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Inledning
I denna bok tar jag upp ett antal centrala forskningsteman inom området
Sveriges försvar och säkerhet under de senaste 200 åren. Det gäller från
Napoleonkrigen över 1900-talet till dagens Sverige, som nu främst agerar i
internationella insatser efter det kalla krigets slut. Tonvikten ligger på utveck-
lingen under 1900-talet. Sedan 1990 har jag verkat som forskare och lärare
vid Militärhögskolan-Försvarshögskolan (MHS/FHS) och har främst forskat
om krigsåren 1939-45 och om det kalla kriget med fokus på Sverige, Norden
och Nordeuropa. (Projektet Sveriges försvar och säkerhet, SFS). Från 2003 leder
jag forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) i en sam-
verkan mellan Försvarshögskolan och Kgl Krigsvetenskapakademin och Kgl
Örlogsmannasällskapet. Några uppsatser är nya, övriga är omarbetade och
nedkortade.

Huvudsyftet är att dra upp de långa linjerna i Sveriges säkerhetspolitiska
balansgång i Europa från Napoleonkrigen till idag. Jag vill visa och analysera
vad jag kallar den neutrala småstatens försvarsdilemma, d v s en mycket
tydlig tendens under den långa fredsepoken från 1814 att satsningar på för-
svaret har kommit för sent i förhållandena till kriserna och krigen. Här kan
man tala om en nästan konsekvent dålig träffbild vilket medförde att Sverige
var militärt svagt under skandinavismens svåra kriser 1845-72 och under de
två världskrigen. Däremot uppnåddes en god försvarseffekt efter dessa kriser
och storkrig, men även dessa blev övergående. Samma sena, fördröjda effekt
uppnåddes på nytt under åren 1991-96 genom förstärkningar av det svenska
försvaret när världen nedrustade efter det kalla kriget. Den effekten har nu till
stora delar gått till spillo genom försvarsbesluten 2000 och 2004 med efterföl-
jare. Invasionsförsvaret och krigsorganisationen är nu nedlagda. Sveriges nya
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insatsförsvar är klent med små resurser 1997-2007. Även detta är ett svenskt
historiskt mönster som nu har upprepats. Resultatet har ofta tidigare blivit ett
underskott i säkerhet och en osäker tillvaro i ett Europa fyllt av konflikter och
krig.

Min huvudtolkning är att Sverige säkerhetspolitiskt maximalt har
utnyttjat sitt strategiska läge för att bevara sin fred i alla väder. Samtidigt
har försvaret, främst av inrikespolitiska orsaker, släpat efter och har varit
svagt i kriser. En pragmatisk utrikespolitik och ett lågt risktagande, med för-
sörjningen och handeln i centrum, även under Europas krig, har varit en svensk
säkerhetspolitisk linje med stor framgång. Militärt har det varit sämre då för-
svaret inte har varit starkt när det verkligen behövdes. Utformningen av den
militära strategin som ett säkerhetspolitiskt instrument har ofta varit vag, främst
genom politikernas bristande intresse, delvis genom militärens avskärmning på
området och tendens att främst syssla med operativataktiska frågor. (Militärens
roll var rådgivande men utnyttjades sällan). Det svenska försvaret har dock hela
tiden ytterst varit en sista livförsäkring vars värde har växlat.

Idag är det säkerhetspolitiska läget bättre för Sverige än på mycket länge.
Märkligt nog har landet samtidigt lagt ned nästan hela sitt nationella försvar,
där bara smärre expeditionsstyrkor för internationella insatser tycks återstå. Den
militära nedrustningen som genomfördes åren 1997-2007 är den största
under hela epoken 1814-2007. Sveriges yttre säkerhet är nu god, men den
nationella militära beredskapen och uthålligheten svag. (Inom armen finns år
2007 hemvärnet och ett insatskompani i Skåne, resten är avsett för utlandet.)
Sverige försvaras främst av Sverige och landet kan knappast lita på EU-NATO-
hjälp i alla lägen. Sverige lever därför naivt farligt då fredsinsatser i världen inte
ökar säkerheten på hemmaplan. Sverige behöver ett godtagbart hemmaförsvar.
Det hade gått att bygga på delar av invasionsförsvaret, men den chansen är nu
förbi.

Det kloka Sverige kommer på nytt att bygga upp ett nationellt försvar på
hemmaplan, det är min prognos och min tro. Under tiden 1814-2000 hade
det nationella försvaret högsta prioritet; efter 2000 är det främst internationella
insatser som gäller, men pendeln kan på nytt svänga. Vår säkerhet har ökat efter
det kalla kriget, men EU är ingen säkerhetsgaranti och varje land, även Sverige,
måste kunna försvara sig själv. Låt oss inte göra nya misstag; historien ger oss
här en god tankeställare.

Stockholm i april 2007

Professor Kent Zetterberg, FHS/MVI
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Den svenska krigsmaktens
organisation och utveckling
under 1000 år — en böljegång
Vikingatid och medeltid
Den svenska krigsmakten växte fram med bildandet av det svenska riket på
1000-talet då sveaväldet förenades med det götiska området under en gemen-
sam kung. I sveaväldet, med Uppland som huvudbygd, vilade den militära
organisationen främst på ledungsflottan, i vilken de fria männen ingick med
sina skepp. Till detta kom olika former av folkuppbåd för att möta yttre hot.
Flottan leddes av sveakonungen i Uppsala och bestod av skepp och folk från
bygderna vid Östersjön och Mälaren. Havet var den stora förbindelsevägen
medan obygderna hindrade samverkan mellan de olika landsdelarna. Genom
uppodling och nya vägar förbättrades dock kommunikationerna under med-
eltiden. Detta bekräftades genom Eriksgatan, i vilken den nyvalde kungen for
genom riket och fick trohetsförsäkringar.

Vid slutet av 1200-talet skedde stora förändringar i det svenska rikets mili-
tära organisation. Ledungsplikten avskaffades och ersattes av skatter medan
folkuppbåden förlorade i betydelse. Det världsliga frälset — adeln — etablerades.
Mot krigstjänst till häst fick adeln skattefrihet för sina gods. Detta bekräftades
genom Alsnö stadga 1279, som gav kungen bättre möjligheter att styra den
militära organisationen i landskapen, bl a genom riksborgar.

Inbördeskrigen i Sverige på 13- och 1400-talen mellan kungamakten och
stormän ledde till folkuppbådens återkomst, främst under Engelbrektsfejden
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1434-36. Engelbrekt skapade taktiska förband av bondeuppbåden och dessa
förstärktes av ryttarfölen  från adeln.

Härarna följde vanligen Eriksgatans sträckningar, där vägarna och fästena
fanns. I slaget vid Brunkeberg den 10 oktober 1471 besegrades den danska
unionshärens tunga ryttare och värvade fotsoldater av Sten Stures (d.ä) land-
skapsvis ordnade fotförband och rytteri. Denna organisation var en nyhet. De
nationella bondesoldaterna och rytteriet besegrade den tunga riddarhären, vilket
sedan blev en tendens i hela Europa.

Vasatid och stormaktsstid

Även GustavVasa (1523-60) genomförde sitt befrielsekrig mot Danmark 1521-
1523 med hjälp av bondehären. De många bondeupproren under hans regim
gjorde dock att han främst byggde sin nya militära organisation på värvat krigs-
folk, främst från utlandet. Efter Dacke-fejden 1542-43 beslutade sig Gustav
Vasa dock för en ny organisation genom det s k knektehållet. Dessa bildade en
kunglig här och rekryterades från landskapen genom en ständig krigstjänst.
Infanteriet indelades nu i .flinikor under ledning av en hövitsman. Fänikorna
var en föregångare till landskapsregementena. Större delen av soldaterna i krig
utskrevs genom beslut av riksdagen. Adeln fortsatte att prestera rusttjänst till
häst. En nationell örlogsflotta byggdes även upp. Denna kom ständigt att skifta
i styrka och sammansättning, beroende på vilka resurser som kunde läggas
på sjörustningarna, underhållet och utbildningen. I krig forcerades dessa, i
fredstid inträffade ofta nedgångar. För Sverige som sjönation var flottan alltid
central, militärt skyddade den hemlandet och säkrade transporter.

Erik XIV (1560-68) sammanförde de pikförsedda fänikorna till regementen,
vars flanker skyddades av skyttar. Till detta kom gårdsfdnikan, härens elitför-
band som skulle vara en slagklubba och stormtrupp i striden. Rytteriet inde-
lades nu i landskapsfanor, som stred i fyrkanter, försedda med lans och spjut,
pistol och värja.(Anfall skedde med blanka vapen ofta i s k karakoll). Även
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artilleriet utvecklades, men var ännu mycket trögrörligt. Bristen på dugligt befäl
var länge en stor svårighet.

Karl IX (1598-1611) sökte bygga en ny här med permanenta förband med en
bestämd manskapsstyrka. Detta misslyckades men kom att fullföljas av sonen
Gustav II Adolf (1611-32), en av krigskonstens stora genom tiderna. Han skapade
under 1620-talet en ny svensk härorganisation, som var internationellt ledande
och kom att bestå i Sverige fram till 1901. I 1634 års regeringsform fixerades
armen till 8 kavalleriregementen och 23 infanteriregementen. En stor del var land-
skaps- eller länsregementen.

Infanteriregementena bestod av 8 kompanier som fördelades på 2 bataljo-
ner. Nästan samtliga länsregementen som tillkom 1634 ägde bestånd till 1925
års nedrustningsbeslut, dvs i nästan 300 år. De gamla ryttarfanorna avskaf-
fades och ryttarna var nu till stor del bönder, som fick avdrag på skatten. Både
knekt och ryttare skulle enligt Gustav Adolfs bestämmelser ha ett hemman som
boställe, det s k äldre indelningsverket.

En stor del av armen togs dock ännu ut genom utskrivningar. Till detta
kom värvade, utländska trupper, vilka utgjorde huvuddelen av armen i Tyskland
under det trettioåriga kriget.(Främst tyskar och skottar). Artilleriet och forti-
fikationen fick nu en fast organisation, en svensk vapenindustri skapades och
officersutbildningen blev mer professionell. Örlogsflottan blev en av de största
i Nordeuropa och inledde en lång kamp om maktställningen i Östersjön med
främst Danmark och Nederländerna, senare Ryssland.

