionenräknade medNordkommandoNATOs ettatt

svenskrespekterahuvudsak skulleisitt intressevästmakterna i eget
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neutralitet. Sovjetiska överflygningar svenskt luftrum fick dockav man
räkna med.

Försvar tills hjälp anländer

Den svenska bedömningengängse Sverige inte kunde ståatt ensamtvar
sovjetiskt under någon längre tid.emot Man taladeett angrepp om

veckor eller månader. I utdraget krig skulle sålundaett mera man vara
helt beroende hjälp från Väst. Det blev därför allmäntettav accepterat

framoch till mitten 1950-talet statsmakterna i offentligaav av samman-
hang uttryckt måletsynsätt, måste Sverige skulle kunnaatt attvara
försvara sig tills hjälp anlände, dvs. till dess västmakterna harm sättaatt
in sitt understöd. Längre fram använde inte denna formulering utanman
talade allmänt Sverige riskerade komma i krig endast iatt attmer om
samband med europeisk konflikt,större varvid angriparen inte skulleen
kunna koncentrera alla sina Sverige. Han skulle, resonerademotresurser

vid överväganden på Sverige i själva verket tvingasettman, om angrepp
räkna med insatser från NATO.

Från svensk sida insåg den viktigaste förutsättningen förattman att
västmakterna skulle lämna Sverige understöd sådana insatserattvar
bedömdes ligga i deras intresse. Man utgick allmänt från såeget att
skulle fallet, dvs. det realistiskt räkna med understöd. Attatt attvara var
detta korrekt bedömning framgår bl.a. det amerikanskavar en av na-
tionella säkerhetsrådets policybeslut från åren 1952 och 1960. för-För

den nordliga delen det europeiska NATO-områdetsvaret ansågsav av
det nämligen vital betydelse Sverige inte kom under sovjetiskattvara av
kontroll.

Indirekt och direkt understöd

Det understöd från svensk sida kunde hoppas frånpå västmakternaman
principiellt olikatvå slag, nämligen indirekt och direkt understöd.var av

Med indirekt understöd derasavsågs bekämpning mål i Sovjetunionenav
från vilka anfall skulle kunna utgå Sverige,även liksom också västsmot
operationer i andra riktningar band sovjetblockets stridskrafter.som upp
Direkt understöd avsåg bekämpning sovjetblockets operationer inneav
i Sverige eller omedelbart utanför dess igränser samverkannära med det

Ävensvenska försvaret. tillförsel förnödenheter till det svenska för-av
uppfattades del det direkta understödet. Gränsensvaret mellansom en av

indirekt direktoch understöd bedömdes i praktiken tämligen oskarp.vara
Redan i den skandinaviska försvarskommitténs år 1949 be-rapport

rördes de två understöd. Under de därefternärmaste årentyperna av
nämndes vid samtal mellan regeringen och militärledningen möjligheten
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marinstormaktsflyg och tankenvästligt påflygbaser förupplåta vissaatt
Nordsjön. Efteri Skagerack ochkonvojering fartygsamverkan för av

sådant understöd skullemottagandetemellertid klarthand stod det att av
Även tillsådana förberedelser komomfattande förberedelser.kräva om

bliunderstödet kunde verksamt. Motviss tid innanstånd skulle det ta
förberedelser intesådanadet inte förvånande någradenna bakgrund är att

kom till stånd.
koncentreradeförsvarsberedning,i 1955Redan årsnågra år senare,

understödet och sådantindirektaintresset helt deti själva verket påman
främstSådant understöd,indirektadirekt understöd kom det nära.som

begränsadestormaktsflyget, krävdedet västligai form insatser avav
och kunna hejdainsättas snabbtförberedelser skulle likväl kunnaoch ett

sidanilastningshamnar andraoch påanfall Sverige. Om flygbasermot
Östersjön det nämligenkärnvapen,bekämpades, med eller närautan var

fullföljasSverige skulle ha kunnatsovjetiskt anfalluteslutet påatt ettnog
det kundeunderstödet skulle därmedindirektaframgångsrikt. Det om-

fåi fred uppenbarligenframstod trovärdigti krig ellersäkerställas som -
förförsvarsmöjligheter ochför Sverigeskonsekvenser bådeavgörande

säkerhetspolitiska situation.hela dess

understödFörberedelser för att motta

åtgärder1960-talet vidtogs antal påbörjanUnder 1950-talet och ettav
utifrånanalysen understödväsentligen utgick frånsvensk sida, avsom

