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Staters hemliga spel har en betydande omfattning. Min egen erfarenhet är
att avgörande muntliga vittnesmål inte kommer i dagen förrän efter 20
eller kanske 30 år. Skriftliga dokument avhemligas (nedgraderas) efter
25–30 år, en del avhemligas efter 40 år, andra först efter 70 år. I Sverige
fanns det s.k. «grönstämplade dokument», som aldrig skulle avhemligas,
därför att de inte existerade i juridisk mening. Den aktivitet som är hemlig
präglar stater och hela epoker. Dokument om denna aktivitet vänder ofta
totalt upp och ned på vår uppfattning om en viss period. En av mina histo-
rieprofessorer från 1980-talet hävdade helt konsekvent att man inte borde
forska om sin egen tid. Han menade att man som forskare inte borde
skriva om internationella relationer för tiden efter andra världskriget, inte
främst därför att man saknade «kritisk distans», utan därför att man egent-
ligen inte visste vad som hade hänt; man hade inte tillgång till dokumen-
ten. Att som vissa historiker tala om «källägets begränsningar» var ingen
lösning på detta problem, därför att föreställningen om ett «svagt källäge»
kan ge upphov till föreställningen om en kumulativ process, där vi efter-
hand kommer allt närmare sanningen. Men de officiella och avhemligade
dokument som vi har för en viss epok motsägs gärna av kvalificerat hem-
liga (på norska: «strengt hemmelige») dokument som avhemligas först efter
upp till 70 år. Dessa dokument kan komma att totalt vända upp och ned på
vår uppfattning om vad som har hänt, och de hålls hemliga därför att de är
känsliga eller avgörande för en stat eller för relationer mellan stater. 

Denna artikel kommer att problematisera denna fråga. I ett första
avsnitt kommer jag att visa att man inte löser detta problem med att vänta
i 50 eller 70 år, därför att helt avgörande källor endast existerar som munt-
lig information. Jag kommer att ta upp exempel från det svenska västsam-
arbetet under det kalla kriget, som var så hemligt att «inget kunde skrivas
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ned på papper». Jag ska diskutera dessa problem utifrån redan existerande
forskning, bl.a. utifrån ett empiriskt material som jag tidigare har lyft fram
i tidskrifterna Cooperation & Conflict (Tunander 1999, 2000) och Geopoli-
tics (Tunander 2005). Som forskare tvingas vi acceptera att det råder en
betydande osäkerhet och inte minst gäller det ämnet internationella rela-
tioner, där man kan anta att hemliga underhandssamtal och hemliga
dokument spelar en avgörande roll. Man tvingas lägga pussel av fragment,
dokument och muntliga upplysningar. Man måste visa ödmjukhet inför
den kritiska granskning som görs av staters spel, som kanske visar sig i
dokument först om 70 år. 

Men forskarens problem handlar inte bara om att avslöja vad som döl-
jer sig bakom den politiska retoriken i generella termer, att lägga pussel av
vittnesmål, fragment och dokument för att lyfta fram «essensen» bakom
den retoriska ytan. I ett andra avsnitt kommer jag att visa att specifika «for-
mativa händelser» (Lipset 1988: kap. 2), den bestämmande erfarenheten
för en viss epok, ofta tolkas helt felaktigt, därför att informationen om
dessa händelser fortfarande är sekretessbelagd. I samtid kan dessa «for-
mativa händelser» framstå som något helt annat. I artikelns andra avsnitt
kommer jag att ta upp det svenska «ubåtskriget», de massiva sjunkbombs-
fällningarna i svenska vatten under 80-talet, och visa att ubåtarna väsentli-
gen hade ett helt annat ursprung än vad vi då trodde. Dessa händelser
kom att prägla slutet av det kalla kriget. De fick enorma proportioner och
blev till en parallell medial verklighet, ett «simulakrum» (Baudrillard
1983), en «hyperrealitet» (ibid.), som till synes var mer «verklig än verklig-
heten själv». Representationen ersatte det som den skulle representera.
Alla akademiska arbeten var fångade i detta simulakrum, även historie-
forskningen. Det empiriska materialet för detta avsnitt bygger bl.a. på stu-
dier som jag tidigare har publicerat i böcker på Sage (Tunander 1989) och
Frank Cass (Tunander 2004a) i London, arbeten inom ramen för det ame-
rikanska The Parallel History Project (Tunander 2004b) och de svenska uni-
versitetens historieprojekt Sverige under kalla kriget (Tunander 2007,
2009) samt i en artikel i den brittiska tidskriften Intelligence and National
Security (Tunander 2012).

För att ha mer stöd för en generalisering ska jag, i ett tredje avsnitt, ta
upp ytterligare ett exempel på «formativa händelser», som i samtid gav
upphov till en parallell medial verklighet, ett «simulakrum», som till synes
saknade förankring i de faktiska händelser man gav sig ut för att beskriva.
Jag ska diskutera det kalla krigets terrorism och bombdåd i Europa, som
under 70- och 80-tal spelade en viktig roll för hotbilden i Europa och som
ursprungligen beskrevs som ett verk av radikala vänsterorganisationer,
men som senare i allt högre grad kom att tillskrivas olika statliga tjänster.
Dessa «formativa händelser» blev bestämmande för det hegemoniska tan-
kemönstret under årtionden. De gav upphov till en hel föreställningsvärld
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(och akademisk disciplin), som långt senare kom att avslöjas som en
«medial illusion». Jag ska diskutera dessa problem dels utifrån några aka-
demiska verk och doktorsavhandlingar, dels utifrån material från rätte-
gångar och nyligen avhemligade dokument. I hela detta arbete utgår jag
från signifikanta primärkällor, till dels från andrahandskällor, och jag ska
försöka visa att vi som forskare ofta är fångade i vår egen tid.

Historieforskningens dokument och «oral history»

Att skriva om internationella relationer utifrån de i samtid offentliggjorda
dokumenten låter oss bortse från det som hålls hemligt: staters maktspel
och falskspel. Det är detsamma som att skriva en «förskönande» eller
«officiös» historia, d.v.s. att skriva «hovkrönikor» med allt från kungars
hjältemod till regeringars goda intentioner. Det har ingenting i den akade-
miska världen att göra. Samtidshistoria handlar, enligt denna uppfattning,
inte om forskning utan om ideologiproduktion. Det handlar inte om en
förvrängning av verkligheten utan om en parallell verklighet som blivit till
politisk legitimering. För min gamla historieprofessor var saken klar:
«samtidshistoria» finns inom journalistiken, inte inom forskningen. Till-
tron till de i samtid frisläppta dokumenten kan lätt förvandla forskaren till
«official historian», för att citera Richard Aldrich (Aldrich 2001: 5; Moran
2011: 44). Men att vänta till att centrala dokument är avhemligade betyder
inte att man med nödvändighet befinner sig på säker mark, därför att helt
avgörande information existerar ofta bara i form av muntlig uttalanden.

När jag 1998 intervjuade generallöjtnant Wilhelm Mohr, Norges flyg-
vapenchef (1963–69) och biträdande chef för NATO:s Nordkommando
(1969–72), sa han att han var förvånad över det som skrevs om 1960-talet i
ett då nyutgivet historieverk. «Det var ikke slik jeg husker den tiden», sa
han. Eller rättare sagt ting som han uppfattade som väsentliga och avgö-
rande för epoken fanns inte med i texten.1 Kanske hade dokumenten ännu
inte avhemligats eller så hade saker uteslutits från dokumenten, därför att
de var för sensitiva. När jag intervjuade general Herman Fredrik Zeiner-
Gundersen, Norges forsvarschef (1972–77) och chef för NATO:s Militär-
kommitté (1977–80), sa han att det som har skrivits ner på papper inte
längre är hemligt, för det kan alltid läckas till en journalist. Avgörande
information hölls som förtrolig «muntlig» information mellan militära
chefer. Han diskuterade bl.a. samarbetet med hans svenske motsvarighet
general Stig Synnergren (1970–78).2 Synnergren berättade för den
svenska Neutralitetspolitikkommissionen: 

