
IB-affären  
– ”Man måste vara gangster”
Allt såg så bra ut under några år på 60-talet. Sverige hade inte bara värl-
dens högsta levnadsstandard. Vanliga människor kunde skaffa kylskåp 
och TV, sommarstuga och Volvo. 

Men inte bara det. Sverige verkade också på alla andra sätt vara det 
bästa landet att leva i: modernt, vettigt och demokratiskt.

Inte bara jämfört med till exempel Sovjetunionen, där folk inte fick 
säga vad de ville utan att bli tagna av den politiska polisen. Utan också 
jämfört med Amerika, där Ku Klux Klan lynchade svarta om de ville 
rösta – och polisen inte verkade bry sig. Men här i Sverige var det verkli-
gen demokrati, som tur var.

USA och Sovjet rustade med kärnvapen också, på ett sätt som kändes 
skrämmande och tokigt. Ingen vettig människa ville väl ha ett nytt världs-
krig? Sverige stod utanför alla militära allianser, och det tyckte folk var 
bra.

Men det hände saker i det fördolda, sådant som bara några visste. I 
själva verket var Sverige inte särskilt alliansfritt. Sverige hade ett hemligt 
militärt samarbete med en del länder, mot andra länder. Framför allt 
med NATO-länderna, mot Warszawapakten. Det var inget som beslutats 
i riksdagen, det bara var så. 

Om man vill kan man ju tycka att Sverige höll på rätt sida. Och om 
man vill kan man också tro att detta hemliga samarbete minskade krigs-
risken för svensk del. Men problemet kvarstår: att den verkliga politiken 
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inte var den som beslutats i riksdagen. Vem blev lurad? Knappast några 
andra länders underrättelseorganisationer. De visste ganska bra vad som 
hände. Framför allt var det svenska folket som blev fört bakom ljuset. 

Staten sysslade också med registrering av medborgare som läste fel 
tidningar eller var med i fel partier. När det blev uppmärksammat på 60-
talet stiftade politikerna en lag som förbjöd statlig åsiktsregistrering. 
Men den fortsatte i alla fall, i största hemlighet.

Både det där med den skamfilade neutraliteten och den hemliga 
åsiktsregistreringen fanns det ju rätt mycket folk som kände på sig. Men 
det var inte många som visste. De som verkligen visste, för de fanns ju, 
hade lärt sig att inte prata om det. En del av dem var stolta över att vara 
tysta, andra mådde dåligt av det.

Allt det här är bakgrunden till IB-affären som skakade Sverige 1973.
IB var en svensk militär underrättelseorganisation som riksdagen ald-

rig hade hört talas om – men som hade väldigt stora befogenheter. IB 
ägnade sig åt just den där hemliga utrikespolitiken som skilde sig från 
Sveriges officiella neutralitetspolitik. IB samarbetade med vissa utländ-
ska hemliga tjänster och skickade agenter till andra länder på hemliga 
operationer. Och här hemma i Sverige gjorde IB inbrott, skickade in 
agenter i lagligt verkande solidaritetsrörelser – och försökte till och med 
lura radikala politiska aktivister att begå lagbrott av olika slag.

Den helt överväldigande majoriteten av de svenska medborgarna vis-
ste alltså ingenting om denna märkliga organisation. När avslöjandet 
kom tog det ett litet tag innan människor började ta in att det var sant. 
Men när polletten en gång trillat ner var det många som blev upprörda. I 
jämförelse med detta hemliga IB framstod ju amerikanska CIA som en 
öppen bok: alla visste att organisationen fanns och ungefär vad den syss-
lade med. Den blev regelbundet kritiserad både i USA och utomlands för 
vad den gjort. Ibland fick dess chefer avgå. Men det var åtminstone en 
poäng att alla kände till att den existerade, det gick att förhålla sig till 
den. Det blev faktiskt lite mindre spöklikt på det viset.

IB avslöjades av två journalister, Peter Bratt och Jan Guillou, i en se-
rie artiklar som publicerades i tidskriften Folket i Bild/Kulturfront med 
start i maj 1973. FiB/K var den kanske viktigaste rösten i den flora av 
radikala tidningar som uppstått i landet efter det revolutionära året 1968 
och där publicerades texter och bilder från många kända författare, jour-
nalister och konstnärer. Vad som trycktes där kunde inte tigas ihjäl. Och 
ett väldigt liv blev det.

IB-avslöjandet kom samtidigt som Watergateaffären rullade på i 
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USA. Där spelade två journalister, Carl Bernstein och Robert Woodward, 
en viktig roll i att avslöja skumraskaffärer som till sist fick presidenten 
Richard Nixon att avgå. Men för Guillou och Bratt gick det inte riktigt 
lika bra: ingen hög makthavare avgick – däremot hamnade de själva i 
fängelse, dömda för spioneri.

Betydde det att IB-affären var en skandal som makthavarna vann och 
avslöjarna förlorade?

Nej, så blev det inte. Åtminstone inte till sist.
Guillou och Bratt var två jämnåriga unga män, födda 1944. Båda två 

kom från ”bättre familjer” som det hette förr i tiden. Guillou bodde som 
barn i fina Saltsjöbaden och gick på internatskolan Solbacka utanför 
Flen. Bratt bodde på lika fina Östermalm, hans pappa var direktör på 
arbetsgivareföreningen.

Men en välbärgad start behöver inte betyda en lycklig uppväxt. Det 
vet alla som tagit del av Guillous självbiografiska roman Ondskan (som 
ju också filmats). Och Bratt har i sin självbiografi Med rent uppsåt skild-
rat en barndom med en självömkande och egocentrisk far som aldrig 
kunde ge sin son ett erkännande.

Unga män som vantrivs med sin borgerliga bakgrund kan revoltera på 
många sätt. Men det här var åren kring 1968 och Guillou och Bratt blev 
politiskt radikala och ville ha jämlikhet och rättvisa – och helst också 
revolution så att det blev ordentligt gjort. Själva motorn i de flesta ungas 
engagemang var upprördheten över USA:s krig i Vietnam. Men det fanns 
annat också, till exempel de alltmer uppenbara orättvisorna mellan rika 
och fattiga länder.

Det är ingen överdrift att säga att det här var en tid då det plötsligt 
uppstod en gigantisk klyfta mellan yngre och äldre svenskar. Föräldrarna 
till de ungdomar som nu gjorde revolt hade blivit vuxna vid andra världs-
krigets slut. De hade lärt sig den tidens läxa: att det var USA som hade 
räddat Västeuropa från Hitler och som sedan fortsatt att rädda samma 
Västeuropa från kommunismen.

När ungdomar på 60-talet protesterade mot USA:s krig i Vietnam såg 
de äldre det som om de sprang i Moskvas ledband och mer eller mindre 
omedvetet deltog i den kommunistiska konspirationen för att förslava 
världen. 

Det var i den skarven mellan generationer och politiska perspektiv 
som IB-affären inträffade.

