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Inledning1

Det svenska ”västsamarbetet” har efter det
kalla krigets slut varit föremål för en om-
fattande debatt. Forskare och debattörer
har i vissa fall gått så långt att de hävdat
att det inte förelåg någon väsentlig skill-
nad mellan å ena sidan den svenska, å
andra sidan den danska och norska,
säkerhetspolitiken och att Sverige de facto
var medlem av NATO. I det relativt ny-
öppnade NATO-arkivet finns nu goda
möjligheter att forska i delar av det käll-
material som NATO:s olika organ har läm-
nat efter sig. Således går det att på grund-
val av detta material och föreliggande lit-
teratur göra en preliminär undersökning
av hur man inom NATO såg på Sverige i
viktiga säkerhetspolitiska och militära frå-
gor.

Syftet med denna uppsats är att be-
handla vilka bedömningar NATO gjorde
av Sverige beträffande för det första Sve-
riges strategiska betydelse, för det andra
Sveriges militära kapacitet och för det
tredje Sveriges intentioner i ett eventuellt

”She would not fight unless attacked”
Några kommentarer rörande NATO:s syn på Sverige 1949–1965

storkrig mellan öst och väst. Undersök-
ningen avgränsar sig av arkivtekniska skäl
tidsmässigt till åren 1949-1965. Jag har
lagt stor vikt vid att försöka identifiera för-
ändringar av NATO:s bedömningar över
tid.

Uppsatsen är disponerad enligt följan-
de. Först ges en allmän bakgrund till pro-
blemområdet. Sedan behandlas kort nord-
flankens och Skandinaviens relativa be-
tydelse i NATO:s planering jämfört med
centralfronten och sydflanken. Därefter
undersöks vilka mål Sovjet ansågs ha i
Skandinavien, hur NATO tänkte sig att
Sovjet skulle agera för att vinna kontroll
över Skandinavien och hur NATO ansåg
att Sverige kunde tänkas agera i ett sådant
fall. Slutligen presenteras resultaten av
undersökningen, och förslag på vidare
forskning ges.

Bakgrund
Då Atlantpakten bildades den 4 april 1949
var svenskt medlemskap överhuvudtaget
aldrig aktuellt. Hänsyn till Finland och den

1 Ett stort tack riktar jag till Olof Kronvall, Wilhelm Carlgren, Kent Zetterberg, Michael Ginér och
Charles Silva för värdefulla kommentarer till denna text.

av doktorand  Magnus Petersson

TIDSKRIFT
Debatt
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starka tradition av alliansfrihet och neu-
tralitetspolitik som länge präglat svensk
säkerhetspolitik var två tunga skäl till
detta. Bland västmakterna och särskilt i
USA sågs det svenska agerandet allmänt
som en moraliskt förkastlig isolationistisk
politik, och det tog flera år innan den ame-
rikanska politiken gentemot Sverige
kunde normaliseras.2

Att Sverige inte tydligt nog ansågs
deltaga i den demokratiska västvärldens
ideologiska mobilisering mot hotet från
kommunismen var en sak. Hur Sverige
agerade militärt och hur landet skulle ställa
sig i ett nytt storkrig mellan blocken en
annan. Från slutet av 1940-talet och fram
till mitten av 1950-talet var det få säker-
hetspolitiska bedömare som ansåg att
Skandinavien alls kunde försvaras utan ett
svenskt deltagande, vilket kan förklara
statsminister Tage Erlanders kommentar
i sina anteckningar i november 1949 om
att USA i Atlantpaktsdiskussionerna
”...måste vid det här laget ha klart för sig
att varje försvar av den skandinaviska
halvön var otänkbart utan Sverige”.3

Det var bara Sverige av de skandina-
viska länderna som hade någon vidare
militär kapacitet under denna tid. De
norska och danska försvarsmakterna var

mycket svaga, och det skulle ta lång tid
att bygga upp dem. De västliga stormak-
terna som hade rustat ned efter det andra
världskriget hade inte mycket resurser att
avdela till Skandinavien. Forskningen har
visat att västmakterna ville ha med Norge
och Danmark i Atlantpakten i första hand
av politisk-ideologiska skäl och i andra
hand av militära.4

Efter Koreakrigets utbrott i juni 1950
kom de militära och försvarspolitiska frå-
gorna i tydligare fokus inom den nys-
kapade västliga alliansen, eftersom man
ansåg att risk förelåg för ett kommunis-
tiskt utfall också mot Västeuropa. För-
svarskostnaderna som andel av USA:s
BNP tredubblades mellan 1950 och
1953.5  NATO-länderna rustade upp kraf-
tigt och började bygga upp ett gemensamt
kommandosystem med integrerade för-
svarsstyrkor för att skapa betingelser för
ett mer effektivt försvar av alliansens om-
råde. Till chef för det centrala allierade
högkvarteret i Europa, Supreme Head-
quarters Allied Powers Europe (SHAPE,
baserat i Paris), utsågs den amerikanske
generalen som hade lett den allierade inva-
sionen i Normandie i juni 1944, Dwight
D Eisenhower. I och med detta satte också
den militära uppbyggnaden och plane-

2 För en specialundersökning om de svensk-amerikanska relationerna under dessa år se Silva,Charles:
Keep Them Strong, Keep Them Friendly. Swedish-American Relations and the Pax Americana, 1948-
1952 Department of History, University of Stockholm, 1999.

3 Arbetarrörelsens arkiv (ARAB), Tage Erlanders arkiv, F VIII: 1, ”Försvarsförbundsförhandlingarna
1948 –1949”, vol 1, ”Minnesanteckningar ang nordiskt försvarsförbund 1947–1949” 1949-11-13.

4 Se t ex Tamnes, Rolf: The United States and the Cold War in the High North, Ad Notam, Oslo 1991
 s 43f.

5 Tamnes a a s 64.
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ringen på central och regional nivå igång
inom alliansen med större systematik och
målmedvetenhet än förut. Europakom-
mandot under Eisenhower delades in i fyra
geografiska underområden med varsin
regional stab: Nordkommandot med hög-
kvarter i Oslo,6  Centralkommandot med
högkvarter i Fontainebleu, Sydkomman-
dot med högkvarter i Neapel och Medel-
havskommandot med högkvarter på
Malta.