1. Författarens intervju med Wilhelm Mohr, september 1998.

2. Författarens intervju med general H. F. Zeiner-Gundersen, september 1998.
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Jag skäms inte med att säga att jag har aldrig frågat någon om råd uppe i reger-
ingen. Ansvaret var mitt, jag fattade besluten. Och det var inte alla beslut som
regeringen fick reda på, försvarsministern eller statsministern. Och i de enstaka
fall där jag orienterade om att vi gjorde någonting, var där när risken var stor att det
skulle bli offentligt känt.3

Den förre svenska marinchefen, viceamiral Bengt Lundvall (1972–1978),
sa att hans position som förbindelseofficer till NATO under krigstid och
som svensk överbefälhavare i reserv för ett svenskt exilhögkvarter i Stor-
britannien var så hemlig att «ingenting var nedskrivet på papper». Infor-
mation överfördes «muntligt» till hans efterträdare viceamiral Per Rud-
berg (Holmström 1998, 2011: 383–85). De svensk-amerikanska överens-
kommelserna gjordes «muntligt» enligt Lundvalls motsvarighet och vän i
Washington, den förre amerikanske marinchefen, amiral Elmo Zumwalt
(citerad i Zakheim 1998). «Det var hela tiden ett informellt förhållande,
och det var införstått på ömse håll att det inte skulle finnas någon som
helst formell dokumentation».4 USAs förre försvarsminister Caspar Wein-
berger (1981–1987) sa: «Jag tror inte det var något speciellt avtal med Sve-
rige. Så vitt jag vet var det konsultationer [som ledde till förståelse att det
skulle vara en överenskommelse].»5 USA:s tidigare Chairman of Joint
Chiefs of Staff, general John Vessey (1982–1985), hävdade 1989 efter en
diskussion vi hade om svensk-amerikanska band: «when it comes to Swe-
den, there was only one rule: Nothing on paper».6 Nio år senare bekräftade
han uttalandet för min artikel i Cooperation & Conflict.7

Även generallöjtnant Kjeld Hillingsø, chef för BALTAP (NATOs Öster-
sjökommando) (1993–1995) berättade att det bara fanns en regel i samar-
betet med svenskarna: «Ingenting på papper […] Vid svensk-danska mili-
tära möten, gjordes inga anteckningar».8 Generaldirektör Finn Molvig vid
det norska försvarsministeriet (chef för planeringsavdelningen 1972–1982
och chef för den säkerhetspolitiska avdelningen 1982–1992), berättade att
Norges förbindelser med Sverige utvecklades som informella förbindelser
mellan officerare och tjänstemän på båda sidor. «De visade oss nästan all-

3. Intervju med general Stig Synnergren inför Neutralitetspolitikkomissionen (SOU 1994) den
29 april 1993 (Regeringskansliets förvaltningskontor, Centralarkivet, Stockholm).

4. Intervju med amiral Zumwalt (Reportrarna’, Svensk TV2, 9 september 1998).

5. Intervju med Caspar Weinberger (Striptease, Svensk TV2, 7 mars 2000).

6. Vid det tredje internationella Oslo-seminariet om Nordområdena inför 2010 (The High North
Towards 2010) 18–22 juni 1989 lade dr Paul Cole fram amerikanska dokument och några bevis
ur arkiven som tydde på svensk-amerikanskt samarbete (se Cole 1990). Jag frågade general
Vessey om hans åsikt. Vessey sa att man aldrig skulle finna det mest väsentliga i arkiven,
eftersom «när det gäller Sverige fanns det bara en regel: Ingenting på papper.» 

7. Författarens intervju med general John Vessey, september 1998.

8. Författarens intervju med generallöjtnant Kjeld Hillingsø, december 1998 och mars 1999.
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ting [i fråga om militära installationer], och vi visade dem nästan allting,
men jag såg aldrig ett enda papper som bekräftade dessa förbindelser».9

Den svenske generalmajoren Åke Mangård (i praktiken svensk förbindel-
seofficer till USA:s militärledning i början på 1960-talet) meddelade den
svenska Neutralitetspolitikkommissionen (1994) att varje rapport han
levererade från USA till den svenska försvarsstaben var «muntlig». Tillfrå-
gad om huruvida det fanns några regler för när något skulle nedtecknas
på papper eller inte, svarade han: «Jag tror inte att vi hade någon direkt
instruktion skriven som sa: «så här handlar man i dessa fall». Utan det var
mer den känslan som vi fick från början när vi sysslade med stabsarbete
[...] Hela tiden hade vi hängande över oss när vi satt i någorlunda ansva-
riga sådana här befattningar, risken för att papper försvinner och kommer
i fel händer. Och det måste vi hela tiden ta hänsyn till. Men någon skriven
instruktion kan jag inte erinra mig att jag har sett.»10

Mikael Holmström (2011) kommer i sin stora studie Den dolda alliansen
till en liknande konklusion: Den muntliga informationen var avgörande.
Efter en mängd samtal med centrala gestalter drar han slutsatsen att Sve-
rige i all hemlighet var en «västlig allierad». Amerikanskt flyg skulle landa
på svenska flygbaser, som anpassats för NATO-standard. Det upprättades
en hemlig förbindelselinje till det amerikanska flyghögkvarteret i Wiesba-
den. Holmström lyfter fram ett betydande material, som visar hur man
både på amerikansk och på svensk sida förberedde ett amerikanskt ingri-
pande i Sverige i händelse av krig. Men denna slutsats står till synes i kon-
trast till slutsatsen som presenteras i den offentliga utredning Fred och
säkerhet – Svensk säkerhetspolitik 1969–1989 (SOU 2002: 221–45). Den
senare lyfter fram dokument från National Security Council (1960) och
US State Department (SOU 2002 (bilagedel): 37–77) som visar att USA
ensidigt och på «unilateral basis» skulle ingripa militärt till Sveriges för-
svar, d.v.s. utan att detta var avtalat med Sverige eller med NATO (det
skulle explicit hållas hemligt för NATO). Men denna konflikt mellan
Holmström och utredningen speglar snarast en konflikt i Sverige. Från
1970-talet tycks den svenska statsmakten ha blivit alltmer tudelad mellan
de i det «militära Sverige», vissa militära chefer, som upprätthöll hemliga
överenskommelser och förbindelselinjer till USA, och det «politiska Sve-
rige» som såg faran i att Sverige drogs in i ett krig utan att det var nödvän-
digt. USA:s «säkerhetsgaranti» för Sverige byggde till synes på omfattande
amerikanska förberedelser och personligt förtroende mellan militära che-
fer, medan den politiska ledningen menade sig ha möjlighet att välja en
annan option.11 Under en lunch med den tidigare CIA-chefen och försvars-

9. Författarens intervju med generaldirektör Finn Molvig, september 1998.

10. Intervju med generalmajor Åke Mangård inför Neutralitetspolitikkommissionen (SOU 1994)
den 27 januari 1993 (Regeringskansliets förvaltningskontor, Centralarkivet, Stockholm).
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ministern James Schlesinger (1973–75) frågade jag honom om hans upp-
fattning av Sverige under hans tid i administrationen. Han sa:

Which Sweden? The «Political Sweden» or the «Military Sweden»? The military
were planning to get the USA involved as soon as possible.12

Det betyder samtidigt att dessa hemliga militära band till USA var ytterst
sensitiva, och att de gav utrymme för ett eget spel oberoende av det «poli-
tiska Sverige». Överbefälhavaren Lennart Ljung (1986) skrev 1984 i sin
dagbok att Henry Kissinger och SACEUR William Rogers var oroade över
det «politiska Sverige». Detta Sverige förvägrades nu «essentiell informa-
tion», sa Kissinger. Spelet på militär sida var därmed inte möjligt att fästa
på papper. Som framgick av Zeiner-Gundersens ord ovan handlar oviljan
till skriftlig dokumentation inte bara om svensk överkänslighet utan om
känslig information generellt sett. Han berättade: «Det allra hemligaste
beslöts muntligt och garanterades genom individuellt förtroende. Det som
står på papper – i ett dokument – kan alltid läcka ut till pressen. Ett munt-
ligt åtagande däremot kan aldrig bevisas», sa han.13 I samtliga dessa inter-
vjuer med centrala generaler, amiraler och politiker från det kalla kriget sa
de att när det gällde den mest delikata informationen fanns, enligt dem,
bara en regel: «Nothing on paper» (Tunander 1999). 

