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Grindsjön 3 mars 1951

De båda parterna kunde inte mötas och samtalen har på ett snöp-
ligt sätt fått avslutas. Hadar Helmersson tar artigt avsked och 
stänger bakdörren. Den tunga Mercedesen med följebilen tätt 
efter lämnar området och styr norrut. Bilarna är på väg mot Sö-
dertörns flygflottilj vid Riksten. På flygfältet står Catalinan upp-
ställd och den amerikanska flygbesättningen har påbörjat förbe-
redelserna inför avresan. SVERUS-1 är nu ett avslutat kapitel och 
delegationen ska snarast möjligt lämna en fullständig rapport till 
militärledningen i Washington.

Gårdsplanen ligger bar men resterna av upplogade snödrivor 
inne på anstaltens område vittnar om att vintern har varit snörik. 
Hadar Helmersson följer bilarna med blicken samtidigt som han 
drar av sig slipsen och knäpper upp i halsen. Småfåglarnas akti-
vitet vid fågelbordet i ett av Åkeröträden framför huvudbyggna-
den väcker för ett ögonblick hans intresse och han tar några djupa 
andetag. Till fågelbordet anländer en präktig domherre och två 
sparvar lämnar plats. 

Anläggningen byggs ut och en gulmålad byggkran står på as-
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faltsplanen mellan husen. Just idag på lördagen är allt helt stilla 
inne på Grindsjöns område beroende på dagens känsliga möte.

Hadar Helmersson är sedan två år ansvarig för avdelning 2 vid 
Försvarets forskningsanstalt. Han ansvarar i arbetet för atomva-
penavdelningen vid FOA. Nu närmast ska han gå in och samla 
de andra till genomgång. Hadar Helmersson hänger av sig ytter-
rocken och hatten på vägen in till sammanträdesrummet och ropar 
i korridoren att det är dags för samling.

”Delegationen är nu på väg till Riksten och vi kan konstatera att 
det mest sannolika alternativet slog in, alltså att affärsavtalet ute-
blev.”, säger Hadar Helmersson stramt. ”Mötet kanske blev kortare 
än vad som var bedömt och den gemensamma lunchen ställdes in. 
Olle du ska strax få ringa upp överbefälhavaren för en direktrap-
port men först vill jag att vi stämmer av lite med varandra. Frans, 
jag vill bara att du talar med Alice innan vi startar. Meddela henne 
att mässlunchen ställs in men att vi fyra gärna äter lite av det som 
finns förberett. Hon kan gärna hålla mat för oss på värme i kanti-
nen. Vi sköter det där själva om hon vill gå hem till familjen.”

Frans Rahm lämnar rummet men han återvänder snabbt efter 
den korta ruschen i trapphuset.

”Ordet är fritt. Hur uppfattade ni mötet?” Hadar Helmersson 
sveper med sin fasta blick runt bordet och inväntar respons.

Överste Olle Boy lyfter ögonen från sina anteckningar.
”Vi har antagligen uppfattat det här på liknande sätt kan jag 

tänka mig. Det fanns hyggliga förutsättningar inför mötet för en 
affär och kanske var de beredda på att sälja vapen ur Mark-serien 
för så har det ju låtit. Att villkoren och kostnaderna kunde bli pro-
blematiska hade vi i förväg förmodat och nu har vi med råge fått 
det bekräftat. Villkoren för affären som de presenterade är helt 
orealistiska så allt sprack. Hade de ens trott att vi skulle kunna ac-
ceptera ett sådant affärsavtal?”
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”Vi får aldrig veta vad de innerst inne hade för avsikter. Villkors-
listan som presenterades var betydligt mer utförlig än vad någon 
av oss var beredd på.” flikar Frans Rahm in. ”I praktiken söker de 
efter total kontroll över vad vi tar oss för att göra. Skulle vi betala 
dyrt för att sedan stå helt utan egen handlingsfrihet? Det där blir 
obeskrivligt för ett sånt avtal går ju ingen in i med fri vilja. Nåväl, 
det här projektet behövde få ett värdigt slut och så tycker jag att 
det blev, trots att måltiden utgick.”