För Bratts del hade det inte börjat särskilt rätlinjigt. Han hade gjort 
lumpen inom en hemlig del av Försvarets tolkskola och varit placerad i 
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Barkarby utanför Stockholm. På den tiden var han inte så väldigt intres-
serad av politiska frågor. Det var däremot en kompis han fick där som 
hette Håkan Isacson. Håkan var mycket kunnig i samtida ekonomi och 
politik. Ofta analyserade han aktuella världshändelser, i vanliga fall ky-
ligt och strikt men någon gång med hörbar ilska över makthavares hyck-
leri. Någon vänsterradikal var han dock inte, han tänkte bara på sitt eget 
vis. Han var för övrigt rejält klassiskt bildad och behärskade sin Platon. 
Ibland kunde han kasta sig in i religiösa funderingar. Men framför allt 
drack han gärna och mycket. Och det där sista hjälpte Bratt villigt till 
med.

Efter det militära fick Bratt jobb som förlagsredaktör och senare som 
journalist. Han fortsatte att träffa Håkan Isacson, gärna över en öl eller 
två på någon av Stockholms krogar. Det fanns något yvigt över Håkan, 
tyckte Bratt, något som kanske dolde ett misslyckande. Håkan kunde 
komma med konstiga förslag – till exempel att Peter skulle åka på en 
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Greta Hofsten, ansvarig utgivare för FiB/Kulturfront, tillsammans med IB-
avslöjarna Jan Guillou och Peter Bratt.  Foto: Olle Wester/Scanpix
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konferens till Rostock i Östtyskland och låtsas låta sig värvas av östtyska 
underrättelsetjänsten. I själva verket skulle Peter vara dubbelagent och 
rapportera till Håkan.

Peter Bratt hade fått uppfattningen att Håkan Isacson arbetade på 
något som hette Östekonomiska Byrån med pappersjobb av stillsamt 
slag. Så han kunde inte riktigt tro på att hans gamle vän höll på med 
agentverksamhet, det måste väl vara skryt? Han tackade i alla fall nej till 
Håkans mystiska erbjudande. Lite senare gav han dock med sig när 
Håkan kom med en förfrågan av enklare slag, nämligen att rita av polska 
turistbyrån Orbis lokaler i Stockholm. Peter gick dit för att fråga om en 
resa, såg sig om och gjorde en liten skiss som han gav Håkan. Exakt vad 
vännen skulle ha skissen till var inte alldeles glasklart. En annan gång sa 
Håkan att han var tvungen att bryta upp från krogbordet för att öva pi-
stolskytte. Peter tyckte det lät löjligt, Håkan hade faktiskt haft svårt att 
träffa tavlan när de låg i lumpen.

Lite längre fram i tiden sa Håkan att han slutat på sitt jobb, han hade 
inte trivts. Och snart förstod Peter att han fått sparken. Håkan blev allt-
mer ivrig att prata. En dag kröp det ur honom att arbetsgivaren var något 
som hette IB. Det var en hemlig militär underrättelsetjänst. Håkan be-
rättade om en del äventyrliga saker som han påstod sig ha varit med om. 
Tillsammans med israeliska agenter hade han deltagit i planeringen av 
ett inbrott på egyptiska ambassaden i Stockholm. Han hade varit ute på 
fältet också, på en motorbåt långt inne på finskt vatten i Finska viken för 
att avlyssna radiotrafik från KGB och den sovjetiska militären. Det hade 
inte gått så bra. Motorbåten, ”The Whirling Dervish”, hade gått på grund. 
Isacson och hans kompanjoner hade fått rädda sig på en gummiflotte. 
Det lät fantastiskt, men Peter började tro honom så smått i alla fall.

IB sysslade med åsiktsregistrering av svenska vänsteraktivister också, 
berättade Håkan. Han hade själv arbetat med den saken. Nu blev Bratt 
smått chockad. Officiellt var ju åsiktsregistrering förbjuden. Och det an-
dra var knappast bättre. Allt Håkan berättade stred mot Sveriges offici-
ella deklarationer om sin utrikes- och säkerhetspolitik. Det lät väldigt 
olagligt, det hela. 

Det märktes att Håkan också var upprörd. Han pratade för att bear-
beta allt han sysslat med. Men han ville inte att Peter skulle gå vidare 
med det. Och så fick det bli tills vidare.

Jan Guillou hade precis som Bratt halkat in på journalistbanan. För 
hans del började det på herrtidningen Fib Aktuellt som inte direkt var 
någon radikal plantskola. Men som så många andra unga människor blev 

12  IB-AFFÄREN

Semic_PolitiskaSkandaler_012   12 08-06-13   13.25.20



Guillou upprörd över avståndet mellan den svenska etablerade sanning-
en och verkligheten. Han började intressera sig för Palestinafrågan, gjor-
de reportage i Mellanöstern och drog snart slutsatsen att svenska medier 
presenterade en falsk bild med israelerna som hjältar och araberna som 
skurkar. Här fanns en uppgift för den som ville engagera sig och Guillou 
kom att spela en viktig roll i den svenska Palestinarörelsen.

Det var en liten rörelse, i alla fall jämfört med FNL-rörelsen. Man kan 
i stort sett säga att alla kände alla. 

Det var därför självklart att Guillou skulle bli bekant med en annan 
ung man vid namn Gunnar Ekberg, en drivande aktivist som varit med 
och bildat den lokala Palestinagruppen i Göteborg 1969. 

1968 hade Ekberg gått med i Göteborgs FNL-grupp, visat sig duglig 
där och snart blivit invald också i maoistiska KFML, den ledande poli-
tiska kraften i FNL-rörelsen. Men nu var det huvudsakligen Mellanöstern 
som gällde för honom.

Ekberg väckte faktiskt ibland en del undran bland Palestinaaktivisterna, 
för han kunde komma med förslag på mindre välbetänkta olagliga hand-
lingar. Men han var duktig, energisk och verkade vara hängiven saken, så 
man fick väl ta det ena med det andra.

Vad de andra medlemmarna inte visste var att Ekberg var IB-agent. 
Och han såg sitt uppdrag inte bara som att rapportera, utan också att 
sabotera verksamheten. Inför bildandet av Palestinagruppen i Göteborg 
skrev han exempelvis följande till sina chefer:

”Palestinakommittén kommer att få en smärtsam födelse. Tror nog 
att jag skall göra allt för att den skall få vind i seglen så den så snart som 
möjligt går ut och gör så grova propagandanummer som möjligt (helst 
flaggbränning). På så sätt kommer den säkert att bli impopulär hos den 
breda allmänheten som jag inte tror har glömt antisemitismen för 25 år 
sedan.”

Ekbergs kontakter med den militära underrättelsetjänsten hade bör-
jat redan under tonåren. Han var amatördykare och gillade att utforska 
vrak. När han och en vän började intressera sig för en sjunken sovjetisk 
trålare i Öresund blev de kontaktade av försvarsstaben som gärna ville 
veta vad de hittade. Och så fortsatte det ett tag med ytterligare några 
militärt intressanta dykningar.