Den allierade försvarsintegrationen
och styrkeuppbyggnaden under dessa
formativa år skapade inte bara en större
försvarseffekt utan framkallade också en
dragkamp inom Europakommandot om
resurser, uppmärksamhet och priorite-
ringar. Centralfronten och Centralkom-
mandot skulle av naturliga skäl under hela
det kalla kriget anses som det strategiskt
viktigaste och vara det resursmässigt mest
prioriterade. Flankerna gavs en underord-
nad roll, eller som det uttrycks i ett NATO-
dokument från 1952:

Though the defence of Western Europe
would be greatly assisted by successfull
defence of Scandinavia and Southern Eu-
rope, the loss of either of these latter
would not make the task impossible. On
the other hand, should Western Europe
be over-run, the defence of Scandinavia
and Southern Europe would be seriously

jeopardised and the threat to the British
Isles would be very greatly increased.7

Oavsett det faktum att centralfronten med
sin befolknings- och industrikoncentration
självklart var det mest prioriterade områ-
det inom Europakommandot, var man sär-
skilt på norsk sida mycket missnöjd med
hur man inom NATO prioriterade nord-
flanken. Ett av de viktigaste målen för
Norge inom NATO fram till mitten av
1950-talet var därför att söka ”uppgra-
dera” nordflankens betydelse i den väst-
liga försvarsplaneringen, men man hade
inte mycket för detta. Nordflanken prio-
riterades lågt fram till ”det andra kalla kri-
get” kring 1980, då den sovjetiska upp-
byggnaden på Kolahalvön som pågått se-
dan 1950-talet slutligen framkallade mer
omfattande reaktioner inom västlägret.

De norska ansträngningarna i början
av 1950-talet för att skapa mer uppmärk-
samhet för nordflanken inom NATO be-
tecknas av norska forskare rent av som en
”kamp”. Det stod visserligen tidigt klart
att NATO i början knappast ens skulle
kunna försvara centralavsnittet utan sna-
rare tvingades planera för en kommande
frigörelse av – i stället för försvar av –
kontinenten, men det stod också klart att
sydflanken prioriterades högre än nord-
flanken och att något vidare allierat stöd
inte skulle kunna påräknas i norr. Ett mi-

6 För den som är specialintresserad av Nordkommandots uppbyggnad, utveckling och slutligen ned-
läggning rekommenderas Sandvik, Are (red): ”Headquarters Allied Forces Northern Europe 1951–
1994” AFNORTH Magazine, Oslo 1994.

7 NATO Archives (hädanefter NA), SG 13/23/DRAFT, 1952-07-21, ”Report by the international planning
team to the Standing Group on Strategic Guidance”.
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litärt brohuvud i Stavangerområdet på den
norska västkusten var vad man i början
maximalt räknade med att kunna hålla.
Inte förrän vid mitten av 1950-talet ansåg
man på norsk sida att NATO gav en till-
fredställande säkerhetsgaranti, vilket ska
sättas i samband med den allmänna upp-
rustning som då pågått inom NATO i flera
år, västsidans kärnfysiska slagkraft samt
återupprustningen av Västtyskland och
dess inträde i NATO år 1955.8

Bedömningar av Sovjets mål
och medel i Skandinavien
samt Sveriges agerande
Det organ inom NATO som fram till 1966
i den dagliga verksamheten fungerade som
övergripande planerings- och styrnings-
organ för de militära kommandonas
försvarsplanering var Standing Group
(SG) – med dåtida svensk terminologi
”militärkommitténs arbetsutskott” – base-
rat i Washington.9  SG låg organisatoriskt
under NATO:s militärkommitté och var
dess permanenta arbetsorgan. SG var sam-
mansatt av en representant från vardera
Frankrikes, Storbritanniens och USA:s
militärledningar, och utarbetade årligen
bl a bedömningar av den sovjetiska mili-

tära förmågan, vilka skulle ligga till grund
för de militära kommandonas försvars-
planering. I dessa kapacitetsbedömningar
gjordes också relativt detaljerade upp-
skattningar av hur Sovjet och dess allie-
rade kunde tänkas gå tillväga vid ett an-
fall mot NATO-området. I dessa doku-
ment, och i andra dokument som emane-
rar från NATO:s militära organ, finns in-
tressanta uppskattningar av Skandinaviens
strategiska betydelse och av Sveriges ka-
pacitet och intentioner.

Först och främst kan sägas att det inte
finns något i källmaterialet, som tyder på
att man inom NATO räknade med att
Sverige automatiskt skulle komma med i
ett nytt storkrig på västsidan. I ett tidigt
utkast till strategiska riktlinjer för den re-
gionala försvarsplaneringen inom NATO
från den 22 november 1949 placeras
Sverige i den grupp av länder som, till-
sammans med bl a Afghanistan och Irland,
sannolikt skulle förhålla sig neutrala ini-
tialt i ett storkrig, men  i alla fall ”…will
probably resist if attacked by the Soviet
Union”.10  Denna något reserverade håll-
ning från alliansens sida verkar ha föran-
lett de danska representanterna att under-
stryka att det var deras mening att det i

8 Se t ex Tamnes a a s 143–159 och Eriksen, Knut Einar; Pharo, Helge Øystein : Kald krig og internas-
jonalisering Universitetsforlaget, Oslo 1997 s 67–70.

9 Rörande dåtida svenska översättningar av NATO:s organs namn se Almgren, Carl Eric; Lorents, Yngve:
Atlantpakten under tio år, Utrikespolitiska institutet, Stockholm 1959, vilken f ö är en utmärkt fakta-
skrift på svenska om de första tio åren med NATO.

10 NA, SG 1/3, 1949-11-22, ”Note by the Secretary on Strategic Guidance for Regional Planning” s 5. Se
också MC 14, 1950-03-28, ”Strategic Guidance for North Atlantic Regional Planning” s 8 och DC 13,
1950-04-01, ”North Atlantic Treaty Organization Medium Term Plan” s 16. De senare dokumenten
finns också publicerade i Pedlow, Gregory W (red): NATO Strategy Documents 1949-1969 SHAPE,
Mons 1997.
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alla fall inte rådde något tvivel om att Sve-
rige skulle försvara sig med alla tillgäng-
liga medel om landet skulle anfallas.11

Den grundläggande utgångspunkten
förändrades dock inte i de av NATO utar-
betade och implementerade strategi-
dokumenten, även om det tydligt sägs att
det vore önskvärt om planerna för Norges
och Danmarks försvar kunde koordineras
med Sveriges ifall det var möjligt. Det
finns också belägg för att man på NATO-
sidan räknade med möjligheten av att
Sverige skulle bli medkrigförande på väst-
sidan, men utgångspunkten var alltså att
Sveriges intention bedömdes vara att för-
hålla sig neutralt såvida landet inte hade
anfallits.12  Den bild som dessa dokument
ger avviker alltså kraftigt från den tolk-
ning som flera deltagare i debatten om
svensk säkerhetspolitik har gjort efter det
kalla krigets slut, nämligen att Sverige
skulle ha varit en inofficiell medlem av
NATO.13

