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diskussion
& debatt

Simon Moores’ artikel torde vara täm-
ligen onjutbar för alla dem som inte 

har läst min artikel ”unilaterally if neces-
sary” publicerad i Tidskrift i Sjöväsendet 
(1/2008). Det är dock bra att Simon Moo-
res och jag inför Handlingar och Tidskrifts 
kunniga läsekrets får tillfälle att fortsätta 
den åtminstone för oss två så intressanta 
debatten.

Den frågeställning saken gäller är föl-
jande;

Vilket var motivet till den ensidiga och 
hemliga säkerhetsgaranti som USA år 1960 
utfärdade till Sverige?

Garantin tillkom för att stärka försvaret 
av NATO-länderna Danmark och Norge 
hävdar Moores. Detta är felaktigt anser 
jag. Försvaret av Danmark och Norge 
hade inget med saken att göra. Motivet till 
garantin var ett starkt och uttalat behov av 
att skydda de vid svenska västkusten grup-
perade Polarisubåtarna.

Polarisubåtarna var ett vedergällnings-
vapen. Om Sovjetunionen anföll USA 
med kärnvapen skulle robotar avfyrade 
från de osårbara ubåtarna slå tillbaka med 
förödande kraft. Då Sovjetunionens ledare 

Nikita Chrustjev vid den här tiden ständigt 
hotade med att lägga det kapitalistiska 
USA:s städer i grus och aska, upplevdes 
behovet av ett vedergällningsvapen som 
akut. Den första generationens strategiska 
ubåtar byggdes rekordsnabbt och den för-
sta versionen av roboten, Polaris A-1 som 
var avsedd för teknisk utprovning, över-
lämnades till US Navy i färdigt skick.

Anledningen till att de strategiska ubåtar-
na grupperades i Skagerrak var robotarnas 
korta räckvidd. Västkusten är den del av 
det salta världshavet, lämpligt för grupper-
ing av ubåtar, som ligger närmast Moskva. 
Området är dessutom nautiskt skyddat, lätt 
att försvara och geografiskt åtskilt från 
Norska havet där starka flottstyrkor vid 
ett eventuellt krig skulle bedriva offensiv 
ubåtsjakt efter sovjetiska ubåtar. 

För att hotet om vedergällning skulle 
vara trovärdigt och därmed avskräckande 
måste ubåtarnas osårbarhet vara garante-
rad. Då det inte ansågs uteslutet att sovje-
tiskt ubåtsjaktflyg i händelse av krig skulle 
flyga över Sverige för att anfalla de vid 
västkusten grupperade ubåtarna, drev den 
amerikanske marinchefen uppfattningen 

Säkerställd vedergällning

Av Nils Bruzelius
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att USA skulle försvara Sverige ”unilate-
rally if necessary”. Om allt detta och lite 
till har jag skrivit i min licentiatsavhandlig 
som jag gav den i mitt tycke passande 
titeln ”near friendly or neutral shores”, ett 
citat från en av Polarissystemets grund-
handlingar.

Jag har visserligen aldrig hävdat att 
mitt citat skulle vara något avgörande 
bevis för att ubåtarna avsågs grupperas på  
västkusten, men då Moores tar upp frågan 
finns det anledning att sätta in citatet i sitt 
sammanhang. 

Efter det att marinen fått tillstånd att 
påbörja Polarisprojektet gav marinchefen 
amiral Arleigh Burke ut direktiv för hur 
han ville att projektet skulle genomföras. 
Detta hemliga direktiv utgörs av ett missiv 
och en rapport med titeln; ”Introduction of 
the Fleet Ballistic Missile into Service”. 
Direktivet distribuerades enligt dess sänd-
lista till alla ledande flaggmän inom den 
amerikanska flottan. 

