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Provskjutning av Polaris A-1 från USS Abraham Lincoln omkring 1961.
Foto: www.navsource.org/R J Rutkowski/Mike Smolinski.
Kommendören i ﬂottans reserv Nils Bruzelius har i sin licentiatavhandling ”near friendly or
neutral shores.” The Deployment of the Fleet Ballistic Submarines and US Policy towards
Scandinavia (Marinlitteraturföreningen, hans.troedsson@fhs.se) framfört en tes om möjliga
avskjutningsplatser i krig och konsekvenser därav för svensk säkerhetspolitik. De följande
fyra artiklarna innehåller en debatt om denna tes.
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TIDSKRIFT
Debatt

”Alla ägg i en korg”

av lektor Kjell Engelbrekt

U

nder de senaste åren har en rad
undersökningar inom samtidshistoria och statsvetenskap preciserat
och modiﬁerat våra kunskaper om svensk
säkerhetspolitik under det kalla kriget. Nils
Bruzelius har författat en licentiatavhandling inom teknikhistoria med ﬂera direkta
beröringspunkter med samma tematik.
Arbetet saknar inte originalitet, men ger
emellanåt uttryck för anspråk som författaren inte kan leva upp till. Efter en kort
sammanfattning kommer jag nedan att
uppehålla mig vid problemställningen,
material och metod, litteratur, begreppen
”marginaldoktrin” och ”säkerhetsgaranti”,
samt slutligen göra ett preliminärt försök
att värdera arbetets vetenskapliga förtjänster och brister.

hur USA avsåg att använda den första
generationen av Polarisubåtar i vår del
av Europa. Ämnet är formulerat utifrån
tekniska egenskaper och taktiska överväganden i samband med eventuell insats
av Polarissystemet i ett andra skede av ett
kärnvapenkrig mellan supermakterna, och
utvecklar en hypotes om varför Sverige
kom att åtnjuta en så kallad ”säkerhetsgaranti” från och med 1960, och varför USA
stödde och delvis ﬁnansierade en upprustning av Norges ﬂotta.
Avhandlingen består av fem kapitel eller delar. Författaren kan sägas ha byggt
upp avhandlingen i form av en sekventiell
argumentationskedja där varje avsnitt
skapar förutsättningar för resonemangen i
nästa avsnitt. Det första kapitlet består av
ett antal deﬁnitioner, en översikt av tidigare litteratur på området och tillgängligt
material, samt vissa preciseringar och avgränsningar. Det andra kapitlet behandlar
bakgrunden till Polarissystemets framväxt
i den amerikanska försvarsmakten och
försvarsindustrin. Inte minst betonar författaren hur högt prioriterat programmet
var, eftersom det väsentligt ökade USA:s

Sammanfattning
Licentiatavhandlingen heter ”near friendly
or neutral shores.”The Deployment of the
Fleet Ballistic Missile Submarines and
US Policy towards Scandinavia, 19571963 och huvudtexten omfattar nittio
sidor inklusive fotnoter men då exklusive
appendix och referenser. Den handlar om
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kapacitet beträffande en så kallad andraslagsförmåga.
Kapitel tre och fyra är de två längsta
avsnitten, och utgör tillsammans mer än
hälften av textmassan. Det tredje kapitlet
beskriver i detalj de tekniska egenskaperna
hos systemet och de taktiska möjligheter
och svårigheter som dessa egenskaper
föranledde vid eventuell insats av Polarisubåtarna. Det fjärde kapitlet analyserar
USA:s säkerhets- och försvarspolitik gentemot Skandinavien med utgångspunkt i
de egenskaper och behov som förknippas
med Polarissystemet. Det handlar om den
”säkerhetsgaranti” som formulerades 1960
och skrevs om något 1962, samt om den
kraftiga upprustningen av den norska ﬂottan med amerikanskt stöd.
Därefter följer ett kort kapitel fem kallat ”How much did Sweden know”, vilket
bygger på uppteckningar och bandade
samtal med ﬂygvapenöversten och spionen
Stig Wennerström som författaren haft
tillgång till. Och allra sist ﬁnns en kort
sammanfattning av avhandlingen på en
och en halv sida.

submarines needed protection in this area
of operations. A convincing inquiry that
this was the case is necessary if the thesis
is to be accepted. With the main thesis
follows a secondary thesis, namely that
there is a connection between the US attention to the defence of the Scandinavian
countries and the operational needs of the
Polaris submarines. The unilateral security guarantee given to Sweden and the
Norwegian ship construction programme
are two distinct examples of this US attention” (s 13).