Tiden fram till cirka 1955
Trots NATO:s interna prioriteringar be-
träffande flankerna i förhållande till
centralfronten, skulle enligt NATO:s be-
dömningar i början av 1950-talet den
nordeuropeiska regionens strategiska be-
tydelse inte underskattas för försvaret av
Europa som helhet. Danmark ansågs inte
bara vara viktigt p g a östersjösunden utan
också som en bas för ett sovjetisk angrepp
på Sverige och Norge. Norge var viktigt
inte bara i sig utan också för upprätthål-
landet av det nordamerikanska under-
stödet till Västeuropa. En sovjetisk ocku-
pation av Norge skulle starkt underlätta
sovjetiska ubåtsoperationer, yt- och luft-
attacker mot de allierades kommunika-
tionslinjer i Nordatlanten och mot västsi-
dans strategiska baser, särskilt i Storbritan-
nien. Luftförsvaret av det sovjetiska
territoriet skulle också förbättras, om man
kunde bygga ut det i de skandinaviska län-
derna. Sverige tillmättes förvisso en stra-

11 NA, SG 13/6, 1949-12-20, ”Major General C Forslev, Liaison Officer for Denmark to the Standing
Group of the Military Committee to the Standing Group of the Military Committee” s 2. Se även
SGM-1666-53, 1953-11-06, ”Memorandum for the Standing Group on Meeting of Chairman, Stan-
ding Group, with Danish Chief of Defence, 1953-07-31”.

12 Se NA, MC 14, 1950-03-03 ”Report by the Standing Group to the North Atlantic Military Committee
on Strategic Guidance for the North Atlantic Regional Planning” s 8; MC 14/1 Final, 1952-12-09,
”North Atlantic Military Committee Decision on MC 14/1, a Report by the Standing Group on Strate-
gic Guidance, Note by the Secretary” s 8 och MC 14/2 (Revised), 1957-02-21, ”A Report by the
Military Committee to the North Atlantic Council on Overall Strategic Concept for the Defense of the
North Atlantic Treaty Organization Area” s 21 (även i Pedlow a a). Som exempel kan anföras att
Nordkommandot räknade med möjligheten att inkludera Sverige, om landet skulle bli medkrigförande,
vilket tidigare varit känt. Se NA, SGM-587-58. För tidigare referenser se Jølstad, Anders : ”Det tyske
problem” i Forsvarsstudier 5/1995 s 16.

13 För en översikt av den debatt som förts i Sverige på 90-talet om svensk säkerhetspolitik under det
kalla kriget, se Engelbrekt, Kjell : ”Den sjuttonde alliansmedlemmen” i Internationella studier 4/
1999 och Petersson Magnus: ”Vapenbröder? Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer under kalla
kriget” i IFS Info 5/2000.
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tegisk betydelse, men den hängde främst
samman med försvaret av Norge och Dan-
mark. Som en följd av landets ekono-
miska, industriella och militära styrka var
det en faktor av ”considerable impor-
tance” i varje regional försvarsplanering.
”[T]he full cooperation of Sweden, at
some later date, would greatly enhance the
defensive strength of the Northern Euro-
pean Region”. Vidare låg Sverige i vägen
för varje anfall mot Skandinavien österi-
från, och ryssarna ansågs inte kunna bortse
från möjligheten av ”…Sweden joining
the Northern Allies when Norway is
attacked”.14

Sovjets handlingsmöjligheter i Skan-
dinavien ansågs vara huvudsakligen två.
Antingen att, strax efter en öppning av en
stor västeuropeisk kampanj som förvän-
tades inkludera ett anfall på Danmark,
rikta ett överraskningsanfall mot Norge
söderifrån samtidigt med ett angrepp på
Nordnorge. Eller att, efter att ha ockupe-
rat Danmark, med diplomatiska medel och
militära påtryckningar försöka övertala
Sverige att vara neutralt för att sedan at-
tackera Norge eller, om svensk neutrali-
tet inte gick att uppnå, anfalla Norge och
Sverige samtidigt.15  Värt att notera är
alltså att ett sovjetiskt anfall på den skan-
dinaviska halvön i huvudsak bedömdes
komma söderifrån och ske i samband med

ett storanfall på Västeuropa, efter det att
Danmark ockuperats.

I det första fallet kunde Sovjet, under
förutsättning att det hade möjlighet att
minera Skagerack och Kattegatt och att
Sverige skulle förhålla sig neutralt, för-
väntas anfalla Norge kort efter en ocku-
pation av Danmark. Kraftsamlingen skulle
troligen utgå från Danmark mot Oslo-
trakten med maximalt fyra sjötran-
sporterade divisioner i kombination med
en amfibie- och luftoperation med 500-
1000 flygplan. En mindre och troligen
samtidig operation antogs komma från
Murmansk mot Narvik över havet med en
volym på cirka en division. Förmodligen
skulle de sovjetiska förbanden vara lätt ut-
rustade p g a begränsad transportkapaci-
tet och svåra terrängförhållanden. Risker-
na i en sådan sovjetisk operation skulle
vara västmakternas kontroll av de at-
lantiska sjövägarna till Norge, d v s den
norska försvarsmakten kunde få understöd
av allierade hangarfartyg och deras flyg-
stridskrafter, som då kunde använda även
norska flygbaser. En annan förväntad för-
del för försvararen var som nämnts ter-
rängen, som var lättförsvarad även med
relativt små styrkor.16

Om Norge och Sverige skulle anfallas
samtidigt skulle Sovjet sannolikt ändå
komma huvudsakligen söderifrån, men

14 NA, SG 20/2, 1950-03-13, ”Note by the Secretaries to the Holders of SG 20/2, Parts I and III” s 7 och
9.

15 NA, SG 20/2, March 13 1950, ”Note by the Secretaries to the Holders of SG 20/2, Parts I and III” s 32.
Se också DC 13, 1950-04-01 ”North Atlantic Treaty Organization Medium Term Plan” s 38.