Dessa intervjuer tyder på att den fasta mark som min historieprofessor
från 1980-talet sökte efter i någon mening är en illusion. Man kan följakt-
ligen argumentera för att man inte kan forska på de senaste 70 årens his-
toria, eftersom avgörande dokument inte är tillgängliga, men samtidigt att
man inte heller kan forska på det som föregick de senaste 70 åren, efter-
som den delikata informationen bara existerar som muntlig information,
den skrivs inte ner på papper. Med dessa strikta källkritiska krav kan varje
typ av historieforskning ifrågasättas. Enda lösningen är att erkänna de svå-
righeter som finns. Man måste leta efter skriftliga fragment som bekräftas
av muntliga källor och tvärtom. Man måste «triangulera» forskning från
en triad av arkivmaterial, andrahandskällor och muntliga källor (Moran
2011: 44). Man måste erkänna att avsaknaden av dokument gör att man
också måste ta till sig kritiska granskningar som görs av enskilda forskare

11. Försvarsminister Anders Thunborg hävdade t.ex.: «Om det hade blivit krig hade vi haft flera
optioner och beslutsfattandet låg i våra händer» (Tunander 1999: 198).

12. Samtal med James Schlesinger (PRIO International Conference on Nuclear Technology and
Politics, Rjukan, Norge, 16–18 juni 1993). I min anteckningsbok skrev jag att Schlesinger hade
sagt: «Which Sweden? The «Political Sweden» or the «Military Sweden»? The military wanted
us to come as soon as possible.» Jag ringde Schlesinger den 16 november 1998 och frågade om
jag kunde citera honom på detta. Han bekräftade ordalydelsen men ville ändra den andra
meningen till: «The military were planning to get the USA involved as soon as possible.»

13. Författarens intervju med general H. F. Zeiner-Gundersen, september 1998.
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och journalister vid sidan om den traditionella historieforskningen, och
man måste acceptera att «oral history» (Frisch 1990; Perks & Thomson
1998) också är avgörande för förståelsen av den värld vi nu ställs inför.
Ofta kan det vara svårt att veta vilken tilltro man ska fästa vid ett visst
påstående. Aktörernas minne kan vara selektivt och till deras egen fördel,
men uttalanden som talar emot deras egna intressen torde ha en viss tro-
värdighet. Man kan tvingas söka bland fragment av texter och uttalanden
som till synes strider mot aktörernas egna intressen. Men som vi ska se
nedan färgas källgranskningen av den tid vi lever i. Vi tvingas erkänna att
historieforskningen rymmer en betydande osäkerhet. Det kräver ytterli-
gare försiktighet.

Officiella dokument, muntliga källor och teknisk bevisning

Jag har skrivit om 80-talets främmande ubåtsaktivitet i svenska vatten i
snart 30 år. I min rapport för Försvarets forskningsanstalt Norden och
USA:s Maritima Strategi (Tunander 1987) och i min doktorsavhandling
Cold Water Politics: US Maritime Strategy and Geopolitics of the Northern
Front (Tunander 1989) utgick jag från att den svenska Ubåtsskyddskom-
missionens rapport (SOU 1983) hade täckning för sitt påstående att det
hade varit sex Warszawapaktsubåtar, med största sannolikt sovjetiska ubå-
tar (inkl. tre miniubåtar), som hade opererat i svenska hamnar och marin-
baser i oktober 1982. Året innan hade en sovjetisk Whiskey-ubåt gått på
grund utanför Karlskrona.14 Enligt Ubåtsskyddskommissionen antogs
samtliga kränkningar före och efter 1982 också ha haft ett sovjetiskt
ursprung. Mina underrättelsekontakter hade sagt att det hade varit en viss
västtysk aktivitet och att västtyskarna hade intressen av att kunna operera
från svenskt vatten i krigstid, eftersom deras basområden i Östersjön san-
nolikt skulle slås ut från krigets första dag (Tunander 1989: 115–16), men
jag antog att ubåtsintrången, som då präglade svensk säkerhetspolitik,
väsentligen var av sovjetiskt ursprung. Det var också vad samtliga forskare
skrev på 1980-talet och vad 99,9 % av alla journalister skrev (om de accep-
terade att det var något alls). En journalist, Anders Hasselbohm (1984)
från Dagens Industri, hävdade att han hade militära källor som sa att ubåts-
aktiviteten var västlig, men han blev totalt utfrusen. Han var en firad jour-
nalist som hade fått det Stora journalistpriset 1976, men hans avvikelse
från den «gällande uppfattningen», den «hegemoniska diskursen»,
ansågs som oacceptabel. Han berättade senare i en TV-intervju att släktens
vänner även slutade att hälsa på hans mor.15 

14. Denna ubåt antogs tidigare ha varit på uppdrag i svenskt vatten (SOU 1983; SOU 1995), men
detta antas nu vara mer osäkert och den kan eventuellt ha navigerat fel (SOU 2001). Teknisk
bevisning tyder närmast på en tredje möjlighet.
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Massmedias entydiga beskrivning av sovjetiska kränkningar kan avlä-
sas i den förändrade hotbild som följde på ubåtsincidenterna. Enligt Sty-
relsen för psykologiskt försvar ökade de som uppfattade ett direkt hot från
Sovjetunionen på tre år (1981–83) från 8 % till 42 %. De som menade att
Sovjet generellt sett var fientligt ökade från 33 % till 83 % (Stütz 1987: 64).
I hela Europa framstod kränkningarna som ett bevis på sovjetisk aggressi-
vitet. Sverige förändrades totalt. Statsminister Olof Palme (1982–86)
tvingades ge upp sitt utrikespolitiska projekt, som han hade presenterat i
Palmekommissionens rapport (1982). Den förutsatte en dialog med
Moskva. Svenska officerare menade att statsministern inte tog intrången
från «Sovjets styrkor» på allvar. Svenska Dagbladet talade 1985 om en
marinofficersrevolt mot statsministern med bl.a. kommendörkapten
Hans von Hofsten (1986), som skrev i Dagens Nyheter om «Sovjetrepubli-
ken Sverige». Efter ett par år av angrepp i massmedia tvingades Olof
Palme offra sin utrikesminister Lennart Bodström. Han hade hävdat att
det inte fanns bevis för att peka ut Sovjetunionen. Det fanns inget
utrymme för en kritisk granskning. Ubåtsskyddskommissionens rapport
(SOU 1983) var det odisputabla dokumentet om ubåtsaktiviteten i svenska
vatten. Vad jag vet utgick samtliga akademiska arbeten vid denna tid ifrån
detta dokument och ifrån att kränkningarna väsentligen var sovjetiska.
Milton Leitenberg vid det Washington-baserade Center for Strategic and
International Studies skrev i sin rapport:

Other external Soviet military programs, in Afghanistan or in Africa, can be docu-
mented by the international community, properly credited to the Soviet Union and
assessed in terms of the goals of Soviet foreign policy. The submarine operations in
Swedish waters are both covert and denied. … The operations are the first Soviet
military-political initiatives against a Western European state since the Berlin crisis
of 1960–1961 (Leitenberg 1987: 155–57).

I en rapport från Rand Corporation skrev Gordon McCormick:

[A]n average rate of between 17 and 36 foreign operations are being conducted per year …
For the first time Soviet intruders began to penetrate into the heart of Sweden’s coastal
defence zones, including the harbours and the country’s major naval bases. More
often than not, these operations now involved the use of multiple submarines, mini-sub-
marines, and combat swimmers (McCormick 1990: v, kursiv i originalet).