Det är för det första inte klart huruvida
en av de två teserna skall betraktas som
överordnad den andra, eller om båda är
lika viktiga att belägga. På sidan 18 får
man intrycket av att den senare tesen är
att betrakta som mer betydelsefull. Här
står att läsa att: “In this dissertation, the
enigmatic questions are the motives for the
US to grant Sweden a unilateral security
guarantee and Norway a new ﬂeet without
any services in return.” En annan tvetydighet gäller den ytterligare frågan om ”vem
som visste vad” i Sverige om Polarisubåtarnas påverkan på det strategiska mönstret
i Norden, och hur denna är relaterad till de
två teserna.
Det är för det andra uppenbart att tes 1
måste kunna besvaras jakande för att tes
2, liksom frågan om ”vem som visste vad”
i Sverige, skall bli meningsfull att undersöka. Tyvärr är de belägg som anförs till
stöd för tes 1 inte till den grad övertygande,
att en solid grund etablerats för att utreda
tes 2. På några ställen (men inte överallt)
tycks även författaren vidgå detta. I sam-

Problemställning
Formuleringarna beträffande avhandlingens syfte genererar enligt mitt synsätt
inte en entydig problemställning. Centralt
placerad i texten är följande syftesbeskrivning:
The basic idea of this dissertation, the
main thesis, is that the Polaris submarines’ area of operations was located close
to the shores of Scandinavia and that the

4-2007

64

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

som ställs överhuvudtaget kan besvaras,
inte minst om metoder och källmaterial
skapar förutsättningar för detta. Givet det
uttalade syftet att genomföra en empirisk
undersökning, om än en preliminär sådan,
är det högst osäkert om materialinsamlingen kan anses tillräcklig. En hel del
material och källor har studerats av författaren, delvis på plats i USA. Men det tycks
också ﬁnnas en del materialluckor beträffande vad som ﬁnns i såväl svenska som
amerikanska arkiv, i det senare fallet bland
annat dokumentationen mellan Nationella
Säkerhetsrådet och andra myndigheter.
Dessutom har uppenbarligen inga försök
gjorts att kontakta amerikanska navigationsofficerare och ubåtskaptener som
tjänstgjorde i början av 1960-talet.
I några fall kan även beskrivningen
av källbearbetningen göra en läsare betänksam genom att den är svepande eller
att ändamålet med att använda ett visst
material inte preciseras. Ett exempel på
en svepande formulering är att författaren
säger sig tagit del av ”a lot of oral history”
(s 21). Ett annat exempel är att författaren
beskriver de amerikanska National Security Archives som betydelsefulla, men att
urvalet som man som utomstående användare har tillgång till verkar godtyckligt (s
21). I så fall bör risken vara påtaglig att
material saknas just beträffande särskilt
känsliga delar av relationer till främmande
makt, inklusive Sverige och Norge. Enligt författarens egen utsago handlar det
i detta fall om en ”extremely well kept
secret”, som kan jämföras med den exakta
landstigningsplatsen i Normandie 1944.

manfattningen skriver t ex Bruzelius att
resultaten beträffande tes 1 är att betrakta
som preliminära (s 101). Längre ner på
samma sida verkar han dessutom tveksam
till att vi någonsin kommer att få veta huruvida Polarisubåtarna var tänkta att använda
Sveriges västkust som avskjutningsramp.
Vi får heller aldrig veta varför detta är så
osannolikt, annat än att det antyds att de
amerikanska dokumenten kanske aldrig
kommer att avhemligas.
I vetenskapliga sammanhang är det naturligtvis viktigt att vara noggrann med att
formulera exakt vilka anspråk en undersökning reser om verkligheten. I det här fallet
menar jag att avhandlingen i slutänden inte
lyckats belägga vare sig tes 1 eller 2 på ett
övertygande sätt, och än mindre frågan om
”vem som visste vad” i Sverige. Istället
anser jag att författaren rimligen kan göra
anspråk på att avhandlingen konstruerar
och lanserar en förhållandevis intrikat
förklaring till varför USA under en kort
tid i 1960-talets början intresserade sig
ovanligt mycket för Skandinavien. Mig
veterligt har denna förklaring, eller ens
denna typ av förklaring med utgångspunkt
i amerikanska militärstrategiska intressen,
aldrig utförligt diskuterats i forskningssammanhang.