De svenska armeerna och vapnen vann många segrar under stormaktstiden
1611-1718: t ex under det trettioåriga kriget (Breitenfeld, Lätzen, Wittstock,
Jankow, Prag),och under de karolinska kungarna Karl X Gustav (1654-60),
mot Polen och Danmark, Karl XI (1660-97) mot Danmark (Lund 1676) och
under Karl XII (1697-1718) mot Danmark, Polen och Ryssland (segrar 1700-
09 fram till nederlaget vid Poltava 1709).

Under Karl XI tillkom det ständiga knektehållet efter alla lokala klagomål mot
utskrivningssystemet. Rytteriet rekryterades genom adeln och rusthållare, främst
storbönder. Detta s k yngre indelningsverk ägde bestånd till 1901 års försvarsbe-
slut. Officerarna och manskapet blev nu bofasta. Den indelta armen räknade
ca 45000 man vartill kom ca 25000 man värvad trupp, främst vid livgardet,
artilleriet och gränsgarnisonerna.

Under det stora nordiska kriget 1700-1721 tvingades dock Karl XII (stupad
i Norge 1718 vid Fredrikshald) att genom värvningar öka fältarmens styrka.

I slutet av detta europeiska storkrig var Sverige i krig med alla sina grannar.
Sveriges främste allierade var Frankrike, men båda länderna tvingades till reträtt.
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Stormaktstiden krävde enorma skatter och blodsoffer av det svenska folket men
även i form av värvad utländsk trupp. Forskare har beräknat att ca en halv mil-
jon soldatliv förlorades under de svenska fanorna under 100 år, 1620-1720,
varav merparten kom från det svenska riket, sannolikt drygt 300 000 man.

Karl XII:s likfärd. 1718. smb.nu.

Segrar och nederlag

Några strategiskt och politiskt viktiga svenska militära segrar fram till 1814 var
till sjöss: Bornholm 1565 ( nordiska sjuårskriget, amiral Jakob Bagge), Femern
1644 (mot Danmark) och Svensksund 1790 (Gustav III:s ryska krig) och till
lands Narva 1581 (mot Ryssland), Riga 1621 (Gustav II Adolf mot Polen),
slagen vid Breitenfeld 1631 och 1642 (Trettioåriga kriget), Lund 1676 (mot
Danmark), Mina 1701 (mot Polen-Sachsen), Fraustadt 1706 (mot Sachsen-
Ryssland), Helsingborg 1710 (mot Danmark) och Södra Stäket 1719 (mot rys-
sarna vid infarterna mot Stockholm).

De största nederlagen på slagfälten för de svenska trupperna var Kirkholm i
Baltikum 1606 (Karl XI förlorade mot Polen ca 8000 man), Nördlingen 1634,
ca 10000 stupade och fångar, Poltava 1709( ca 7000 stupade, 20000 fångar
efteråt), Villmanstrand 1741 (ca 2000 i förluster mot Ryssland), Sveaborg 1808
(en svensk garnision på ca 7000 man kapitulerar mot Ryssland) och slaget vid
Sävar i Västerbrotten 1809 (förluster på ca 1000 man).

Ny organisation men lägre slagkraft efter 1721
Under frihetstiden och den gustavianska tiden (1718-1809) utgjorde de indel-
ta trupperna armens kärna, vartill kom värvade trupper. Flottan delades nu i
örlogsflottan och skärgårdsflottan (den stora och lilla flottan) med Karlskrona
och Sveaborg som huvudbaser. Av de ca 100.000 man trupper riket ställde upp
år 1808 var endast hälften fältdugliga. Underhållsproblemen var stora och för-
svarskostnaderna tog stora delar av statsbudgeten. Resultatet blev Finlands för-
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lust 1809. Kronprins Karl Johan (den franske marskalken Bernadotte, svensk
kung 1818-44) blev nu från 1810 Sveriges räddare. Han grep makten ome-
delbart, rustade landet och moderniserade krigsmakten och ändrade snart helt
Sveriges säkerhetspolitik genom en allians med Ryssland och Storbritannien
mot Napoleon och Frankrike (1812 års politik). Karl Johan satte in den svenska
armen i slutkriget mot Napoleon 1813-14 men sparade denna som en strate-
gisk reserv som chef för Nordarm&I (segrarna vid Dennewirz, Grossbeeren och
Leipzig 1813). Endast mindre delar sattes in i striderna. I stället gick kronprin-
sen och armén mot Danmark-Norge, vann smärre segrar 1813-14 (Bornhöft,
Norge) och nådde sitt mål att få en union mellan Sverige och Norge 1814 som
ersättning för förlusten av Finland. (Svenska Pommern fick Danmark)

En lång nedgång på 1800-talet bröts
Efter Napoleonkrigens slut 1815 fortsatte den gamla krigsorganisationen att
gälla i stort. Inom armén bestod det gamla indelningsverket till 1901, varvid
stamtruppen kompletterades med värvade trupper och beväringar efter behov.
Den långa fredsepoken gjorde att satsningarna på armen och flottan efterhand
gick ned till en låg nivå.

Inom sjöförsvaret diskuterades tidvis om "den stora flottan"(linjeflottan)
skulle dras in, men resultatet blev att den reducerades och kompletterades med
ett kustförsvar (skärgårdsartilleri, fortsättningen på armens flotta, från 1901
kustartilleriet, från 1990-talet amfibiestyrkorna). Från 1880-talet byggdes
dock en ny pansarbåtsflotta ut och även moderna torpedfartyg, vilket gjorde
att Sverige hade ett relativt gott sjöförsvar under de två världskrigen liksom
under det kalla kriget (Artillerifartyg, torpedfartyg, ubåtar, minförsvar). Den
svensk-norska unionen 1814-1905 ledde inte till något omfattande militärt
samarbete, även om vissa samövningar förekom och hotbilden från Ryssland
uppfattades som gemensam vid sekelskiftet 1900.

Övningstiden för stam och beväring inom armen var länge mycket låg på
1800-talet (sommarläger vid övningsplatser) och utökades först 1901 till all-
män värnplikt med minst 6 månaders tjänstgöring. Officerskårens utbildning
förbättrades mot slutet av 1800-talet, främst genom reformatorn general Hugo
Raab (1830-1881), skaparen av Krigshögskolan och Generalstaben men även
genom den nya Sjökrigsskolan.

Sverige deltog i fredsbevarande operationer vid det dansk-tyska kriget 1848-
51 och den svensk- norska förenade flottan uppträdde till Danmarks skydd
liksom under det dansk-tyska kriget 1863-64. (Sea Power Projection). Sverige
var nära att dras in i Krimkriget 1853-56 på Storbritanniens och Frankrikes
sida mot Ryssland (mål att vinna Finland åter), men planerna skrinlades. Kung
Karl XV (1859-72) lovade den danske kungen hjälp 1863 i ett krig om Slesvig-

5



Konsten att överleva

Holsten, ("Han kommer och med honom hela den svenska armen") men fick
sin egen regering emot sig och tvingades avstå. (Svenska frivilliga gick ut i liten
skala).

Utvecklingen under 1900-talet: den väpnade neutraliteten

Först 1892 och 1901 beslutade riksdagen om nya härordningar med en värn-
pliktsarnd, nya specialtruppslag och en avskrivning av indelningsverket. Arm&I
utökades till sex armsfördelningar. Sverige lyckades bevara sin fred och neutrali-
tet under hela 1900-talet som det enda landet i östersjöområdet — Nordeuropa.
Under det första världskriget 1914-18 byggdes armen ut ytterligare med sex
reservfördelningar och flottan fick en upprustning, bl a genom nya tunga ytfar-
tyg, kallade Sverigeskeppen. Kustförsvaret byggdes ut, särskilt kring Stockholm,
Karlskrona och västkusten. Sverige var ganska väl rustat under det första världs-
kriget och följde kriget på distans.(Neutralitetsvakt). Inga stora militära pådrag
ägde rum.

1925 års nedrustningsbeslut reducerade armen till fyra fördelningar, men
nu tillkom ett självständigt flygvapen. Arm&I räknade nu följande regementen
och kårer: infanteri 21,artilleri 9, kavalleri 4, ingenjörsträngtrupper m fl 8 för-
band.Marinen räknade 2 kustartilleriregementen, kustflottan och lokalstyrkor.
1936 årsförsvarsbeslut innebar en tioårig upprustningsplan. Vikten av den stora
svenska försvarsindustrin visade sig nu, bl a kunde de svenska varven producera
moderna krigsfartyg av alla typer, Bofors, Volvo, Ericson m fl firmor stod för
stora delar av armås behov och en svensk flygindustri byggdes upp (SAAB).
Stora svagheter kvarstod dock länge vad gällde pansarvapnet, tungt artilleri och
krigsflyget (jakt, attack, bomb, spaning).

Under det andra världskriget skedde en stor upprustning av försvaret, men
armens organisation bestod i stort. Nya truppslag var signaltrupperna, 4 pansar-
regementen och 7 luftvärnsregementen och kårer samt hemvärnet. Flygvapnet
kom att räkna 16 flottiljer med tonvikt på bomb- och jaktförband. Marinen
utökades kraftigt, både i fråga om det fasta kustförsvaret och rörliga enheter,
främst inom kustflottan. Ca 20000 officerare utbildades, ett rekord. Under det
kalla kriget (ca 1947— 1990) bibehölls en stor svensk försvarsorganisation med
grund i krigsårens beredskap. Krigsorganisationen räknade länge ett trettiotal
armébrigader, en stor marin (ytattack, ubåtar, KA-förband) och ett slagkraftigt
luftförsvar.

Flygvapnet genomgick en snabb utveckling och räknades på 1950-talet till värl-
dens fjärde flygvapen i storlek.(Jakt och attack, SAAB systemen 29, 32, 35, 37,
39).

Det svenska invasionsförsvaret till lands och till sjöss fick nu stöd av ett
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Saab 32 Lansen

starkt flygvapen med ett stort antal jakt- och attackdivisioner utspridda över
landet. Flygvapnet gynnades teknologiskt av västmakterna, som gärna såg att
Sverige hade denna starka sköld mot östblocket under Sovjetunionens ledning.
Marinen moderniserades avsevärt och fick atombombssäkra baser längs kus-
terna (Muskö) och kustförsvaret var starkt.