När Ekberg gjorde värnplikten fick han en diskret förfrågan om han 
ville börja arbeta för IB eller ”firman” som hans uppdragsgivare brukade 
säga. Det ville Ekberg. 

Till en början fick han någorlunda enkla uppdrag, som resor i Östeuropa 

IB-AFFÄREN  13  

Semic_PolitiskaSkandaler_013   13 08-06-13   13.25.21



där han på plats skulle bekräfta uppgifter om vägbyggen eller ta kontakt 
med någon person.

Allt gick som på räls, Ekberg verkade fatta galoppen direkt. Det var 
ingen tvekan om att de som rekryterat honom tyckte att de gjort ett fynd. 
Och när han någon gång under 1968 erbjöd sig att för en längre period 
spela rollen som radikal för att tränga djupt in i solidaritetsrörelser och 
vänstergrupper blev de entusiastiska. Sanningen att säga var det något 
som de flesta IB-medarbetarna inte skulle ha haft särskilt stora chanser 
att lyckas med, om de ens hade velat utsätta sig för obehaget. Och att re-
krytera någon utomstående var inte lätt.

Inte så att det saknades borgerligt sinnade ungdomar. Men ville man 
ha en infiltratör var det ingen större idé att vända sig till välartade ung-
moderater i slips och plisserad kjol som höll sig på sin kant, fnös förakt-
fullt åt vänstern och väntade på bättre tider. Inte heller skulle det fung-
era att försöka rekrytera någon av de raggare som brukade provocera 
vietnamdemonstranter genom att komma körande med stjärnbaneret 
hängande ur sina amerikanska bilar.

Ekberg var en vinstlott. För honom var infiltrationen ett sätt att leva.
”OK, man går in och lurar folk, man seglar under falsk flagg”, som 

han senare sagt i en radiointervju. ”Men det är ett lätt offer att göra när 
du tittar på vad du har för sorts motståndare.”

Ekberg har förklarat att man inom IB ville undersöka om rörelserna 
var finansierade av främmande länder, särskilt om det fanns kopplingar 
till de sovjetiska hemliga tjänsterna KGB och GRU.

Kanske trodde Ekberg på det, kanske trodde också hans uppdrags-
givare på det. Eller också är detta ett argument som konstruerades för att 
ge någon sorts legitimt motiv åt Ekbergs verksamhet.

I vilket fall hittade han ingen utländsk finansiering och inte heller 
kunde han spåra Moskvas hemliga hand bakom dessa unga flygbladsut-
delare och bössinsamlare.

Och då hade han verkligen letat. Han var så betrodd av de andra akti-
visterna att han åtminstone tillfälligtvis hade tillgång till nycklar till oli-
ka lokaler han intresserade sig för. Och han gjorde det till en vana att 
göra avtryck av nycklarna i en mjuk massa som han sedan kunde använda 
för att göra kopior. På så sätt kunde han därför ta sig in i de lokaler han 
ville.

Ekbergs första hemliga raid av det slaget genomförde han i månads-
skiftet januari/februari 1969 mot FNL-kontoret i Göteborg. Tillsammans 
med chefen för IB:s operationsavdelning, Bo Anstrin, gick han en sen 
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kväll in i lokalen och fotograferade alla papper som ansågs vara av in-
tresse. Under tiden höll två andra IB-medarbetare vakt utanför med wal-
kie-talkies, beredda att slå larm om någon kom i närheten. Allt gick en-
ligt planerna.

Det här var bara den första i en rad av liknande operationer.
Han gjorde också annat. Vid två tillfällen ringde han till flygbolag 

med anonyma tips om att vissa utpekade plan skulle utsättas för bomb-
dåd. I det ena fallet, i mars 1969, gällde det ett israeliskt El Al-plan som 
skulle lyfta från Frankfurt. I det andra fallet, i juni 1970, bombhotade 
han på samma sätt ett libanesiskt Middle East Airways-plan som just 
skulle lämna Kastrup.

Det här var definitivt inget som den svenska Palestinarörelsen syssla-
de med – så vad hade Ekberg för sig?

Hans egen version går ut på att han beslutat sig för att ta ett steg till i 
sin verksamhet. Han ville etablera en position inte bara i solidaritets- 
rörelsen utan direkt bland de palestinska organisationerna. På så sätt 
skulle han kunna lära sig hur de fungerade och bekämpa deras terro-
ristaktiviteter.

Även Israel ägnade sig åt politiska våldsdåd, till exempel mord på en-
skilda palestinier utomlands. Men kritiska funderingar över den saken 
stod inte högt på Ekbergs dagordning. Tvärtom etablerade han snart di-
rekta och förtroendefulla kontakter med de israeliska hemliga tjänsterna 
Mossad och Shin Beth. Det var, kan man tycka, något som låg utanför 
den svenska underrättelsetjänstens uppgifter. Men Ekbergs agerande 
väckte i alla fall inga invändningar hos IB, som hade samma kontakter 
och som beslutsamt stod på Israels sida mot palestinierna.

Ekberg hävdar att han ringde sina bombsamtal för att inför palestini-
erna framstå som en hängiven och lojal person. Han påstår att han i båda 
fallen fick instruktioner att ringa av PLO:s dåvarande officiella represen-
tant i Sverige. I det första fallet, hotsamtalet mot det israeliska planet, 
blev han överrumplad och var tvungen att bestämma sig snabbt. Det an-
dra fallet var annorlunda. PLO-representanten skulle själv resa med det 
libanesiska planet och ville att Ekberg skulle ringa ett bombsamtal som 
kunde skyllas på israelerna. Här hade Ekberg gott om tid på sig och hann 
få godkännande av cheferna inom IB – det var alltså ett noga planerat 
attentatshot som utfördes av den svenska underrättelsetjänsten.

Att Ekberg ringde och att cheferna i förväg godkände det andra sam-
talet är obestridligt. Däremot är det inte alls bevisat att PLO-represen-
tanten skulle ha sagt åt honom att begå dessa handlingar. 
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Ekbergs agerande i Palestinarörelsen har granskats i en statlig fors-
karrapport som professorn i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Ulf Bjereld, gjorde för Säkerhetstjänstkommissionens räkning härom 
året. Bjereld drar slutsatsen att det troligen var Ekberg själv som tog ini-
tiativ till hoten. Enligt Bjereld kan i och för sig syftet ha varit detsamma 
som Ekberg hävdar: att imponera på personer i nyckelställning inom 
PLO – eller också ville han i första hand skada den svenska palestinaso-
lidariteten genom att införa kriminella metoder i arbetet.

Ekberg lyckades med tiden att skaffa sig palestinska kontakter, sär-
skilt i den militanta organisationen PFLP, som vid den här tiden var upp-
märksammad för flera flygplanskapningar. Han gjorde ett antal resor till 
Mellanöstern och deltog, som enda svensk, i palestinsk vapen- och sabo-
tageutbildning. 