16 NA, SG 20/2, 1950-03-13, ”Note by the Secretaries to the Holders of SG 20/2, Parts I and III” s 32f.
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också från norr genom Finland. Cirka nio
divisioner bedömdes kunna sättas in från
Danmark mot sydsvenska stränder och
sedan dela sig i en riktning mot Oslo och
en mot Stockholm. Stockholmsriktningen
kunde stödjas av tre sjöburna divisioner
över Östersjön. Högst fem divisioner an-
sågs kunna komma via Finland mot norra
Sverige och med en mindre avdelning rik-
tad mot Narvik. Sovjet ansågs också ha
kapacitet att sätta in upp till fem luftburna
brigader mot Norge och Sverige beroende
på vilka andra uppgifter man måste lösa,
och man kunde använda ungefär samma
volym luftstridskrafter som i ”Norgefallet”
(500-1000 plan). Om Sovjet valde detta
alternativ, skulle det vara mindre sårbart
mot ingripande från västsidan men å an-
dra sidan tvingas slåss också med Sverige,
vars defensiv kunde erbjuda stora svårig-
heter eftersom de många floderna kunde
utnyttjas som barriärer.17

Från norsk sida ville man till dessa
resonemang i slutet av mars 1950 påpeka
att man ansåg det vara sannolikt att Sov-
jet skulle välja att anfalla Norge och
Sverige samtidigt, eftersom man knappast

kunde blunda för möjligheten att Sverige
”…even under diplomatic pressure and
military threath, would remain inactive
with her relatively strong military forces,
while the encirclement and cutting-off
from the west…is being completed”,18  en
situation som har klara paralleller till Sve-
riges läge i juni 1940 och som fick ge-
nomslag i senare NATO-dokument. Själva
grundförutsättningarna med två sovjetiska
huvudalternativ för anfall mot den skan-
dinaviska halvön ändrades dock inte.19

De ovan refererade NATO-bedöm-
ningar som gjordes i början av 1950-talet
förändrades inte märkbart förrän i mitten
av årtiondet, beträffande vare sig Skandi-
naviens strategiska värde (som knappast
förändras alls under hela undersökning-
sperioden), den bedömda sovjetiska
insatskapaciteten mot området eller dessa
insatsers möjliga huvudriktningar.20

Tiden från mitten av 1950-talet
till 1961
Vid mitten av 1950-talet börjar dock
NATO-ländernas militära uppbyggnad
också i Östersjöområdet, som pågått se-

17 NA, SG 20/2, 1950-03-13, ”Note by the Secretaries to the Holders of SG 20/2, Parts I and III” s 34–35.

18 NA, MC 15/3, 1950-03-27, ”Note by the Secretary to the North Atlantic Military Committee on Proposal
by Norway to amend SG. 20/3, Page 24, Para. 73” s 2.

19 NA, DC 13, 1950-04-01, ”North Atlantic Treaty Organization Medium Term Plan” s 38.

20 Se t ex NA, SG 20/10, 1950-04-24, ”Note by the Secretary on the Estimate of Enemy Capabilities and
Possible Courses of Action”; SG 161/1, 1951-11-05, ”Note by the Secretaries to the Standing Group
on Estimate of Soviet Strength and Capabilities of NATO and Soviet Bloc Forces at present and in the
immediate future”, SG 13/23/DRAFT, 1952-07-21, ”Report by the international planning team to the
Standing Group on Strategic Guidance”; MC 14/1 (Final), 1952-12-09, ”Strategic Guidance” (även i
Pedlow a a) och SG 161/3, 1953-09-30, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1953–1956”.
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dan Koreakrigets utbrott, få synbara ef-
fekter i bedömningarna, d v s man ansåg
att svårigheterna för Sovjet i samband med
ett anfall mot Skandinavien generellt sett
hade ökat på både mark-, luft- och sjösi-
dan. Sovjet kunde också tänkas ha mer be-
gränsade mål i Skandinavien och i Fin-
land. Ett exempel på detta var att man me-
nade att Sovjet kanske bara skulle kräva
vissa specifika baser och vägar i Finland
och lämna befolkningscentra i fred. Även
om den finländska regeringen skulle gå
med på detta, var Sovjet tvunget att ta hän-
syn till att ”…the character of the Finnish
people is such that Soviet forces using
these routes and bases would almost cer-
tainly be subjected to guerilla warfare”.21

Fortfarande utgick man dock från två
möjliga sovjetiska handlingsalternativ,
d v s i ett av dem, ”Course One”, utgick
man från att Sveriges neutralitet skulle res-
pekteras. Men den sovjetiska sårbarheten
hade alltså ökat, inte minst p g a den star-
kare allierade kontrollen av Nordsjön och
Atlanten samt alliansens kapacitet kring
Östersjösunden. Allierad luftmakt från
hangarfartyg och från norska och brittiska
baser (samt det moderna svenska flygvap-
net i ”Course Two”), liksom allierade sjö-
stridskrafter (samt svenska i ”Course

Two”) i Östersjön, kunde försvåra de sov-
jetiska operationerna.22

Fördelarna för Sovjet med ”Course
One” skulle vara att partiell kontroll över
Östersjösunden erhölls, att marin- och
vissa flygbaser vid Atlantkusten skulle
säkras, att ett ökat djup i Sovjets luftför-
svar skulle erhållas, att allierade förstärk-
ningar i området skulle förhindras, att
Sverige skulle isoleras från väst och att
man skulle undvika fientligheter med
Sverige. Som nackdelar för Sovjet bedöm-
des att ett gap skulle lämnas i dess Öster-
sjöflank och i dess luftförsvarsnätverk, att
Sovjet inte skulle få full kontroll över den
svenska industripotentialen, att operatio-
nerna skulle bli mer sårbara för allierad
sjö- och luftmakt i området samt att det
skulle ge Sverige tid att mobilisera.23

Fördelarna med ”Course Two” sades
vara att det skulle erbjuda de kortaste och
mest direkta vägarna för ett sovjetisk an-
fall mot Skandinavien och Atlantkusten,
att ett angrepp över havet på Sydnorge och
Sydsverige skulle kunna ske samtidigt
med ett storanfall i hela Västeuropa och
därmed skapa överraskning mot Skandi-
navien, att det skulle ge Sovjet ökad kon-
troll över Östersjösunden, ge Sovjet mer
tid att färdigställa förvarningssystem och

21 NA, SG 161/6, 1954-03-22, ”Report by the Intelligence Committe to the Standing Group on The
Soviet Bloc Strength and Capabilities 1954–1958” s 8–9.

22 NA, SG 161/6, 1954-03-20, ”Report by the Intelligence Committe to the Standing Group on The
Soviet Bloc Strength and Capabilities 1954-1958” s 181–187. Se också SG 161/8, Part II, 1955-03-
18, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1955–1959” s 147–154.