”Jag har samma uppfattning. Men hade mötets genomförande 
kunnat bädda för ett annat utfall?” frågar Hadar Helmersson.

”Absolut inte” säger Filip Gustafsson. ”Intressekonflikten mellan 
oss grusade projektet och vi kom under mötet långt från varandra. De 
är inte beredda att ge oss något som helst eget manöverutrymme.”

”Nej, uppenbarligen inte. Och efter SVERUS-1 finns två al-
ternativ.” säger Hadar Helmersson. ”Frågan som är väckt om våra 
atomvapen kan vara stängd eller så sätter vi ordentlig fart på ett 
eget framtagande. Något av dessa alternativ står det emellan men 
det där rör nästa steg… Vi bör hålla oss kvar kring dagens händel-
ser ett tag till.”

Hadar Helmersson vänder sig till Olle Boy och fortsätter. ”Är det 
något som du behöver av oss innan du talar med överbefälhavaren?”

”Nej jag tycker att läget är tydligt och jag är beredd att lämna 
min redogörelse. Inga problem.”

”Utmärkt” säger Hadar Helmersson. ”När du har talat med ge-
neralen äter vi tillsammans. Och därefter mina herrar ska vi med 
gott samvete unna oss att ta helg.” 

Olle Boy förflyttar sig snabbt till kontoret längst ner i korridoren 
för att ringa sitt samtal.

”Ja?” svarar överbefälhavaren strävt över telefon.
Överste Olle Boy presenterar sig och berättar för general Jon Hel-

gesson att mötet nu är avslutat samt att delegationen har lämnat 
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Grindsjön. Mötet avslutades redan efter 75 minuters överläggningar 
då det stod klart att förutsättningarna saknas.

”Så vi kommer inte längre nu, SVERUS-1 är begravt och ett do-
kument som styrker avslutet finns undertecknat.” summerar Olle 
Boy. ”Det här visade sig vara en återvändsgränd.”

”Det är alltså stängt.” konstaterar överbefälhavaren och fortsät-
ter. ”Men det var väl det mest väntade utfallet. Jag är inte på något 
sätt förvånad över det här. Ni ska ha tack och det är mycket värde-
fullt för oss att ha nått fram till ett avgörande. Då kan vi utgå från 
det nya läget fortsättningsvis.”

”Ja det var väntat, det håller jag med dig om. De hänvisar till 
Mutual Defence Assistance Act och då uppstår ju en försvarspolitisk 
omöjlighet eftersom detta skulle göra affärerna spårbara i båda län-
derna. Fortsättningen blev dessutom helt omöjligt när den långa 
kravlistan överlämnades.” summerar Olle Boy.

Överbefälhavaren är riktigt skarp i tonen.
”Vi ställer sig under inga som helst omständigheter under ameri-

kanarnas styrning. Det är en omöjlighet! Nu inriktar vi oss istället 
mot vad det betyder att projektet är avslutat. Jag har låtit förbereda 
det här och försvarsministern är underrättad om ett förslag som 
finns. Du kommer ju att vara med på sammanträdet den 14 mars 
på Östermalmsgatan och får informationen då. För mig personli-
gen är det här blir det sista jag gör under min tid som överbefälha-
vare så mötet är mycket angeläget för mig personligen. För tusan, 
jag är långt ifrån pensionsmässig men kommer trots allt att gå med 
ålderspension. Det har jag nu accepterat... Så uppgiften till dig 
Olle blir att hålla ett halvtimmesföredrag om SVERUS-1. Tillde-
lad tid räcker eftersom samtliga närvarande är väl insatta i ärendet. 
Du kommer enligt det preliminära dagsschemat som finns upprät-
tat att placeras redan tidigt under förmiddagen eftersom det som 
du tar upp kommer att påverka resten av dagens innehåll.”



8

”Jag uppfattar att min uppgift blir följande: Jag ska förbereda en 
redogörelse om SVERUS-1 som blir klargörande för deltagarna. 
Där betonas särskilt dagens händelser här i Grindsjön och jag för-
klarar hur avslutet har gått till.”

”Ja det blir utmärkt, då gör du helt rätt prioritering. Då så…hälsa 
de andra där ute från mig och tack för era värdefulla insatser. Jag 
uppskattar er skicklighet och att ni arbetar alla dagar i veckan för 
nationens bästa.” Överbefälhavaren avslutar samtalet.