fördessa planeringenförsvarsberedning. viktigastei 1955 Deårs av var
till utländ-operativ kompetensmed högsända samverkansgrupperutatt

sambandslinjer till ochNorgeupprättandet säkraska högkvarter, av
NATO-systemet, och utbygg-vidare inomDanmark, kunde kopplassom

stormaktsflygetlandningsbanor för detochnaden långa tungastart-av
Även avsnitt 6.6 hördelK-åtgärderna seöstkusten.den svenskanära

vardessa begränsademening åtgärderEnligt kommissionenstill bilden.
iväsentliga förändamålsenliga ochomfattningen likvältill att ettmen

under-mottagandetdefinierat läge underlättahotande, icke närmare av
nivå enligtstrategiskoperativform insatser med flyg påstöd främst i av

samtidigt klart åtgärder-försvarsberednings analys. Det står1955 års att
syftet varit förberedaotillräckliga,varit ofullständiga ochhade attomna

taktiskoperativ samverkan.en
allmäntomfattande,förberedelser förekom ocksåSom led i dessa en
försvarSveriges och västmakternaskontaktskapande verksamhet mellan

militärtekniska framsteginformationerömsesidigt utbyteoch ett omav
Warszawapakten.rörandeminst underrättelseroch inte av
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Samlad värdering

har framgåttDet det föregående i Sverige från 1940-talets slutattav man
och lång tid framåt upplevde betydande risk för storkrig i Europa.en en
Enligt de svenska bedömningarna fanns risken, Sverige drogs in iatt ett
sådant krig och Sovjetunionen. Skedde detta skulle vi inteangreps av

kunna hålla under någon längre tid.utensamma
Statsmakternas säkerhetspolitiska huvuduppgift långtså detattvar

huvud möjligtöver säkerställa Sveriges frihet. Teoretiskt fannstaget var
möjligheten företa massiv utbyggnad det svenska försvaret. Detatt en av
lilla landets emellertid för vad kundegränser åstad-satteresurser som
kommas dennapå väg. Det måste därför ha sig nödvändigt sökatett att
säkerställa eller åtminstone sannolikgöra någon understöd i krigtyp av
till försvaret Sverige. Samtidigt det starkt svenskt intresseettav attvar
åtgärder med detta syfte inte ledde till sådana bindningar viatt automa-
tiskt skulle dras i stormaktskrig.ett

Fokuseringen det indirektapå understödet från dessa utgångspunk-var
ändamålsenlig. Genom begränsade åtgärder, i huvudsak kundeter som

vidtas unilateralt, kunde betingelser skapas för understödettgynnsamma
skulle kunna in snabbt och dessutomsättas eller mindresom mer ome-

delbart skulle kunna hejda anfallsoperation Sverige. Den avgöran-moten
de frågan naturligtvis västmaktema dvs. i första hand USAvar om - -
skulle ha varit beredda tillhandahålla det tänkta indirekta understödet.att
Några garantier härom förelåg såvitt framkommit aldrig. Enligt vad som
framgår amerikanskaöppna policydokument tycks USA likvälur numera
ha varit helt inställt på bistå Sverige. Om denna amerikanska policyatt

känd i Sverige vid tiden i fråga har inte kunnat klarläggas.var
Regeringens och militärledningens olika formersträvan att genom av

kontakter och unilaterala förberedaåtgärder Sverige för situation dåen
neutral itetspolitiken stod inför misslyckande och landet hotadesett ettav
omedelbart Sovjetunionen innefattade otvivelaktigt i mångaangrepp av
fall avvägningar.svåra Agerandet kan i vissa enskildheter diskuteras.
Kommissionens övergripande bedömning emellertid detär hade varitatt
oförenligt med det åvilade landets politiska och militäraansvar som
ledning inte åtgärder för möjliggöra mottagande understöd frånattom av
de västliga stormakterna hade vidtagits.

följdfrågorFyra

Utifrån justden konstaterade nödvändigheten vidta vissa förbe-attav
redelser för mottagande understöd det intresseär belysa kon-attav av
sekvenserna den valda handlingslinjen i folkrättsligt avseende, medav
avseende på dess följder för Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet,
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med tanke sovjetiska reaktionerpå och slutligen med avseende på över-
ensstämmelsen mellan faktisk handlingslinje och offentligt deklarerad
politik.