Ekberg hävdar i efterhand att det var en berömvärd insats – genom sin 
infiltration ska han ha lyckats rädda hundratals människors liv. Han på-
står nämligen att han blivit indragen i förberedelserna till ett spräng- 
attentat mot ett israeliskt fartyg och att han tipsat israelerna så att alla 
ombord hann evakueras.

Det är möjligen sant. Och möjligen är det också sant, som Jan Guillou 
senare hävdat, att Ekberg genom sin spionverksamhet kan ha bidragit till 
att Israel bombat palestinska flyktingläger. Och kanske är det dessutom 
sant, som Bratt har velat göra gällande, att någon av de israeliska hemliga 
tjänsterna låg bakom en brevbomb som i november 1972 skickades till en 
palestinier bosatt i Sverige och orsakade honom svåra skador. Bratt me-
nade att israelerna kan ha varit beroende av information från IB när de 
planlade dådet.

Det var, som vi lätt kan föreställa oss, ett krig som rådde. Och IB tog, 
till skillnad från den officiella svenska ståndpunkten, entydigt ställning 
för ena parten.

Ekberg hävdar att han lyckades använda Guillou som en ”nyttig idiot” 
för att komma i kontakt med ledande palestinier.

Guillou påstår å sin sida att han efter en tid började misstänka Ekberg 
för att vara någon sorts israelisk agent men att han inte riktigt visste vad 
han skulle göra åt saken.

Att Ekberg tillhörde en hemlig svensk organisation som hette IB och 
som verkade utanför lagen hade Guillou i vilket fall ingen aning om. Men 
han har berättat att han fick ett första tips om IB:s existens en kväll på 
krogen Tennstopet av en inte helt nykter journalist från Expressen. 
Denne började skrodera om sina kunskaper om en hemlig militär orga-
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nisation som sysslade med åsiktsregistrering och som till skillnad från 
Säpo inte var det minsta övervakad av riksdagen. Enligt Expressenjour-
nalisten var den tidigare chefen för verksamheten en teolog som brukade 
skriva militärhistoriska artiklar i Svenska Dagbladet.

Några sådana fanns det ju inte så många av. Och det tog inte Guillou 
lång tid att lista ut att den åsyftade mannen hette Thede Palm. Men så 
mycket längre kom han inte.

Palm var, precis som Expressenreportern sagt, redan borta ur bilden. 
I nästan tjugo år, från andra världskrigets slut och fram till 1964, hade 
han lett den svenska hemliga militära underrättelsetjänsten, kallad T-
kontoret. (Militärer älskar obegripliga förkortningar som oftast ingen 
vet var de kommer ifrån, men en vanlig förklaring till T-kontorets namn 
är faktiskt att T stod för chefens förnamn, Thede.)

Palm var inte precis urtypen för en stridbar militär. Han hade fått 
frisedel på grund av sin astma, hade doktorerat i religionshistoria och 
sedan fått en anställning på universitetsbiblioteket i Lund. Men det är 
faktiskt överraskande ofta folk med sådana udda bakgrunder som ham-
nar i underrättelsetjänster.

För Palms del började det med att han under andra världskriget pla-
cerades på C-byrån, T-kontorets föregångare. Den svenska underrättel-
setjänsten hade under kriget nära samarbete med den tyska och det var 
en av anledningarna till att man var tvungen att omorganisera verksam-
heten när freden kom – somliga chefer borde helt enkelt gå. En av dem 
var Carl Petersén, chefen för C-byrån. Det fanns en del kritiska frågor 
om honom utomlands, Thede Palm har spekulerat om att det kan ha stått 
saker i nazityska arkiv som kommit i dagen. Det fanns också rykten om 
att Petersén ägnat sig åt ekonomiskt fiffel.

C-byrån organiserades alltså om och T-kontoret under Palm såg da-
gens ljus. Palm var i takt med tiden i förhållande till den nya politiska 
verkligheten – men inte i vilken utsträckning som helst. I sina efterläm-
nade minnesanteckningar berättar han hur han utsattes för amerikanska 
påtryckningar om att svensk underrättelsetjänst i praktiken skulle ställas 
direkt under CIA:s kommando. Och det fanns svenska militärer som 
höll med, men det motsatte sig Palm bestämt. 

T-kontoret sysslade bara med underrättelsetjänst riktad mot utlandet. 
Men militären hade också verksamhet riktad mot svenskar som kunde 
misstänkas vara opålitliga.

1957 inrättades en ny hemlig avdelning på försvarsstaben med namnet 
”Fst/In grupp B”. Regeringen tillsatte dess chef. Han hette Birger Elmér 
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och var lojal socialdemokrat – och för övrigt mycket god vän med Olof 
Palme, som skulle bli statsminister tolv år senare.

Det fanns en speciell bakgrund till att Elmér fick sin utnämning, en 
bakgrund som var lite ljusskygg också för att handla om underrättelse-
verksamhet. Det hade att göra med att de regerande socialdemokraterna 
hade bekymmer med hur de skulle hantera kartläggningen av kommu-
nister i fackföreningarna. Om socialdemokraterna skulle vara säkra på 
att bevara sin dominerande ställning i arbetarleden var det viktigt att 
hålla ögonen på de politiska motståndarna. 

Självklart förde Säpo register över kommunister vid den här tiden ef-
tersom de misstänktes vara säkerhetsrisker. Men SAP-ledningen ville ha 
ett arkiv som de själva skulle ha full tillgång till. Lösningen blev att skapa 
en grupp inom försvarsstaben som leddes av den pålitlige socialdemo-
kraten Elmér.

Eftersom inte fler människor än nödvändigt skulle få veta att den nya 
enheten existerade behövdes täckmantlar. Den förmodligen viktigaste 
var ett bolag, Collector, som officiellt bedrev ”upplysnings- och inkasso-
rörelse”. Företaget kunde användas för att teckna hyreskontrakt, regist-
rera bilar och så vidare.

Till en början hyrde Collector in sig i en del av en villa på Lidingö. 
Villan tillhörde ett klädföretag med namnet Knut A K Wennerström 
AB. Det verkade som om Elmérs centrum för inrikesspionage var väl 
kamouflerat. Men i samband med att spionöversten Stig Wennerström 
greps av Säpo visade det sig att klädfirman som hyrde ut till Collector var 
grundad av Wennerströms far. Det var förmodligen bara en lustig slump, 
men Elmér och hans stab behövde minst av allt uppmärksamhet som 
förde tankarna till spioneri. Och man kan gissa att detta var en bidra-
gande orsak till att Collector flyttade till en ny adress kort tid efter att 
Wennerström greps. 

