
Från "säker" kränkning till "fantasifull" observatör. 
Replik till Bror Stefenson och Göran Wallen 

Ola Tunander 

M ycket lite nytt framkommer i Bror Stefensons och Göran Wallens kritik 
av min artikel om vetenskap och ubåtar i Forum navale (nr. 65). Både 

Stefenson och Wallen angriper mig för ting som jag aldrig har sagt, 1 och de 
utelämnar centrala frågor. Vad gäller signalspaningsbevisen har jag tidigare 
anslutit mig till Ubåtsutredningen 1995 och tar inte upp frågan här. När det 
gäller passagen av en undervattensfarkost vid Mälsten under ett fem timmar 
långt eldförbud den 13-14 oktober 1982 har jag behandlat den i detalj i mina 
böcker, och jag tvingas här helt enkelt att hänvisa till dem utan att gå in på sa
ken närmare. Jag har vidare visat att centrala befälhavare inklusive ÖB vid flera 
tillfällen förordade eller gav order om eldtillstånd. De var villiga att ta risken 
med en allvarligt skadad eller t.o.m. sänkt farkost. Marinens interna utredning 
under amiral Gunnar Grandin skrev att eldförbuden infördes "utan kompe
tens och kunskap" och att de kan ha bidragit till att ubåtarna undkom. 2 Även 
den politiska ledningen stödde eldtillstånd, medan förslag om eldförbud fram-
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fördes av ett par amiraler. 3 Jag har ställt mig frågan varför det var dessa amira
ler som agerade med en sådan försiktighet, medan den sovjetiske ledaren Jurij 
Andropov uppmanade svenskarna att sänka ubåtarna så vi fick se vad som kom 

upp. 4 I motsats till amiral Stefenson har jag redogjort för inte bara sovjetiska 
utan också för brittiska, amerikanska, västtyska och italienska dykarfarkoster 
och miniubåtar som förekommer i litteraturen. Jag har funnit att det snarare är 
några av dessa västliga farkoster som passar med de observationer som gjordes 

under Hårsfjärdsincidenten; även exakta mått på kölspår stämmer med dessa 
ubåtar och inte med några kända sovjetiska farkoster. 5 Jag finner också Wallens 
angrepp på överste Lars Hansson som trist med tanke på mängden ogrundade 

påstående som Wallen kastar ur sig. I Stefensons och Wallens kommentarer 
finns emellertid ett par ting som är av intresse. Stefenson skriver: 

Det är ett falskt påstående att j ag [Bror Stefenson] och Emil Svensson skulle 
ha föreslagit att Sovjetunionen skulle pekas ut [ ... ] Förslaget [om att peka ut 
Sovjet] togs fram inom kommissionen innan experterna fick en anmaning att 
yttra sig. 

Om detta är riktigt har det vittgående implikationer. Men först måste man 
ställa sig frågan: hur skulle kommissionen ha kunnat ha en uppfattning i na

tionsfrågan utan att ha lyssnat på sin militäre expert, Bror Stefenson, och utan 
att ha sett på det material som Emil Svensson och den Marina Analysgruppen 
hade tagit fram? Det senare var det material som kommissionen fick tillgång 
till (se nedan) och rapportens hänvisning till "optiska observationer", "hydro
fonljud", "signalspaning" och "bottenspår" vilar på detta material. Det fram

står därmed som märkligt att kommissionen skulle kunna ha kommit till en 

uppfattning i nationalitetsfrågan utan stöd i det material experterna hade tagit 
fram. Kommissionsrapporten Att möta ubåtshotet (SOU 1983: 13) uttrycker en 
helt annan uppfattning än Stefenson i denna fråga. Den säger i avsnittet om 
de främmande ubåtarnas nationalitet att "[k]ommissionen har efter ingående 
prövning anslutit sig till denna [experternas] bedömning", 6 d. v. s. till Stefen
sons och Svenssons bedömning av olika typer av observationer. I sammanfatt

ningen sägs vidare: 
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Emellertid har för kommissionen redovisats en stor mängd observationer av 
skilda slag som sammantaget tydligt utvisar att det rör sig om ubåtar tillhörande 
Warszawapakten, d.v.s. väsentligen sovjetiska ubåtar. Kommissionen ansluter sig 
till den av experter gjorda bedömningen att det i Hårsfjärden, liksom tidigare 
under 1982 och, åtminstone i helt dominerande grad, under 1980-talet som 
helhet, rörde sig om kränkningar genom sovjetiska ubåtar. 7 