Flottan gick från "kryssarepoken" på 1940/50-talen till "jagarepoken" på
1950/70talen över till den lätta flottan med tonvikt på kustkorvetter, robotfar-
tyg och ubåtar från 1970-talet och framåt. Robotsystemen byggdes ut inom alla
tre försvarsgrenarna och blev slagkraftiga (SAAB och import) och ersatte efter-
hand äldre vapensystem. Med introduktionen av Sjörobot 15 fick den svenska
flottan från 1980-talet en avsevärt ökad kapacitet och kunde nu övergå till en
taktisk offensiv i sin planering.Från 1970-talet reducerades dock försvarsansla-
gen och antalet förband minskade, främst inom marinen och flygvapnet. Ännu
när kalla kriget slutade 1990/91 bestod armen av drygt 20 armsbrigader och
flyg och flotta hade en stor numerär. Tanken var att den stora försvarsmakten
skulle räcka till att försvara hela landets yta och att en fiende skulle mötas långt
ut över havet om landet angreps. Under 1990-talet fortsatte ominriktningen
mot "ett mindre men spetsigare fOrsvar". Genom försvarsbesluten 2000 och 2004
avskaffades det svenska invasionsförsvaret och ersattes av kraftigt bantat "insats-
försvar" med internationellt inriktade styrkor, främst för krishanteringsuppgif-
ter. Gustav II Adolfs länsregementen försvann till sist efter nästan 400 år.

Det svenska försvaret lades nu helt om från det stora mobiliserade massför-
svaret, invasionsförsvaret, baserat på folkförsvaret och pliktlagar och utspritt
över hela landet, till en litet, mer professionellt insatsförsvar. Numerären har på
pappret nedgått från över en miljon mobiliserade soldater till ca 60-70000 sol-
dater, varav ca 30000 inom hemvärnet som består som en skyddstrupp. Stående
insatsförband med marknadskontrakt är en dyrbar försvarsform, som Sverige
tidigare avvisade. Nu är den i stort införd och ger som resultat det minsta för-
svar Sverige har haft i modern tid. En förutsättning är en bestående avspänning
i det svenska närområdet, där EU och NATO nu helt dominerar. Sverige och
Finland gick in i EU 1995 men står utanför NATO.
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Kvar finns år 2007 en liten svensk försvarsmakt, bestående av en arme på 8 -
10 bataljoner och specialförband, en liten men modern flotta (Smygekonceptet,
ytattack, minröjning, ubåtar) och amfibieförband, medan det fasta kustförsva-
ret är nedlagt. Dessutom skyddas luftrummet av ett relativt stort flygvapen med
ca 100 flygplan JAS.(Av 204 levererade JAS behövs idag bara hälften). För inter-
nationella uppgifter (FN, EU, NATO) ställer Sverige i ökad grad upp med stabs-
officerare, skyttekompanier, militärpolis, ingenjörs- och minröjningsförband,
spaningsflygplan och transportplan Hercules. Den civilmilitära samverkan i
krishanteringsuppgifterna växer alltmer liksom det internationella samarbetet.

Uppgiften 2007-08 fokuseras nu på att till EU:s förfogande ställa en Nordisk
stridsgrupp under ledning av Sverige, en stående insatsstyrka med strategisk
luftkapacitet på 1500 soldater som inom 10 dagar skall kunna vara på plats i
krisområden. Därutöver återstår få militära förband för nationellt försvar idag.
(Hemvärnet, insatskompanier). Den svenska krigsorganisationen lades ned
1998 och en strategisk paus proklamerades. Först år 2006-07 har en lång-
sam återtagning börjat. (Idag ca 10000 officerare och värnpliktiga tillgängliga).
Marinen och flygvapnet kunde tackla denna turbulens medan armén hamnade
i "ett fritt fall". Resultatet är att armen, som ännu vid försvarsbesluten 1992
och 1996 tillhörde en av de stora i Västeuropa, idag endast är en skugga av sitt
forna jag. Sett i ett tusenårsperspektiv har den svenska krigsmakten(från 1970-
talet omdöpt till försvarsmakten)alltid utvecklats i främst en nationell kontext.
Sverige har dessutom alltid haft goda förutsättningar för försvar, landvägen och
till sjöss, och har i sin historia utnyttjat detta på allehanda sätt. Landet har i
praktiken aldrig ockuperats av fiender och främmande makter trots svaghetspe-
rioder som kommit och gått. Historiskt är vi nu åter i en klar svaghetsperiod för
det svenska försvaret, som har haft svårt att finna sin roll efter det kalla krigets
slut. Serien av olyckliga nedrustningar, försök till återtagning och svag militär
styrka i krislägen och krig är inte självklart slut idag.

Historien har en obehaglig tendens att upprepa sig för Sveriges del.
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Sverige och drömmen om
Finland och Norden under
1800-ta let
— Några reflexioner om skandinavismen, det nationella uppvak-
nandet i Finland och Sveriges relationer till Finland och Ryssland
1809-1917.

Syftet med denna uppsats är att ge en allmänhistorisk och en mer säkerhetspoli-
tisk översikt över de svensk-finska relationerna under 1800-talet. Tyngdpunkten
ligger på den storpolitiska utvecklingen i det nordiska området och hur denna
påverkade läget för Sverige och Finland. Napoleonkrigen, Krimkriget och för-
ryskningspolitiken i Finland mot sluter av seklet är tre viktiga skeden som
behandlas. Även växlingarna i de europeiska allians- och säkerhetssystemen och
deras påverkan på svensk politik och opinion diskuteras.

Det gamla svenska rikets sprängning 1809
Det gamla riket sprängdes, med Maui Klinges formulering, genom freden i
Fredrikshamn 1809 och Sverige och Finland gick skilda vägar.Östersjöimperiet
Sverige tappade nu sin västöstliga historiska, kommersiella och maritima
axel. Huvudstaden Stockholm, som tidigare hade befunnit sig i mitten av det
svenska väldet, hamnade i periferin som en östlig utpost, med Tsarryssland
som en mäktig, potentiellt hotande granne. Strategiskt sågs Åland hädanef-
ter i Stockholm som "Pistolen mot Sveriges hjärta". Ryssland hade nu kontroll
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över Finland och Baltikum med det av stormakterna uppstyckade Polen, där
Rysslands gränser mötte Preussen och Österrike. Ryssland gick starkare och
mäktigare ur Napoleonkrigen medan Sveriges säkerhetspolitiska och strategiska
läge på ett fundamentalt sätt hade förändrats. Fördelen var att den gamla dansk-
ryska "inringningen" av det svenska väldet, som hade kännetecknar en stor
del av epoken 1700-1811, upphörde då tsar Alexander och kronprins Karl
Johan genom den epokgörande 1812 års politik kom överens om att föränd-
ra Nordens skepnad. Man lyckades med detta under åren 1813-15.Sveriges
politiska tyngdpunkt flyttades nu västerut genom unionen med Norge 1814,
Finlands österut.

Följden blev att två nya nationer stod fram i den nordiska kretsen, stor-
furstendömet Finland, med garantier för sin autonomi och svenska lagar av
tsaren, och Norge, som frigjordes från det danska väldet, och i personalunion
med Sverige kom att få en långtgående autonomi och en självständig ställning.
(Eidsvollförfattningen och konventionen i Moss 1814).

Finland och Norge fick nu nationell autonomi inom ramen för en svensk-
rysk uppgörelse. Från 1814 hade Sverige och Danmark i praktiken reduce-
rats från medelstora makter, som länge hade ägnat sig åt kabinettspolitik och
europeiska äventyr, till småstater i den europeiska periferin. Framförallt hade
maktbalansen i Östersjöområdet och i Norden på ett fundamentalt sätt ändrats
till Rysslands och Preussens fördel.

I dessa två stater fanns nu två europeiska stormakter under expansion,
som långsiktigt skulle skapa ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i Nordeuropa.
Preussen och Ryssland samarbetade i Den heliga alliansen och på Bismarcks
tid, då Tyskland enades, men därefter blev man från 1890-talet rivaler i olika
allianssystem och slutligen fiender i det första världskriget.

Allt detta påverkade i hög grad även utvecklingen för Sverige och Finland.
Hela tiden fanns dock västmakterna, d v s Storbritannien och Frankrike, med
som balanserande stormakter i Östersjöområdet, vilket gjorde att Sverige och
Danmark nu sökte anpassa sin politik efter dessa nya förutsättningar.

Gustav IV Adolfs hat mot Napoleon gav Finlands förlust
För Sverige gällde det främst att söka balansera sin politik mellan Ryssland
och Storbritannien, vilket i och för sig var en gammal beprövad metod från
1700-talet. Denna hade dock misslyckats under Napoleonkrigen — åtminstone
om man ser till krigen 1805-09.Gustav IV Adolfs hat mot Napoleon ledde nu
till rikets sprängning och Finlands förlust. Allmänt kan det sägas att kungen
överskattade rikets resurser och satsade på en felaktig strategi, ett anfallskrig i
väster, i stället för ett defensivt försvar. Detta band stora styrkor i Sverige och
Pommern som annars kunde ha försvarat Finland. Kungen stora misstag ledde
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sedan logiskt fram till förlusten av Finland. Gustav IV Adolfs oförsonliga och
halsstarriga hat mot Napoleon ledde således till att Sverige kom snett i den euro-
peiska storpolitiken och förlorade Finland 1809. Några år senare, 1812-13, var
den svenska politiken mot Napoleon plötsligt "rätt" i det nya politiska läget
— men då var det för sent att vinna Finland tillbaka.

Svensk-brittiska planer att hejda ryssarna

De svenska maktmedlen var 1808-09 förhållandevis små, men med kronprins
Karl Johan vid rodret åstadkoms en remarkabel kraftsamling från 1810 fram
till "Norges erövring"1814. Under åren 1809-1810 stod mycket och vägde och
revanschistiska strömningar drevs fram i den svenska ledningen, främst base-
rade på alliansen med Storbritannien och Royal Navys dominans i Östersjön.
Med en djärv flottexpedition i brittisk-svensk samverkan tänkte man sig 1810
både i London och i Stockholm att politiskt och militärt återta terräng kring
Finska Viken. Av detta blev dock intet. Syftet var främst att bryta Tilsitallliansen
från 1807 mellan Ryssland och Frankrike och att komma åt Napoleons euro-
peiska allierade på svaga punkter. Britterna behärskade vid denna tid suveränt
haven och hade kunnat bli Sverige till en kraftfull hjälp under det finska kriget
1808-09, men Gustav IV Adolfs envishet och förmåga att ställa omöjliga vill-
kor till sin bundsförvant spolierade allt.

Numera är det t ex nästan okänt att en stark brittisk östersjöflotta under
amiralen Sir James de Saumarez på Nelsons gamla flaggskepp Victory under
hösten 1808 höll på att knäcka den ryska östersjöflottan, som dock undkom
och retirerade till Kronstadt. Ett gyllene tillfälle till avgörande gick t ex förlo-
rat vid Baltischport den 1-2 september 1808 då britterna kom fram för sent
och ryssarna undkom den svenska flottan. De Saumarez noterade kallt: "Hade
svenskarna seglat lika bra som våra fartyg, så hade icke ett enda ryskt fartyg
undkommit."