Den beslutsavsikt som marinchefen ger 
uttryck för i sitt direktiv är att dessa ubåtar 
ska byggas på tid och inom budget. Inga 
fördyrande eller fördröjande prestandakrav 
ska ges tillåtelse att påverka projektet. 
Ubåtarnas uppgift är strategisk avskräck-
ning. De ska inte strida mot andra fartyg 
och de ska inte heller utsättas för fara. 
Eventuella brister i ubåtarnas skydd och 
prestanda åtgärdas genom att de kan ope-
rera (can operate) i skyddade vatten ”near 
friendly or neutral shores”. Det vill säga 
man avsåg lösa tekniska problem genom 
taktisk anpassning. 

Eftersom Moores inte vill eller kan argu-

mentera i sak, ställer han sitt hopp till det 
lilla ordet ”can”, ett ord han tolkar på sitt 
egna personliga sätt. Moores påstår, uppen-
barligen på fullaste allvar, att ubåtarna inte 
behövde mer än rutinmässiga prestanda ef-
tersom de; ”were able to patrol or capable 
of patrolling off the coasts of ‘friendly or 
neutral’ countries”. Nu var det ju inte för 
patrullering som ubåtarna byggdes, utan 
för avskräckning från i förväg bestämda 
operationsområden. Det viktiga ordet är så-
ledes inte ”can” utan ”operate”. Den mest 
logiska tolkningen av direktivet är således 
att; Då ubåtarna i händelse av krig kunde 
operera i väl skyddade operationsområden, 
nära vänliga eller neutrala kuster, behövdes 
inga extraordinära prestanda. 

Jag har frågat Moores tidigare och gör 
det igen. Om det inte var det neutrala 
Sveriges västkust man avsåg med ”neutral 
shores” i detta sammanhang, vilken kust 
var det då? 

I en doktorsavhandling, som blev god-
känd, har Moores redovisat sin egen hypo-
tes. Jag har tidigare påpekat att Moores inte 
har hänvisat till något dokument som stöd 
för denna sin åsikt. Jag har full förståelse 
för att han upplever detta påpekande som 
störande, men faktum kvarstår, i doktors-
avhandlingen finns ingenting som stödjer 
antagandet att garantin till Sverige utfär-
dades med avsikt att förbättra säkerheten 
för Danmark och Norge. 

I den nu aktuella artikeln söker Simon 
Moores stöd för sin hypotes i en CIA-
rapport från 1952 med titeln Sweden’s 
Position in the East-West Conflict. Jag är 
mycket förvånad över att han åberopar 
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denna rapport, ty jag har svårt att tänka 
mig ett dokument som är mer förödande 
för den åsikt han företräder. 

Rapporten i fråga är åtta sidor lång och 
den är skriven av personer med mycket 
goda kunskaper om de politiska och mi-
litära förhållandena i Sverige under tidigt 
1950-tal. Rapporten fastställdes av the 
Intelligence Advisory Committee den 20 
mars 1952. Den klassificerades som ”Top 
Secret” och det finns ingen sändlista. I rap-
porten konstaterar man att det svenska fol-
kets vilja att med vapenmakt försvara sitt 
land är hög. Vidare anser man att svenska 
armén visserligen är stor men den är ”semi-
trained” och har betydande materiella 
brister. Svenska flottan däremot anses vara 
väl lämpad för kustförsvar och flottan kän-
netecknas vidare av gott sjömanskap, god 
materiell status och disciplin. Flygvapnet 
uppges vara det näst starkaste i Europa med 
över ettusen operativa flygplan. Dokumen-
tets centrala slutsats är, föga förvånande, 
att Sovjetunionen vid ett eventuellt krig 
torde undvika att anfalla Sverige.1 

Det finns ingenting i rapporten som ens 
antyder att USA ensidigt skulle förbereda 
något militärt stöd till Sverige i händelse 
av krig, än mindre redovisas några tankar 
på att utfärda en garanti. 