Formuleringen "kommissionen har efter ingående prövning anslutit sig till 
experternas bedömning" återkommer under presskonferensen den 26 april 
1983 då kommissionsrapporten offentliggjordes. Det är den magiska formule
ringen som både Sven Andersson och Carl Bildt använder sig av och som läg
ger det yttersta ansvaret för nationsbedömningen på den militära expertisen. 8 

Och Stefenson förklarade för TV-nyheterna strax efter presskonferensen: 

Människor har sett och tecknat ned, och där skiljer det sig klart mellan olika 
ubåtar på den ena och den andra sidan, därför kan vi säga att det är Warszawa
pakten. Vi har hört olika saker, och det ger också klara indikationer. Vi har upp
fångat i etern olika signaler som gör att vi kan säga vad det är. 9 

Här uttalar sig amiral Stefenson som om hans bedömning var grundad i 
hans militära expertis, men i Forum navale säger Stefenson nu att beslutet om 
ett utpekande av Sovjetunionen togs av kommissionen redan innan expertisen 
tillfrågades. Betyder det att Stefenson har sett sig bunden av kommissionens 
beslut även om det kan ha gått emot hans egen uppfattning? Bror Stefensons 
uttalande i TV den 26 april 1983 och hans rapport i nationalitetsfrågan, d.v.s. 
försvarsstabens PM från den 18 april10 skulle i så fall inte främst ha varit ett 
uttryck för Stefensons övertygelse och tekniska analys utan skulle båda vara 
grundade i ett politiskt beslut taget av den parlamentariska kommissionens 
ordförande Sven Andersson eller av Sven Andersson tillsammans med den i 
frågan mycket aktive medlemmen Carl Bildt. 11 Andra, som socialdemokraten 
Olle Svensson, säger att han länge var tveksam till ett utpekande men överty
gades av Sven Andersson som satt med honom och gick igenom "den hemliga 
pärmen" (d.v.s. Analysgruppens rapport). Olle Svensson skriver: "Viktigast är 
att vi blivit överens om att inte dölja de slutsatser våra experter dragit av sina 
iakttagelser. Vi utpekar Sovjet som inkräktare". 12 

Mycket tyder på att ett utpekande av Sovjetunionen medvetet eller omed
vetet var förberett av Analysgruppen. En mängd observationer som var 
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oförenliga med en sovjetisk ubåt togs inte med i Analysgruppens rapport. Och 

att tänka sig att den parlamentariska kommissionen i detta läge skulle ha an

nat att bygga på än den militära expertisen framstår som märkligt, men det är 

under alla omständigheter intressant att Stefenson nu säger att kommissionen 

skulle ha pekat ut Sovjetunionen som ansvarigt för kränkningarna utan att den 

militära expertisen skulle ha fått komma till tals. Och kanske bör det erkän

nas att detta uttalande svarar bättre mot vad Stefenson ska ha sagt på ett möte 

med regeringen den 21 oktober 1982. Enligt anteckningarna från mötet gjorda 

av Olof Palmes sekreterare Ulf Larsson skulle Lennart Ljung ha sagt att det 

inte fanns tecken på bestämd nationalitet, men Stefenson skulle ha sagt att 

ubåtarna hade opererat provokativt "två och två" och att de bland annat antogs 

ha varit här för att "testa vår förmåga/vilja", 13 vilket knappast tyder på en sov

jetisk operation. Detta stämmer istället med vad den amerikanske försvarsmi

nistern Casper Weinberger och den brittiske marinministern Keith Speed be

rättade för svensk TV år 2000. Enligt dem var det för USA och Storbritannien 

nödvändigt att testa huruvida Sverige hade förmåga och vilja att försvara sig 

mot Sovjetunionen. 14 Att Sovjetunionen skulle uppträda "provokativt" för att 

på så vis stärka vårt försvar mot ett sovjetiskt angrepp verkar mindre sannolikt. 