Folkrdttsliga aspekter

Första frågan gäller de vidtagna åtgärderna stod i strid med Sverigesom
folkrättsliga förpliktelser. Som konstaterats i avsnitt 2.1 torde inte ens en

neutral folkrättsligt förhindrad i fredstid över-permanent stat attvara
lägga med eller med militäralliarts hur understödstaten arman en om

Ännuskulle kunna ordnas, den neutrala mindre fannsstatenom angreps.
sådana restriktioner förnågra Sverige, inte hade någonstaten som som

traktat- eller lagfäst neutralitetsförpliktelse. Vad framkommitsom om
svenska förberedelser för militärt understöd från västmakternaatt ta emot
vid från Sovjetunionen har sålunda enligt kommissionensett angrepp
uppfattning varit helt förenligt med folkrätten.

Förlorades den säkerhetspolitiska handlingsfiiheten

Det har tidigare konstaterats Sveriges självständiga ställning utanföratt
stormaktsblocken medel för det övergripande målet säkraett attvar
landets frihet och oberoende. Genom den skulle vi undgå automatisktatt
dras i stormaktskrig. Hade vi handlingsfriheten till följdett gett upp

förberedelserna för understöd skulle vår ställning ha varitatt mottaav
inom NATO.sämre än Dessa kunde nämligen drastaternas nytta av en

väl förberedd militär samverkan på bredd, något naturligtvisstor som
uteslutet för Sverige.var

Ingenting har emellertid framkommit tyder på den svenskaattsom
försvarsledningen med företrädare för västmakternas krigs-gemensamt
makter planer förupprättat några samordnad operativ verksamhet meden
NATO i händelse sovjetiskt Sverige eller de skandi-ett motav angrepp
naviska grannländerna. Det i sammanhanget viktigtär betona,att att
förberedelserna för mottagande understöd i huvudsak unilateralaav var
och de operativa kontakterna med västmakterna under första hälftenatt

1950-talet, såvitt kommissionen känner till, inte innebar bind-någonav
ning förpliktelseeller visst i krigpå eller minskade möjlig-sättatt agera
heterna utanförstå storkrig, inte Sverige blev angripet. dennaIatt ett om
mening bands inte den svenska handlingsfriheten.

finnsDet också aspekt beakta det gäller den svenskanäratten annan
handlingsfriheten, nämligen förberedelserna från svensk sida att taom

hjälp från västmakterna skulle ha minskat landets möjligheter ståemot att
påtryckningar eller kränkningar från i kritisktemot västmot ettreagera

läge. Det förefaller inte troligt de svenska förberedelserna skulle haatt
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Förberedelserna förhänseende.ireell betydelse dettafått någon att ta
realismbekräftelse svenskpå änsannoliktbistånd sågsemot mer som en

förhandlingsposition. börDetstärkti sig västnågot ensom gavsom
i svenska ellerkällmaterialinte påträffat någotkommissionentilläggas att

fråga.dennabelyserarkivutländska närmaresom

SverigeföreställningarSovjetiska om

kan hasvenska förberedelsernaeffekt devilkenfrågaytterligare ärEn
samarbete medform väst-förekomdet någoni Moskva. Attfått av

Därtill komkänt.säkerligenunderrättelseområdetmakterna på attvar
ivästmakterna ochkrigsmateriel frånavanceradköpteSverige öppet

östblocket. Deteknologikontrolldeltog i Cocomshuvudsak gentemot
mellan detkontaktermöjligen också andrakontakternaofficiella --

varittorde haetablissemangmilitäraoch västmakternasförsvaretsvenska
läckor försökteutnyttjandespionage ochGenomkända i Moskva.väl av

källor.fått från andrabild Sverigefullständiga denSovjetunionen manav
ideologis-demokrati hadevästligSverigehelhetsbilden hördeTill att som

västligadenordiska grannländernasåväl desympatier förka stor-som
makterna.

sovjetiskpåmening anledningdärför enligt vårfinnsDet attanta man
till och medmisstänkte eller över-grunderallmännasida på dessa var

med västmakterna påsamarbete ävenförekom svenskttygad det ettatt
underhandsuttalanden frånfinns ocksåområdet. Detdet operativa sov-

försvarsdoktri-svenskadendär ansågantyderjetiskt håll, att mansom
eftersombetydelse,underordnaduttryckformuleringar och vara avnens

eventuelltmöjlig vidneutralitetsvenskräknade medinte ettsomenman
eventuell specifikdet osäkertbakgrundstorkrig. denna ärMot om en
för underlättavidtogsförberedelserkännedom desovjetisk attsomom

sovjetiskaför denväsentligtha inneburit någotvästunderstöd skulleett
Sverigebilden.