23 NA, SG 161/6, 1954-03-22, ”Report by the Intelligence Committe to the Standing Group on The
Soviet Bloc Strength and Capabilities 1954-1958” s 188. Se också SG 161/8, Part II, 1955-03-18,
”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1955–1959” s 147–154.
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att tillfoga djup i sitt nordvästra område
samt ge Sovjet ytterligare flyg- och marin-
baser. Nackdelarna bedömdes vara att det
skulle skapa ytterligare sovjetiska åtagan-
den och inveckla Sovjet i strider med be-
tydande svenska sjö- och flygstyrkor, or-
saka förstörelse på svensk industri som
Sovjet antogs vilja ha intakt, och kräva att
Sovjet avdelade styrkor i Sverige och Fin-
land som skulle få kämpa mot gerilla.24

År 1956 förändrades NATO:s bedöm-
ningar temporärt genom att Sverige över-
huvudtaget inte antogs komma att anfallas
initialt utan först under ett senare skede
av fientligheter mot väst i ”A further
Campaign against Scandinavia”, då Dan-
mark och Norge redan tagits och Sovjet
kunde tänkas vilja slutföra härtagningen
av hela Skandinavien:

A campaign against Sweden could be
undertaken either by the Soviet forces in
northern Norway; or by those in southern
Norway and Denmark; or by seaborne in-
vasion across the Baltic; or by a combi-
nation of all three. Such campaigns could
possibly be undertaken as immediate con-
tinuations of the campaigns against nor-
thern or southern Norway and against
Denmark which have already been de-
scribed. But even should this occur, these

campaigns would still take place under
conditions which are unpredictable and
cannot therefore be usefully examined in
detail.25

De norska kommentarerna till detta do-
kument från SG bar på en avvikande me-
ning. Norrmännen menade att dokumen-
tet inte tog hänsyn till möjligheten att
Sverige skulle kunna anfallas i de initiala
skedena av ett nytt storkrig. Vidare ver-
kade det klart, ansåg man, att Sovjet i sin
strategiska planering måste räkna med
möjligheten att Sverige skulle bli med-
krigförande med NATO redan från bör-
jan: ”Therefore, they will have to concent-
rate sufficient forces in the Northwestern
area (and Finland) to be able to carry out
an attack against the Boden area in
Northern Sweden, even if they have not
themselves planned to do so in the initial
stages of the war”. De norska myndighe-
terna var av den uppfattningen att Sverige
borde diskuteras i samband med en sov-
jetisk operation mot Nordnorge,26  och året
därefter var de gamla skrivningarna till-
baka. I dessa skrivningar hade dock in-
förts ett element av förbehåll. Huruvida
Sverige skulle komma att dras in eller inte
berodde på Sovjets bedömningar rörande
”…the relative military advantages of such

24 NA, SG 161/6, 1954-03-22, ”Report by the Intelligence Committe to the Standing Group on The
Soviet Bloc Strength and Capabilities 1954–1958” s 189. Se också SG 161/8, Part II, 1955-03-18,
”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1955-1959” s 147-154.

25 NA, SG 161/9 (Part II), 1956-03-16, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1956–1960” s 145
–

150 (citat s 162).

26 NA, ”Enclosure I” to SG 161/9 (Part II), 1956-03-16, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities
1956-1960” s 3–4.
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a course as against the political disadv-
antages of violating Swedish neutrality”.27

Värt att notera i dessa bedömningar
från 1957 är också att de sovjetiska styrkor-
na som förväntades anfalla Nordnorge (i
”Course One” med Sveriges neutralitet re-
spekterad) antogs behöva använda fin-
ländskt territorium i tillägg till de styrkor
som förmodades komma från havet och
över den norsk-sovjetiska landgränsen.
Styrkorna ansågs fortfarande omfatta en
sjöburen division mot Narvik/Bodø och
två divisioner längs norra kustrutten, men
alltså också två via Finland. Sjöstridskraf-
ter från både Nord- och Östersjöflottan
kunde användas, och de taktiska flygstyr-
korna förväntades uppgå till cirka 650
jaktplan, 270 lätta bombplan, 60 spanings-
plan, 20 transportplan och 20 helikop-
trar.28

Rörande ”Course Two” – ”Campaign
against Norway and Sweden” – uppskat-
tades att ryssarna förutom ett anfall mot
Nordnorge, som sannolikt skulle komma
att företas i vilket fall som helst, skulle
kunna välja att angripa Sydnorge och Syd-
sverige söderifrån från Danmark och från
hamnar kring Östersjön. En kustinvasion
vid Stockholm och Sundsvall kunde också

tänkas, men var osannolik. Sovjet skulle
dock sannolikt göra en ytterligare stöt ge-
nom Finland mot Nordsverige, vilken se-
dan kunde sättas mot syd och nordväst.
Fortfarande kunde, under förutsättning att
Danmark först ockuperats, nio divisioner
från danska och nordtyska ilastnings-
hamnar sättas in mot Sydsverige. Om Sov-
jet skulle välja att samtidigt anfalla Oslo-
trakten skulle detta antal minska, d v s man
skulle ha max nio divisioner att spela med.
En svensk hamn skulle dock sannolikt tas
med luftlandsättningsförband, som skulle
komma utöver de nämnda nio divisioner-
na. Anfallet mot norra Sverige kunde ske
via Finland med fem divisioner initialt,
som sedan kunde öka till åtta. En del av
dessa kunde avdelas i Narviksriktningen.
Samma volym flyg- och marinstyrkor som
i ”Course One” kunde användas.29

Kring 1956-57 börjar också kärnva-
pen att komma med allt tydligare i bil-
den.30  Det står också klart att det var Nord-
norge och östersjösunden som ansågs vara
de viktigaste strategiska målen för Sovjet
och följaktligen dessa som förutsattes bli
prioriterade.31  Ett tydligt tecken på det
förra är att det från norsk sida år 1958 kom
kommentarer om att man (som ett tredje

27 NA, SG 161/10, Part 2,  1957-03-20, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1957-1961” s 179-
183, (citat s 183).

28 NA, SG 161/10, Part 2, 1957-03-20, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1957-1961” s 184–
187.

29 NA, SG 161/10, Part 2, 1957-03-20, ”The Soviet Bloc Strength and Capabilities 1957–1961” s 184–
187.

30 Se t ex NA, SGM 600/54, 1957-09-01, ”Capabilities Plan Allied Command Europe 1957 (Standing
Group Modified)”, ”Major Campaign NO.6. To Combat the Soviet Land Advice in Norway”.