I början hade Elmér nästan ingen egen stab, han var tvungen att an-
vända sig av de socialdemokratiska partiombudsmännen för att samla in 
uppgifter om kommunister. Och de i sin tur använde sig av organisationen 
av socialdemokratiska arbetsplatsombud – som någon lustigkurre döpte 
till Sapo, en term som kom att få en viss spridning. Snart visade det sig att 
Elmér behövde eget folk som kunde sköta registreringen professionellt. Att 
anställa militärer var ingen bra idé, de lokala socialdemokraterna skulle 
knappast släppa ifrån sig förtrolig information till dem. I stället rekrytera-
de Elmér lojala funktionärer från de egna leden, till exempel partiombuds-
mannen Ingvar Paues och ombudsmannen från Metall, Acke Hedén.
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Så började ett register växa. Där hamnade alla kända medlemmar i 
SKP (nuvarande Vänsterpartiet, alltså inte det maoistiska SKP som kom 
senare) men också radikala socialdemokrater och folk som oavsett parti-
färg reste till öststaterna. Namn lades till namn i ett pusslande över riket, 
en inkommen rapport från 1961 handlade till exempel om ”prenumeran-
ter på Norrskensflamman i Kaunisvaara by” utanför Pajala. Till sist om-
fattade registret 20 000 personer.

Det var fortfarande ett litet register om man jämför med vad som 
fanns hos Säpo där man antecknade i stort sett allt som rörde sig. 
Journalisten Björn Kumm hävdade i några initierade artiklar i 
Aftonbladet 1966 att Säpo nitiskt hade registrerat omkring 300 000 
svenskar, bland dessa fanns till exempel populära artister som Cornelis 
Vreeswijk och Monica Zetterlund.

Inom regeringen såg man med uppskattning på Elmérs arbete och i 
mitten på 60-talet beslutade man sig för att ge honom ett större ansvars-
område. I november 1964 meddelade försvarsminister Sven Andersson 
bryskt till Thede Palm att han skulle sluta redan vid årsskiftet. Det var i 
stort sett bara att städa tjänsterummet. Palm efterträddes av Elmér, som 
nu alltså tog över den hemliga militära underrättelsetjänsten – den som 
sysslade med utlandet – samtidigt som han fortsatte att vara högste chef 
för det hemliga militära inrikesspionaget. Elmérs nya utvidgade organi-
sation kom att gå under namnet IB. Vanligtvis har förkortningen i den 
offentliga debatten uttolkats som Informationsbyrån, men en del har me-
nat att den ska utläsas som Inhämtning Birger. 

Mycket snabbt kom det att råda en ganska spänd relation mellan IB 
och Säpo. Dåvarande Säpochefen P G Vinge förfasar sig i sina memoarer 
över IB:s metoder. Han citerar Elmér som ska ha sagt: ”Man måste vara 
gangster och ha hårda nypor för att hålla på med det här!”

Vinges kritik går både ut på att IB sysslade med olagligheter och att 
man gjorde det inkompetent och amatörmässigt. Man ska nog vara för-
siktig med att dra slutsatsen att vare sig moralen eller skickligheten inom 
Säpo var så mycket högre än inom IB. Däremot hade IB större svängrum 
än Säpo eftersom verksamheten var helt okänd för riksdagen och inte 
granskades av någon. 

Allra tydligast var det kanske när det gällde åsiktsregistreringen. 
Under 60-talet, bland annat efter Kumms artiklar i Aftonbladet, upp-
stod en debatt i frågan och 1969 beslutade riksdagen om ett förbud mot 
åsiktsregistrering från statliga myndigheters sida. I själva verket fanns 
det kryphål i de nya bestämmelserna som gjorde att personer kunde re-
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gistreras om de ansågs vara farliga – och deras åsikter kunde förstås vara 
ett skäl till att de var farliga. Men i det allmänna medvetandet var det nu 
slut på åsiktsregistreringen och Säpo fick lägga en del band på sig jämfört 
med tidigare.

Desto mer stötande var det för Säpo att IB kunde fortsätta hur man 
ville. Det ledde till att rikspolischefen Carl Persson gick till statsminister 
Tage Erlander och mer eller mindre hotade att avslöja IB:s inrikesspio-
nage om inte Säpo i fortsättningen fick ensamrätt på att registrera säker-
hetsrisker inom riket.

Efter det var Elmér tvungen att dra ner på registreringsverksamheten 
en del. Men efter den stora gruvstrejken vintern 1969/70 kom försvars-
minister Sven Andersson fram till att det var viktigt att IB fortsatte re-
gistrera oroselement på arbetsplatserna för regeringens räkning. Så snart 
fortsatte allt som förut – utom att det alltmer blev frågan om att regist-
rera den nya vänstern i stället för gamla Moskvakommunister. Det ström-
made in uppgifter om radikala personer som Jan Guillou, Per Gahrton 
och Göran Rosenberg. Ibland försågs namnen med kompletterande ka-
rakteriseringar som ”degenererad överklasstyp” eller ”sannolikt av ju-
disk börd”.

1972 startades tidningen Folket i Bild/Kulturfront på initiativ av den 
svenska vänsterns gudfader Jan Myrdal. Namnet Folket i Bild kom från 
en tidning som funnits tidigare och som drivits med stöd av bland annat 
fackförenings- och nykterhetsrörelsen. Tidningen hade till sist köpts ut 
av Bonniers och förvandlats till herrtidningen Fib Aktuellt där en allt 
större del av det redaktionella materialet bestod av nakna flickor. Det var 
där Jan Guillou hade arbetat men till sist fått för lite gehör för sina repor-
tageidéer och nu var han här som en av medlemmarna i den lilla redak-
tionen. Och det var hit också Peter Bratt sökte sig sedan han alltmer ut-
vecklats i radikal riktning. Han hade märkt att utrymmet för sådan 
journalistik han ville syssla med inte var så stort på särskilt många eta-
blerade redaktioner.

I mars 1972 hölls den årliga värnpliktskonferensen i Örebro. Det var 
en tämligen nystartad tillställning i försvarsmaktens regi som skulle ge 
dem som gjorde sin militärtjänstgöring en kanal att föra fram sina åsik-
ter. Det låg i tiden att unga människor krävde sina rättigheter och det här 
var ett sätt att möta det från militärens sida – samtidigt som det på hög 
nivå fanns oro för att alltför extrema figurer skulle göra sig hörda.

Den här gången avslöjades det i pressen att försvarsstabens säkerhets-
avdelning – alltså inte IB som fortfarande var okänt – hade funnits på 
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plats för att registrera delegaternas politiska åsikter. Det blev ett visst 
rabalder och när Bratt träffade sin vän Isacson passade han på att fråga 
lite om saken. Jodå, Isacson visste precis hur det gick till, det fanns ett 
åsiktsregister i Armémuseums lokaler – han hade själv bläddrat i det. 

Bratt sa att han ville berätta om saken i sin tidning och Isacson hade 
inga invändningar, det här handlade ju inte om IB där han själv varit. Så 
Bratt skrev en artikel med mycket detaljer som publicerades i Folket i 
Bild, för säkerhets skull anonymt. 