När man i Washington skrev denna 
rapport var Stalin fortfarande i livet och 
Koreakriget ännu inte avslutat. Efter Sta-

lins död 1953 påbörjade den nye ledaren 
Nikita Chrustjev omfattande reduktioner 
av den sovjetiska armén och flottan till 
förmån för de strategiska robottrupperna. 
Därmed minskade det konventionella mi-
litära hotet mot Sovjetunionens randstater, 
även för de i Norden, där bland annat 
Sverige under 1950-talet moderniserade 
och stärkte försvaret. Det nukleära hotet 
mot den amerikanska kontinenten ökade 
däremot under perioden 1952-1960. 

Från september 1959 fram till det att 
spionplanet U-2 sköts ned den 1 maj 1960 
inföll en period av avspänning i det kalla 
kriget. Det var under denna period som 
USA:s nya politik gentemot Skandina-
vien, inkluderande den första versionen 
av ensidig säkerhetsgaranti till Sverige 
formulerades. Att det politiska ledarska-
pet i Washington under början av år 1960 
skulle ha uppvärderat ett tidigare ignorerat 
sovjetiskt hot mot Norge och Danmark via 
Sverige håller jag för osannolikt. 

Det dokument Moores nu åberopade 
stödjer på intet sätt hans hypotes. Om 
man vid den tid då Stalin var vid liv och 
Koreakrigets utbrott var i färskt minne 
inte ansåg att det var militärt nödvändigt 
att stödja Sverige för att skydda Norge 
och Danmark, varför skulle man då göra 
en annan bedömning vid en tidpunkt då 
de militära förhållandena i Skandinavien 
så påtagligt hade förbättrats.

1  Den engelska texten är följande; “In event of war in circumstances substantially as at present, we believe 
that the USSR would seek to by-pass Sweden in its invasion of Norway.“ Arméns representant i kommit-
tén som nog var den som bäst insåg vilka svårigheter Sovjet hade att övervinna vid ett anfall mot Sverige 
önskade i en fotnot en ännu tydligare skrivning. Att detta är den cetrala slutsatsen framgår av att man här 
använder sig av första person pluralis, ”we”, resten av slutsatserna är författade i tredje person.
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I april 1960 var den tidpunkt, då de 
första Polarisubåtarna skulle nå operativ 
status, nära förestående. Då de inlednings-
vis skulle operera i skandinaviska vatten 
fanns det nu anledning att ompröva USA:s 
politik gentemot dessa länder. Den hemliga 
säkerhetsgarantin till Sverige diskuterades 
ingående och fastställdes slutgiltig av 
president Eisenhower den 10 november 
1960. En vecka senare avseglade den 
första Polarisubåten mot sitt väl skyddade 
operationsområde.

Avslutningsvis vill jag tacka Moores 
för allt det arbete han lagt ned för att be-
visa ett av mig gjort antagande. Jag antog 
nämligen, utan att kunna leda det i bevis, 
att säkerhetsgarantin till Sverige var unik 
och att inget annat alliansfritt land i Europa 
åtnjöt något liknande. Moores har genom 
sina efterforskningar visat att det inte finns 
någon liknande i skrift nedtecknad och 

fastställd garanti. Han påstår visserligen 
att diverse uttalanden från olika personer 
tyder på att Sveriges garanti inte skulle 
vara unik. Nu är det så, inom denna del av 
historieforskningen, att oavsett vilken åsikt 
man företräder går det att hitta minst en 
amiral, general, flygmarskalk, diplomat el-
ler politiker som vid något tillfälle gjort ett 
uttalande som man kan hävda stödjer ens 
åsikt. De av Moores anförda muntliga käl-
lorna har sålunda begränsat värde. Den av 
Moores framförda åsikten, att USA skulle 
vara beredd att starta ett kärnvapenkrig för 
att försvara den kommunistiska diktaturen 
i Jugoslavien, finner jag remarkabel. Jag 
rekommenderar honom varmt att fortsätta 
studera och utveckla denna hypotes. 

Författaren är kommendör och fil lic. Han 
är verksam på Försvarshögskolan.