Här tycks sovjetiska styrkor röra sig närmast fritt på svenskt territorium.
Men det faktum att den svenske försvarsstabschefen, som höll i operatio-
nen, samtidigt var Ubåtsskyddskommssionens militäre expert som gran-

15. «Ubåtar, lögner och ljudband». Uppdrag granskning, SVT, 3 oktober 2007.
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skade operationen (han granskade sig själv), borde göra varje källkritisk
historiker misstänksam. Källkritik förutsätter ett ifrågasättande av berätta-
rens egenintresse (Nilsson 2002). Men vid mitten av 1980-talet fanns inte
utrymme för kritik. Några år senare fanns emellertid information som
störde denna bild. Dåvarande arméchefen Nils Sköld sa 1987 att operatio-
nen i Hårsfjärden (vid Muskö örlogsbas) 1982 kan ha varit västlig. Han
hävdade att två, med största sannolikhet västliga ubåtar (varav en skadad)
hade gått ut genom Öresund strax efter ubåtsjakten i Hårsfjärden (Hassel-
bohm 1987). En ny utredning, Ubåtskommissionen (SOU 1995), med den
tidigare chefen för den militära underrättelsetjänsten generalmajor Bengt
Wallroth som sekreterare, pekade på att ubåtarna hade uppträtt öppet och
provokativt i svenska skärgårdar, men utredningen menade sig inte kunna
peka ut någon ansvarig stat. 1983-års kommission, som talade om sovje-
tisk aktivitet, underkändes. 1993 antydde den tidigare CIA-chefen och för-
svarsministern James Schlesinger för mig att USA kan ha varit involverat
(Tunander 2004a: 261). Brittiska ubåtskaptener berättade om egna opera-
tioner med Oberon och Porpoiseklassubåtar i svenska vatten (ibid.:
243–44). Det norska UD:s grå eminens Einar Ansteensen (expeditions-
chef i över 15 år), som jag kände sedan flera år, berättade att den skadade
farkosten i Hårsfjärden 1982 var under amerikanskt kommando: «Det var
en trist historie», sa han (ibid.: 260–61). Umgänget med källor – en bilresa
med Schlesinger, en bussresa med en ubåtskapten, en kopp kaffe med
Ansteensen – gör historikern till något av en «antropolog» (vad dessa käl-
lor sa skulle de aldrig ha kunnat säga i en formell intervju), medan grävan-
det efter spår på havsbotten eller bandinspelningar i låsta dammiga skåp
på Försvarets materielverk gör samma forskare till en «arkeolog». Histori-
kern måste vara både något av arkeolog och antropolog, för att citera
Stephen Dorril (2000: xiv), samtidigt som han/hon lever i arkiven. Jag
samtalade med ett stort antal befälhavare. Jag studerade örlogsbasernas
krigsdagböcker (minut-för-minut-noteringar), de militära befälhavarnas
dagböcker, marinens tekniska rapporter, ljudanalyser och bottenspårsrap-
porter, den Marina Analysgruppens rapporter och amiral Grandins rap-
port (1982) om ubåtsjakten. Jag satt på Örlogsbasens arkiv, på Försvars-
departementet och på Riks- och Krigsarkivet, och ju närmare händelsen,
desto tydligare var materialet, och desto mer tillförlitligt torde det vara i
källkritiskt hänseende (Nilsson 2002). I detta material fanns klara beskriv-
ningar, måttuppgifter och frekvenser som endast stämde med vissa väst-
liga ubåtar, som tycktes stå under brittiskt eller amerikanskt kommando
(Tunander 2004a, 2009, 2012). Konklusionen från muntliga källor bekräf-
tades av teknisk bevisning. Tidigare försvarsministern Thage G. Peterson
(1999: 555–56) sa att ubåtarna kanske var västliga. Det var vad hans mot-
part, USA:s försvarsminister William Perry, hade antytt för honom under
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en bilresa från Hårsfjärden 1996. Tidigare arméchefen Sköld sa, enligt
Peterson, att 1983-års Ubåtsskyddskommission hade blivit «lurad» (ibid.). 

År 2000 sa USA:s förre försvarsminister Caspar Weinberger (1981–87)
i en lång TV-intervju att amerikanerna eller västliga makter under hans
period hade opererat ubåtar i svenska vatten både «ofta» och «regelbun-
det» efter svensk-amerikanska navy-to-navy-konsultationer. Detta hade bli-
vit nödvändigt efter att en sovjetisk ubåt hade gått på grund i svenska vat-
ten 1981. «Vi var tvungna att testa det svenska kustförsvaret. Det var rutin-
mässiga operationer», sa han.16 Samma sak sa brittiska marinministern
Keith Speed och den brittiska underrättelsechefen John Walker. Speed sa
att «vi använde våra Oberon- och Porpoiseklassubåtar för operationer i
svenska vatten», medan Walker sa att vi «hade rätt till ett visst antal
inträngningar under en given period», och «om vi skulle operera i Stock-
holms skärgård var det viktigt att försäkra sig om att svenskarna inte
skulle sätta in torpeder».17 Dessa uttalanden ledde till en ny utredning,
Ubåtsutredningen (SOU 2001), under ambassadör Rolf Ekéus. Jag satt
med som civil expert 2000–2001. Jag skrev samtidigt en svensk bok Hårs-
fjärden (Tunander 2001) och en engelsk bok The Secret War against Sweden
– US and British Submarine Deception in the 1980s (Tunander 2004a), som
gavs ut av Frank Cass marinhistoriska serie i London med förord av den
regionale befälhavaren brigadgeneral Lars Hansson.18 Det senare arbetet
spelade en viktig roll för den danska regeringens fyrbandsutredning om
det kalla kriget Danmark under den kolde krig (DIIS 2005: 478–91) och för
den finska kallakrigshistorien (Visuri 2006). Författarna till dessa verk
Frede P. Jensen och Pekka Visuri liksom medförfattaren till Norsk forsvars-
historie (2004), flottiljamiralen Jacob Børresen, skrev förord till min volym
Spelet under ytan (Tunander 2007, 2009) för de svenska universitetens
kallakrigsprojekt. I en intervju för Sunday Times 2008 preciserade Keith
Speed att det hade varit den brittiske försvarsstabschefen eller Royal Navys
chef för ubåtsoperationer («Flag Officer Submarines»), som hade haft
underhandssamtal med sina respektive svenska motparter om kommande
inträngningar. Liksom Weinberger hävdade Speed att det hade varit navy-
to-navy-konsultationer, som förberedde operationerna i svenska vatten.19

16. Intervju med Caspar Weinberger, «Striptease», Svensk TV2 (7 mars 2000). Intervjun finns
som appendix i Tunander 2001, 2004a, 2009.

17. Intervju med Keith Speed, «Striptease», Svensk TV2 (11 april 2000); intervju med John Walker,
AP (7 mars 2000).

18. Lars Hansson var chef för Stockholms kustartilleri och chef för kustförsvaret i Stockholms
skärgård. Han var «överste av första graden», vilket idag benämns «brigadgeneral».

19. Pelle Neroth, «Margaret Thatcher told navy to raid Swedish coast», Sunday Times (27 januari,
2008). I en icke-publicerad del av intervjun går Speed in på vilka bestämda brittiska och sven-
ska personer som var informerade om operationerna (se Pelle Neroth, e-mail till redaktören
för Sunday Times; se Tunander 2009; 2012).
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Operationerna stod under nationellt kommando (Royal Navy och US
Navy), inte under NATO-kommando, vilket bekräftades av ordföranden i
NATO:s militärkommitté general Vigleik Eide och av NATOs generalse-
kreterare George Robertson, men Royal Navys «Flag Officer Submarines»
var samtidigt NATO:s COMSUBEASTLANT, som koordinerade operatio-
nerna.20 Men allt tyder på att den svenska regeringen inte visste någon-
ting. Olof Palmes trovärdighet och utrikespolitik försvann i djupet med
ubåtarna. Ambassadör Mathias Mossberg, sekreteraren i 2001-års Ubåts-
utredning, kom 2009 ut med en bok I mörka vatten – Hur det svenska folket
fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan, som också betonade att ubåtsaktiviteten
väsentligen kan ha varit västtysk, brittisk och amerikansk och att några
militära chefer till synes hade lurat befolkning och regering. När ambassa-
dör Mossberg i ett föredrag för utrikesdepartementets seniorklubb 2009
förklarade att 1980-talets ubåtar sannolikt till stor del var västliga, fanns
inte längre några invändningar. Detsamma gällde mitt föredrag inför
marinofficerarna i Karlskrona 2012. Det var inte längre någon som reste
frågan om sovjetiska ubåtar.21

