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MUST förknippas med vårens första fläderblom och höstens sent mognade äpplen och päron. 

På Brunneby Musteri AB lämnas kilovis med blommor och ton efter ton av frukter från årets 

skördar. För höstfrukten betalar mustmästarna två kronor kilot till oss privatpersoner, som 

glada ihåg återvänder för att hämta färdigfyllda flaskor i gårdsbutiken. Den är musteriets 

ansikte utåt. Hur många vanliga svenskar – frågar man sig dock – kan skilja MUST från 

MUST och äpplen från päron? MUST sagt till en militär får inte denne att tänka på flytande 

våtvaror, utan på den MUST, som är den Militära Underrättelse- och Säkerhets- Tjänsten – 

svensk motsvarighet till …  

 

¤ Rysslands GRU (Гла́вное Разве́дывательное Управле́ние)  

– "Huvudstyrelsen för militär underrättelsetjänst" – eller till … 

¤ Englands MI5 (Security Service – ursprungligen Military Intelligence Section5)  

– Storbritanniens säkerhets- och underrättelsetjänst inrättad 1909.  

– Enligt Ian Flemings James Bond-filmer med agenten 007 samarbetar MI5 nära med …  

¤ Amerikas militära underrättelsetjänster CIA och DIA  

(Central Intelligence Agency and Defense Intelligence Agency), som drar nytta av …  

¤ Israels för sin effektivitet beryktade och mycket militanta underrättelsetjänst Mossad 

(hebreiska מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים/ה ha-Mossad le-Modiin ule-Tafkidim Meyuhadim)  

– ”Institutet för underrättelser och särskilda operationer", upprättat år1952.  

 

Alla har militär underrättelsetjänst. Utan spaning, ingen aning, är ett välkänt begrepp.  

Alla har dessutom i gången tid haft och har halvmilitära, polisiära och civila underrättelse- 

och säkerhetsorgan, numera t ex: 
1
/ 

 

¤ Sverige  Försvarets Radio Anstalt (FRA) – civil myndighet under FöD 

Totalförsvarets Forsknings Institut (FOI) – civil myndighet under FöD 

Säkerhetspolisen (SÄPO) – civil myndighet under JuD 

¤ USA Federal Bureau of Investigation (FBI) – civil myndighet under USA:s JuD  

Defense Intelligence Agency (DIA) – försvarsattachéer under USA:s FöD  

National Reconnaissance Office (NRO) – satelliter mm under USA:s FöD  

National Security Agency (NSA) – signalspaning under USA:s FöD  

¤ Ryssland Den civila säkerhetstjänsten FSB och den civila underrättelsetjänsten SVR.  

 

FSB föregångare är den illa beryktade KGB i Lubjanka vid Dzerzjinskijtorget. i Moskva  

– tidigare TJEKA, som under åren följdes av GPU, OGPU, NKVD, GUGB, NKGB och 

MGB. De anställda har kallats "tjekister", ett begrepp som fortfarande används i dagens 

Ryssland om personalen vid säkerhetstjänsten FSB och den civila underrättelsetjänsten SVR. 

KGB var ett repressivt organ i kommunistpartiets tjänst med cirka 750 000 anställda. Ett 

mycket omfattande nätverk av miljontals informatörer och angivare användes (och används 

fortfarande i stigande grad av FSB) för att fånga upp kritiska individers attityder och åsikter 

både i hemmen och på arbetsplatserna. Man sade att KGB var kommunistpartiets sköld och 

svärd (jämför KGB:s alla många emblem). FSB och SVR har axlat dess fallna mantel.  

                                                 
1
/ Ökända för folkförföljelse och brutalitet var en gång  

Nazitysklands GESTAPO (Geheime Staatspolizei)  

Östtysklands STASI (Staatssicherheitsdienst)  

Sovjetunionens KGB och alla dess föregångare i en mängd versala bokstavskombinationer. 