Bernadottes entre på den svenska arenan
Ett nytt skede började i svensk — och finsk — historia när marskalken Jean
Baptiste Bernadotte trädde in på den svenska arenan som svensk kronprins
1810 och på allvar övertog rodret för den svenska politiken. Nu grep en skick-
lig krigsorganisatör, politiker och härförare makten i Sverige och resultatet lät
inte vänta på sig. Snabbt betalade Bernadotte den svenska statsskulden (!) och
satte igång för svenska förhållanden väldiga rustningar, och kastade sig ut i
den europeiska storpolitikens dunkla farvatten. Taktisk, slug, durkdriven och
handlingskraftig återgav den franske marskalken den svenska nationen energi
och vilja och verkade elektrifierande på hela sin omgivning. Här hade plötsligt
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en statsman, europé och världsmedborgare, gripit det svenska rodret och styrde
med full kraft mot nya säkerhetspolitiska mål. För honom var Finland sekun-
därt och Västeuropa centrum.

Nu började det verkliga säkerhetspolitiska cirkusnumret. Karl Johan lade
radikalt om den svenska politiska kursen. Resultatet blev en helomvändning i
det europeiska kriget. Sverige gick först över på Napoleons sida och utfärdade
en taktisk krigsförklaring mot Storbritannien. Detta var dock endast symbol-
politik från Karl Johans sida i väntan på vad som komma skulle. Det brittisk-
svenska "kriget" 1810-12 fördes i synnerligen vänskapliga former och man
ägnade sig huvudsakligen åt en gemensam lönsam smuggling, på västkusten
och i Östersjön, vilket bröt Napoleons blockad mot britterna. Se där en fredlig
form av krigföring! Hanöbukten var ett veritabelt centrum för smuggeltrafiken
vid denna tid. Den brittiska flottan fortsatte i realiteten att skydda Sverige, bl a
på västkusten och i Göteborg, under amiralen Sir James de Saumarez, Nelsons
kloke efterträdare.

Napoleon och Bernadotte

Nästa steg från Karl Johans sida blev dramatiskt: Formandet av 1812 års politik
med tsar Alexander I och en svensk uppslutning i den stora koalitionen som till
sist skulle besegra Napoleon 1813-14. Därmed återknöt Sverige till britterna, ja
Sverige och Storbritannien var till sist de stater som deltog i alla allianser riktade
mot Napoleon under detta europeiska storkrig, sin tids världskrig.På nytt slöt
Sverige upp på britternas sida och hade här sällskap av Europas alla kontinental-
makter. Slutresultatet blev Napoleons besegrande och ett nytt säkerhetspolitiskt
system i Europa 1814-15. För Sverige ersattes Finlands förlust av unionen med
Norge, vilket var Karl Johans stora strategiska tanke Genom den skulle hans
nya dynasti få en säkerhetspolitiskt tryggad ställning på viss distans från den
europeiska kontinenten och stormakternas konflikter var tanken.
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Ett gynnsammare strategiskt läge för Sverige
Den politiska vinsten med det svenska krigssamarbetet med britter, österrikare,
preussare och ryssar 1813-14 blev personalunionen med Norge 1814, som
varade fram till 1905. Denna nya position föreföll säkerhetspolitiskt och stra-
tegiskt vara betydligt mer gynnsam än det gamla svenska väldet, som med sina
utsatta flanker (Pommern, Finland, Baltikum) alltid hade hotats från öster och
söder (trycket från Ryssland och Preussen och andra makter).

Denna kursändring av den svenska politiken var kronprins Karl Johans
säkerhetspolitiska program, vilken lyckades förbluffande väl. Här lades grun-
den för den långsiktiga svenska alliansfria politiken efter 1814 och den märkliga
förmågan hos det svenska statsskeppet att stå utanför de europeiska storkrig och
storkonflikter som komma skulle.

Karl Johans strategiska koncept krävde att förlusten av Finland godtogs lik-
som den nya unionen med Norge. Det var inte svårt att få en krigstrött svensk
nation att acceptera detta.

På sikt gällde det även att hindra nya storsvenska planer och revanschism
som inte stod i samklang med det svenska rikets möjligheter och resurser. Karl
Johan kom att grunda den svenska alliansfria politiken och förde en försik-
tig neutralitetspolitik i Nordeuropa fram till sin död 1844. Först därefter togs
Finlandsfrågan åter upp som ett element i den svenska säkerhetspolitiken.

Sveriges strategiska läge förbättrades dramatiskt. Genom förlusten av
Finland gled Sverige över i en mindre exponerad och mer tryggad strategisk
och säkerhetspolitisk position och fick genom unionen med Norge "rygg-
täckning" och en mer direkt anknytning till Västeuropa. Kvar blev Finland,
som gick okända öden till mötes inom ramen för det ryska självhärskardömet.
Nu bröts dock tusentals gamla band mellan Sverige och Finland, som aldrig
kunde ersättas till fullo. Den nya unionen kom aldrig att spela den viktiga roll
Karl Johan hade hoppats. Norge och Sverige hade ingen gemensam historia
och Norges intressen var västliga medan Sverige förblev en östersjönation. Den
omaka unionen blev med tiden allt svårare att hålla ihop och upplöstes till sist
1905. För Sverige handlade det om två nordiska skilsmässor, 1809 från Finland,
1905 från Norge, båda viktiga för att få Sverige att acceptera en mer blygsam
småstatsroll i Europa.

En traumatisk skilsmässa 1809
Mången svensk patriot kände djupt Finlands förlust 1808-09. Skilsmässan satte
djupa spår i breda kretsar och födde tankar om att bistå Finland på olika sätt
i framtiden. 600 års gemensam historia, i krig och i fred, kunde inte utplånas
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och skulle fortsätta att ha en identitetsskapande roll fram till våra dagar. Hur
svårt det var att i samtiden acceptera förlusten av Finland finns det många bevis
på. Följande vittnesbörd är från den svenska fredsdelegationen till Åbo hösten
1809. Det fanns i Sverige efter det finska kriget 1808-09 en stor krigströtthet
och en resignation över svårigheterna att i längden försvara Finland mot den
ryska stormakten. En passage ur excellensen, generalen, greve AF Skjöldebrands
memoarer ger något av stämningen efter freden i Fredrikshamn 17 september
1809. Här skymtar den svenska resignationen, bitterheten och det vemodiga
avskedet av Finland 1809:

Änteligen hafva vi hunnit den svåra dagen, då freden undertecknas. Ehuru
hård den är, ehuru dödande det varit för Svenskar att ingå däruti, säger
mig dock en inre röst att den är den bästa som kunnat fås, och det är väl
för Sverge att få någon hvila efter så mycket ondt." — — — "Den icke store
Gustaf IV Adolf hade med sina orimligt små försök från Åland på Södra
Finland gjort Ryssarna uppmärksamma pådet, som kunde hafvaskedt, om
tillräcklig styrka på samma sätt kommit därifrån. De kalla också, icke utan
skäl, Åland för nyckeln till Finland. Däraf kom det obevekliga afslaget."

Skjöldebrands skildring av den svenska fredsdelegationens resa till Åbo hösten
1809 är gripande — och samtidigt en strategisk betraktelse:

"Om aftonen avseglade vi, och ett par dagar därefter kommo vi till red-
den av Åbo. Vattnet är så grundt, där man nalkas denna stad, att vi
måste lämna jakten och fara på slup. — — — Svensk flagg vajade på slu-
pen, och vi, såväl som /generalen,ambassadören i Petersburg /Stedingks
adjutanter, voro i uniform. Bägge stränderna voro betäckta med folk.
De hade nyss varit svenskar och voro nu eröfrade af ryssarna. Första
åsynen af flaggen och uniformerna väckte allmän glädje; de torde ej
höja glädjerop, men de lyftade hattarna och sträckte armarna åt oss.
Dock förvandlades hastigt denna glädjens uttryck i sorgens, och många
fällde tårar. De besinnade förmodligen, att de för alltid voro skilda från
moderlandet och nu tillhörde en med all sin hyfsning barbarisk nation !

0, Karl XII ! 0, Gustaf IV Adolf! Den förre modig och galen, den senare galen
utan mod, bägge ha bidragit därtill. Men om den förre varit klok, hade Ryssland
ej varit mäktigt att kunna begagna den senares galenskap."

Att 1809 utlämna Finland till Ryssland var smärtsamt för Sverige men sågs av
många inom samhällseliten som ett tvingande krav, som det inte gick göra så
mycket åt. Sveriges minskade makt i östersjöområdet hade under 1700-talet
medfört en gradvis reträtt samtidigt som Ryssland expanderade. Sverige hade
nu kommit till vägs ände. Priset för egen överlevnad, och därmed möjligheten
att börja om med nya politiska förutsättningar, var Finlands förlust. Sveriges
mer tillbakadragna läge ("Sveriges "naturliga gränser") och unionen med Norge
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skapade en helt ny säkerhetspolitisk trygghet i det nordeuropeiska samman-
hanget. Det gällde även för Norge. Denna nya, fördelaktiga säkerhetsposi-
tion skulle Sverige utnyttja maximalt under både 1800- och 1900-talet,
vilket gjorde att landet förmådde att klara sin fred och neutralitet hela
vägen. Av staterna i Nordeuropa var det endast Sverige som klarade sig undan
krig under epoken från 1815 fram till våra dagar. Så övergick Sverige från de
många krigen till den långa fredens epok.

Fredens välsignelser efter Napoleonkrigen

"Sveriges lycka började med nederlaget vid Poltava 1709" har Nobelpristagaren
i litteratur 1971, Alexander Solsjenitsyn, hävdat. I den i förstone förbluffande
formuleringen ligger en djup tanke, d v s efter nederlaget vid Poltava kunde
Sverige gradvis avveckla sin stormaktställning och ge sitt folk en fredligare och
mer human tillvaro. Dec närmast omvända förhållandet gällde för Ryssland, där
stormaktsställningen skulle kosta oändliga offer för befolkningen och förstärkte
självhärskardömet, först Tsarens och senare bolsjevikernas. Solsjenitsyns tanke
kan föras vidare till nederlaget 1809. FINLANDS FÖRLUST GAV SVERIGE
FRED, inte bara temporärt utan för lång tid. Framförallt innebar omvälvning-
arna åren 1808-15 att Sverige fick en strategisk och säkerhetspolitisk position
som var väl anpassad till de egna resurserna och maktmedlen. Sverige hade till
sist, efter en tusenårig, delvis mycket krigisk östersjöhistoria, kommit in en
lugnare hamn.