1980-talets föreställning att ubåtarna var sovjetiska kom att totalt för-
ändra svensk utrikespolitik. Egon Bahrs och Olof Palmes (1982) idé om en
utvidgad «europeisk Ostpolitik» förutsatte en tät dialog med Moskva (mel-
lan öst och väst). Denna politik var oacceptabel för president Ronald Rea-
gan och statsminister Margaret Thatcher. Med ubåtsintrången tvingades
regeringen Palme att frysa sina relationer till Moskva. De var en katastrof
för Palme. Medan ett par svenska officerare visste att ubåtarna Sverige
protesterade emot var brittiska och amerikanska, framträdde forskare, dip-
lomater och höga officerare i TV och förklarade med säker röst varför Sov-
jet ägnade sig åt dessa aggressiva handlingar. Som vi visat ovan ökade
andelen svenskar som såg på Sovjet som fientligt åren 1981–83 från 33 %
till 83 %. Ubåtsoperationerna i svenska vatten var «formativa händelser»,
som lät sig tolkas inom ramen för Sveriges «historiska rysskräck» (Moss-
berg 2009), och de kom att totalt förändra det hegemoniska tankemönst-
ret i Sverige. De kom att etablera en parallell medial verklighet, en «hyper-
realitet», som inte hade något att göra med den verklighet den sa sig
beskriva. I ett samtal jag hade 2007 med Caspar Weinbergers marinmi-
nister, John Lehman (1981–87), pekade denne på att operationerna i
svenska vatten utfördes på order från CIA-chefen Bill Caseys «Deception

20. Den brittiske Flag Officer Submarines hade både en Royal Navy-hatt och en NATO-hatt. Inter-
vjun med George Robertson gjordes av Aktuellt, Sveriges Television TV 1 (29 mars 2000). För
intervjun med general Vigleik Eide, se Tunander (2004a: 259). General Eide läste min Secret
War against Sweden i manuskript och han hade ingenting att invända mot min redogörelse av
hans utsagor.

21. Föredrag Ola Tunander, «Det hemliga ubåtskriget mot Sverige», Marinmuseet i Karlskrona,
8 mars 2012.
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Operation Committee», som också inkluderade den nationelle säkerhets-
rådgivaren samt en representant från «Defense» och en från «State».22

Vem som var involverad i dessa operationer på svensk sida ville han inte
säga. Flera centrala personer har bekräftat att ett förbindelsekontor mellan
CIA och US Navy Intelligence, National Underwater Reconnaissance
Office, höll i dessa operationer, och som chef för detta kontor torde Leh-
man ha haft en central roll (Huchthausen & Sheldon-Duplaix 2009; Tun-
ander 2009: 388–90). I en intervju för den tysk-franska TV-kanalen Arte
går Lehman långt i att bekräfta att dessa operationer beslöts av Bill Caseys
kommitté.23 Vi har skäl att anta att operationerna med ubåtar i svenska vat-
ten främst ska förstås som deceptionoperationer eller psykologiska opera-
tioner (PSYOP) med uppgift att bl.a. förändra svensk opinion och svensk
regeringspolitik (Tunander 2004a, 2009, 2012; Mossberg 2009).

Chefen för US Naval Intelligence gav varje år en briefing om Sovjetma-
rinens aktivitet, inklusive aktiviteten i Östersjön, men han nämnde ingen-
ting om operationer i svenska vatten (DoD 1981–89), trots att brittiska och
amerikanska forskare vid samma tid beskrev dessa «sovjetiska operatio-
ner» som «bland det viktigaste som hände i världen».24 I ett amerikanskt
dokument från senatsförhören i mars 1984 säger Chief of Naval Intelli-
gence amiral John Butts att den sovjetiska ubåten vid Karlskrona 1981 var
«genuin». Han fortsätter med att diskutera kränkningen [i Hårsfjärden]
vid Muskö örlogsbas 1982, men avsnittet om nationaliteten för de senare
ubåtarna är fortfarande hemligstämplat (DoD 1984: 676). En läcka till TV-
kanalen ABC (1984) strax efter denna briefing pekar ut en specifik ameri-
kansk ubåt, NR-1, som i hemlighet hade opererat också i «territorialvatten
till vänligt sinnade länder». Enligt Örlogsbasens krigsdagbok den 5 okto-
ber 1982 uppmättes en ubåt strax under ytan till närmare 40 meter (Tun-
ander 2004a: 44–45). Detta mått stämmer endast med NR-1. Dokumenten
ger oss här bara en indirekt bekräftelse om vem som var skyldig till dessa
kränkningar. Tiden för avhemliganden av senatsförhör är 40 år, men den
kan också förlängas om det gäller relationen till annan stat. 

Man skulle utifrån denna information kunna argumentera för att man
inte kan skriva om nordisk säkerhetspolitik och Sveriges relationer till

22. Tunander (2009: 389–90). Samtal med John Lehman vid US Maritime Strategy-konferen-
sen, Bodø augusti 2007. Enligt Lehman hade vissa av kommitténs operationer behandlats i
Peter Schweizers bok, Victory (1996). Här framgår det att de båda representanterna för
«State» och «Defense» var viseministrarna William Schneider och Fred Iklé. Vid samtalet
med Lehman deltog också kommendör Roald Gjelsten från Institutt for forsvarsstudier och
den norska marinen.

23. Intervju med John Lehman, februari 2009 (för en dokumentär för den tysk-franska TV-kana-
len Arte, Ilona Grundmann Filmproduction, Wiesbaden, Tyskland). Relevanta delar av denna
intervju finns publicerad i Intelligence and National Security (Tunander 2012).

24. Intervju med John Moore, Dagens Nyheter, Stockholm, 23 augusti 1984; se också Leitenberg
och McCormick ovan.
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andra stater förrän de vitala dokumenten har frigivits. Men Evabritta Wall-
berg (2001: 93) från Krigsarkivet i Stockholm har beskrivit hur bränning
och utgallring av dokument «var en medveten metod för att skydda käns-
lig information». Medan jag 2000–2001 satt på försvarsdepartementet
som expert till Ubåtsutredningen sa den ansvarige för Operationsstaben
(OPG) 1982, Håkan Söderlindh, att han hade skrivit en «grönstämplad
rapport» om ubåtsjakten till försvarsminister Börje Andersson. Ambassa-
dör Rolf Ekéus och jag frågade departementets arkivarie om rapporten,
men istället kom det upp en officer som sa sig ha hand om de grönstämp-
lade dokumenten. Han hade gått igenom arkivet med grönstämplade
dokument. Rapporten vi frågade efter fanns inte. Han sa att grönstämp-
lade dokument ofta brändes efter genomläsning. Juristerna var inte så
glada i dem, därför att de inte hade någon juridisk existens.25 Ambassadör
Ekéus kom just från posten som Sveriges ambassadör till Washington.
Han hade aldrig hört talas om denna sekretessnivå. Utredningen hade rätt
att se samtliga dokument – såväl hemliga som kvalificerat hemliga – men
de «grönstämplade» dokumenten existerade icke formellt sett. Svenska
dokument som tar upp analysen av dessa ubåtsjakter är kanske brända. 

Ubåtsutredningens sekreterare fann ett avgörande dokument i Örlogs-
basens arkiv. Utredningen hade tillsatts på grund av Caspar Weinbergers
uttalande och dokumentet visade hur några amiraler skulle samköra sitt
tal efter Weinbergerintervjun. Men när utredningen bad arkivet om att få
kopiera dokumentet försvann det. Det var borta (Mossberg 2009: 178).
Ubåtsutredningen fann ett kvalificerat hemligt dokument (hemligt upp till
70 år), som beskrev en observation av en västtysk ubåt Typ 206 vid Utö
1982, och information om en bandinspelning av en brittisk Oberonklass-
ubåt vid Muskö 1988, men utredningens krav om att avhemliga dessa
dokument stoppades av UD på grund av relationen till främmande
makt.26 Men nu avhemligade dokument ger oss trots allt teknisk bevis-
ning (mått av skrov, sonarbilder av ubåtar med angivna mått, mått av spår
på botten och specifika signaler) som entydigt pekar på västlig, brittisk-
amerikansk, aktivitet. Mått av 25–30 meter långa ubåtar och en ubåt på
närmare 40 meter pekar på specifika västliga farkoster, medan Sovjetunio-
nen vid denna tid inte ska ha haft någon ubåt mellan 20–70 meter (Moss-
berg 2009; Huchthausen & Sheldon-Duplaix; Tunander 2009, 2012).
Samtidigt har centrala amerikanska och brittiska beslutsfattare – ansva-
riga försvars- och marinministrar och underrättelsechefer – efter 20–30 år
i klara ordalag redogjort för deras ubåtsoperationer i svenska vatten. Bevi-
sen är entydiga. Det finns ett par muntliga uppgifter från baltiska office-

25. Rolf Ekéus och Ola Tunanders samtal med försvarsdepartementets ansvarige för «grönstäm-
plade dokument», december 2000.