MUST ÅT FOLKET 
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Vladimir Putin benämns ofta överste, men var KGB-officer med lägre grad. 
2
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Han inledde en kommunalpolitisk karriär under Leningrads korrupte borgmästare och skodde sig 

ekonomiskt, då det sönderfallande Sovjetimperiets statstillgångar privatiserades (temporärt får man väl 

numera tillägga). Som rysk president är Putin internationellt omstridd och anses av många bedömare 

vilja permanenta sin ledarroll i Ryssland. Hans uttalande år 2005 om att "Sovjetunionens kollaps var 

en av århundradets stora geopolitiska katastrofer" blev uppmärksammat. Putins agerande genom att 

med våld hävda ryska intressen utanför Rysslands gränser – och även ockupera utländskt territorium 

(delar av Georgien, Krim, östra Ukraina) – har lett till ansträngda relationer med ett antal av Rysslands 

grannländer. Internt i Ryssland åtnjuter Putin stor popularitet och han ses som en stark ledare, som 

bringat ordning i både ekonomi och samhällssystem. Detta har skett till priset av ökad statlig kontroll 

av både landets företagande, det politiska livet och opinionsbildningen. Putin har lyckats att 

permanenta baser på Krim för den stora ryska Svartahavsflottan och kastar sina blickar på möjliga 

baser vid östra Medelhavet (Syrien). Lika uppenbar, som strävan att fullfölja Rysslands månghundra-

åriga intresse för baser vid Östersjön, är Putins avsikt att göra denna till ett ryskt innanhav – det må 

ske genom att förryska de baltiska staterna eller genom oljeledningar till Norra Tyskland, ”skyddade” 

av den ryska Östersjöflottan, baserad i S:t Petersburg och Kaliningrad-enklaven (tidigare Königsberg 

och Ostpreussen). Gotland vore en god munsbit att svälja. Och/ eller Åland! Varför inte hela Finland?  

                                                 

2
/ Putin anställdes vid KGB efter sin universitetsexamen 1975  Han genomgick sedan ettårsutbildning på 401:e 

KGB-skolan i Ochta, Leningrad och arbetade därefter en kort tid vid andra centrala direktoratet med 

kontraspionage, innan han blev förflyttad till första centrala direktoratet, där hans uppgifter var övervakning av 

utlänningar och konsulära tjänstemän i Leningrad.  

Från 1985 till 1990 var Putin stationerad i Dresden, Östtyskland och samarbetade där med STASI – den östtyska 

”Staatssicherheitsdienst”. Efter Tysklands återförening lämnade Putin landet och fick i juni 1991 anställning vid 

den utrikespolitiska delen av Leningrads universitet. Där arbetade han direkt under vicerektor Jurij Moltjanov.  

I sin nya position övervakade Putin studentkåren och han återupptog nu bekantskapen med Anatolij Sobtjak som 

blivit borgmästare i Leningrad. Putin avgick ur aktiv tjänst inom säkerhetstjänsten i början av 1992 efter den 

misslyckade KGB-stödda statskuppen mot den sovjetiska presidenten Michail Gorbatjov 

I maj 1990 utnämndes Putin till borgmästare Sobtjaks rådgivare i internationella frågor. Den 28 juni 1991 utsågs 

han till chef för kommittén för yttre förbindelser åt Sankt Petersburgs borgmästare och hade till uppgift att 

främja internationella relationer och utländska investeringar. Kommittén registrerade också affärsprojekt i Sankt 

Petersburg. Mindre än ett år senare blev Putin undersökt av en kommission från stadens lagstiftande råd. 

Kommissionens suppleanter Marina Salje och Jurij Gladkov kom fram till att Putin till alltför låga priser tillåtit 

export av metaller till ett värde av 93 miljoner dollar i utbyte mot utländskt livsmedelsbistånd, som aldrig kom 

fram. Trots kommissionens rekommendation att avskeda Putin, förblev han chef för kommittén för yttre 

förbindelser fram till 1996. 

 

Putin kallades till Moskva och i juni 1996 blev han utsedd till ställföreträdande chef för presidentens 

förvaltningsdepartement, som leddes av Pavel Borodin. Han behöll denna post fram till mars 1997. Under sin tid 

där var Putin ansvarig för den utländska egendom, som ägdes av staten och organiserade överföringen av de 

tidigare tillgångarna från Sovjetunionen och det kommunistiska partiet till Ryska federationen.
 

Den 26 mars 1997 utsåg president Boris Jeltsin Putin till biträdande chef för presidentens stab, vilket han förblev 

fram till maj 1998 och chef för direktoratet för presidentens förvaltningsdepartement (fram till juni 1998). Hans 

företrädare var Alexej Kudrin och efterträdaren var Nikolaj Patrusjev, båda framtida framstående, men korrupta  

politiker och Putins medarbetare.  