Ett nytt Europa

Föreningen med Ryssland födde Finland som en egen nation, föreningen med
Sverige återfödde Norge som en egen nation — och allt detta skedde inom en kort
tidsrymd mellan åren 1809 och 1814. Sett i det stora europeiska perspektivet
kan man se denna "nationbuilding"som en reflex av både nationalromantik och
maktpolitiska realiteter. Epoken från 1815 till 1914 kom i hög grad att präg-
las av nationella rörelser, patriotism och nationalism i förening. Ryssland fick
genom sin stora del i segern över Napoleon en framskjuten position i den euro-
peiska maktpolitiken från 1815 och framåt. Ryssland dominerade Östeuropa
och hade flyttat fram sina positioner både i Nord- och Centraleuropa. Sverige
hade däremot dragit tillbaka sina positioner och förlitade sig nu på Rysslands
och västmakternas vänskap.
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Finlands autonomi gav nya möjligheter — och faror
Även för Finland hade utsikterna förbättrats eftersom man hade fått autonomi
inom det ryska väldet och sannolikt skulle slippa de för Finland förödande
krigen, som hade blivit en följd av den urgamla svensk-ryska antagonismen.
Perioden 1809-1917 blev också en fredsperiod för Finland i stort. Sverige drog
sig efter 1814 undan kontinentens affärer, men när det gällde de nordiska gran-
narna, d v s Sveriges säkerhetspolitiska närområde, fanns det ett starkt intresse
av att hålla stormaktskonfrontationer och andra kriser på avstånd. Detta ledde
till att den svenska utrikesledningen var beredd att ta särskilda hänsyn och
något större risker än eljest. Detta drag kom att bli bestående i den svenska
säkerhetspolitiken och ledde till olika typer av insatser (diplomatiska, militära,
humanitära etc,) främst för Danmark i den tyska konflikten 1848-51,1863-
64 och för Danmark, Norge och Finland under det andra världskriget mm.
Gränsen gick vid militär intervention.

Det feodala och patriarkala Ryssland

Den franska revolutionen och Napoleonkrigen medförde således en grundlig
omgestaltning av det europeiska statssystemet och rättsordningen och, åtmins-
tone till en viss del, ett radikalt genombrott för nya medborgarideal. Mer feo-
dala strukturer förstärktes dock i bitvis i Östeuropa, inte minst i självhärskar-
dömet Ryssland. Den borgerliga revolutionen gjorde slut på en stor del av de
feodala tendenserna i Väst- och Centraleuropa även om starka kungamakter
(autarkiska stater) ofta var regel. Samtidigt kan man hävda att det även fanns
en motström så att vissa feodalistiska strukturer bevarades och t o m stärktes i
Östeuropa, inte minst i självhärskardömet Ryssland. Denna ideologiska/men-
tala och strukturella tudelning av Europa hade rötter långt ned i medeltiden, ja
främst i den stora kyrkliga schismen 1053 (Väst — och Östkyrkan, katolikerna
och de ortodoxa), men kom nu efterhand att accentueras. Detta fick följdverk-
ningar långt in i 1900-talet.

Det är påfallande hur den snabba ekonomiska utvecklingen under senare
delen av 1800-talet, med industrialiseringen som främsta drivkraft, i grunden
förändrade relationerna mellan Sverige och Finland. Finland blev i första hand
en väl integrerad del av det ryska imperiet med långtgående autonomi fram
till 1890-talet; Sverige vände alltmer sitt intresse mot Västeuropa, ekonomiskt,
politiskt, kulturellt osv. När riket sprängdes 1809 och Finland förlorades stod
Sverige i en nationell katastrofsituation, när Oscar II firade sitt 25-årsjubileum
som regent 1897 och den stora Stockholmsutställningen avhölls, var de indu-
striella framstegen, näringarnas tillväxt och utvecklingsoptimismen mycket
stark. Sverige hade förvandlats från en fattig nation, vars överlevnad hotades,
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till en välmående nation, stabil och med stor framtidstro. Men hur kom vi
egentligen dit — och hur utvecklades relationerna mellan Sverige och Finland
under denna epok?

Karl XIV Johans nya politik: Finland sjunker undan, anpassning
mot Ryssland

Sverige och Finlands förhållande till Ryssland (Sovjetunionen) har sedan
1808/09 präglats av bristande maktresurser och försök att utnyttja en europe-
isk balanspolitik (stöd från västmakterna respektive Tyskland) för att möta tider
av ett ökat ryskt tryck. Napoleon krossade Danmarks och Sveriges ambitioner
att uppträda som medelstora stater på den europeiska värjobanan. Han gjorde
därmed även slut på krigen mellan de nordiska länderna, vilket var en mycket
positiv effekt. (Jfr Tegnérs berömda tal vid magisterpromotionen i Lund 1829
— Söndringens tid är över i Norden.) Den nordiska antagonismen försvann och i
stället trädde en samhörighet mellan små nationer mot det ökade trycket från
omvärlden, politiskt, ekonomiskt, kulturellt.

Sverige och Danmark sjön tillbaka till mer perifera europeiska roller och
tycktes i grunden trivas ganska gott med detta. Hädanefter blev kungslinjen i de
nordiska ländernas politik att söka hålla sig utanför stormaktskonflikterna och
allianserna, d v s en utpräglat fredlig politik siktande mot neutralitet och goda
affärer i krig (handeln). Den långa svenska freden och neutraliteten grundlades
nu. Paradoxalt nog var det krigaren, fältmarskalken Jean Baptiste Bernadotte,
som stod för den stora omsvängningen i svensk säkerhetspolitik. Han betrak-
tade sin vänskapliga politik gentemot Ryssland som en uppgörelse mellan två
suveräner, den svenske konungen och den ryske tsaren. Därmed var det i för-
sta hand en vänskap mellan dynastierna, som man hoppades även skulle gälla
nationerna.

Ryssland och Den heliga alliansen
Efter Napoleons fall 1815 skapades Den heliga alliansen (Preussen, Österrike,
Ryssland i centrum) i syfte att stabilisera det säkerhetspolitiska systemet och
garantera den monarkistiska maktutövningen i Europa. Denna reaktionära
tendens, riktad mot den franska revolutionens frihetsideal, förlorade efterhand
terräng, inte minst genom de två franska revolutionerna 1830 och 1848, varav
den senare fick spridningseffekt runtom i Europa. Följden blev att Ryssland
efterhand kom att framstå som ett reaktionens bålverk i Europa. Den tysk-ryska
alliansen under Bismarcks dagar (fram till 1890-talet) bildade en höjdpunkt
i utvecklingen. Tyskland/ Preussen, Österrike och Ryssland garanterade ord-
ningen i Central- och Östeuropa under denna tid. Under Wilhelm II bröts
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alliansen sönder, varefter vägen över kapprustningarna kring sekelskiftet ledde
fram till det första världskrigets urladdning.

Gustaf Mannerheim skriveri sina Minnen, del I, 1882-1930 om förhållan-
det mellan Ryssland och det autonoma storfurstendömet Finland att det från
1809 hade varit gott, men att Nikolaj II, inför trycket av den ryska nationalis-
tiska rörelsen, bröt sitt kejsarord att respektera Finlands ställning . Själv hade
Mannerheim inga patriotiska betänkligheter när han 1886 gick i rysk militär
tjänst, där han snart i S:t Petersburg gjorde karriär i ett av rangregementena.
Talande är följande ord: "Genom sin regenOrsäkran år 1809 och den ädla gesten
att två år senare, trots ett nyss avslutat hårt krig, återlämna Viborgs län, som Peter
den store på sin tid erövrat, hade Alexander I vunnit sina undersåtars hjärtan."

Det svenska rikets sprängning 1809 innebar en nationell chock för det svenska
folket, såväl för samhällseliterna som för allmogen. Samtidigt var detta slut-
punkten på en lång utveckling från 1710-talet där Sveriges bristande förmåga
att försvara Finland hade blivit alltmer evident. Det svenska östersjöimperiet
avvecklades definitivt med freden i Fredrikshamn 1809; det var en bitter dryck
att svälja för mången, om än dock i stort ofrånkomlig, vilket alltfler i de ledande
kretsarna hade vunnit insikt om. Gustaf Mauritz Armfelt (se Stig Ramels bio-
grafi från 1997, Atlantis förlag) var en av dessa klarsynta ledare, som genom
att gå i tsarens tjänst och , utnyttja sin diplomatiska talang och genom en "för-
valtningskupp" i Viborgs län (från rysk feodalism till svenska lagar) återställde
det forna Finlands gränser. Det var på sitt sätt en "finsk seger" i det svenska
nederlaget.

Finlands lojalitet mot tsaren

Den finska opinionens/det finska folkets lojalitet mot Tsaren vilade på hans
personliga löfte om Finlands autonomi och särställning inom det ryska väldet.
Detta bekräftades av de nya tsarerna efter Alexander I och varade en stor del av
1800-talet, även om avvikande röster fanns i Ryssland. I Finland fanns i gengäld
alltid en viss misstro mot det väldiga Ryssland, vilket levde kvar, delvis som
ett nedärvt nationellt element. Här räcker det med att slå fast att Tsarryssland
förblev ett självhärskardöme medan rättsstaten Finland gradvis utvecklades i
västerländsk, parlamentarisk-demokratisk riktning. Denna dualism skapade
spänningar och kulminerade i februarimanifestet 1899 och kriserna därefter
1899-1904. Finland styrdes från 1809 av inhemska ämbetsmän, vilka i hög
grad blev bärarna av en ny nationell identitet.

Endast generalguvenören var kejsarens personlige representant i Finland,
vilket var en tydlig markering av storfurstendömets självständiga ställning. Den
inhemska byråkratins beroendeställning till kejsaren och Petersburg var dock
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ett dilemma, som långsiktigt blev ett nationellt problem. Allmogen och städer-
nas borgarklass i Finland torde dock främst ha noterat "fredens välsignelser"
under en stor del av den ryska epoken 1809-1917, medan problemen kring
de inhemska ämbetsmännen, tsaren och styrelsen blev ett problem under den
ryska tidens slutskede. Under förryskningspolitiken 1898 — 1904 ändrades för-
hållandet med starka motsättningar mellan storfurstendömet och Ryssland med
tsar Nikolaj II i spetsen.