Eller för att citera den norske amiralen Kjell A. Prytz (chef för sj0operationer 

1979-82, chef för operationsstaben 1983-85, chef för kustflottan 1985-89, 
chef för sj0stridskrafterna i Sydnorge [NATO] 1989-92, generalinspekt0r for 

sj0forsvaret 1992-95) med anledning av vissa ubåtars märkliga uppträdande i 

norska vatten: Han berättade för den norska Forsvarshistorien att han ikke var 

"fremmed for at britiske og amerikanske ubåter kunne ha fått i oppdrag å vise 

seg fram langs norskekysten med adresse til både Moskva og Oslo."15 

Men varför säger Stefenson senare i september 1983 att kölavtrycket i Dan

ziger Gatt stämmer exakt, "på centimetrarna när", med vad som mätts upp 

efter Whiskeyubåten i Karlskrona 1981? Stefenson intervjuades i Stockholms

Tidningen, och måttet på kölspåret utanför Mälsten kom att beskrivas som "ett 

av de starkaste bevisen" för en sovjetisk ubåt. 16 Nu vet vi att reguljära Whis

keyubåtar inte hade någon utanpåliggande köl. Men Whiskeyubåten var, som 

jag skrev i min artikel i Forum navale, avsmalnande i aktern, och det har fått 

Stefenson att nu anta att ubåten kan ha släpat aktern i botten och "orsakat en 

längre skåra". Det kan man ju tänka sig, men samma sak skulle i så fall också 

kunna gälla för vissa västtyska och italienska ubåtar som hade en utanpålig

gande köl med liknande dimensioner, och för brittiska Porpoise- och Oberon-
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klassubåtar, som hade en avsmalnande köl i aktern. En 60 cm bred "skåra" är 

inget bevis. Vidare, marinens bottenspårsrapport från 1983 talar om ett ca 60 
meter långt kölspår från en stor ubåt som antas ha legat på botten och gett 

upphov till spåret. 17 Det stämmer varken med en västtysk ubåt eller med en 
Whiskeyubåt eller med någon annan sovjetisk ubåt. Däremot stämmer det med 
Porpoise- och Oberonubåtar som hade just en ca 60 meter lång köl, och var 

måttet på kölens bredd är taget är inte klart. I det sammanhanget är det också 
intressant att den brittiske marinministern Speed hävdade att Royal Navy an
vände just Porpoise- och Oberonklassubåtar för operationer i svenska vatten. 18 

Också Göran Wallen tar upp Whiskeyubåtens "köl" och säger att den är 

60 cm bred och sträcker sig från aktern till "omkring en tredjedel av skrovets 
längd". Det är inte riktigt, och det framgår klart från de ritningar som jag visa
de i det förra numret av Forum navale. 19 Whiskeyubåtens smala akterparti blir 

mycket bredare redan efter någon meter, långt bredare än kölen till en Obe
ronubåt. Men W allen tillför ett till synes avgörande argument. Han hävdar: 

[O beronubåtar kan] inte lägga sig på botten, då båda propellrarna ligger d j up are 
än kölen, och skulle följaktligen riskera att skadas vid en sådan manöver. Att en 
ubåt av denna typ åstadkommit de upptäckta kölavtrycken är således uteslutet. 

Det är inte riktigt. Ritningar och fotografier av Oberonubåtar avslöjar att 
propellrarna ligger långt högre än kölen precis som på en Whiskeyubåt. Rodret 
går för övrigt djupare än propellrarna, men ligger fortfarande högre än kölen. 20 

Det som förvånar mig är den frenesi med vilken Wallen söker motbevisa exis

tensen av västliga ubåtar i svenska vatten. Den brittiske marinministern Speed 
hävdade att Royal Navy opererade Porpoise- och Oberonklassubåtar i inre 
svenska vatten för att dessa ubåtar var relativt tystgående och "billiga", d.v.s. 

man skulle kunna riskera att förlora en Porpoise, medan, för att citera Speed, 
en nukleär ubåt hade varit "politiskt sensitivt". När sedan den tidigare chefen 
för MUSAC säger att hans brittiska kollega bekräftade att en svensk inspel

ningen från 1988 (från Muskö och Mysingen) visade sig härröra från en brittisk 
Oberon, väljer W allen helt enkelt att bortse från denna information och menar 
att det måste vara frågan om ett missförstånd. 