26. «Nyckeln till Hårsfjärden», Uppdrag granskning, Svensk TV 1 (11 juni 2008).
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rare om sovjetiska inträngningar, men tidpunkten för dessa händelser är
osäker och kan lika gärna hänföra sig till 1970-talet som till 1980-talet.27 

Det vi kan lära av detta är att det dominerande tankemönstret, den
hegemoniska diskursen, för en viss epok kanske inte har så mycket med
den empiriska verkligheten att göra. Detta hegemoniska tankemönster
framstår här inte som en förvrängning av verkligheten utan som ett paral-
lellt «simulakrum», en parallell medial/akademisk verklighet, som i likhet
med ideologin har till uppgift att legitimera politiken. Att söka bland offici-
ellt sanktionerade dokument är ingen lösning på detta problem. Vi vet
idag att all forskning om nordisk säkerhetspolitik från denna tid vilade på
falska premisser. Samtidshistorien, som den presenterades av olika fors-
kare, visade sig sakna verklighetsförankring. I den svenska offentligheten
var det bara en utfrusen journalist som satt inne med information som lik-
nade den verklighet vi nu känner. I Finland och inom underrättelsevärl-
den i Danmark och Norge framstod den provokativa sovjetiska ubåtsaktivi-
teten i svenska vatten som obegriplig. Man visste att denna pusselbit inte
stämde med övrig sovjetisk aktivitet (DIIS 2005: 459–61, 490). Men på
universiteten fanns ingen kunskap om detta. Det var bara tack vare utta-
landen från några ansvariga personer samt dokument, dagböcker och
ljudinspelningar som man med tiden kunde se ett annat mönster. Meto-
dologiskt handlade det om en triangulering av arkivmaterial, teknisk
bevisning och muntliga källor. Att vissa källor – böcker/offentliga rappor-
ter – i samtid uppfattades som «auktoritativa», «tillförlitliga» eller «all-
mänt accepterade» betyder ingenting. Historieforskning om staters aktivi-
tet handlar här om ett pussel av ljud- och bildsegment, muntliga fragment
och skriftliga dokument som läggs bit för bit. Det kan liknas vid en «kri-
minalutredning». En intellektuell omvärdering börjar med att vissa pus-
selbitar inte passar in i det pussel vi ser framför oss. Man kan säga att
dessa informationer falsifierar en ursprunglig hypotes, men osäkerheten
kring samhällsvetenskaplig information gör att man kanske snarare ska
säga att pusselbitarna inte passar in. Till att börja med är det lätt att lägga
dessa pusselbitar åt sidan. Många tenderar helt att förtränga dem. Men det
som karaktäriserar en sann intellektuell och en källkritisk forskare är att
denne söker sig till just de pusselbitar som varken «harmoniserar» med
den hegemoniska diskursen eller med de hypoteser som vi har lyft fram
(Nilsson 2002). Efterhand kan vi formulera nya hypoteser, och ett nytt tan-
kemönster kan växa fram. Det gör det möjligt att trovärdiggöra vad som
har skett utan att man för den skull gör anspråk på att sitta inne med den
fulla sanningen. Denna typ av samtidshistoria är per definition ett «pus-
sel» av muntlig information och skriftliga fragment, därför att de avgöran-
den dokumenten inte ännu är tillgängliga, om de någonsin har existerat.

27. Reportrarna, SVT 2, 22 oktober 1996; och Reportrarna 5 november 1996.
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Terrorismen, det dolda underrättelsespelet 
och källproblematiken

Historieforskning handlar i hög grad om att söka lägga samman skriftliga
fragment, uttalanden och teknisk bevisning, som tillsammans kan ge oss
en mer eller mindre trovärdig bild av vad som har skett. Inledningsvis är
det som att gå på gungfly, men efterhand kan man säga att här och där fin-
ner vi fast mark, men det kan fortfarande finnas problem med tolkningen
av materialet. Samtidigt som jag på 1990-talet studerade de svenska
ubåtsincidenterna kom jag över dokument och intervjuer om italiensk och
belgisk terrorism (BBC 1992). Terrorismen från 1960-talet i Italien och
Tyskland, till dels i Frankrike och senare i Belgien var i hög grad «forma-
tiva händelser». Den kom att förändra politikens fokus från «välfärdsstat»
till «säkerhetsstat». Terrorismen framstod i samtid som driven av anarkis-
ter och radikala vänstergrupper, men efterhand visade det sig att statliga
tjänster från både öst och väst var djupt involverade i dessa operationer.
Samtidens hegemoniska diskurs framstår nu som en medial illusion.

De östtyska Stasi-arkiven har visat att flera centrala gestalter inom ter-
rorgruppen Den japanska Röda Armén, som verkade i Europa och i Liba-
non, arbetade för det östtyska Stasi (som «Informeller Mitarbeiter»).
Också ledande gestalter från det västtyska Rote Armee Fraktion (RAF) fick
träning av Stasi, men flera RAF-medlemmar var också agenter för västliga
tjänster.28 Europeisk terrorism mellan 1965–1985 blev av samtidshistoriker
karaktäriserad som «vänsterterrorism». Den troddes bestå av radikalise-
rade grupper/individer som var kritiska mot staten och som av olika psy-
kologiska skäl hade valt terrorismen som medel. Det är naturligtvis en del
av sanningen, men massakrerna, de blodiga bombattentaten, tycks ofta ha
initierats av de statliga tjänsterna själva. Vi vet nu att terrorismen till stora
delar var en form av «statsterrorism». Den bestod av ett komplext mönster
av våldsbenägna grupper, som samtliga tycks ha varit mer eller mindre
infiltrerade eller kontrollerade av skilda stater. Flera europeiska grupper
hade en symbiotisk relation till statliga tjänster i antingen öst eller väst.
I efterhand framstår det kalla krigets terrorism som närmast ett «proxi-
krig» mellan USA och Sovjet. Historien som vi känner den idag har få lik-
heter med den bild som massmedia och forskare presenterade för oss

28. Det finns ett omfattande material om detta i Stasi-arkivet i Berlin. Ett par av Den japanska
Röda Arméns ledare Shigenobu (filnummer XV 1339/87, täcknamn «Bettina») och Adachi
(filnummer IMB XV 897/86, täcknamn «Bruno») var Stasi-agenter (Regina Igel, «Fürer der
Japanischen Rote Armee waren registrierte Stasi-Agenten», Telepolis, 7 november 2010; http:/
/www.heise.de/tp/artikel/33/33602/1.html). Stasi-samarbetet med det västtyska Rote Arme
Fraktion finns behandlat i Michael Müller & Andreas Kanonenberg, Die RAF-Stasi-Connection
(Hamburg: Rowohlt 1992). Västliga tjänster som hade agenter i RAF finns också nämnt i
denna bok men även i Wolfgang Kraushaar, Verena Becker und Verfassungsschutz (Hamburg:
HIS Verlag 2010) och i Udo Schulze, RAF: Becker, Buback und Geheimdienste (Argo 2010).
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under det kalla kriget. Men eftersom det östliga engagemanget kanske för-
vånar läsaren mindre ska jag ska ta upp ett par exempel från terrorism
knuten till västliga tjänster.