Det är en uppsluppen stämning under den efterföljande målti-
den. Olika alternativ för framtiden diskuteras utifrån den nya si-
tuationen. Ska egen utveckling av atomvapen bli aktuellt? Om så 
ska ske, vad innebär i så fall det för de närmaste åren?
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Stockholm 27 april 1951

”Min vän, jag är glad att se dig. Du ser ut att trivas som pensionär.”
ÖB går fram till Jon Helgesson som står med ryggen lutad mot 

Djurgårdsbrons metallräcke. De båda männen lyfter kort på hat-
tarna och nickar som hälsning. Det är en vacker vårdag och marken 
har redan torkat upp tack vare det fina vårvädret över Stockholm. 

”Hm pensionär slår inte an det bästa hos mig. Den här omställ-
ningen kommer att ta tid att smälta. I ärlighetens namn får jag 
erkänna att det här är det mest plågsamma som jag någonsin har 
upplevt på det personliga planet. Men…det finns ju uppgifter att 
arbeta med även för en som är utrangerad och tur är väl det. Jag 
kommer som du kanske vet att medverka i radions Väckarklockan 
under tisdagsförmiddagarna. Det där kräver sina förberedelser ef-
tersom lyssnarna i förväg skickar in frågor om olika militära ange-
lägenheter och jag är redan igång med förberedelserna för första 
programmet. Och hur är det för dig, har första tiden fallit ut väl? 
Du ser ut att vara i utmärkt form.”

”Ja tack ska du ha, det går bara fint. Min familj har sedvanligt firat 
påsken ute på trivsamma Fårö. Det är total avkoppling för oss att 
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vistas där ute. Genom Pyttes släkt har vi ärvt en enklare fastighet 
från hennes mors sida. Men du, vi bjuder gärna över dig och din 
hustru till ön så snart upprustningen är klar. Vi håller på nu under 
våren med att utöka badrummet och lite annat. Hantverkarna som 
vi har anlitat säger att allt ska stå iordning före midsommar.”

”Tack, det gör vi så gärna.” Jon Helgesson ser förväntansfull ut. 
”Vi blir hemma i Sverige fram till oktober så en resa till Gotland i 
sommar passar oss utmärkt. Det bestämmer vi på stående fot och 
jag vet att min hustru kommer att bli mycket glad. Hon talar ofta 
om barndomsminnen som hon har från en plats på Fårö där den 
vita sanden intill vattnet möter grön vegetation på det där särskilda 
sättet som hon försöker beskriva.”

Med händerna på ryggen går de långsamt längs Djurgårds-
brunnsviken. De kan nu tala ostört och männen vandrar sida vid 
sida längs promenadstråket.

”Jag har snappat upp något intressant utifrån budgetarbetet som 
pågår.” säger ÖB. ”Anslaget till krigsmakten sägs ska öka rejält un-
der de närmaste åren. Den här höjningen, om det ligger sanning 
bakom det som jag hör, vill jag i så fall tacka dig för Jon. Du har 
förberett arbetet för mig på bästa sätt.”

Jon Helgesson skiner upp då det här naturligtvis är trevligt att höra.
”Tack broder och jag har hört liknande genom mina källor. 

Det är olika faktorer som sammanfaller just nu som kan förklara 
anslagshöjningen. Under min period som överbefälhavare har 
budgeten närmast legat oförändrad. Det är på tiden att resurs-
förstärkningen som jag målmedvetet har verkat för slår igenom 
och då ökar ju dina handlingsalternativ. Materielutveckling och 
nyanskaffning av utrustning bör prioriteras om du frågar mig, det 
tror jag att du vet. Det har du under överlämningen kunnat läsa 
dig till utifrån dokumentationen.”