31 NA, SG 161/11 (Final Decision), 1958-05-01, ”The Soviet Bloc Strength an Capabilities” s 139.
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alternativ till ”Course One” och ”Course
Two”) ville tillägga att Sverige, som självt
inte hade kärnvapen, skulle kunna bli ho-
tat med sådana i syfte att framtvinga tran-
sitering av sovjetiska stridskrafter genom
svenskt territorium, vilket naturligtvis
skulle få allvarliga konsekvenser för för-
svaret av Skandinavien. Man ville också
framtvinga att man inte trodde att fem till
åtta divisioner skulle vara tillräckligt mot
den starkt befästa svenska ”Bodenlinjen”.
Enligt norska bedömningar skulle Sovjet
behöva 18, vilket man ansåg skulle kunna
byggas upp i Finland på 3-4 veckor.32

Kommentarerna från Norge om att
Sverige skulle kunna tvingas ge vika för
kärnvapenutpressning återkom 1959: ”We
are still of the opinion that this alternative
should be taken into consideration”.33

Detta fick i följande års bedömningar den
effekten att formuleringen arbetades in,
men inte på det sätt som man på norsk sida
föreslagit utan mer som ett ingångsvärde
(ungefär som att Finland mot sin vilja

skulle tvingas släppa igenom en sovjetisk
framryckning): ”If Sweden were forced by
Soviet pressure to allow passage of Soviet
troops, this would facilitate attacks on
Norway”. Sedan kom de två vanliga ”fal-
len” – ”Attack against Norway with Swe-
dish Neutrality Respected” och ”Attack
Against Norway with Swedish Neutrality
Violated”. Det kunde också tänkas att
Sovjet skulle nöja sig med att ockupera
endast den del av Sverige som behövdes
för att uppnå full kontroll av Östersjö-
sunden.34

1962–1965
Från och med 1962 fasades Sverige sna-
rast stegvis ut SG:s studier, som i sina re-
sonemang om den möjliga händelseut-
vecklingen i Skandinavien blev mer kort-
fattade och kärnfulla. De sovjetiska må-
len i Skandinavien antogs 1962 vara att
så snabbt som möjligt säkra Östersjösun-
den och Nordnorge. Sovjet antogs över-
huvudtaget inte initialt förfoga över till-

32 NA, ”Enclosure I” to SG 161/11 (Final Decision), 1958-05-01, ”The Soviet Bloc Strength an
Capabilities” s 4.

33 NA, ”Enclosure 9” to SG 161/12 (Final Decision), 1959-05-01, ”Report by Standing Group on The
Soviet Bloc Strength and Capabilities” s 3. Det är möjligt att dessa resonemang har sin bakgrund bl.a.
i erfarenheterna av Sveriges handlingssätt i juni 1941, då man på svensk sida pressad av tyskarna
släppte igenom en tysk division på svenska järnvägar från Norge till Finland. En sådan debatt fördes
också i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1951 mellan utrikesministern och professor Israel
Holmgren. Se Utrikesfrågor. Offentliga dokument m m rörande viktigare svenska utrikesfrågor 1950-
1951, aktstycken utgivna av Kungl Utrikesdepartementet, Stockholm 1952 s 39. I Undéns svar sägs
att det enligt hans mening var självklart att ”…de svenska statsmakterna bjuder motstånd om under ett
kommande krig Ryssland skulle begära fritt genomtåg till Norge genom Sverige…”.

34 SG 161/13, (Final Decision), 1960-05-02, ”A Report by the Standing Group on The Soviet Bloc
Strength and Capabilities” s 152. Samma typ av resonemang förekommer sedan året efter. Se NA, SG
161/14, 1961-05-01, ”A Report by the Standing Group on the Soviet Bloc Strength and Capabilities”
s 52–54.
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räckliga markstyrkor för en samtidig at-
tack mot Sverige. När styrkor i ett senare
skede skulle kunna bli tillgängliga kunde
Sovjet välja att ta de delar av Sverige som
behövdes för att uppnå full kontroll över
östersjösunden, och rörande ett möjligt
sovjetiskt anfall mot Sverige används en-
dast mer allmänna resonemang om möj-
liga styrkeförhållanden: ”If the Soviets
moved against Sweden, as many as six
additional divisions could be employed
across Finland and four across the Baltic
Sea”.35

Året därpå, 1963, fokuserade man
ännu tydligare på Norge i resonemangen
kring ”Campaigns against the Scandina-
vian Peninsula”. Sovjet bedömdes kunna
angripa Norge från tre håll. För det första
genom att gå in i Nordnorge både direkt
och via Finland. För det andra in i Syd-
norge från Danmark och för det tredje
genom Sverige. Rörande det sista skriver
man kort och gott att detta  ”…would only
be possible if the Soviets either attacked
Sweden, which would require sizeable
land, air and missile forces, or if the
Soviets obtained permission for the pas-
sage of their troops through Sweden. It
would be some time before forces for
either eventuality became avaliable. An
attack through Sweden is not, therefore,

discussed any further in this estimate…”.
När styrkor blev tillgängliga i ett senare
skede, skulle dock Sovjet sannolikt anfalla
Sydnorge från Danmark enligt de gamla
resonemangen, och slutligen antogs att
”[t]he Soviet leaders might estimate that
they could gain their main objectives in
this campaign without violating Swedish
neutrality”.36  Samma resonemang åter-
kommer i bedömningarna från 1964 och
1965.37

”She would not fight unless
attacked”
De inledningsvis ställda frågorna kan be-
varas på följande sätt: under den under-
sökta perioden tillmätte inte NATO Sve-
rige i sig någon större strategisk betydelse.
För det första ansågs flankerna inom
NATO vara av underordnad strategisk be-
tydelse jämfört med de centrala delarna
av Europa. För det andra ansågs Sverige
inom nordflanken vara av mindre strate-
gisk betydelse än både Danmark och
Norge. Dessa bedömningar förändrades
inte mycket över tiden.

Rörande synen på Sveriges militära
kapacitet kan anföras att NATO under
hela undersökningsperioden ansåg denna
vara stor i ett skandinaviskt perspektiv,
och de svenska militära resurserna bedöm-

35 NA, SG 161/15, 1962-05-11, ”The Soviet Bloc Strenght and Capabilities” s 68f, citat från s 69.

36 NA, SG 161/16, 1963-05-06, ”A Report by the Standing Group on The Soviet Bloc Strength and
Capabilities” s 66-68 (citat s 68).