Ett fredligt århundrade

Den fredliga, gynnsamma utvecklingen i Finland under en stor del av den ryska
tiden speglade en allmäneuropeisk tendens. Epoken mellan 1815-1914 var
huvudsakligen fredlig och präglades av formandet av nationalstater, nationella
uppvaknanden (t ex Tyskland och Italien, Norge och Finland) stormakternas
imperiebyggande (imperialism) och en stark utveckling av industri, handel och
kapital (kapitalismen). Regionala krig förekom, men en stor europeisk konflikt
undveks. Samma fredliga samhällsutveckling gällde även Sverige, en nation
som 1809-10 kämpade för sin överlevnad men genom unionen med Norge
säkerhetspolitiskt kom i en trygg hamn. Nu gällde det att kunna spela ut väst-
makterna mot Ryssland i det egna närområdet vid kriser och konflikter. Till
sist framstod Sverige i slutet av 1800-talet som en ganska välmående bonde-
och industrination med ett begynnande välfärdsbygge liknande socialstaten i
Bismarcks Tyskland; här dock i en svensk, oskariansk tappning.

Den svenska synen på Finland och Ryssland

Under Karl-Johanstiden 1810-1844 skedde en transformation av den svenska
synen på Finland. Unionen Sverige-Norge hade nu ersatt det gamla riket som
säkerhetspolitisk ide. Gradvis vande sig den svenska opinionen vid att Finland
nu var ett ryskt storfurstendöme och att Sveriges intressen nu hade blivit mer
tydligt knutna till Västeuropa än tidigare. Sverige hade genom unionen med
Norge flyttat fram sina positioner västerut; Finland hade genom att inlemmas
i det ryska jätteriket fått sin tyngdpunkt förskjuten österut. I efterhandsper-
spektiv framstår det som märkligt hur två nya nationer föddes i det nordiska
området under det omvälvande Napoleonska skedet. Finlands ställning i det
ryska riket var dock osäker då den i hög grad byggde på kommande tsarers
välvilja. Finland blev, kan man säga, ett storfurstendöme av Tsarens nåde. Att
Tsarryssland var en envåldsmakt och ett självhärskardöme bådade i detta sam-
manhang föga gott.

Samtidigt bör det sägas att det både i Norge och i Finland från 1809/14 och
årtionden framöver fanns många i samhällseliten som snabbt accepterade de nya
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maktförhållandena och var beredda att tjäna nya herrar. Ekonomisk vinning har
alltid varit en mäktig drivkraft i mänsklighetens historia och nya maktposi-
tioner brukar stärka den tendensen. I Norge gick det så långt att konservativa
ämbetsmän och delar av borgerligheten i Kristiana uppvaktade kronprins Karl
Johan i syfte att ändra den i deras tycke alltför liberala Eidsvoldsförfattningen.
Denna elit ville återinföra en starkare kungamakt, vilket man sedan den danska
tiden var van vid och såg som en garanti för stabila samhällsförhållanden.

I Finland var situationen annorlunda och uppslutningen kring den nyvunna
autonomin i tsarens hägn nästan fullständig. Avvikande röster fanns dock, som
framgår av Kari Tarkiainens bok Finnarnas historia i Sverige 2, (Sthlm 1993).
Mot det nya väldet oppositionella personer ur de högre stånden kunde lätt flytta
vidare till Sverige och Väst och söka sig en ny lycka. Påfallande var att rader
av ämbetsmän, militärer, publicister och studenter från Finland sökte sig över
till Sverige och att en del av dem från svensk botten i debatt och politik öppet
talade för Finlands frigörelse från det ryska väldet. På så vis blev Sverige (särskilt
Stockholm) ett "andningshål" och en kanal för en öppnare finsk debatt.

Kejsartrogenhet i Finland

Få var de som i Finland förordade ett starkare direktstyre av tsaren, ty en sådan
inställning stred mot en finsk, nationell inställning. Dessutom fanns det nu för
finnarna goda möjligheter att söka sin lycka i vidsträckta ryska rikets tjänst. Inte
minst S:t Petersburg och Moskva erbjöd goda möjligheter till karriär och fram-
gång. Här öppnade sig nya karriärmöjligheter för de högre stånden i Finland,
främst militärer, ämbetsmän och näringsidkare. Kejsartrogenheten blev snart
allmän i Finland, det gällde samtliga tsarer fram till Nikolaj II. Det var ett
memento för finska separatister och för storsvenska debattörer som drömde
om att vinna Finland åter. Finland, både dess elit och folkets breda lager, bytte
snabbt lojalitet från den svenska kronan till kejsaren i S:t Petersburg. Den ryska
absolutismen kunde dock långsiktigt bli ett hot mot Finlands från svenskti-
den nedärvda och garanterade grundlagar och rättstradition. Ett motsvarande
envälde hade i Sverige inte skådats sedan de karolinska kungarnas dagar (det
kungliga enväldet av Guds nåde under Karl XI och Karl XII). I det avseendet
framstod Ryssland som en europeisk atavism.

En opinionsvridning i Sverige mot liberalism/skandinavism från 1840-talet

Napoleons marskalk, Bernadotte, kronprinsen Karl Johan, kom genom sin star-
ka prestige som "nationens räddare" 1810-14 att lyckas med konsttycket att
helt vrida om den svenska utrikespolitiken mot väster. Någon inhemsk person
med samma ställning fanns helt enkelt inte, varför kronprinsen närmast fram-
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stod "som en stråle av det eviga ljuset" för de många som i Sverige såg honom
som fäderneslandets räddare. Följden blev att den svenska nationen under Karl
Johanstiden 1810-44 accepterade Finlands förlust och den nya unionen med
Norge. Hur detta genomfördes bör utforskas närmare, här ger dagens forsk-
ning inga klara besked. En hypotes kan vara att de ledande kretsarna i landet
— ämbetsmännen, adeln, och det högre borgerskapet satsade på "den starke
ledaren" och en "helt ny politik" som den linje som skulle rädda Sverige och
ge fred.

Politiken lyckades, vilket starkt bidrog till att kritiker av olika slag, som ville
arbeta för Finlands återtagande, tystnade — eller tystades. Bernadotte följdes
av framgångar i krig och fred och kom att framstå som Sveriges räddare ur ett
förnedringsskede då nationen hotade att gå under. Tacksamheten och tron på
den nye kronprinsen var huvudförklaringen till att förlusten av Finland snabbt
accepterades och att huvudintresset kom att projiceras mot Västeuropa. Att
Finland sedan raskt överförde sin lojalitet till den ryske tsaren gjorde det även
lättare för den svenska opinionen att acceptera det nya läget.

■ Militärstrategiskt och säkerhetspolitiskt hade Sverige inte förmått skydda
Finland sedan slutet av 1600-talet, varför denna utveckling kunde ses som
en slutpunkt på en nedåtgående kurva, där Sverige gradvis tappade i resur-
ser och styrka medan Ryssland tillväxte alltmer i makt och styrka. Sveriges
gamla stormaktställning övertogs i stället i östersjöområdet av Ryssland
och Preussen (Tyskland från 1871), medan sjömakten Storbritannien sökte
balansera krafterna i området med sin klassiska diplomati — och Royal Navys
starka skepp och kanoner. Sveriges nya västeuropeiska roll bekräftades genom
unionen med Norge.

Finlands intressen riktas mot öster
Under tiden efter 1809 sjönk bilden och minnet av Sverige och de blågula
banden alltmer undan vid den nya finska horisonten. Storfurstendömet blev
nu en integrerad del av det ryska jätteriket och riktade sitt huvudintresse mot
Petersburg och Västryssland. Sverige vände alltmer sitt intresse mot Väst- och
Centraleuropa, politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Denna politiska tyngd-
punktsförskjutning för den svenska och den finska nationen (det gamla riket)
kom att bli bestående och förändrades först med det europeiska storkriget
1914-18.

Både i Finland och i Sverige fördes länge en klart ryssvänlig politik av de
ledande kretsarna från 1812 och framåt. I Finland kan denna politik ses som
en nödvändig anpassning till de nya politiska förutsättningarna och som ett
sätt att skapa goda förutsättningar för den uppnådda finska autonomin. Den
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finska lojaliteten mot tsarerna Alexander I, Nikolaj I och Alexander I (tiden
1809-81), gynnade näringarnas utveckling och tryggade en inre självstyrelse
enligt de gamla svenska grundlagarna och lagarna för en lång tid framöver.
Anpassningspolitiken gentemot det mäktiga Ryssland var länge påfallande även
i Sverige, och kan sägas ha gått i vågor fram till våra dagar. Den gamla rysk-
danska alliansen mot Sverige ('inringningen') hade nu strategiskt brutits och i
stället kom de nordiska länderna att närma sig varandra genom skandinavismen
från 1830-talet och framåt.

Skandinavismen en ny möjlighet

Den politiska skandinavismen var en viktig förändring i den nordiska politi-
ken, som gav en effekt och viss styrketillväxt mot omvärlden och gjorde det
möjligt att börja planera och spekulera om en gemensam säkerhetspolitik i ett
förenat Skandinavien, ev med Finland anknutet i någon form (Den nordiska
kretsen bestående av Dana, Nora, Svea och Fennia). Den gamla Oldenburgska
kungaätten visade dessutom tecken på att tyna, vilket kunde möjliggöra valet
av en Bernadottekung till Danmarks tron på sikt. I förlängningen skymtade
en ny skandinavisk union, som kanske skulle lyckas bättre än den medeltida
Kalmarunionen.

— 1 1 1 1 1 M :
Aftonbladets symbol

Den svenska liberala oppositionen, t ex vid riksdagen 1840-41, var klart eng-
elskorienterad och blev efterhand öppet kritisk mot kungens ryssvänliga poli-
tik. Lars Johan Hiertas Aftonbladet, grundad 1830, som har kallats den första
moderna svenska tidningen, ledde den liberala anstormningen mot kungamak-
ten och dess " reaktionära politik. "Kritiken växte till en storm vid riksdagen
1840-41 och den förbittrade gamle kungen väste i denna veva "Opposition cist
conspiration!" (Opposition dr lika med konspiration !) Liberalerna anknöt öppet
till den växande kritiken i Västeuropa mot den Heliga Alliansens reaktionära
politik.Julirevolutionen 1830 i Frankrike visade att de liberala idealen vann
ökad terräng i hela Västeuropa inkl Sverige, vilket drev Ryssland, Preussen och
Österrike samman för att upprätthålla den heliga alliansens principer. Finland
förhöll sig lojalt till tsaren 1830 när polackerna gjorde uppror. Finska militärer
medverkade i krossandet av det polska upproret och i de ryska krigen mot tur-
karna på Balkan längre fram. Det autonomas Finlands ställning respekterades
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av en rad tsarer och Finland kom att bli en integrerad, om än delvis fristående
del av det ryska väldet.