samarbete före-operativtövertygadMoskvaOm i att ettomvarman
till delvistänkas upphov tvåuppfattning för övrigtdennakundekom, ge

Å skulleSovjetunionenhävdas,sidan kan deteffekter. attmotsatta ena
territoriella integritet,Sverigesrespekterabenägetha varit mindre att om

NATO ochdelintegreradsvenska försvaretuppfattat det avsom enman
Åautomatisk.vid storkrigvästsidanuppslutningSveriges ett som

svensk anknyt-föreställningsigtänkaandra sidan kan att enomenman
vidfrån västmakternaför motåtgärderdärmed risktill NATO ochning

Sovjetunionen ochavskräckande påSverige kan ha verkatpåett angrepp
fredsbevarande.därmed
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Överensståmde deklareradehandlingslinjen och denfaktiskaden
politiken

mellan dendiskrepanseneventuellafrågan denslutligenVi har om
föra och deoffentligt sade sigregeringensäkerhetspolitikochutrikes-

uppenbarligen ingenRegeringen harvidtogs.faktisktåtgärder som
förplanering och verksamhetuppgifteroffentliggöraskyldighet att om

innebäraoffentliggörande skulledet kanförsvar,landets ettantas attom
samtidigt krävakunnamåsterikets säkerhet. Menför att rege-manmen

uppgifter.direkt felaktigamissvisande ellerlämnarinte medvetetringen
granska desynpunktfrån dennaintressantframståttDet har attsom

viktiga utrikespolitiskaihänseenden lämnatregeringen i dessabesked
försvarsbesluteninförpropositionernaeller ianföranden i riksdagen

vid handenharsådan genomgångaktuella Ende här åren.under attgett
förförberedelserbehandlat fråganvid tillfällensärskiltregeringen två om

utrikespolitiskadenländer. gälldemed andra Detsamverkanmilitär
interpellationssvarErlandersstatsminister1950deklarationen år samt

19591959. DebattenHjalmarsonaffáren åråranledning den s.k.med av
1950-uppblossande debatt undertillochsamtidigt kulmen på avenvar

och villkor.neutralitetspolitikenstalet ramarom
förberedel-sådanaavstånd frånregeringendeklaration1950 årsI tog

försvarsförbundetinnebörd komsin politiskasamverkan tillför somser
ochstabsöverläggningargälldeDetnära. t.ex. gemensam-gemensamma

för operativförberedelserdvs.försvarsplaner, sam-gemensammama
neutralitetspoli-svenskaoförenliga med deni krig, sågsverkan som som

kundesvenska åtgärderinte unilateralauteslötstiken. Däremot t.ex. som
till-vidandra ländersamverkan medoperativunderlätta ett senareen

krig.understöd iindirektmottagandeexempelvis i formfälle, ettavav
faktisktoch demed västmakternainformationsutbytetomfattandeDet ge-

förfår med klart undantag1950-taletundernomförda åtgärderna -
legat inombakgrund hadennapromemoria 1951årVougts mot anses-

kan ha skapatsak dennadeklaration.1950 En ärför års attannanramen
sig varje formregeringenfelaktiga intrycketdet i sak motsatteatt av

andrasamverkan medmilitär stater.
kategoriskt1959interpellationssvar från årstatsministernsI togs av-

samverkan medför militäröverläggningarförberedelser ochstånd från
i kapitel 7Som redovisatsstormaktsallians.medlemmar ovanav en

unilaterala förbe-delsför regeringenha klartdet dock ståttmåste att
möjligtskulle ha gjort detsamverkanför det slagsredelser vidtagits som

Storbri-USA ellerunderstöd frånhand indirekti förstaatt motta ett
medkontakteröverläggningar och andraförekommitdettannien, dels att

ochlel-samverkanmilitärStorbritannien och USADanmark, Norge, om
sålunda med-uttalandekrig. 1959bistånd i årsler mottagande engavav
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felaktig bild vad faktiskt förekommit. I sammanhanget börvetet av som
det också understödsplaneringen vitt kommissionenså kunnatnoteras, att
bedöma fortgick väsentliga förändringar under efteråren 1959. Detutan
förtjänar vidare den här aktuellanämnas, delen 1959 inter-årsatt att av
pellationssvar hade uteslutits regeringen 1968när år återkom till vissa
frågor vad neutralitetspolitiken krävde.om

