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”Vad gör du nu
för tiden?”
Frågan i mobiltelefonen på väg till Universitetet följdes av ett möte på ett café i Stockholm några dagar senare. På den här tiden
gick det inte att söka till Särskilda skyddsgruppen, SSG. Kandidater blev istället tillfrågade och jag hade förmånen att erbjudas
möjligheten.

Titel: Tyskar och allierade i Sverige

Titel: Jag var Hitlers livvakt

Titel: Dödskalledivisionen

Lars Gyllenhaal

Rochus Mirsch

Leo Kessler

Lars Gyllenhaal presenterar ett stort antal
bilder som han under tjugo års tid arbetat
med att hitta i arkiv och i privata samlingar.
Bland annat presenteras här den första
bildserien som med säkerhet föreställer
transiteringen av Engelbrechtdivisionen
genom Sverige.
Tysk trupp gjorde över två miljoner genomfarter genom Sverige under andra världskriget. Mindre känt är att Tyskland i Luleå
fick upprätta en militär förrådsbas under
befäl av lokalt stationerad tysk militär och att
det första kompletta tyska förbandet som for
genom Sverige tillhörde SS, inte den vanliga
tyska armén. Åren då Sverige gjorde stora
eftergifter för Tyskland har hittills illustrerats
med väldigt få bilder, i regel en och samma
bild som dessutom inte föreställer det som
bildtexterna påstår.
Sporrad av dessa brister har Lars Gyllenhaal under drygt tjugo år samlat relevanta
bilder från privatpersoner och arkiv. Bland
annat presenterar han flera nya bilder av den
mest omtalade händelsen i Sverige under andra världskriget.
Visst var Tredje rikets krigsmakt närvarande i vårt land. Men bilderna av allierade
specialförband, "polistrupper" och flygare i
Sverige illustrerar att även den allierade närvaron i landet var mycket mer omfattande än
vad som allmänt antas, och kanske av större
framtida betydelse?
Lars Gyllenhaal har rosats för sina banbrytande böcker "Slaget om Nordkalotten" och
"Svenskar i krig".
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Om det sista levande vittnet berättar Rochus
Misch om sin tid som en av Hitlers närmaste
män. Efter att som ung soldat blivit sårad
vid fronten får han uppdraget att arbeta åt
Hitler, trots att han aldrig varit politiskt aktiv
eller ens medlem i det tyska nazistpartiet.
Misch vistas med Hitler på Berghof och
han reser med honom till östfronten. Han
var också en av de få som såg diktatorns
och Eva Brauns livlösa kroppar ligga hopsjunkna på en soffa i bunkern i Berlin. Och
det var till den tjugosjuårige SS-soldaten
Misch som Joseph Goebbels vände sig några
minuter innan även han begick självmord.
För Misch var lojaliteten med ”chefen”
självklar och han har idag inget dåligt samvete över detta – han menar att han bara
gjorde sitt jobb. Boken ger en personlig bild
av Führern och människorna kring honom.
Den är en viktig pusselbit i förståelsen av
hur nazismen kunde slå rot och utvecklas
och hur Hitler kunde fängsla både massorna
och sin närmaste omgivning.

Det här är andra boken i serien där vi får följa
Kuno von Dodenburgs uppdrag i SS-stormdivision Wotan. Med honom finns också den
skoningslösa generalen Geier och den cyniske
sergeanten Schulze, som börjar tappa tron på
nationalsocialismen. Kuno von Dodenburg
värvas redan som sjuttonåring till Berlins
Reitersturm, en frivillig kavallerienhet inom
SS. Efter tjänstgöring vid såväl Adolf Hitlers
livregemente och som officersaspirant vid SSkadettskolan i Bad Tölz, överförs han till
Himmlers stab med utmärkta vitsord.
Under inflytande av SS-generalmajoren
Gottlieb Berger, Himmlers främste rådgivare,
inspireras den unge von Dodenburg till att bli
en ny soldattyp; en blandning av jägare,
krypskytt och atlet – grunden för en topptrimmad, rörlig elitarmé. Denna gång skickas
Europas tuffaste enhet, SS-stormdivision
Wotan, på ett till synes omöjligt uppdrag
gentemot den sovjetiska arméns elitsoldater.
Deras uppgift blir att säkerhetsställa
invasionen av Ryssland och bereda väg för
Operation Barbarossa.
Von Dodenburg har blivit befordrad till
kapten och utsätts för hårda prövningar när
divisionen går in i fiendeland.
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Som femtonåring bestämde jag mig för att
bli kustjägarofficer, vilket ledde till först
värnplikten som gruppchef och sedan reservofficersutbildningen. Nu var det dags att
som löjtnant för andra gången göra en riktad satsning mot en tjänst i uniform.
Under det kommande halvåret fokuserade
jag enbart på två till fyra mils löpningar med
lätt packning, styrketräning, simning, cykling, repetition av teori och marschträning
med tung ryggsäck. Varje veckoslut tog jag
tåget från Stockholms central, klev av på öde
stationer och började nöta landsvägarna
Berghaus-säcken på ryggen. Under nätterna
blev det övernattning i bivack.
Satsningen fungerade. Utbildningen startade
med att vi ställde in oss i ledet bredvid de
värnpliktiga fallskärmsjägarna för att påbörja
den grundläggande hopputbildningen.
Stående rullningar med lätt böjda knän utomhus och sedan upp i selen i hopphallen.
När vi väl bearbetats tillräckligt bland sågspånen väntade istället hopptornet och sedan Hercan, där några minuter i luften över
Flugebyn varvades med betydligt längre väntan intill startbanan på F 6.

Titel: Operation Nordvind

Kaj Karlsson
Operation Nordvind är en spänningsroman
som bygger på författarens egna erfarenheter som reservofficer utbildad vid kustjägarna och SSG. Boken tar upp aktuella
frågor om samhällets sårbarheter, konsekvenserna av Sveriges ökade militära och
politiska engagemang samt EU:s relation
med Ryssland.

Kaj Karlsson är utbildad kapten och ekonomie magister med mångårig erfarenhet av
strategiska samhällsfrågor, utredningar och
analys. Han har ett starkt engagemang för
krisberedskap och samhällets sårbarheter
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Jag lämnade Karlsborg efter utbildningen
och återvände till civila studier. Sedan många
år har jag en civil karriär varvad med skrivande och är aktuell med Operation Nordvind, en spänningsroman om en f d officer
vid SSG och en kvinnlig analytiker som dras
in i en jakt på terrorister med tusentals
svenska liv som insats.
Jag skriver även artiklar på: aldabergr.se
med fokus på krisberedskap och samhällets
sårbarheter, ett område som också tar fasta
på den grundläggande drivkraft jag tror
många av oss delar: att värna enskilda och
samhället.
Kaj Karlsson
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