W allen har liksom Stefenson stått fast vid ett utpekande av Sovjetunionen, 21 

men när det gäller alltfler konkreta observationer har han kommit att ifråga

sätta deras trovärdighet. Jag har visat att flera av de observationer som tidigare 
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beskrevs som otvetydiga eller "säkra" ubåtar snarast pekar mot västliga ubåtar, 
och nu kontrar Wallen med att det nog inte var några ubåtar alls. Wallen tar 
bl.a. upp observationen av vad som uppfattades som en västtysk ubåt av Typ 
206 vid Utö den 23 februari 1982, och han skriver: "ÖB kunde självfallet inte 
ta denna enda observation som grund för ett utpekande". Det kan så vara, men 
observatören, en tidigare skeppare på en bevakningsbåt, ansågs som trovärdig, 
och örlogsbasen beskriver i sin rapport ubåten som en sannolik västtysk ubåt 
Typ 206. Ubåtsutredningens huvudsekreterare Mathias Mossberg beskriver 
den som "en av de tydligaste rapporterna om ubåtskränkningar som finns i hela 
materialet", men dokl.lmenten om den stämplades "kvalificerat hemlig". 22 Wal
len ifrågasätter emellertid observatörens trovärdighet. Samma ifrågasättande 
finner vi hos Wallen när han tar upp en observation av ett periskop på Stock
holms Ström den 26 september 1982. Han skriver att jag med "emfas hävdar" 
att periskopet "fanns på en amerikansk miniubåt, som slussats ut från något av 
de tre fartyg som då var på örlogsbesök i Stockholm." Därefter ifrågasätter han 
observatörens trovärdighet. För det första har jag aldrig sagt det W allen hävdar 
att jag skulle ha sagt. Jag skriver att observationen av ett periskop i Stockholm 
Ström togs på största allvar av Ubåtsskyddskommissionens ordförande Sven 
Andersson, bl.a. på grund av tekniska indikationer och inte minst på grund av 
observationen av ett litet ubåtstorn (1x1,5 meter) som sågs i all sin tydlighet 
vid Lidingö strax därefter. Jag skriver också att observationerna sammantaget 
presenterades som en "mycket säker ubåt", och den presenterades för TV-ny
heterna som en sovjetisk miniubåt inne i centrala Stockholm. Jag framför där
efter i min artikel det orimliga i att en sovjetisk miniubåt skulle visa upp sig 
mitt bland de amerikanska fartygen, och jag skriver att denna farkost "kanske 
snarare tillhörde de amerikanska fartygen". Samtidigt skriver jag att denna ob
servation inte är "ett bevis för en amerikansk ubåt eller en ubåt över huvud 
taget". 23 Men det intressanta här är att när starka argument presenterats som 
visar att observationer av en "säker ubåt" snarare pekar mot en västlig farkost 
ifrågasätter W allen trovärdigheten i observationerna. 

Wallen tar också upp observationen av ett högt ubåtstorn på nordlig kurs 
vid Sandhamn den 4 oktober 1982. Farkosten sågs i skymningen från klockan 
18:15 under flera minuter. 24 Observatören var en militär utkik från kustartille
ribasen på Korsö (intill Sandön). Han rapporterade direkt till basen, som förbe
redde att lägga en matta med artillerigranater, men ubåten dök. Strax därefter 
mötte patrullbåten Mode ubåten. Mode fick kontakt med den precis norr om 
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Sandhamn och fällde två sjunkbomber. 25 Utkiken beskrev "tornhöjd [som] ca 

tio meter. Tornet är högre än brett."26 Det är klart att tornet knappast kan ha 

varit mer än åtta meter högt, men det är intressant att observatören säger att 

han såg ubåten passera genom det trånga sundet väster om Sandhamn, där han 

själv befann sig, d.v.s. bara på hundra eller ett par hundra meters håll. Han ska 

vidare ha sett ubåtstornet i hela sin bredd. Det jag har påpekat är att samtliga 

sovjetiska ubåtar hade relativt låga torn, ofta dubbelt så breda som höga, med

an västliga ubåtar, amerikanska och brittiska ubåtar, hade höga torn. Wallen 

säger nu att uppfattningen om tornets höjd är bestämd av vinkeln för observa

tionen. Det är naturligtvis riktigt, men ubåtstornet sades ha passerat observatö

ren från söder till norr, d.v.s. i hela sin bredd och på mycket nära håll. Observa

tionen kom i olika utredningar att beskrivas som en "säker ubåt". 27 Problemet 

är att om man ska ta observatörens beskrivning på allvar handlar detta om en 

västlig ubåt. Men Wallen skriver istället att han ställer sig "något tvekande till 

om det verkligen var en ubåt som observerades", och han säger vidare att min 

granskning är ett bevis på hur oseriöst jag arbetar. Det intressanta här är att 

när starka argument presenterats som visar att observationer av en "säker ubåt" 

snarare pekar mot en västlig farkost ifrågasätter W allen trovärdigheten i obser

vationerna. 