Med undantag för interpellationssvaret 1959år alltså regeringensgav
officiella ställningstaganden och uttalanden for nationella,utrymme
unilaterala förberedelser for militärt understöd från ochatt ta emot
samverka med västmakterna, för det fall Sverige för militärtatt utsattes

från Sovjetunionen. Som tidigare understrukits höll sig också,angrepp
såvitt framkommit, de svenska krigsförberedelserna inom denna ram.
Som framhållits måste regeringen ha varit i införstådd medstortanses
de svenska krigsförberedelserna.
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Förkortningsnyckel

Nordkom-NATOsNorthern Europe,Allied ForcesAFNORTH
NorgeiKolsås,mando

andra kammareriksdagensAK
arméstabenAst

Östersjöut-kommando förNATOsApproaches,BalticBALTAP
Danmarki Karup,loppen

amiralen västbefálhavandeBAV
bevakningsområdemarinaMalmöBoMö

chefC
militärledningenbrittiskaStaff, denofChiefsC.O.S.

för arménchefenCA
för flygvapnetchefenCFV

underrättelse-amerikanskIntelligence Agency,CentralCIA
organisation

marinenförchefenCM
Trade, väst-for East-WestCommitteeCoordinatingCocom

strategiskamedhandelorganisation förmakternas varor
östblocketmed

arkivbrittiskaibeteckningdefence,DEFE
flygeskaderE
efterbrännkammareEBK
flygflottiljF
FörsvarsbeslutFB
FörsvarshögskolanFHS

kammareförstariksdagensFK
kommandoexpeditionFörsvaretsFKE
materielverkFörsvaretsFMV

NationernaFörentaFN
utrikesministerietbrittiskadetOffice,ForeignFO

forskningsanstaltFörsvaretsFOA
FortifikationsförvaltningenFortF

radioanstaltFörsvaretsFRA
amerikanskadetUnited States,of theRelationsForeignFRUS

aktserieofficiellautrikesdepartementets
flygstabenFS
FörsvarsstabenFst
PörsvarsutredningFU
FörsvarsdepartementetFöD

GSÖ stabsövninggemensam
IKfoe,friend andofidentificationIFF se
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IK igenkänning av och främmande stridskrafteregna
CSJ Joint Chiefs of Staff, den amerikanska militärledningen

KAF Kungl. arméförvaltningen
KFF Kungl. flygförvaltningen
KH kvalificerat hemlig
KMF Kungl. marinförvaltningen
KrA Krigsarkivet
Loran long navigation, västligt navigationssystemrange
MB militärbefálhavare
MDS Sydkustens marindistrikt
MDV Västkustens marindistrikt

6MI Military Intelligence, brittiskt underrättelseorgan
milbefstab militärbefálstab
milo militärområde
MKV Marinkommando Väst
MS marinstaben
NA National Archives, det amerikanska riksarkivet
NARA National Archives and Records Administration
NATO North Atlantic Treaty Organization, Atlantpaktsorgani-

sationen
NN nedre Norrland
NPK Neutralitetspolitikkommissionen
NSC National Security Council, det amerikanska nationella

säkerhetsrådet
OpL operationsledning
PM promemoria
PRO Public Record Office, det brittiska riksarkivet
Prop. proposition
RA Riksarkivet
RAF Royal Air detForce, brittiska flygvapnet
RG record beteckning i National Archivesgroup,
SAC Strategic Air Command, det amerikanska strategiska

bombflyget
SACEUR Supreme Allied Commander Europe, NATOs

överbefálhavare i Europa
SAP Socialdemokratiska arbetarepartiet
SAS Scandinavian Airlines System
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe, NATOs

europeiska högkvarter i Paris, sedermera i Bryssel
SOU offentliga utredningarstatens
STRIL stridsledningssystem
SVENORDA flygsäkerhetssamarbete mellan Sverige, Norge och

Danmark
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sö Sveriges överenskommelser med främmande makter
tjg. tjänstgöring
UD Utrikesdepartementet
UHF ultra high frequences
USAF United States Air detForce, amerikanska flygvapnet
VHF high frequencesvery
VPM vördsam promemoria
VSB Vänskaps-, samarbets- och bistándspakten mellan

Sovjetunionen och Finland
WEU Western European Union, den västeuropeiska unionen
ÖB överbetälhavaren
ÖEF Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
ÖN Norrlandövre
ÖrlBV Västkustens örlogsbas
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