ÖB nickar instämmande.
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”Läget är gott och jag håller helt med dig om att förnyelsen be-
hövs. Förstärkning genom en ökad soldatrekrytering kommer jag 
att verka för utöver att föråldrad materiel behöver ersättas mot nå-
got som är mer ändamålsenligt.” Han snyter sig i näsduken som 
halas fram ut byxfickan och fortsätter. ”Särskilt goda relationer 
med statsministern och försvarsministern har jag ärvt och det är 
jag mycket tacksam för, det ska du veta. Jag ser hur manegen är 
krattad men en sak får jag inte riktigt ordning på. Jag behöver 
därför ett gott råd i en angelägen fråga som… 

Jon Helgesson avbryter mitt i meningen.
”Låt mig flika in med en gissning. Kan det måhända ha något att 

göra med Alternativ Adam?”
ÖB ser förvånad ut över att Jons antagande är det rätta och han 

nickar långsamt i takt med sina steg. En vacker mahognybåt glider 
stilla genom kanalen med den svenska flaggan vajande i aktern. 
Vårsolen glittrar i krusningen som båten lämnar efter sig.

”Amerikanarna var ju här för en tid sedan och SVERUS-1 stran-
dade därmed som du mycket väl känner till. Frågan är vad det här 
betyder för framtiden.”

Tysta vandrar de ett stycke framåt längs promenaden. Två änder 
har bråttom nere vid vasskanten med att dra fram material till redet.

”Det betyder mest troligt att spännande vägar öppnas. Säg mig, 
vad kan jag bistå dig med? Var gärna något mer preciserad.”

ÖB skjuter upp hatten på hjässan.
”Jo frågan är om du ser någon anledning till tvekan kring Alter-

nativ Adam. I nuläget står krigsmakten inför ett strategiskt och 
ekonomiskt mycket betydelsefullt vägval och min ambition är att 
välja rätt. Hur tänker du om situationen som nu har uppstått?”

”På sitt sätt är väl frågan tillfälligt begravd, det får jag erkänna 
som har varit en av de drivande krafterna bakom SVERUS-1. Här 
hade vi ju utmanat neutralitetspolitiken till dess yttersta brist-
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ningsgräns. Egen vapenkonstruktion blir bästa alternativ enligt 
min åsikt.” Jon Helgesson funderar och fortsätter koncentrerat. 
”Det finns endast en väg att gå. Utvecklingen kan inte stoppas 
vilket vi alla tvingas att inse. Sverige får möta den nya världsord-
ningen under atomåldern på klokast tänkbara sätt. Det säkerhets-
politiska läget efter jänkarnas bombningar tvingar land efter land 
till obekväma beslut. Viktigt för Sverige är att Alternativ Adam 
värnas och det finns ingen tid att förlora eftersom framtagningen 
lär komma att ta tid. AB Atomenergi har formulerat en tidsplan 
som är helt förfärlig men kanske korrekt och den har du förhopp-
ningsvis tagit del av. Statsministern är klar över att Sverige endast 
har en väg att gå vilket ju kan vara bra för dig att känna till. Men 
min vän, menar du att det här är något som du tvekar över? Det 
förvånar mig i så fall, det måste jag säga.”

”Nej, nej missförstå mig inte. Jag tvekar inte det minsta!” säger 
ÖB. ”Men Alternativ Adam för med sig långsiktiga konsekvenser 
och det är ett avgörande moment som vi står inför. Därför vill jag 
tänka klokt och ta in alla tänkbara perspektiv. Vi ska ta fram under-
lag i närtid för kommande försvarsbeslut och jag är redo att gå fram 
offensivt kring både atom- och kemvapenutvecklingen. Dessutom 
behöver flygvapnet moderniseras med helt nya strålmotorplan.”

”Vi har som sagt hållits tillbaka under en mycket lång tid vilket 
våra högt ärade politiker nu äntligen inser. Krigsmakten tvingas ju 
till att rätta sig efter hur världsordningen ser ut. Östersjöområdet 
kläms mellan starka intressen och i händelsernas centrum står mo-
der Svea. Så jag stödjer dig helhjärtat och lämpligt är väl att driva 
mycket av utvecklingsarbetet genom Försvarets forskningsanstalt 
som i sin tur får knyta till sig nödvändiga experter. Försvarets Ke-
miska Anstalt exempelvis som har mycket kunnigt folk.” säger Jon 
Helgesson med stram min.” Sverige behöver stå starkt i den rå-
dande och oroliga situationen. Behov finns av utrustning som ver-
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