Den finska byråkratin var mycket försiktig under epoken 1810-60 medan de
akademiska kretsarna utvecklade en finsknationell rörelse och en internationell
utblick. De akademiska kretsarna i Sverige, Danmark och Norge blev i sin tur
ban&förare för skandinavismen, som fick ett brett stöd från liberalerna och inte
heller kunde negligeras av de konservativa och kungamakten.1843 års nordiska
studentmöte i Stockholm och Uppsala väckte ett starkt ogillande från Ryssland.
Hyllningar till Karl XII:s minne och tal om Finlands frihet togs illa upp även om
de kom från överförfriskade, idealistiska studenter och oppositionella, national-
liberala tidningsorgan. Vid studentmötet i Köpenhamn 1845 slogs dessutom
resolut fast att "Vi sakna de finska bröderna" och utropades med acklamation:
"Leve den skandinaviska andan i Finnarnas land! Leve Nordens femte universitet!
Helsingfors leve !"

Opinionen fick effekt på sikt. Följden blev att Oscar I (1844-59) och Karl
XV (1859-72) satsade på skandinavismen och en eventuell allians med väst-
makterna både mot Ryssland och för att hjälpa Danmark mot de tysknationella
i konflikten om Slesvig-Holsten. Liberalism, nationalism och skandinavism
ingick en förening, där dock de idealistiska inslagen inte höll vid en konfron-
tation med realpolitiken vid Danmarks tyska krig 1863-64. Oscar II beskriver
denna utveckling i sina memoarer:

"Hela denna utveckling fjärmade Finland och Sverige alltmer från varan-
dra. Den finsknationella rörelsen betydde i praktiken att drömmar om att
vinna Finland åter till Sverige måste dämpas och kanske helt skrinläggas.
Förutsättningarna höll på att förändras. Senare följde det svensk—nationella
uppvaknandet i Finland (svekomanerna), vilket tidvis ledde till motsätt-
ningar mot fennomanerna och språkstrider. Utvecklingen i Finland gjorde
således fullt klart för opinionen i Sverige att någon återgång till det gamla
riket knappast var att tänka på. Men så kom plötsligt chansen: Krimkriget."

Krimkriget och drömmarna om Åland, Finland och Norden
Krimkriget 1853-56 gav Oscar I (konung 1844-59) en möjlighet att sluta
upp på västmakternas sida i försöken att pressa tillbaka Ryssland både i
Östersjöområdet och på Balkan. Kungen förde en personlig utrikespolitik och
sökte, bl a genom manipulationer och stöd i riksdagen och till olika pressorgan,
få fram en opinion för återtagandet/befrielsen av Åland och Finland ur det ryska
väldet med Storbritanniens och Frankrikes hjälp. (se Sven Erikssons avhandling
Oscar I och utrikespolitiken, 1939)

Som Jussi Lappalainen har visat fördes sommaren 1854 på Stockholms slott
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veritabla alliansförhandlingar med britter och fransmän, varvid den klarsynte
Oscar I krävde garantier för att västmakterna, tillsammans med Österrike, skul-
le "reducera "Ryssland till sådana proportioner att landet inte allvarligt skulle
hota säkerheten i framtidens Europa". Detta krävde kungen eftersom han ansåg
att återskapandet av ett svenskt-finskt rike — eller införlivandet av Åland med
Sverige — långsiktigt inte kunde fungera utan västmakternas garantier mot
Ryssland.

Syftet var att stoppa en vidare rysk expansion i Europa och att utnyttja
Krimkrigets konjunktur och med västmakternas hjälp skapa ett stort nord-
iskt rike, eventuellt en nordisk union Norge-Sverige-Finland, till vilket
senare kunde fogas Danmark. (Planer fanns om att välja en Bernadotte till
dansk kung vid denna tid och längre fram då den danska kungaätten tycktes
kunna dö ut). I augusti 1854 intog västmakterna Åland och förstörde fäst-
ningen Bomarsund. På nytt fick Oscar I ett erbjudande om Åland men han
svarade undvikande, sannolikt därför att han inte trodde att Sverige långsiktigt
skulle kunna hålla dessa öar vid ett ökat ryskt tryck. Västmakternas strandhugg
på finska kusten (där man f ö besköts av de tsartrogna finnarna) och de miss-
lyckade bombardemangen av Sveaborg och Kronstadt sommaren 1855 tycktes
ge kungen vatten på hans kvarn. Sevastopols fall efter 12 månaders belägring
fick dock kungen att på nytt vädra morgonluft.

Canrobert Oscar I

General Canrobert presenterade kungen den 28 december 1855 en mobi-
liseringsplan far den svenska armen och flottan i samverkan med väst-
makterna i syfte att återta Finland. Den svenska armen och flottan hade
främst förstärknings- och transportuppgifter medan huvudmålet var att inta S:
t Petersburg från finsk botten med en expeditionskår där fransmännen utgjorde
huvuddelen. De svenska stridskrafterna hade alltså främst andrahandsuppgifter i
planeringen. Allt talar för att denna plan främst syftade till att få den nye tsaren,
Alexander II, att gå med på fredsförhandlingar. Så blev också fallet. En fördel
nådde dock Sverige genom den med stormakterna ingångna Ålandstraktaten
(November-traktaten 1855), genom vilken framtida befästningar förbjöds på
Åland. Därmed hade "pistolen mot Sveriges hjärta" avsevärt reducerats som
framtida hot, vilket var en lättnad för de svenska politikerna. Detta var små-
statspolitikens bekräftelse.
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Men de svenska maktmedlen hade åter visat sig vara svaga. Diplomatiskt var
landet en förfaren makt, men militärt stod det illa till. Vid ett deltagande i
Krimkriget hade det svenska försvaret endast kunnat få stödjande uppgifter.
Lant- och sjöförsvaret hade länge förfallit. Framförallt lämnade modernisering-
en av materiel och övningar mycket övrigt att önska. Vid armen förekom mest
glada sommarläger; vid flottan var få fartyg rustade. Den indelta bondearmen
började verka obsolet. Enskilda Bankens grundare, Andre Oscar Wallenberg,
själv ledande sjöofficer och " den stora flottans räddare"insåg realiteterna och
kom under Krimkrigets upprörda dagar att stödja den fredsbevarande sidan i
svensk debatt och politik. Från sin vän Axel Adlersparre i Karlskona mottog
AO Wallenberg i detta läge nattsvarta skildringar av den svenska flottans usla
tillstånd :" När jag tänker på ett svenskt krigsdeltagande bävar jag som en hare», (
brev från Adlersparre 7 jan 1854,).

Vid 1875 års skandinaviska studentmöte i Uppsala den 3 juni befann sig
skandinavismen i ett tillstånd av förfärligt bakrus och var ett offer för grubb-
lerier och eftertanke. De stordanska och storsvenska drömmarna hade sjun-
kit ihop som korthus och skandinavismen tycktes närmast död som politisk
rörelse. Vid denna skandinaviska eftersläckning utbringade landshövdingen,
greve Hamilton, t o m en skål för "Nordens regenter, deras majestäter, Oscar
II, Christian IX och Alexander II!" .Emellertid: Vid exakt samma tid, år 1875,
gjorde den nye konungen, Oscar II, ett statsbesök hos Wilhelm I i Berlin. Här
dracks tysk-svenska brödraskålar och man talade öppet om en ny svensk-tysk
» Vereinigung"(närmande) som inledningen på en ny epok mellan de två folken.
Vänskapen med Tyskland höll snart på att ersätta den kapsejsade skandina-
vismen i den svenska säkerhetspolitiken — allt i syfte att finna en motvikt och
skydd mot Ryssland. Den svenska misstron mot Ryssland växte nu efterhand
och tsarens självhärskardöme kritiserades i alla politiska läger från höger till
vänster.

Omvänt sågs det Wilhelminska Tyskland som en mönsterstat.
Säkerhetspolitiskt närmade sig Sverige Tyskland från 1870-talet, dock utan

att ingå i något allianssystem. Drömmen om att kunna hjälpa till att frigöra
Finland från Ryssland levde kvar i detta perspektiv, dock mer som en hägring
där Tyskland nu hade ersatt västmakternas forna roll. Vid förryskningspolitiken
i Finland under Bobrikov fick Finland ett starkt opinionsmässigt stöd i Sverige.
Samtidigt stod det nu klart i vida kretsar att Tyskland hade ersatt västmakterna
som den möjlige "förlossaren" för Finland från det ryska väldet. Synen på väst-
makterna och Tyskland var dock splittrad i Sverige, vänstern sympatiserade med
västdemokratierna, högern främst med Kejsartyskland medan sympatierna för
Ryssland var mycket ringa i hela Sverige. Ännu levde drömmen vidare i Sverige
om att Finland skulle befrias ur det ryska väldet genom tsardömets fall.
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Upprustning under Oscar Il

Efter Krimkriget gick ständerna 1858 med på en utökad övningstid till 30 dagar
men några satsningar på att höja krigsmaktens stridsvärde gjordes knappast. En
ljuspunkt var dock den nationalliberala skarpskytterörelsen, som snabbt växte,
och 1864 räknade 40000 man.

Först det fransk-tyska kriget 1870-71 ledde till en moderniseringsprocess
(generalstaben kom till 1873), som kulminerade i försvarsreformerna 1882,
1892 och 1901 (utökad utbildning, ny teknik och modernisering av stridskraf-
terna). Utbyggnaden av Oscar II:s pansarbåtsflotta under 1880- och 1890-talen
var en imponerande prestation, som i ett slag av vissa bedömare ansågs göra
Sverige "alliansfähigt". I Den gamla östersjömakten Sverige vaknade på nytt till
liv, vilket Oscar II ger följande skildring i sina memoarer (1961): "Men helt
plötsligt glimmade det till i askan, och gamla känslor, länge slumrande, väcktes
åter. Vare sig förhållandena till Norge, eller det sätt varpå Finland behandlades av
Alexander III och hans samtida i Ryssland, gåvo upphov, eller att väckelsen kom
inifrån ; nog av den kom, det var omisskännligt. Och under 1890-talet växte både
i vidd och makt en fosterländsk rörelse, som särskilt visade sig i två riktningar: strä-
van att hedra det svenska namnet, svenska fdrgerna (flaggan) och svenska minnena;
samt, vid sidan därav, strävan att stärka landets värnkraft."