Lite längre fram på våren gjorde Bratt en intervju med justitieminis-
ter Lennart Geijer för radions samhällsredaktion. När den var klar frå-
gade han Geijer om han läst artikeln om Försvarsstabens åsiktsregistre-
ring. Det hade Geijer, och Bratt fick ur honom att det som stod där nog 
var alldeles korrekt. Då drog Bratt slutsatsen att allt annat som Håkan 
Isacson också berättat antagligen var sant.

Han börjar tjata på sin gamle vän om att han måste få skriva om det 
där andra också, om IB. Isacson svarar bara: ”Det går inte, de kommer 
att åtala oss.” 

Det kan Peter Bratt inte tro, vad kan det vara för fel med att avslöja en 
verksamhet som måste vara rent olaglig?

”Lagboken är stor, den kan man botanisera mycket i”, svarar Isacson. 
Det är hans sätt att säga att makthavare brukar få till det på ett sätt som 
passar dem.

Under tiden har Jan Guillou fått tag i ett tips om att staten sysslat med 
någon sorts politisk övervakning av gruvarbetarna i Malmfälten under 
den stora strejken 1969/70. Det hade funnits två figurer som hette Birger 
Elmér och Ingvar Paues som varit inblandade. Han anlitar en fotograf på 
bildbyrån Saftra som tar smygfoton på Elmér och Paues. Och de bilderna 
lånar Bratt med sig och visar Isacson. 

Isacson blir häpen över att Bratt sitter inne med foton på sådana nyckel-
figurer. Han säger att Elmér är chef för hela IB och att Paues jobbar med 
IB:s inrikesspionage.

Nu berättar Bratt för Guillou om sin källa. Och de två journalisterna 
kommer överens om att hjälpas åt. Bratt bjuder hem Isacson och som av 
en händelse kommer Guillou förbi med ett antal vinflaskor. De tre blir 
sittande i många timmar och innan Isacson går hem är han övertalad – 
han ska ställa upp.

I själva verket är Isacson fortfarande kluven. Samtidigt som han är 
villig att berätta känner han lojalitet med sin tidigare arbetsgivare. Han 
tar därför kontakt med mannen som varit hans närmsta chef och säger 
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att FiB/Kulturfront tänker skriva om verksamheten. Försiktigtvis näm-
ner han inget om att han själv är huvudkällan.

Åtminstone till en början är det dock ingen inom IB som tar Isacsons 
varning på allvar – lika lite som Bratt tagit honom på allvar när han bör-
jat berätta.

Nu var det dags för Guillou och Bratt att kavla upp ärmarna.
Genom Isacson fick journalisterna veta vad de behövde om hur IB 

skötte sin postgång. Guillou hade en kontakt på det postkontor där IB 
hade sin box och han fick låna breven innan IB hämtade dem. På det sät-
tet hann han kopiera material han ville använda. Ett av resultaten av den 
verksamheten var en rapport från en svensk sjökapten som för IB:s räk-
ning hade tagit fotografier i en egyptisk hamn. Det var svårt att se något 
svenskt militärt säkerhetsintresse som styrde den informationsinsam-
lingen. Däremot var det lätt att föreställa sig att Israel hade användning 
för upplysningarna. 

En av de saker Isacson nu berättade för Guillou och Bratt var att det 
fanns en IB-agent i Palestinarörelsen som hette Gunnar Ekberg. 

Det där var givetvis Guillous sak att ta sig an, och det gjorde han. När 
han samlat på sig tillräckligt återstod bara en sak. Han var tvungen att 
konfrontera Ekberg med anklagelserna, vilket inte var helt okomplicerat 
och kanske rentav farligt

Guillou begav sig hem till Ekberg och tog med sig två personer. Han 
förklarade för Ekberg att det fanns andra människor i närheten och att 
de var beväpnade ifall Ekberg skulle få för sig något. Guillou sa att han 
ville ha ett erkännande om spionverksamheten, annars skulle han kon-
takta den ledande palestinska rörelsen Fatahs underrättelsetjänst.

Därmed var Ekberg tvungen att välja handlingslinje ganska snabbt. 
Han beslutade sig för att medge att han spionerat, men försökte lindra 
skadeverkningarna genom att säga att han tagit intryck av sina kontakter 
med palestinierna och solidaritetsrörelsen och att han nu verkligen ång-
rade sig. Guillou kunde inte utesluta att det var sant. Men för hans del var 
det viktigaste att Ekberg erkänt. Det hade varit betydligt krångligare om 
Ekberg till exempel sagt att han var dubbelagent som egentligen arbetat 
för palestinierna hela tiden och bara lurat IB.

Bratt samarbetade med en fotograf på Saftra för att kartlägga nätet av 
IB-anställda och de adresser de använde för sin verksamhet. Ofta satt de 
i en bil för att ta bilder på alla som kom ut från en port. Sedan fick Håkan 
Isacson berätta vad det var för personer och sortera bort dem som antag-
ligen inte hörde till IB. 
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Ibland handlade det i stället om att skugga nyckelfigurer för att ta 
reda på vilka adresser de rörde sig mellan. Elmér visade sig vara svår att 
följa, åtminstone vid ett tillfälle upptäckte han Bratt och lekte kurra-
gömma med honom.

Efter ett tag visste man inom IB att man var övervakade och att det 
var FiB/Kulturfront som låg bakom – kanske var det Isacsons varning 
som till sist gått in i kombination med Bratts spaning. Men det var inte 
lika uppenbart för IB-ledningen vad man skulle göra åt saken för att 
stoppa avslöjandet.

Till sist kom den dag då allt gick ut i tryck. Innan dess hade det dock 
blossat upp en del oenigheter mellan Guillou och Bratt. 

Guillou ville att tidningen skulle anklaga Birger Elmér för mord ef-
tersom han försåg israelerna med information som kunde användas mili-
tärt mot palestinierna. Bratt tyckte att det var långsökt och skadligt för 
trovärdigheten, men Guillou fick som han ville.

Det var början till en oenighet som bara växte. Bratt skulle senare of-
fentligt säga att Guillou visserligen ”gjorde en lysande insats som mark-
nadsförare av materialet” men att det var Isacson som kommit med den 
väsentliga informationen. 

I allmänhetens ögon var det Jan Guillou som stod för IB-avslöjandet 
och Bratt menar att Guillou bidrog till att skapa den bilden. Som han lite 
förbittrat uttryckt saken:

”Jag tycker det är ohederligt att stoltsera med lånta fjädrar för någon-
ting man inte själv har gjort.”

Den 3 maj 1973 kommer tidningen med det stora avslöjandet ut. 
Omslaget är svart, med en stor vit rubrik: Sveriges spionage.

Ansvariga utgivaren Greta Hofsten skriver:
”Folket i Bild/Kulturfront publicerar i detta nummer ett material som 

kommer att väcka stor uppmärksamhet. Man kommer möjligen att säga 
att tidningen avslöjar försvarshemligheter och därmed hotar rikets sä-
kerhet.

Men hotet mot rikets säkerhet kommer från den verksamhet som vi 
här skildrar.”