För W allen är observationerna på Hårsfjärden av en 35-40 meter lång ubåt 

15 meter över botten (som mättes upp med ett ekolod) den 5 oktober, ett litet 

ubåtstorn på 3-4 meter den 7 oktober och en observation vid utloppet från 
Hårsfjärden den 7 oktober (som beskrevs som "säker ubåt") 28 inte värda att 

beröra, trots att uppskattningen av längd och beskrivningar av torn utesluter 

en sovjetisk ubåt. 29 Den 11 oktober klockan 12:20 detonerades en mina mot 

ett utpasserande metalliskt undervattensföremål längre ut vid utloppet vid 

Mälsten. Den lokale befälhavaren på Mälsten Sven-Olof Kviman talade om 

en skadad ubåt. "Ljudinspelningen tydde på reparationer", sa han. 30 Samma 

sak sa hans överordnade, chefen för Stockholms kustartilleri Lars Hansson. 31 

Också ÖB Lennart Ljung tar upp en eventuellt skadad ubåt. Han säger att de

tonationen gjordes mitt under farkosten och han skrev om en grön färgfläck. 32 

I krigsdagböckerna finns flera rapporter om en grön färgfläck på ytan, vilket är 

en typisk indikation på en skadad amerikansk eller eventuellt brittisk ubåt. 33 

Den gröna färgfläcken beskrevs som "koncentrerat grön", den rapporteras för

sta gången närmare 1,5 timme efter minsprängningen (13:45 av en helikopter 

och 14:09 av Mälsten) och den utvidgades snabbt, men Wallen hänvisar till 
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grönt bottenslam som kan ha kommit upp vid detonationen. En färgfläck på 
vattenytan kan emellertid inte, efter en timme, plötsligt börja röra sig norrut 

och plötsligt börja utvidga sig till en tio gånger större fläck. För övrigt uppstod 
en olje- och slamfläck på ytan omedelbart efter detonationen. Den drev norrut 
en timme tidigare, och dess position långt norr om Mälsten rapporterades re

dan 12:55. Helikoptern fick order om att gå ut igen 14:35. Den tog 36 bilder 
av den gröna fläcken. Vattenprov skickades till analys, men bilder och analys 
har försvunnit. 34 W allen finner detta naturligt, eftersom det inte kunde påvisas 
"någon koppling till en kränkande ubåt". Att en skadad ubåt skulle ha legat på 

botten och att det förekommit verksamhet på botten beskrivs av W allen som 
ett påhitt av "en något fantasifull sonaroperatör". 

TV-programmet Uppdrag granskning fann senare att en signal på 21 KHz 

hade sänts samma kväll från en position några kilometer sydsydost om Mäl
sten, kanske till den skadade ubåten, men bevisligen hade den sänts från en 
västlig ubåt. Signalen hade sänts med en utrustning som hade den nätfrekvens 

som användes av västliga ubåtar. Signalen beskrivs som kodad, en tredjedels 
sekund lång och den ligger dold i ett högfrekvent brus, som varar ett tiotal 
sekunder. Bruset har hög volym. Enligt Rolf Andersson, som spelade in bruset 
och signalen, är bruset (och även signalen) utan tvivel människoskapat. Bruset 

framstår närmast som en annonsering av signalen.35 Allt tyder på att det är en 
ubåt längre ut som kanske söker kontakt med den skadade ubåten vid Mälsten. 
Detta ska också ha varit Bror Stefensons uppfattning. Chefen för marinen Per 
Rudberg skrev i sin dagbok: "Sedvanlig morgonkontakt med CFst [Chefen för 
försvarsstaben Bror Stefenson]. Bedömningen är nu att en ubåt eventuellt sö