Material och metod
Som författaren själv skriver är ”much documentation on deployment still classiﬁed”
(s 20). Den egentliga frågan är dock inte
om det ﬁnns möjligheter att beforska fältet
(research the ﬁeld), som författaren säger,
utan om de problemställningar och frågor
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Från samhällsvetenskaplig horisont saknas dock särskilt hänvisning till två typer
av litteratur. Dels ﬁnns ett antal arbeten
om amerikanska säkerhetspolitiska och
framför allt strategiska intressen i Norden.
Bland annat Mats Berdal, Kjetil Skogrand
och Rolf Tamnes har skrivit ﬂera viktiga
arbeten i detta fält. För egen del kan jag
också tycka att det ﬁnns beröringspunkter
med Ola Tunanders kontroversiella bok
från 2004, The Secret War against Sweden.
Den senare handlar främst om 1980-talet,
men om inte annat så är det ett av få arbeten tillgängliga på engelska och bör därför
kommenteras av andra forskare.
Den andra typen av litteratur är den om
svensk säkerhetspolitik, och som under
senare år berikats med ﬂera betydande
bidrag. Bäst känner jag själv till tre avhandlingar i historia som i detalj granskat
svensk säkerhetspolitik i relation till
Finland (Olof Kronvall), Norge (Magnus
Petersson), och förberedelserna för krigstida militärt samarbete med västmakterna
i allmänhet (Robert Dalsjö). Särskilt de
två sistnämnda har direkt bäring på denna
undersökning, liksom delar av Ekéusutredningen och Säkerhetstjänstkommissionens
rapporter.
Utifrån den senare litteraturen hade
författaren kunnat undvika vissa överdrivet generaliserande formuleringar kring
svensk säkerhetspolitik och olika institutioners och individers bidrag till denna.
Ett exempel är den endimensionella bilden
av utrikesminister Östen Undén som en
dogmatisk folkrättsjurist (s 63). För övrigt
borde de exakta teserna/frågorna hos Bru-

Källkritiska överväganden bör med andra
ord bli av avgörande betydelse inte bara för
hur materialet behandlas, utan huruvida ett
visst material alls skall anses användbart
för författarens syften.
Metodredovisningen kan för övrigt inte
betraktas som uttömmande, eller ens fyllig.
Sociologen Bruno Latours nätverksanalys
påstås ha begagnats, men det förblir oklart
exakt i vilka delar av avhandlingen denna
typ av analys tillämpas. En annan analysmetod som sägs komma till användning
benämns diskussionsanalys, men inte heller detta begrepp preciseras eller redovisas
närmare. För en till teknikämnet utomstående forskare är det inte oproblematiskt att
ta ställning i metodfrågor i ett arbete utfört
vid en avdelning i teknikhistoria, som i
olika avseenden kan antas prioritera andra
kvaliteter och krav än inom traditionell
samhällsvetenskap. Men den ensidigt tekniska bevisföringen på bekostnad av tydligt
redovisat källmaterial, samt avsaknaden av
en genomgång av alternativa förklaringar,
måste nog betraktas som licentiatavhandlingens enskilt största svaghet.