37 NA, SG 161/18, 1964-05-01, ”A Report by the Standing Group on Soviet Bloc Strength and
Capabilities” s 64-66 och SG 161/19, 1965-05-01, ”A Report by the Standing Group on Soviet Bloc
Strength and Capabilities 1965-1969” s 218-220.
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des kunna ge ett betydande bidrag till
NATO-försvaret. Mot slutet av under-
sökningsperioden bedömde NATO-sidan
att Sovjet vid ett storanfall mot Västeu-
ropa initialt helt enkelt inte hade tillräck-
liga resurser för ett samtidigt angrepp
också på Sverige, vilket säger något om
bedömningen av den svenska militära ka-
paciteten. Det tyder på att man inom
NATO i detta avseende resonerade på un-
gefär samma sätt som man i Sverige gjorde
beträffande den s k marginaldoktrinen.38

Rörande NATO:s syn på Sveriges in-
tentioner kan slutligen anföras att landet
förväntades förhålla sig neutralt men för-
svara sig om det anfölls. Möjligen kunde
tänkas att Sverige skulle gå med i ett krig
utan att ha anfallits, om landet riskerade
inringning, något som också dryftades i
Sverige i samtiden.39  Å andra sidan be-
dömdes Sverige mot slutet av perioden,
till följd av att landet inte hade egna kärn-
vapen, kunna bli föremål för sovjetisk ut-

pressning och förmås släppa igenom rysk
trupp på sitt territorium.

Undersökningen visar också att det
fanns en ganska god överensstämmelse
mellan NATO:s och Sveriges respektive
uppskattningar av Sovjets militära kapa-
citet. Det underrättelseutbyte som fanns
mellan Sverige och andra västländer kan
ha spelat en roll härvidlag.40  Det vore vär-
defullt om vidare forskning kunde klar-
lägga detaljerna kring detta utbyte och
dess betydelse för uppfattningar av Sov-
jetunionens kapacitet och intentioner i
såväl Sverige som NATO-länderna.

Ett annat resultat av denna undersök-
ning är att NATO räknade med att Sovjet
kunde och kanske också skulle välja att
anfalla Norge och Danmark utan att an-
falla Sverige. Dessa uppfattningar verkar
bli mer framträdande efterhand, i takt med
NATO-sidans militära uppbyggnad, och
mot slutet av undersökningsperioden ver-
kar man snarast ha räknat med att så skulle

38 Resonemang av detta slag brukar i Sverige betecknas ”marginaldoktrinen” eller den ”marginella
avskräckningen” och finns explicit uttryckta i svenska samtida försvarsbeslut och liknande. För en
översikt om detta se Agrell,Wilhelm: Alliansfrihet och atombomber Liber, Stockholm 1985 s 174ff,
Bo Hugemarks uppsats ”Försvar för neutralitet” i Hugemark, Bo (red): Neutralitet och försvar Militär-
historiska förlaget, Stockholm 1986 s 231f och Olof Kronvalls uppsats ”Hotet” i Wedin, Lars;  Åselius,
Gunnar : Mellan byråkrati och krigskonst Försvarshögskolan, Stockholm 1999 s 144ff.

39 Detta har bland annat berörts av Neutralitetspolitikkommissionen i Om kriget kommit…Betänkande
av Neutralitetspolitikkommissionen, Stockholm 1994 och Bengt Wallerfelt i studien Si vis pacem –
para bellum Probus, Stockholm 1999 s 131. I NATO-dokumentet NA, SGM 600/54, 1957-09-01
”Capabilities Plan Allied Command Europe 1957 (Standing Group Modified)”, ”Major Campaign
NO.6. To Combat the Soviet Land Advice in Norway” sägs också att det skulle finnas ”high probability
of combined action” med det svenska flygvapnet (s 7).

40 För svenska bedömningar rörande sovjetisk militär kapacitet, se t ex Wallerfelt a.a. För svenskt
underrättelseutbyte med andra västländer se t ex Palm, Thede: Några studier till T-kontorets historia
utgivna genom Evabritta Wallberg, Kungl Samf för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens
historia, Stockholm 1999
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bli fallet. Dessa NATO-bedömningar ema-
nerar dock från central nivå och är gan-
ska ”allmänna”. Det vore intressant om
vidare forskning kunde klarlägga hur man
mer i detalj såg på dessa frågor på lägre
nivåer, t ex inom Nordkommandot.

Det finns inte mycket som tyder på
att Sverige och NATO hade etablerat nå-
got mer omfattande och systematiskt dolt
samförstånd, samarbete eller liknande. Det
är en annan sak att man på NATO-sidan
kalkylerade med möjligheten att Sverige
kunde komma att bli medkrigförande på
västsidan och ansåg det önskvärt om de
skandinaviska ländernas försvarsplaner
kunde koordineras, eftersom Skandina-
vien i hög grad sågs som en sammanhäng-
ande operativstrategisk enhet. Den före-
liggande forskningen stödjer i stort sett
detta, d v s att det svenska militära samar-
betet med väst sköttes främst på bilateral
basis med NATO-länder – inte med
NATO som sådant. Såvitt känt omfattade
inte heller dessa kontakter någon form av

säkerhetsgaranti.42  Också här skulle vi-
dare forskning vara önskvärd.

Det verkar däremot klart att man på
svensk sida, inte minst tack vare Norge
och p g a allmänt ”läckage” från NATO,
hade detaljerade kunskaper om NATO:s
inre förhållanden och utveckling.43  Det
vore värdefullt om vidare forskning kunde
ytterligare klarlägga omfattningen och ka-
raktären av informationsutbytet mellan
NATO-länderna och Sverige. Det skulle
t ex vara intressant att undersöka i vilken
utsträckning förstahandsinformation om
NATO:s tänkande, planering o s v påver-
kade svensk försvarsorganisation och –
planering.

Att den västliga försvarsorgani-
sationen – liksom varje NATO-land för
sig – från början av 1950-talet var välvil-
ligt inställd till svenska önskemål om
materielköp och till utlämnande av olika
standardiseringsdokument och liknande,
gjorde med säkerhet att ett eventuellt sam-
arbete i kriser eller krig underlättades.44

41 Jfr Hugemark, Bo :”Nordatlanten och Norden – en krigsskådeplats” i KKrVAH 1982 särskilt s 37 (1.
häftet). Det omvända perspektivet kan här tilläggas, d v s att NATO-sidan för egen del inte ansåg sig
kunna kringgå Sverige på detta sätt. Se t ex Skogrand, Kjetil; Tamnes, Rolf: Fryktens likevekt: Atom-
bomben, Norge og verden. Tiden, Oslo 2001 s 198f.

42 För litteratur som behandlar förhållandet mellan Sverige och NATO se t ex Agrell, Wilhelm: Den
stora lögnen (Ordfront, Stockholm 1991); Om kriget kommit…och Petersson, Magnus: ”Sverige och
väst” i Wedin & Åselius a.a. Ett fåtal dokument tyder dock på motsatsen, d v s att Sverige samarbe-
tade militärt direkt med NATO, t ex att en svensk officer ska ha varit placerad i Second Allied Tactical
Air Force. Se NA, SG 283-56, ”Summary Record of a Meeting of the Standing Group Held at 10.30 on
Wednesday, 1956-06-27 in the Standing Group Conference Room The Pentagon” s 3.