ker kontakt med skadad ubåt i Danziger Gatt" vid Mälsten.36 statsminister 
Olof Palme informerade Ulf Adelsoho efter ubåtsjakten om att en "säker ubåt" 
ska ha varit "här för att bistå en annan ubåt som tidigare hade havererat".37 Re
dan tidigt var konklusionen att en ubåt skadades vid Mälsten och att en annan 

allierad ubåt skulle ha varit i kontakt med den. Men för Wallen är allt detta 
bara fantasier. Varken tekniska indikationer, uttalanden från centrala personer 
eller mängden noteringar i krigsdagböcker är av intresse för W allen. Det finns, 

enligt Wallen, "ingen registrering av en utlöpande ubåt/undervattensfarkost 
som passerar vare sig väster eller öster om Mälsten". 38 Det intressanta här är 
att när starka argument presenterats som visar att observationer av en "säker 
ubåt" snarare pekar mot en västlig farkost ifrågasätter W allen trovärdigheten i 
observationerna. 
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Tekniska indikationer från Mälsten C detonation mot passerande ubåt, inspel
ning av ubåtsljud och reparationsarbeten, den gröna färgfläcken och signalen på 
21 KHz) pekade allt mot en skadad västlig ubåt samt en annan västlig ubåt som 

sökte kontakt med den förra. Och i allmänna termer bekräftades denna infor
mation såväl av marinchefen Per Rudberg som av statsminister Olof Palme. Vi 
har av allt att döma att göra med två ubåtar vid Mälsten varav en skadad C vars 
positioner dessutom hade bestämts natten innan av såväl sonar- som IR-kon
takter).39 Att sedan två ubåtar varav en skadad skulle ha gått ut en vecka senare 

tillsammans genom Öresund framstår därför som rimligt. Journalisten Anders 
Hasselbohm talade med flera personer som kunde berätta om denna händelse, 

vilket han skrev om i sin bok redan 1984.40 Några personer hade sett en rapport 
om passagen genom Öresund. Senare kom också dåvarande armechefen Nils 
Sköld att bekräfta passagen. 1987, efter att ha fått klartecken från försvarsmi

nistern, lät han sig intervjuas om händelsen. Han berättade i Dagens Industri att 
han hade blivit orienterad om saken på ett möte hos ÖB strax efter Hårsfjärds
jakten. Hasselbohm tvingade Sköld att signera varje sida av artikeln, därför att 
han inte skulle kunna bli pressad att ta tillbaka vad han hade sagt. Sköld sa: 

Med min vetskap om att Nato fanns med i norra skärgården och att en ubåt, 
för att dölja sig så mycket som möjligt, gick genom Öresund i u-läge strax efter 
Hårsfjärden, så är det inte säkert att Nato inte var inblandat i Hårsfjärden ... 
[J] ag bedömer det som osannolikt att Sovjet skulle ta ut en skadad ubåt ur Öst
ersjön på detta sätt bara för att ta den enda upp till Murmansk. 41 

Dagen därpå preciserade sig Sköld i en intervju för Dagens Nyheter och sa 

att passagen hade gjorts "så dolt som möjligt" Cd.v.s. delvis i u-läge), och ÖB 
Lennart Ljung sa: "Jag kan inte utesluta att sådan information gavs, men min 
minnesbild är oklar", 42 vilket är det närmaste man kan komma en bekräftelse 

i sådant sammanhang. Men istället för att ta Sköld på allvar skriver W allen att 
denna information inte har kunnat bekräftas, och han karaktäriserar Skölds ut
talande som en "skröna". Varför blir centrala personers uppgifter till "skrönor" 
när de inte stämmer med Wallens version? Även jag har talat med centrala ma

rinofficerare som säger sig ha sett en rapport om denna passage. W allen skriver: 
"Ubåtsutredningen gjorde omfattande efterforskningar, men kunde inte finna 
något som skulle kunnat indikera att en av Anders Hasselbohm, Ola Tunan
der och nu senast Mathias Massberg påstådd utpassage ägt rum." Man kan

ske bör fråga sig hur Ubåtsutredningens huvudsekreterare ställer sig till denna 
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formulering och varför centrala officerare säger andra ting till mig än till 
Wallen. För övrigt är det inte Hasselbohm, Tunander eller Massberg som har 

påstått något. Vi har hänvisat till vad några marinofficerare och armechefen 
har sagt, och jag har inget skäl till att misstro dem på denna punkt. Wallen 
skriver vidare: "Tunander har hävdat att en anonym dansk amiral (vilken visade 