Det digra materialet som följer är en utförlig genomgång av IB:s ar-
bete i stort som smått: om brott mot neutralitetspolitiken, om inbrott på 
ambassader, om IB:s olika hemliga adresser och om att IB-agenterna 
alltid kör Volvo och Saab. Nitton fast anställda medarbetare porträtteras 
med namn och bild och IB:s hemliga telefonnummer återges så att lä-
sarna själva kan ringa och säga vad de tycker.
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Givetvis följde dementier. Den officiella regeringsståndpunkten fanns 
klar sedan tidigare. Till exempel hade försvarsminister Sven Andersson 
i riksdagen 1971 kraftfullt hävdat att militär åsiktsregistrering absolut 
inte förekom i Sverige:

”Det förekommer inte av flera skäl. För det första får åsiktsregistre-
ring icke ske i Sverige numera. För det andra finns det ingen militär sä-
kerhetspolis och har aldrig funnits. Det finns bara en polis i Sverige och 
det är rikspolisen. Det finns ingen militär organisation som på något sätt 
övervakar svenska medborgare.”

Det där var ett uttalande som bestod av flera lögner och inga san-
ningar. Men det var officiell politik. Och ÖB Stig Synnergren liksom för-
svarsministern Sven Andersson var de som fick dra det tyngsta lasset när 
det gällde dementier. De var bestämda: den svenska underrättelsetjäns-
ten sysslade inte med inrikesspionage och begick inte lagbrott. Och stats-
minister Olof Palme fyllde i med att ”de här gossarna har läst för mycket 
indianböcker och dåliga agentromaner”.

När FiB/Kulturfront kom med sitt följande nummer, där Gunnar 
Ekbergs verksamhet var det tunga inslaget, blev det besvärligt att hålla 
fast vid alla dementierna. Men många detaljer var svåra att följa för den 
som inte var initierad. Och den borgerliga oppositionen avstod noga från 
att vara opposition – på samma sätt som den etablerade pressen lät bli att 
kritisera regeringen. Till sist blev det frågan om att lita på FiB/Kulturfront 
eller på landets samlade politiska elit.

Så efter några veckors larmande hände det oundvikliga: saken börja-
de dö ut.

Peter Bratt kände att han inte fått allt om IB sagt på exakt det sätt han 
själv ville och att det fortfarande fanns mer som Håkan Isacson kunde 
berätta. Så han kom överens med Isacson att de skulle bila ner till 
Frankrike och gå igenom underlaget för en bok som Bratt skulle skriva 
om IB.

Men först måste resan finansieras med ett förskott från någon som 
ville ge ut boken. Det var inte alldeles lätt, men till sist fick Bratt ja från 
det lilla förlaget Gidlunds. Och så bar det iväg.

Till hösten kom boken ut och ackompanjerades av nya artiklar på 
samma tema i FiB/Kulturfront. Boken och artiklarna gav en på många 
sätt fördjupad bild av IB:s och den övriga svenska underrättelsetjänstens 
verksamhet. I vissa fall var det militärt känslig information som kom 
fram. Till exempel avslöjade Bratt vilka länders radiokoder som knäckts 
av FRA, Försvarets Radioanstalt. Det rörde sig i de flesta fallen om län-

24  IB-AFFÄREN

Semic_PolitiskaSkandaler_024   24 08-06-13   13.25.31



der som inte gärna kunde utgöra ett militärt hot mot Sverige, till exempel 
Japan, Turkiet och Brasilien. Syftet med att knäcka dessa koder hade, 
menade Bratt, varit att få fram information åt andra parter i den infor-
mella men hemliga militära allians som Sverige ingick i. 

Samma dag som boken och det nya numret av FiB/Kulturfront kom 
ut, den 24 september, gav regeringen justitiekanslern i uppdrag att under-
söka om det fanns underlag för tryckfrihetsbrott därför att avslöjandena 
hotade rikets säkerhet. 

Det betydde att Bratt löpte risk att åtalas som författare till boken 
medan FiB/Kulturfronts ansvariga utgivare Greta Hofsten kunde åtalas 
för det som stod i tidningen. I båda fallen skulle det i så fall bli en tryck-
frihetsrättegång med jury. Tryckfrihetsbrott kan leda till fängelse men 
fängelsestraff är ovanliga i sammanhanget. Och den särskilda lagstift-
ningen gör att det finns goda möjligheter för den åtalade att argumentera 
för sin sak. Även om publiceringen skadat svensk militär måste det bli en 
friande dom om skadan uppvägs av samhällsnyttan med att saken kom-
mer fram.

Chefsåklagare Carl-Axel Robèrt i Stockholm hade under sommaren 
granskat FiB/Kulturfronts anklagelser om att IB eller dess medarbetare 
skulle ha begått brott. Han avskrev alla misstankar mot IB – bombhot, 
inbrott och så vidare – den 19 oktober. I själva verket hade han sedan 
länge kommit fram till att han inte ville väcka åtal mot IB. Men han hade 
också haft ett hemligt syfte med sin utredning – nämligen att undersöka 
om Guillou och Bratt själva brutit mot lagen. Det var inte en fråga han 
ville ta upp med dem förrän han förhört dem färdigt som vittnen i utred-
ningen av misstankarna mot IB. Som han sa i en TV-intervju:

”Jag var angelägen om att få dem att lämna sina uppgifter under så 
avspända förhållanden som möjligt.”

När nu IB-tjänstemännen var friade hade Robèrt ingen anledning att 
använda silkesvantar mot journalisterna längre.

Den 21 oktober var Guillou och Bratt inbjudna på en studentafton i 
Lund och talade om IB inför ett par tusen studenter. Guillou minns i ef-
terhand att en mycket radikal mötesdeltagare säger att ”det är naivt att 
tro att inte statens repressiva organ kommer att slå till” när man gjort ett 
sådant avslöjande som de gjort.

Guillou svarar att det här handlar om Sverige där det faktiskt finns 
grundlagar och en tryckfrihetsförordning. De flesta studenterna applå-
derar honom entusiastiskt.

Medan Bratt kliver på nattåget till Stockholm övernattar Guillou i 
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Lund. Han väcks tidigt på morgonen av poliser som stormar in i hans 
tillfälliga sovrum och tar honom med sig. Bratt grips på Stockholms cen-
tral. Också Isacson grips – han har nyligen trätt fram offentligt som källa 
för att själv bemöta ljugandet om IB från olika myndigheter. Polisen ge-
nomför husrannsakan i de gripnas hem liksom på FiB/Kulturfronts re-
daktion.

Det är Robèrt som kommit till skott. Och det är inte ett tryckfrihets-
åtal han ser framför sig, utan ett spionerimål. Det är därför han utan att 
blinka har kunnat beordra husrannsakan på FiB/Kulturfronts redaktion 
och låtit beslagta mängder med journalistiskt material. Normalt är det 
känsligt att göra så. Personer som meddelar sig till tidningar har käll-
skydd och det betyder att myndigheter inte får försöka ta reda på vilka de 
är. Men i en TV-intervju säger Robèrt att när tidningen utsattes för besla-
get var det inte ”i egenskap av tidning”. 