Den 25 maj 1998 utnämndes Putin till förste vice chef för Rysslands presidentadministration och den 25 juli 

1998 utsåg Jeltsin Putin till chef för FSB och den posten innehade han till 1999. Han blev en permanent ledamot 

av säkerhetsrådet i Ryska federationen den 1 oktober 1998 och dess sekreterare den 29 mars 1999. Den 9 augusti 

1999 utnämndes Putin till en av tre förste vice premiärministrar. Senare samma dag blev han utnämnd av 

president Boris Jeltsin till tillförordnad premiärminister för den Ryska federationen … Putin var därefter 

president 2000-2004, 2004-2008 premiärminister 2008-2012 och president från år 2012 tills vidare …  
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MUST försöker genomskåda ryssarnas avsikter i vårt närområde.  

 

MUST arbetar oförtrutet i det nedrustade Sverige – vad betyder 150 man i pansrade fordon 

och 14 stridsvagnar på Gotland för en Putin.  

 

MUST presentera slutsatser för svenska svårövertygade och önskedrömmande – den svenska 

alliansfriheten har tjänat oss väl – synnerligen civila regeringsmedlemmar och riksdags-

ledamöter. Merparten av dessa ”bryr sig” inte.
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MUST vet gemene man föga om. Få har besökt Brunneby Musteri och än färre har brytt sig 

om den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens MUST. Snapsvisan Den nya nordiska 

balansen kan illustrera hur den aningslöse svensken ser på sin omvärld (Mel: Kovan går) 
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MEST fantasieggande för civilisten är spionromaner och spionfilmer, men spionage är det 

inte alltid fråga om. Underrättelsetjänst i statlig regi avser hot mot nationens säkerhet och dess 

vitala intressen. Den är oftast ”legal”. Sådan, som bryter mot internationell rätt, kallas ''illegal 

underrättelsetjänst''. Då kan man tala om spioner, dvs personal, som spionerar på en 

främmande makt inom dess territorium. Den landsman, som lämnar ut hemlig information om 

det egna landet, är inte spion, utan landsförrädare. Det var det, som ”spionen” Wennerström 

var – inte spion, utan för snöd vinnings skull förrädare av sitt land. Den som inhämtar 

underrättelser om främmande stat från internationellt vatten eller luftrum, till exempel från 

fartyg, flygplan och satelliter, spionerar inte utan bedriver legal underrättelseverksamhet. När 

svensk press benämner ORION ”spionfartyg” eller flygplanen på Malmen ”spionflyg”, är 

man fångad av agent 007- romantik. Det rätta begreppet är underrättelsefartyg – och de 

bedriver legal signalspaning. Vad MUST hemligaste del Kontoret för särskild inhämtning 

(KSI) sysslar med vete fan och ”fi, den fan” skall heller inte veta. Chef för Must är för 

närvarande generalmajor Gunnar Karlson, son till Motalas tidigare kommunalkamrer.  

Ingen av dem lär avslöja något om KSI.  

 

Så här i Putins värld hösten 2016 borde resultaten från generalmajor Gunnar Karlssons 

”MUSTERI” vara av minst lika stort intresse, som pressade äpplen och päron på Brunnebys  

– för dig, för riksdag och regering och MUST för pressen – den tredje statsmakten. 
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MUST ÅT FOLKET, skulle man kunna säga!   

                                                 
3
/ Läs Carl Björemans bok från år 2011 och häpna över med hur liten vishet världen styrs –  

Försvarets förfall – konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig (FOKK nr 29, Santerus Förlag). 

 

Läs även löjtnant Michael Moberg, Lieutenant (N) James Mashiri och Charly Salonius-Pasternak  

What if Russia demands a naval base in Finland or invades a Swedish island? (Facebook)  

 
4
/ Författare: Överste 1.gr Einar Lyth – om nedlagd svensk värnplikt  

5
/ I förkortad form är artikeln även lämnad till Östgöta Corren för publicering 

Finland fångar upp allt ryskt! Vilken tur! Vilken tur! 

Danmark tar sig an allt tyskt, eller hur, eller hur? 

Norge skyddar oss mot britter, vi kan lyss till fågelkvitter 

äta gott och ha det bra, i trygghet lilla nubben ta! 
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