sig vara Bork) hade sagt till honom att en skadad västubåt passerat ut genom 
Östersjöutloppen."Wallen skriver att det framgår av general Bengt Gustafssons 
artikel att en sådan passage aldrig har ägt rum, och han tillägger: "Ola Tunan
der har således medvetet lämnat en osann uppgift." Om Wallen hade brytt sig 

om att läsa debatten i Historisk tidskrift mellan Gustafsson och mig hade han 
funnit att ingen av oss har hävdat att den danske amiralen J0rgen Bork skulle 
ha berättat för mig om en skadad ubåt som gick ut genom Öresund. Han har 
berättat om andra ting, vilket framgår av debatten. Men Wallen borde åtmins
tone ha läst innantill innan han skriver att jag medvetet har "lämnat en osann 

uppgift". 

Kanske hade jag kunnat stoppa här. Jag skulle kunna ha sagt att Wallen ty
värr inte intresserar sig för mängden dokument som pekar på västliga ubåtar. 
Jag skulle samtidigt ha kunnat sagt att avgörande dokument och avgörande fo
tografier, de mest signifikanta bevisen, av någon anledning försvunnit. Men allt 

har inte försvunnit. Bandinspelningarna (från den 11-12 oktober) finns trots 
allt kvar. När vi i Ubåtsutredningen fann att vissa ting inte stämde när det gäl
ler inspelningar av ubåtsljud vid Mälsten beslöt utredningen att göra en gransk
ning. Vi utsåg FMV:s specialister på ubåtsljud Arne Åsklint och Rolf Anders

son för att analysera banden. De har ägnat sitt liv åt att lyssna på ubåt för att 
göra de svenska ubåtarna mer tystgående. De har varit ansvariga för samtliga 
ubåtsklasser från 1960-talet och framåt, och de var några av Sveriges största 

specialister på ubåtsljud. 43 Jag berättade senare för Göran Wallen, som kom 
in i utredningen april-maj 2001, att vi skulle göra en sådan granskning. Han sa 

då att det inte var någon prioriterad uppgift. Han fick emellertid bekräftat av 
utredningen att en sådan analys skulle göras, och han blev snart ansvarig för 
denna del av utredningen. Men Åsklint kallades bara till en avlyssning av ban

den, medan Andersson aldrig kallades vid tillfälle han hade möjlighet att delta. 
Wallen kom sedan att skriva en PM om bandinspelningarna som hävdade att 
de enda ubåtsljuden som fanns på banden var en 3:47-minuter lång sekvens av 

högvarvigt propellerljud,44 som nu, enligt FOI och Försvarsmakten, sannolikt 
härrör från ett litet ytfartyg Amalia.45 W allen skriver nu i Forum navale: 
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Den enda sonareffekt, som den samlade analysexpertisen bedömde härröra från 
en ubåt, var den 3 min 4 7 sek långa inspelningen. Att en något fantasifull sona
roperatör bedömt att också andra ljud kunde kopplas till främmande undervat
tensverksamhet (att det pågick reparationsarbeten medan ubåten låg på botten, 
etc) avfärdades vid analyserna l98Z,liksom av MUSAC 2001. 

Men vilken "samlade analysexpertis" är detta frågan om? Av de experter 
som sägs ha analyserat banden (enligt F O A: s rapport från 20 oktober 1982)46 