Litteratur
Detta leder mig över till frågan om vilken
litteratur och vilka teoretiska begrepp som
författaren funnit relevanta i sammanhanget. Forskningsöversikten i kapitel 1
är informativ men knapphändig, likaså
bibliograﬁn i slutet. Det här är förvisso
ingen doktorsavhandling och frågan är i
vilken utsträckning man med tanke på den
disciplinövergripande ansatsen kan ställa
långtgående krav på kringläsning.
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uppstod ungefär 1960 och hur ”man successivt ansåg det mer sannolikt att Sverige
skulle kunna stå utanför ett krig” (Kronvall
1999, citerad i Petersson 2003:199-200).
Magnus Petersson har också funnit en rapport från Försvarsstabens underrättelseavdelning från 28 mars 1962 och som säger
att: ”Med tillkomsten av Polarisubåtarna,
vilka får de bästa möjligheterna att nå de
mål som bedöms lämpligast i Ryssland från
positioner i Nordatlanten, har områdets betydelse för båda parter avsevärt ökat under
senare år” (Petersson 2003:195).
Det ter sig sålunda som att den tilltagande strategiska vikten, men också den
strategiska sammanflätningen mellan
svenska, nordiska och transatlantiska
intressen, bidrog till marginaldoktrinens
framväxt. Men i så fall bör väl följdfrågan
också vara huruvida författarens tes 1, om
den är riktig, ändå inte kan ha varit bekant
inom en snävare krets på Försvarsstaben. I
kapitel 5, som har till syfte att utreda frågan
om vem som visste vad, låter författaren på
oklara grunder påskina att detta var känt
endast av spionen Stig Wennerström (s 91).
Återigen saknar man en bredare inläsning
av nyare forskning om svensk säkerhetspolitik (se t ex Widén 2006).
Medan tes 1 är djärv slås läsaren med
andra ord av återhållsamheten vad gäller
författarens frågor kring den ”säkerhetsgaranti” som USA utfärdade gentemot
Sverige, och som fått stort genomslag i de
senare årens debatt. På sidan 18 skriver
författaren också om det märkvärdiga i
att USA ﬁnansierade uppbyggnaden av
den norska ﬂottan utan krav på motpresta-

zelius ha kunnat preciseras betydligt bättre
med hjälp av denna färska litteratur. En
uppenbar möjlighet att knyta an till nyare
forskning hade varit att bredda den övergripande problemställningen till att gälla
fredstida samarbete mellan amerikanska
och svenska marinen under det kalla kriget.
Bland annat Robert Dalsjö har funnit betydligt färre exempel på sådant samarbete
än på ﬂygområdet, och möjligen skulle
denna bild kunna nyanseras.
Ett närmande till den pågående diskussionen inom denna litteratur hade för all
del också kunnat understryka det originella
med Bruzelius teser. Normalt förväntar vi
oss att säkerhetspolitiska och strategiska
val används som utgångspunkt för operativa och taktiska sådana, och att tekniska
lösningar utformas för att lösa de uppgifter
man ställt. Säkerhetspolitik och strategi är
så att säga högst upp i begreppshierarkin.
Men här påstås – om det tillåts att jag
hårdrar resonemanget något – att tekniska
egenskaper hos Polarissystemet gav upphov till taktiska överväganden och operativa behov, som i sin tur ﬁck strategiska
och säkerhetspolitiska konsekvenser. Det
är potentiellt en intressant teoretisk insikt,
givet att författarens teser har fog för sig.

Marginaldoktrin & ”säkerhetsgaranti”
Författaren kan inte undvika att komma i
beröring med andra dimensioner av säkerhetspolitik och strategi, som i texten inte
utvecklas närmare. En omständighet som
tycks sammanfalla med Polarissystemets
barndom är marginaldoktrinens framväxt.
Olof Kronvall har beskrivit hur doktrinen
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tion. Givet att detta är så märkvärdigt som
författaren hävdar, bör denne inte vara mer
misstänksam mot påståendet om att bland
andra USA:s utrikesminister Christian
Herter lät sig övertygas om dessa ekonomiskt och eventuellt militärt kostsamma
förpliktelser utan motprestation?
Vore det på samma sätt inte mer logiskt,
om vi vågar oss på lite spekulation, att
en motprestation kom till stånd, och att
något därmed utlovades från svensk (och
möjligen norsk) sida? Och vore det inte
tänkbart att denna hemliga överenskommelse, som kanske inte fästes på papper,
utgjorde själva grundvalen för den så
kallade återförsäkring (Andrén 2002), eller livlina (Dalsjö 2006), som kom att bli
mytomspunnen i vissa försvarskretsar? Jag
menar att när vi nu ändå utvecklar djärva
teser, i likhet med den som endast grundas
på matematiska beräkningar och tekniska
egenskaper hos Polarissystemet, så bör väl
en sådan tanke inte vara alltför fjärran?
Just denna del av resonemanget, och som
kan extrapoleras ur Bruzelius avhandling,
är oavsett trovärdigheten i övriga resonemang tankeväckande eftersom den ligger
i linje med amerikansk pragmatism i andra skeden av det kalla kriget. Det skulle
samtidigt eventuellt innebära att färskvarustämpeln på denna ”säkerhetsgaranti”
möjligen gick ut redan 1963-64, i samband
med att en ubåt med längre räckvidd gjorde
den svenska västkusten mindre betydelsefull för USA:s andraslagsförmåga. Å andra
sidan ﬁnns empiriskt stöd för att riktlinjedokumentet gällde längre än så, vilket i
sin tur kastar en skugga på Bruzelius tes
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om en direkt och omedelbar koppling till
Washingtons maritimstrategiska intressen
(om inte upphovet till ”garantin” under
senare delen av 1960-talet rentav kom att
falla i glömska).
Framtida forskning kan förhoppningsvis bringa mer klarhet på denna punkt.
Precis som Ekéusutredningen och andra
undersökningar på detta område kommer
vi här tillbaka till den slående frånvaron
av alla slags empiriska bevis för ömsesidighet mellan USA och Sverige ifråga
om ”säkerhetsgarantin”. Var Stockholm
alls inte informerat, och Moskva likaledes
ovetande, tycks nämnda garanti närmast
kunna liknas vid ett tyst nyårslöfte som
den amerikanska administrationen gav
sig själv, och sedan antecknade för att inte
glömma bort om situationen i vår del av
världen skulle hetta till.
I så fall tycks det för övrigt som om vi
på senare tid tenderat att göra en alltför
stor affär av den historiska betydelsen
av denna ”säkerhetsgaranti”. Det innebär
inte att USA med eller utan NATO aldrig
kunde ha föreställt sig undsätta Sverige i
ett eller annat läge. Men det betyder att
detta knappast hade skett utan att man först
prövat frågan utifrån kort- och långsiktiga
politiska och militära egenintressen.