Det vill säga: i Robèrts värld är FiB/Kulturfronts redaktionslokaler 
inte i första hand redaktionslokaler, de är snarare hemvist för en krimi-
nell liga.

Med den logik han för fram är Guillou, Bratt och Isacson att betrakta 
som fientliga agenter som avslöjat saker för främmande makt – att de 
händelsevis tryckt de hemliga uppgifterna i en tidning är av mindre bety-
delse. Robèrt anser att han inte behöver bevisa att de misstänkta perso-
nerna verkligen velat ge uppgifterna till exempelvis Sovjetunionen – det 
räcker med att de förstått att utländska spioner kan läsa svenska tidning-
ar och att de ändå inte avstått från att röja hemligheterna.

Det här är inget enkelt och oförargligt avgörande och snart kommer 
det fram uppgifter om att Robèrt fått sina instruktioner av biträdande 
justitieministern Carl Lidbom. Olof Palme känner sig tvungen att gå ut i 
TV och förklara att regeringen inte alls lagt sig i den rättsliga processen. 
Men Peter Bratt är många år senare övertygad om att Palme var rädd för 
fortsatta avslöjanden från FiB/Kulturfront och ville sätta stopp. Och det 
som verkligen oroade Palme, som Bratt föreställer sig saken, var tanken 
på att tidningen skulle fortsätta att avslöja saker om den hemliga kopp-
lingen mellan socialdemokratin och militären när det gällde inrikesspio-
naget på landets arbetsplatser. Det kunde ha lett till en partisplittring, 
tror Bratt.

I själva verket visste inte Bratt och Guillou så mycket mer om IB än vad 
de redan publicerat – det skulle för all del komma nya avslöjanden om inri-
kesspionaget senare, särskilt efter skandalen med sjukhusspionen i Göteborg 
1975. Men då var andra journalister och andra redaktioner inblandade.
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Ifall Palme ville få tyst på FiB/Kulturfront var alltså ett åtal onödigt – 
och som det skulle visa sig kom det i själva verket att motverka sitt syfte.

Inte så att IB-avslöjarna friades. Genom att det blev ett spionåtal bak-
om stängda dörrar var saken egentligen avgjord i förväg. Det räckte med 
att överbefälhavaren Stig Synnergren vittnade om att det var till skada 
för det svenska försvaret att uppgifterna läckt ut – vem skulle kunna mot-
bevisa honom? Här fanns inget utrymme att diskutera om det inte varit 
bra för demokratin att uppgifterna kommit fram – det spelade ingen roll 
i den här sortens mål. I rättssalen medgav Synnergren att det som stått i 
tidningen var sant, annars hade det förstås inte skadat krigsmakten. Men 
när han talade med de väntande journalisterna utanför sa han att de åta-
lade fablat ihop en massa dumheter.

Ändå blev det ett väldigt liv i riket. När Bratt för första gången fördes ut 
från häktet till en liten promenadbur mumlade en häktesvakt till honom 
att det var 10 000 som demonstrerat för honom, Guillou och Isacson.

Och den 1 december samlades 4 000 människor till opinionsmöte till 
stöd för de inspärrade IB-avslöjarna. På scenen deltog en lång rad kultur-
personligheter och artister, bland andra Sven Delblanc, Birgitta Trotzig, 
Hasse Alfredson, Tage Danielson, Lena Nyman, Olof Buckard, Robert 
Broberg och många fler.

Samma dag som opinionsmötet, men under lite mindre offentlig upp-
märksamhet, tilldelades Carl-Axel Robèrt kommendörskorset av 
Nordstjärneorden med kunglig krona, ”till vedermäle av medborgerliga 
och ämbetsmannaförtjänster”.

Bratt, Guillou och Isacson fick ett års fängelse var. Bratt var plågad av 
isoleringen på häktet och övertygad om att det inte kunde löna sig att 
överklaga. Så fort som möjligt ville han över till ett vanligt fängelse med 
den lindring av restriktionerna som det innebar. Han lämnade också in 
en nådeansökan till regeringen. Den avslogs. Guillou ansåg att Bratt 
hade svikit saken och att han förödmjukat sig själv genom att inte fort-
sätta den rättsliga striden.

Guillou överklagade och satt kvar i sin isoleringscell medan Bratt flyt-
tades över till öppen anstalt. 

Så kom Guillous överklagande upp i hovrätten. Det var ju inte lätt att 
driva en politisk kampanj när reglerna för rättegången var så givna. 
Guillou valde bland annat att hävda att det inte var han som spridit en 
del av de hemliga uppgifterna, de artiklarna hade Bratt skrivit själv. 
Annorlunda uttryckt: Guillou var lite mindre spion än kompanjonen. 
Bratt, som kallades att vittna, intygade att det var sant.
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Guillou fick sitt straff sänkt till tio månader i hovrätten och släpptes 
efter halva tiden, fem månader. Bratt, som också kom ut efter halvtid, 
fick sitta en månad till. 

I efterhand är det knappt en människa i Sverige som egentligen anser 
att IB-avslöjarna var spioner.

Birger Elmér, som verkligen var spion, lämnade posten som IB-chef 
1974. Som pensionär flyttade han till Kivik och odlade äpplen. Han kom 
att bli god vän med Jan Guillou, som brukade besöka honom för att testa 
sina idéer till romanerna om den svenske agenten Hamilton.

Guillous senare bana är känd även i övrigt. 
Detsamma gäller i stor utsträckning också Peter Bratt som kom att 

arbeta i många år på Dagens Nyheter där han bland annat skrev om 
”Geijer-affären”. Det blev ett rätt unikt journalistiskt avslöjande, inte 
minst för att Olof Palme dementerade skriverierna så hårt att Bratt bad 
om ursäkt och medgav att han haft alldeles fel – men där det senare vi-
sade sig att han haft nästan alldeles rätt.

Håkan Isacson fick en religiös uppenbarelse när han satt isolerad i 
häktet, han tyckte sig se ”den törnekrönte lidande Kristus. Han såg med-
lidsamt på mig”. 

Efter fängelsetiden ville Isacson bli präst. Det blev han inte. I stället 
fick han ett bra jobb på universitets- och högskoleämbetet och blev se-
nare byråchef vid Statens konstmuseer med stor villa i Djursholm. Men 
så gick det utför. Han hamnade på ett hem för bostadslösa alkoholister 
och dog 2002. 

Några månader senare blev den statliga Säkerhetstjänstkommissionen 
klar med sin utredning av de svenska hemliga tjänsternas inrikesspionage. 
Där konstaterades att ansvariga politiker och ämbetsmän i många år ljugit 
när de dementerat IB-avslöjandena. Det vill säga: i allt väsentligt hade 
FiB/Kulturfront haft rätt. Som kommissionen uttryckte saken var hela 
affären ”en varböld i svensk samtidshistoria”. 
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