43 Att ”läckagen” från NATO-mötena upplevdes som ett stort problem inom organisationen framgår bl a
av NA, PO/61/930, 1961-12-14, ”Leakages to the Press”. I dokumentet framgår att generalsekreterare
Dirk Stikker ansåg att det blivit omöjligt att säga något av värde på ministermötena ”…without the
fear that it will appear in the press a few ours later”.
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Sammanfattningsvis kan alltså anfö-
ras att frågan om hur Sverige skulle agera
vid ett nytt storkrig som berörde Skandi-
navien var ganska klar ur ett övergripande
NATO-perspektiv. Detta illustreras tydligt
av ett internt yttrande om svensk och fin-
ländsk försvarspolitk som gjordes av Nor-
ges ständige representant i NATO, Dag
Bryn, i februari 1952.45  Bryn skrev om
Sverige att ”[s]he would not fight unless
attacked”, men att landet oavsett detta
skulle binda betydande ryska styrkor och
därmed i praktiken ”…act as a flank guard
for Norway and, to a lesser extent, for
Denmark”.46  Detta kan inte anses vara lik-

44 Ett sådant perspektiv har anlagts bl a av Hans Weinberger i uppsatsen ”’Det rörde sig väl om ofarliga
ting’. Svensk neutralitetspolitik och synen på teknik” i Arbetarhistoria 4/1999. För NATO-dokument
som berör standardiserings- och materielfrågor i förhållande till Sverige, se t ex SG-SC-313, 1957-07-
29, ”Summary Record of a Meeting of the Steering Committee Held at 10.00 on Tuesday, 1957-07-29
in the Standing Group Conference Room The Pentagon”; C-R(63)71, 1963-12-12, ”Summary record
of a meeting of the Council, held at the Permanent Headquarters, Paris XVIe, on Wednesday, 4th
December, 1963, at 10.15 a.m.” och C-R(64)9, 1965-03-04, ”Summary record of a meeting of the
Council, held at the Permanent Headquarters, Paris XVIe, on Wednesday, 1964-02-26, at 10.15 a.m.”
och SG-SC-313,1957-07-29, ”Summary Record of a Meeting of the Steering Committee Held at 10.00
on Tuesday, 1957-07-23 in the Standing Group Conference Room The Pentagon”, daterad den 1957-
07-29.

45 Delar av denna PM har förut återgivits av Clas Barkman i artikeln ”Sverige i militärt Natosamarbete”
i Dagens Nyheter 1999-08-02.

46 DD(52)38, 1952-02-04, ”Defence and Foreign Policy of Sweden and Finland, Statement by the
Norwegian Deputy” s 3. Intressant i detta sammanhang är också att Bryn gjorde bedömningen rörande
eventuella förändringar av den svenska hållningen i framtiden att det verkar helt klart att ”…the more
military cooperation with Sweden is mentioned publicly, the less the likeliehood there is that it is
going to materialize. On this point the public utterness of the Conservative and Liberal Swedish
leaders have done more harm than good” (Ibid s 5, kursiveringarna är Bryns).

47 För en sådan uppfattning se bl a Tunander, Ola: ”The Uneasy Imbrication of Nation-State and NATO:
The Case of Sweden.” i Cooperation and Conflict 2/1999. För en generell kritik av detta synsätt se
Kronvall, Olof; Petersson, Magnus; Silva, Charles; Skogrand, Kjetil: “Comments on Ola Tunander’s
article ’The Uneasy Imbrication of Nation-State and NATO: The Case of Sweden’” i Cooperation and
Confict 4/2000.

tydigt med att Sverige automatiskt skulle
komma med på västsidan eller att det inte
fanns någon skillnad mellan å ena sidan
norsk och dansk, å andra sidan svensk, sä-
kerhetspolitik, under det kalla kriget.47

Slutligen kan anföras att vi börjar få
en ganska god bild av hur svensk säker-
hetspolitik utformades och uppfattades i
omvärlden på 1950- och 1960-talet. Det
vore nu önskvärt om större ansträngningar
än tidigare lades på vetenskapliga under-
sökningar om förhållandena under ”det
andra kalla kriget” under slutet av 1970-
och början av 1980-talet.
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Summary

Swedish military cooperation with the
Western powers and NATO during the
Cold War has been much debated since
the 1990’s. Researchers and others have
sometimes even equated Swedish security
policy with the Norwegian and Danish
security policies and claimed that Sweden
was a de facto member of NATO. The aim
of the present article is to study how
NATO estimated Sweden’s strategic im-
portance, military capacity and intentions
during the 1950’s and 60’s. The article is
based on primary material from the NATO
Archives in Brussels and recent research
on the topic.

The NATO documents, and previous
Norwegian research, indicate that the
Alliance did not attach any major strate-
gic importance to Sweden. Firstly, the
flanks were subordinated to the central
front. Secondly, within the Northern
Flank, Swedish strategic importance was
subordinated to both that of Norway and
Denmark. However, Swedish military
capacity was seen as substantial in a Scan-
dinavian perspective and Sweden could,
should it join the Allies, provide a major
contribution to the defence of Scan-
dinavia. Concerning Swedish intentions,

”She Would Not Fight Unless Attacked”
Some Comments on NATO’s Perception of Sweden’s Position in the Years
1949–1965.

by PhD Candidate Magnus Petersson

NATO expected this country to try to stay
neutral but defend herself if attacked. As
the Norwegian deputy to NATO, Dag
Bryn, put it in February 1952: ”[s]he
would not fight unless attacked”, but, Bryn
continued, the country would still ”…act
as a flank guard for Norway and, to a les-
ser extent, for Denmark”.

To sum up, this article argues that it
is not very likely that Sweden and NATO
established any ”secret security guaran-
tees” during the 1950’s and 60’s and, con-
sequently, Sweden´s  security policy can
not be equated with the policies of Norway
or Denmark. Surely, NATO saw a possi-
bility of Sweden becoming a comrade-in-
arms in case of a new major war and con-
sidered this prospect desirable. But it was
certainly not taken for granted; nor did,
as far as is known, the bilateral contacts
between Sweden and various NATO
countries include any security guarantees.

Finally, it can be said that a good
picture of both Swedish security policy
during the 50’s and 60’s, and of how this
policy was interpreted in the West, is
emerging. It would be desirable if more
research efforts focusing on the 1970’s
and 80’s were now made.