Sammanfattning av kritiken
Avslutningsvis vill jag sammanfatta de
mest framträdande förtjänsterna och
bristerna hos avhandlingen i några få
punkter. På plussidan vill jag nämna två
förtjänster. Författaren lyckas som sagt
med att lansera och göra relativt trovärdig
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en ny förklaring till USA:s strategiska
intresse för Skandinavien i början av 1960talet. Denna förklaring är originell, på
gränsen till fantasifull, men tilltron till
denna förklaring smittar i slutänden av
sig, och nyﬁkenheten hos läsaren väcks
mer generellt inför de maritimstrategiska
omständigheterna kring, och följderna av,
Polarissystemet införande. För det andra
menar jag att Bruzelius genom att ställa
frågor om svensk säkerhetspolitik utifrån
ett vidare militärstrategiskt, snarare än ett
(geo)politiskt perspektiv, indirekt bidrar
till att problematisera existerande tolkningar av den ”säkerhetsgaranti” USA
utfärdade 1960.
Frågetecknen på minussidan är dock
alltför många och alltför besvärande för
att denna ovanliga licentiatavhandling
skall lyckas komma väsentligt längre än
så. Någon övertygande bevisföring för
teserna presteras inte, och det beror dels på
en i ﬂera avseenden alltför snäv insamling

av material, liksom på en alltför begränsad
inläsning av relevant litteratur. I det senare
fallet består bristerna främst i litteraturluckor beträffande amerikansk (och även
sovjetisk) strategi och maritimstrategi i
Norden, samt de senaste årens forskning
om svensk säkerhetspolitik under kalla
kriget.
Mest beklagligt är dock att författaren
placerat ”alla ägg i en korg”. Teserna är
som sagt originella och djärva, men baksidan av samma mynt är att undersökningen
är av begränsat värde fram till det att de
kan beläggas med någon form av dokumentation, såsom är brukligt i traditionell
historie- och i samhällsvetenskap. Saknas
dylika empiriska bevis är det åtminstone
nödvändigt med en systematisk genomgång av rivaliserande förklaringar för att
stärka de egna teserna, i den mån man därigenom lyckas få alternativa förklaringar att
te sig mindre sannolika.

Referenslitteratur:
Andrén, Nils: Säkerhetspolitik Norstedts, andra upplagan,Stockholm 2002
Dalsjö, Robert: Life-Line Lost: The Rise and Fall ’Neutral’ Sweden’s Secret Reserve
Option of Wartime Help from the West Santérus International, Stockholm 2006.
Kronvall, Olof: Den bräckliga barriären: Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962
Försvarshögskolan, Stockholm 2003.
Petterson, Magnus: ”Brödrafolkens väl”: svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969
Santérus, Stockholm 2005.
Widén, J Jerker: ”The Wennerstrom Spy Case – A Western Perspective”, Intelligence
and National Security, vol 21, nr 6, December 2006, s 931-958.

4-2007

69