Efter bombattentatet mot Piazza Fontana i Milano den 12 december 1969
(18 döda och 85 skadade) och det samtidiga bombattentatet i Rom greps ett
antal anarkister. Liksom sjunkbombningen i svenska skärgårdar hade en
traumatisk roll för Sverige (och Europa) hade de återkommande bombatten-
taten på offentliga platser en traumatisk roll för Italien (och Europa). Mass-
media visade sin avsky och fylldes av information om misstänkta anarkister
och vänsterextremister. En anarkist, Pietro Valpreda, fängslades och
beskrevs som «Piazza Fontana-monstret». Det visade sig i senare rätte-
gångar att det var helt andra krafter som stod bakom denna bombkampanj.
Flertalet bombattentat hade utförts av den fascistiska gruppen Ordine
Nuovo (ON). Det ovan nämnda attentatet i Rom var utfört av en parallell
grupp: Avanguardia Nazionale (AN). Centrala personer i denna miljö, som
Mario Merlino, hade från 1968 låtit håret växa för att anpassa frisyren till
hårmodet i den vänsterradikala miljön. I ett senare avhemligat dokument
hävdar den militära underrättelsetjänsten SID (senare SISMI), fem dagar
efter angreppet, att Merlino hade utfört bombattentatet i Rom på order av
AN-ledaren och «Aginter Press-korrespondenten» Stefano delle Chiaie.
Huvudarkitekten sades vara den franske fascisten Yves Guillou alias Yves
Guérin-Sérac från Aginter Press (Bale 1994; Ferraresi 1996; Ganser 2005). 

Aginter Press hade bl.a. en avdelning för likvidationer, som kan vara
samma europeiska «pool of assassins», som CIA:s tidigare chef för special-
operationer, William Harvey, beskrev inför senaten 1976. Den hade upp-
rättats på order av CIA-chefen Allan Dulles (Senate Intelligence Commit-
tee 1976: 181). Harvey hade varit CIA:s stationschef i Rom i mitten 1960-
talet och hade redan 1964 bett chefen för de italienska Stay-Behinds om att
låta dess styrkor placera ut bomber i kristdemokratiska partikontor för att
implicera vänstern (Willan 1991: 38; Ganser 2005: 71). När fascismen i Por-
tugal störtades 1974 blev flera dokument från Aginter Press konfiskerade.
Fragment av materialet finns publicerat i en 600-siders doktorsavhand-
ling av Jeffrey McKenzie Bale (University of California 1994), som behand-
lar bombkampanjen och kuppförsöken i Italien 1968–74. Analyser av
denna terrorism finns även i en Princeton University-studie av Franco Fer-
raresi (1996) och i en doktorsavhandling av Daniele Ganser vid Basel Uni-
versity 2001 (Ganser 2005). Ytterligare en studie av dessa bombattentat
eller «Spänningens strategi» presenterades av Anna Cento Bull (2007).
Därutöver finns material från t.ex. domaren i Piazza Fontana-fallet: Guido
Salvini (1998). Dokumenten från Aginter Press visade att dess agenter
hade till uppgift att skapa falska «vänstergrupper», infiltrera vänstergrup-
per och lägga ut bomber i deras namn samt avrätta moderata politiska
ledare. Detta skulle sammantaget skapa kaos och leda till folkliga krav på
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ordning och militärt ingripande. Denna «Spänningens strategi» finns pre-
senterad i följande Aginter Press-dokument från november 1968: 

[We] will create a situation of great political tension ... In our opinion the first
action that we should undertake is the destruction of institutions of the state under
the cover of Communist and Maoist actions: we already have elements infiltrated
in all these groups … This will create a feeling of hostility towards those that threa-
ten the peace … and persuade the Army, the judiciary, the church and the world of
industry to act against subversion ... The introduction of provocateur elements into
the circles of the revolutionary left is merely a reflection of the wish to push this
unstable situation to a breaking point and create a climate of chaos ... Maoist circles
characterized by their own impatience and zeal are [especially] suitable for infiltra-
tion (cit. i Bale 1994: 186).

Enligt Ganser var Aginter Press finansierat dels av CIA, dels av det portu-
gisiska PIDE. När senator Manca i de italienska senatsförhören frågade
domaren Salvini om Aginter Press styrdes av CIA bad Salvini, på grund av
frågans känslighet, om en hemlig session (Ganser 2005: 115). ON-aktivis-
ten och CIA-agenten Carlo Digilio redogjorde under rättegången 2001 i
detalj för vad som hade skett i samband med bombattentatet i Milano
1969. Han hade tränat ON i användningen av vapen och bomber, och han
berättade att den amerikanske underrättelseofficeren och kommendören
David Carret (från NATO-basen i Verona) var involverad i bombkampan-
jen i samarbete med ON. Ledaren för ON, Pino Rauti, samarbetade tätt
med CIA, hävdade Digilio (Salvini 1998; Bull 2007). Dåvarande chefen för
det militära kontraspionaget och senare chefen för SISMI, general Giana-
delio Maletti, hävdade under rättegången att amerikanerna hade gått från
att infiltrera och övervaka extrema grupper «till att initiera våldsaktioner»
(Willan 2001). Amerikanerna sökte, enligt Maletti, förmå dessa grupper
att använda bombattentat för att tvinga fram italienska undantagsåtgärder
och en total politisk lojalitet till USA. General Maletti bekräftade att det var
amerikanerna som försedde ON med sprängämnen från ett lager i Väst-
tyskland. «Amerikanerna skulle göra allt för att förhindra att Italien gick åt
vänster», och ytterst gick operationerna tillbaka på president Richard Nix-
ons «oortodoxa initiativ», sa Maletti (ibid.; cit. i Ganser 2005: 120).

Enligt ett «top secret» dokument från Joint Chiefs of Staff den 13 mars
1962 och signerat av dess chef, general Lyman Lemnitzer (avhemligat
1997 och i sin helhet 2001), föreslår USA:s militärledning att de ska driva
en terrorkampanj med bombangrepp i Washington och Miami, för att
lägga skulden på Kuba. Dokumentet, som inte fick visas för utlänningar
eller ens för amerikaner som hade med NATO att göra, finns nu hos
National Security Archive. Det säger: «[the U.S. should] engineer various
pretexts that would justify a U.S. invasion of Cuba» (NSA 2001). Ameri-

IP-2012-4.book  Page 491  Friday, November 16, 2012  10:44 AM



Ola Tunander 492

Internasjonal Politikk | Årgang 70 | Nr. 4 | 2012

kanska myndigheter skulle skapa falska dokument som implicerade
kubanska agenter i bombkampanjen. Agenterna skulle gripas och hela
denna operation skulle legitimera ett krig mot Kuba, eller för att citera
dokumentet: 

Justification for U.S. military intervention in Cuba ... World opinion and United
Nations forum should be favorably affected by developing the international image
of the Cuban government as rash and irresponsible and as an alarming and unpre-
dictable threat to the peace of the Western Hemisphere ... Incidents to establish a
credible attack: ... Blow up ammunition inside the [US] base … Sink ship near har-
bor entrance. Conduct funerals for mock-victims … Casualty lists in US newspa-
pers would cause a helpful wave of national indignation. 4. We could develop a
Communist Cuban terror campaign in the Miami area, in other Florida cities and
even in Washington ... Exploding a few plastic bombs in carefully chosen spots, the
arrest of Cuban agents and the release of prepared documents substantiating
Cuban involvement, also would be helpful in projecting the idea of an irresponsi-
ble government (ibid.).29

Dokumentet skrevs på begäran av senare generalmajor Edward Landsdale,
samma person som hade rekryterat CIA:s William Harvey för sina Kuba-
operationer (ibid.). President John F. Kennedy lyckades stoppa The Joint
Chiefs’ bombkampanj i USA, men Harveys italienska bombkampanj,
europeiska «pool of assassins» och den europeiska terrorismen med Agin-
ter Press och «Spänningen strategi», som initierades ett par år senare, var
en fortsättning av samma tänkande. De ursprungliga dokumenten formu-
lerades av Aginter Press och av dess «korrespondent», AN-aktivisten och
SID-agenten Guido Giannettini, som också spelade en viktig roll i sam-
band med Piazza Fontana-bombningen 1969 (BBC 1992; Bale 1994). 