sa Bertil Johnsson till Ubåtsutredningen 2001 att han inte längre mindes nå
got, medan de övriga två, sonaroperatören Anders Karlsson och FMV:s Arne 
Åsklint var övertygade om att det fanns ubåtsljud på banden, som inte begrän
sade sig till propellerljud. Wallen hänvisar till ett protokoll från den 19 okto
ber 2001, och framställer det som att Andersson, Karlsson och Åsklint sluter 
upp bakom Wallens version om att det inte skulle ha funnits några ubåtsljud 
på banden (förutom 3:47-minuterssekvensen). Det är fel. Och varför skulle 
samtliga dessa personer ha skrivit förord till min skrift Spelet under ytan om 
detta vore fallet. Arne Åsklint och Rolf Andersson har senare gjort en gransk
ning av banden för Uppdrag granskning, som visar att det finns helt tydliga 
ljud från en ubåt: roderljud, slagljud, kavitationsljud och hydraulikljud.47 En
ligt Åsklint och Andersson innehåller banden propellerljud (d. v. s. inte 3:4 7-
minutersekvensen), som enligt dem kommer från en ubåt. Inspelningen den 
12 oktober innehåller en mängd slagljud och dunkar från mycket nära håll, 
metalliska ljud, hydrauliska ventiler som slår igen och ljud från ubåtsroder. 
Enligt dem rör sig en ubåt strax intill hydrofonlinjen, och dessa ljud är mycket 
tydliga efter klockan 18:00, d.v.s. när sonaroperatören Anders Karlsson på Mäl
sten talade om inspelning av "säker ubåt".48 Klockan 18:07 slår en ventil igen. 
Slaget kan avläsas i samtliga hydrofoner med en viss tidsskillnad beroende 
på ljudets hastighet, vilket gör att ubåtens position kan bestämmas till ca 50 
meter utanför linjen mitt emellan hydrofonerna nr. l och 2. Det finns ett antal 
dunkar och slag som kan avläsas och tidsskillnaden till hydrofonerna ger oss 
ljudkällans position. Klockan 17:58 är den närmast hydrofon nr. l. Tio minuter 
senare närmar den sig nr. 2 och ytterligare 7-8 minuter senare närmar den sig 
hydrofon nr. 3, och nu bara ca 30meter från hydrofonen. Sedan hörs dunkar 
närmast nr. 3 och 4 för att 18:22 ligga närmast hydrofon nr. 5. Ubåten går rätt 
igenom hydrofonlin j en. Även om det kan finnas flera ljudkällor verkar det som 
att ubåten rör sig mycket långsamt, vilket också var sonaroperatörens uppfatt-
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ning 1982. Och positionen vid ca 18:30 är för övrigt densamma som gavs he
likoptern 1982. Tidigare på bandet kan man höra hur en ubåt startar upp ett 
par gånger (6-8 sekunder) med kraftig kavitation. Hela inspelningen låter som 
om man hade lagt ett stetoskop mot ubåtens skrov. 49 Det är uppenbarligen en 
betydande mänsklig aktivitet med metalliska slag, roderljud, hydrauliska ven
tiler och dova dunkar, som om de kom inifrån stort stålskrov. Ljuden kommer 
bevisligen från ett antal positioner några tiotal meter från hydrofonerna, men 
när starka argument presenterats som visar att observationer av en "säker ubåt" 
snarare pekar mot en västlig farkost ifrågasätter W allen trovärdigheten i obser
vationerna. 

Paradoxalt nog börjar Wallen närma sig den position som marinen tidigare 
så starkt kritiserat: att det inte var några ubåtar alls. Från 1980-talet blev några 
personer utfrysta, därför att de ifrågasatte ubåtskränkningarna över huvud ta
get. Nu verkar det som om Wallen söker sig till denna position för att undgå 
ett än värre utfall av debatten. För Wallen har alla tydliga observationer, alla 
definitiva kontakter, plötsligt blivit till "påhitt", "skrönor" och "fantasifullhet". 
Man börjar se ett mönster: observationerna är inte längre trovärdiga, därför att 
de pekar åt fel håll. Men Wallens argument har inte längre någon kraft för han 
förnekar även det som kan bevisas. 

Noter 

1 Enligt Wallen skulle jag ha antytt att det var Försvarsmakten som skulle ha utsett Göran 
Wallen till militär expert i Ubåtsutredningen. Det har jag aldrig gjort, och jag var själv med 
om att diskutera en möjlig representant för marinen i utredningen. Den danske amiralen 
J0rgen Bork har aldrig berättat för mig om någon skadad ubåt som gick ut genom Öresund 
(se Tunander, 2009, "Det så kallade Elefantmötet-slutreplik till Bengt Gustafsson", Historisk 
tidskrift, nr 2, s. 251-255). Jag har heller aldrig skrivit det Wallen påstår att jag har skrivit 
om observationen inne i Stockholm i slutet av september 1982. Vidare har jag har inte, som 
Bror Stefenson skriver, hävdat att det inte skulle vara några ubåtar alls, och jag har heller inte 
förnekat att det skulle finnas sovjetiska minifarkoster, men det är inte känt att Sovjet hade 
någon offensiv miniubåt på 20-30 meter före Pyrarrjan som blev operativ 1988-89. 
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