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Spännande föreläsning och bokrelease
20 juni kl 14.30 på Armémuseum (hörsalen)
Öststatsinfluensen på Sverige och dess politik under kalla
kriget var mycket värre än man kunde tro
Författaren professor Bo J Theutenberg beskriver Sovjets och övriga öststaters influens i Sverige under kalla kriget.
Villiga själar försåg av ideologiska skäl
KGB:s och andra öststatsresidenter
med material, och agerade som agenter
och inflytandeagenter – inte minst i
massmedia – i den riktning som öststaterna önskade eller t.o.m. tvingade
dem till - En gång KGB-agent alltid
KGB-agent.
En ingående beskrivning av hur svensk
politik anpassades till den av öststaterna önskade politiska riktningen på en
rad områden, bl.a. försvarspolitiken.
Dagbok från UD (volym 3), inleds dramatiskt med orden J’accuse1, vilket
syftar på alla de som genom ideologisk
eller annan vurm ställde sig till förfogande för denna för Sverige fördärvande verksamhet, där resultatet blev
att landet inte längre kan försvaras.
Jag vågar redan nu utlova att den här
välskrivna och faktaspäckade boken
med sina 810 sidor kommer att göra ett
1

= Jag anklagar

starkt avtryck i historien om det kalla
kriget.
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Om författaren: Professor i juridik (folkrätt) både i Sverige och i Jordanien, ambassadör, författare samt har varit major i
reserven i flygvapnet.
Theutenberg tjänstgjorde under kalla kriget både på UD och inom försvaret, och
fick då en unik insikt i verksamheten både
framför och bakom kulisserna inom UD,
regeringskansliet och försvaret inklusive
underrättelsetjänsten.
1987 avgick han på egen begäran från sin
befattning på UD i protest mot dåvarande
regeringens eftergiftspolitik.
Under sin tid som UD:s folkrättssakkunnige (1976-1987) så förde han kontinuer-

ligt dagbok, och har tidigare gett ut två
dagböcker som jag varmt rekommenderar.
Antalet platser är begränsade. Föranmälan
görs till ordforande@ogaora.se som bekräftar deltagandet.
Efter föreläsningen finns volym 3 av boken
Dagbok från UD (810 sidor, trådbunden
och med hårda pärmar). Även volymerna 1
och 2 av Dagbok från UD försäljs/beställs
vid föreläsningen. Vi bjuder på lättare förtäring.
Välkommen
Christer Olsén, ordförande
Föreningen Sveriges Öga och Öra

Volym 1 och 2 av DAGBOK FRÅN UD

Föreningen Sveriges Öga och Öra studerar och informerar om underrättelse- och säkerhetstjänsternas historia under perioden 1900-1991. Föreningen grundades 2007 av bl.a. veteraner från underrättelse- och säkerhetstjänsten. För mer information se www.ogaora.se