Hur ska man värdera dessa källor? Några av de mest centrala italienska
aktörerna – chefer för SISMI, CIA-agenter och terrorister som placerat ut
bomber – hävdar att bombattentaten utfördes i samarbete med en ameri-
kansk maktelit. Det finns också amerikanska dokument som bekräftar att
denna maktelit förordade en terrorkampanj med bombattentat, där skul-
den skulle läggas på motparten. När det gäller den italienska terrorismen
har väsentlig information kommit fram i samband med olika rättegångar
och ett betydande arbete har utförts av italienska åklagare och domare,
som Felice Casson och Guido Salvini, men det är först i de rättegångar
som följde 30 år efter attentaten som avgörande information har kunnat
presenteras. Flera centrala dokument har kunnat offentliggöras tack vare
tillfälligheter; t.ex. fascismens fall i Portugal 1974 gjorde det möjligt att

29. En längre diskussion om detta dokument finns i James Bamfords Body of Secrets (2001:
64–91).
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avslöja vissa dokument, eftersom fascister knutna till Aginter Press tving-
ades fly landet (Ganser 2005: 121). Samtidigt var det långt ifrån självklart
att Lemnitzer-dokumentet från 1962 skulle komma att avhemligas 40 år
senare. Terrorismen i Belgien under 1980-talet kom till dels också att
avslöjas genom vittnesmål från aktörer och rättegångar, och den hade flera
likheter med den tidigare italienska terrorismen med samma koppling till
högerextremister och till amerikanerna (BBC 1992; Ganser 2005: 125–47).

Dessa terrorangrepp handlade liksom ubåtsoperationerna genomgå-
ende om «false flag-operations», som fick oss att tro att operationerna var
utförda av motparten. Bombattentaten i Italien, Grekland och Turkiet var
utförda för att skapa kaos och legitimera ett militärt ingripande eller ett
fascistiskt maktövertagande (Ganser 2005). Bomberna i Milano och Rom i
december 1969 skulle t.ex. bereda marken för prins Junio Valerio Borghe-
ses kuppförsök 1970. Natten till den 8 december hade Stefano delle Chiaie
och hans Avantguardia Nazionale redan tagit över inrikesdepartementet,
när Borghese fick kontraorder från USA. Borghese hade varit ledare för de
fascistiska marina specialstyrkorna under kriget och han hade stått under
den tyska generalen Karl Wolffs SS-kommando. Han skall ha rekryterats
av amerikanerna redan 1945 (BBC 1992; Bale 1994). Adriano Monti, utri-
kesminister i Borgheses skuggregering, berättade 2006 att han hade fått
«grönt ljus» för kuppen från CIA:s man i Madrid, Otto Skorzeny, som
bara hade ett krav: president Nixons förtrogne Giulio Andreotti skulle leda
regeringen (Monti 2006). Skorzeny, också från SS, hade varit en av Adolf
Hitlers närmaste förtrogne, som hade räddat Hitlers och Mussolinis liv
vid kritiska tillfällen 1943–44. General Reinhard Gehlen, som hade varit
Hitlers underrättelsechef för Östfronten och senare CIA:s man i Västtysk-
land, hade rekommenderat Skorzeny till CIA-direktören Allan Dulles 1953
(Cookridge 1972: 419; Bale 1994: 73–77).30 Gehlen hade personliga band
till CIA-cheferna Dulles och Helms. Hans organisation bestod av tusentals
agenter som togs över i sin helhet av CIA. Man rekryterade systematiskt
nazistisk och fascistisk personal, som kom att prägla efterkrigstiden. CIA
har nu tillhandahållit 1,2 miljoner sidor om detta samarbete, men CIA väg-
rar fortfarande att avhemliga hundratusentals sidor om rekrytering av
nazister m.m.31 Efter kuppen tvingades Borghese och delle Chiaie att fly

30. En nu avhemligad Skorzenyfile hos den tyska underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendi-
enst (se t.ex. arkivakt 5431, 9 januari 1961) pekar på att Skorzeny rekryterades av CIA 1960
(kopia, privat arkiv).

31. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB146/#2; http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB138/CIA%20Information%20Act%20-%20Reinhard%20Gehlen.pdf;
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB146/index.htm; http://www.gwu.edu/
~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB146/Volume%201%20intro.pdf http://www.nytimes.com/
2005/01/30/international/europe/30nazis.html?_r=1&pagewan-
ted=1&ei=5094&en=607d439c301d899e&hp&ex=1107061200&partner=homepage 
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från Italian till Spanien där de togs emot av Skorzeny. De intervjuer och de
dokument som har frigjorts under senare år visar en helt annan värld än
den som såväl massmedia som forskare beskrev på 1970- och 1980-talet.
Det verkar som att min gamla historieprofessor hade rätt i att man inte
kan skriva «samtidshistoria».

Konklusion

Att luta sig mot de i samtid respekterade källorna, de som är officiellt
sanktionerade eller de som är förenliga med en «hegemonisk diskurs», är
ingen lösning på historikerns problem. Källkritik handlar inte om att luta
sig mot «auktoritativa källor» utan om att kritiskt granska dem. Detta är
ursprunget till den «Weibullska källkritiken» från tidigt 1900-tal. Brö-
derna Weibull lyckades visa att «hjälten» i den dåvarande svenska historie-
skrivningen var just han som hade skrivit den ursprungliga historien, som
hade «granskat sig själv», d.v.s precis vad som var fallet vid ett par svenska
utredningar, som beskrivits ovan. Källkritik handlar inte om att ansluta sig
till vad som är «vedertagen sanning», utan om att kritiskt granska denna
«sanning» genom att problematisera aktörernas egna partsinlagor och
genom att söka sig till de ursprungliga dokumenten och till lämningar
(t.ex. bandinspelningar), till primärkällor, för att finna vad som är «sant»
(Nilsson 2002).

Den bild som vi nu har fått av det kalla krigets terrorism är lika revolu-
tionerande som den bild vi med tiden har fått av det svenska västsamarbe-
tet och av 80-talets ubåtsjakter. Det kalla krigets historia, som vi känner
idag, har inga likheter med den historia som beskrevs av den tidens sam-
tidshistoriker. Generalmajor Alf Roar Berg, chef för analysavdelningen för
den norska underrättelsetjänsten (1986–88) och chef för underrättelse-
tjänsten (1988–93) uttryckte sig på följande sätt:

Viktige hendelser kan ha en helt annen forklaring enn den som fremgår av offi-
sielle redegjørelser eller i massemedia. Strengt hemmelige dokument kan ofte
peke på en helt annen virkelighet enn den som blir presentert i media. Historikere
og andre forskere som ser bort fra dette, kan komme helt galt av sted. Deres beskri-
velse kan bli til en egen virkelighet som ikke har så mye å gjøre med det som de
ønsker å beskrive.32

Journalister, forskare och diplomater som kommenterar dagsaktuella hän-
delser i TV visar sig ofta i efterhand ha grundat sina kommentarer på helt
felaktig information. Den av samtidshistoriker beskrivna «verkligheten»

32. Samtal med generalmajor Alf Roar Berg, 25 mars 2012.
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framstår här som ett parallellt «simulakrum» utan likhet med den empi-
riska verklighet som dessa historiker har sökt beskriva. Olika rättegångar
har kastat nytt ljus över det kalla krigets terrorism och kvalificerat hemliga
dokument, som nu har frisläppts, har vänt upp och ned på de föreställ-
ningar vi har haft, därför att de «formativa händelserna», terrorismen och
ubåtsjakterna, som har präglat vårt tänkande, var uttryck för något helt
annat än det samtidshistorikerna trodde. Samtidshistoria utgör många
gånger inte främst en förvrängning av verkligheten utan snarare en
«parallell verklighet», som saknar likhet med den förra. Historieforskning
handlar inte om en kumulativ process, där vi efterhand kommer allt när-
mare sanningen. Det handlar om något av en kriminalutredning, ett pus-
selspel, och efterhand finner vi pusselbitar som inte passar med den bild
som vi har målat upp för oss själva. Det gör att vi tvingas ompröva vår upp-
fattning av skilda stater och hela epoker. Att tala i termer av samtidshisto-
ria och internationella relationer kräver varsamhet, för fundamentala
byggstenar kan vara helt andra än vi förväntar oss. Det betyder inte att his-
toriker ska sluta att skriva om samtiden, men det betyder att den forskare
som utgår från officiellt sanktionerade dokument eller «allmänt accepte-
rade källor» lätt kan förvandlas till en hovkrönikör, som presenterar en
«politiskt korrekt» version av vår nog så trista historia.
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