Den norska nationella rörelsen gjorde mot slutet av 1800-talet att den
svensk-norska unionen knakade i fogarna. 1905 upplöstes unionen under fred-
liga former. Sveriges nya krigsplanering år 1906 byggde betecknande nog främst
på stöd från Tyskland mot Ryssland, som eventuellt antogs kunna få stöd från
England och Norge (!), det s k krigsfall REN.

Den svenska tyskorienteringen var tydlig kring sekelskiftet 1900. Tyskland
sågs som den verkliga motvikten mot tsarens Ryssland. Under det första världs-
kriget kom Danmark, Norge och Sverige sedan att stå utanför storkriget och
Finland nådde sin självständighet 1917-18 vid tsardömets fall, dock först
efter det tragiska inbördeskriget. Finlands självständighet från Ryssland den 6
december 1917 hälsades med stor glädje i Sverige.

Finland vinner sin självständighet 1917-18
Sveriges vänsterregering Edén-Branting förhöll sig dock neutral under det
finska frihetskriget men tillät svenska frivilliga (Svenska brigaden, officerare),
transiteringar och vapenleveranser till den vita sidan. Följande notering i Osten
Undås (s) dagbok från regeringen är talande: "8 feb 1918. Allmän beredning om
Finlandsfrågan. (och hur svaret till Finland) kunde läggas. Udd åt högeragitationen för

Mer därom se mitt bidrag i De två kulturerna, Om den civila och militära sektorns försök att
styra varandra under fyra sekler, SOU 1996:130, s 37ff.
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intervention — men även åt den svenska bolschevikpropagandan. Bestämt svar i interven-
tionsfrågan. Ej generellt svar angående transiteringsfrågorna" (Dagboken 1918-52, Sthlm
2002, s 19)

Den svenska regeringen valde nu en försiktig linje, avböjde militär interven-
tion till stöd för de vita men höll möjligheterna öppna för vapen, ammunition
och frivilliga beroende på hur läget utvecklades i Finland. Samtidigt bemöttes
de svenska hemmakommunisterna skarpt. Annorlunda uppfattade högerman-
nen K G Westman (statsråd i kungaregeringen Hammarskjöld 1914-17, senare
bondeförbundet) läget. Han ansåg att Sverige borde ha intervenerat på den vita
sidan i kriget: "9 mars 1918. Igår höll jag ett tal i Norrlands Nations sal om 'Sverige,
Finland och ifland.1 den stora brytningstid vi genomleva är det att svika sitt land och sig
själv, om man ej säger sin mening. — — —Jag (ansåg) att det under den sista tiden förelegat en
möjlighet att genom handling rädda Sveriges inflytande i Norden. Vi hade haft tillfälle att
genom ett svenskt försvarsförbund med Finland lägga grunden till en ordning i Norden, som
skulle givit vårt land dess rätta ställning. — — — Det lider tyvärr intet tvivel att högerpressen
av rädsla och ovilja mot all positiv handling kommer att låta mitt tal blåsa bort utan att
använda det som uppslag till diskussion ens. — — — Det hemskaste av allt är denna

liknöjdhet hos de bildade. Även hos studenterna. Det finns ett fåtal undantag, men de stå
ensamma utan att finngenljud." ( KG Westman,Politiska anteckningar 1917-39,Sthlm
1987 s 88)

Tyskland intervenerade nu på de vitas sida och kriget kunde snart avslutas.
I maj 1918 var inbördeskriget över och Mannerheim kunde hålla sitt intåg
i Helsingfors i spetsen för det nya fria Finlands arme. Finland var åter fritt.
Tysklands intervention och Ålandsfrågan (befolkningen ville ansluta sig till
Sverige) komplicerade sedan Sveriges hållning och politiska agerande. Åren
1919-21 drev sedan Sverige Ålandsfrågan i NF, som slutade med att Finland
behöll öarna mot stora garantier för den inre självstyrelsen.

Sveriges säkerhetspolitiska och strategiska läge förbättrades avsevärt efter
det första världskriget då kejsardömena Ryssland, Tyskland och Österrike hade
fallit och en ny randstatsbarriär vuxit upp kring Östersjön (Finland, Baltikum,
Polen). Fredsoptismen var nu stor i hägn av den nya Världsorganisationen,
Nationernas Förbund. "Aldrig mera krievar mottot på 1920-talet och Sverige
genomförde en militär nedrustning efter 1925. De nordiska länderna hoppa-
des nu i skydd av NF och segrarmakterna kunna leva ett liv i fred och växande
välfärd. För Sverige och Norden tycktes en gammal dröm ha uppfyllts: Norden
var självständigt och freden rycktes säkrad för lång tid framåt. Nu fortsatte de
nordiska staterna inklusive Finland under mellankrigstiden med en alliansfri
fredspolitik.

1925 gjorde Gustav V ett bejublat statsbesök i det fria Finland i spetsen
för de nya Sverigeskeppen (pansarfartyget Gustav V, se bild)), som vid denna
tid var de starkaste fartygen i Östersjön. (De hade även en strategisk betydelse

27



Konsten att överleva

Pansarskeppet Gustav V

under andra världskriget.)Fredsoptimismen var nu stor i båda länderna och det
gamla riket tycktes ha återuppstått med det nya självständiga Finland som ett
nytt livskraftig skott vid sidan av gamla Sverige.

Tyskland och Ryssland var besegrade i världskriget och borta som hot.
Harmonin mellan Sverige och Finland var återställd och framtiden såg ljus ut
för de båda staterna.

Sammanfattning : Sverige och Finland åter strategiska partners

Epoken 1809-1920 medförde en svensk mentalitetsmässig, ideologisk och
politisk anpassning till en västeuropeisk småstatsposition. I svensk debatt och
politik kom nu ett småstatsrealistiskt perspektiv att dominera. Sveriges roll som
en medelstor makt i Europa var över och landet sjönk tillbaka till en mer peri-
fer maktposition, förlitande sig på en alliansfri politik och neutralitet när det
gällde Europas krig och konflikter. Sveriges strategiska läge förbättrades avse-
värt. Marskalken Bernadotte grundade neutralitetspolitiken och de följande
Bernadottekungarna kom att fullfölja denna politik i stort. Även i detta per-
spektiv kom förlusten av Finland långsiktigt att bli en förutsättning för Sveriges
nya, tillbakadragna position. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå
att den svenska opinionen i huvudsak accepterade Finlands förlust och ett för-
siktigt tillbakadragande från Europas affärer. Sverige isolerade sig nu mer än
förr men fick fred och mer stabila förhållanden och kunde inrikta sig på sin
inre utveckling. Fred och neutralitet blev med åren synonyma begrepp i den
svenska, politiska föreställningsvärlden.

För relationerna mellan Sverige och Finland betydde utvecklingen under
tsartiden 1809-1917 att de två nationerna — den svenska — och den finska
— fortsatte ett livligt utbyte i fråga om handel, kultur o s v men gick skilda vägar
i övrigt. Under tiden växte de nationella stämningarna i Finland för att kulmi-
nera vid förryskningsförsöken 1899-1904. Det autonoma Finland utvecklades
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under tsartiden alltmer till en egen nation. Finland kunde sedan frigöra sig
från Ryssland i samband med det ryska nederlaget i världskriget och revolutio-
nen 1917-18. Marken var då väl förberedd för det fria Finlands framträdande.
Tragiskt nog skedde frigörelsen till priset av inbördeskriget i Finland 1918.

Sett i det längre historiska perspektivet står det klart att Finlands kontak-
ter och utbyte med Sverige och Västeuropa under tsartiden 1809-1917 var av
oskattbart värde för formandet av en egen finsk, nationell identitet. De his-
toriska banden mellan Sverige och Finland fortsatte att verka långsiktigt till
förmån för båda nationerna.

Nya tider — nya erfarenheter

Tyskland hjälpte de vita under inbördeskriget 1918 till seger och Tyskland åter-
kom, på gott och ont, i vapenbrödraskapet med Finland 1941-44 i kriget mot
Sovjetunionen. Sveriges roll i dessa sammanhang var perifer men däremot större
under det finska vinterkriget 1939/40, då den svenska vapenhjälpen, frivilliga,
diplomatin och humanitär hjälp betydde mycket för Finlands heroiska kamp
mot övermakten. Finland drabbades hårt av tre krig 1939-45 medan Sverige
hade ett skyddat läge och kunde bibehålla sin fred.

Det andra världskrigets erfarenheter och det kalla kriget tvingade de nord-
iska staterna ut på skilda säkerhetspolitiska vägar: Norge, Danmark och Island
gick med i västalliansen NATO, Sverige fortsatte sin traditionella alliansfrihet,
stödd av ett starkt neutralitetsförsvar, och Finland anpassade sig till en tidvis
pressande säkerhetspakt med Sovjetunionen (VSB-pakten). Utvecklingen efter
det kalla krigets slut har sedan varit dramatisk och har fört de nordiska sta-
terna nära varandra igen. Sverige och Finlands medlemskap i EU innebär en ny
trygghet men båda länderna står tillsvidare utanför NATO. Sverige och Finland
framstår nu som något av strategiska partners ifråga om säkerhet och försvar inom
FN och EU och samverkan med NATO-landet Norge utvecklas även i fråga om
ett fördjupat säkerhetspolitiskt och militärt samarbete hemma och ute i världen
(internationella insatser, militärt sambruk, Norden som regional säkerhetszon).
Läget i Norden är nu sällsynt lugnt.

Den gamla svenska drömmen om en fördjupad samverkan kring säkerhet
och försvar i Norden — och mellan de gamla riksdelarna Sverige och Finland
— är på god väg att förverkligas på viktiga områden. Drömmen om Nordens
gemenskap och säkerhet dog aldrig ut efter Napoleonkrigen; nu blir den efter
millennieskiftet år 2000 delvis verklighet på jämställda villkor mellan stabila
och framgångsrika nordiska länder i en internationell kontext.

Den nordiska välfärdsmodellen och demokratin fungerar dessutom på nya
villkor, länderna är stabila och har högre tillväxt än EU-snittet och satsningarna
på en breddad säkerhet och försvar inom ramarna FN, EU och NATO är i långa
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stycken likartade. Hur länge freden och friheten i Norden består är till sist en
öppen fråga. Idag råder djupaste fred i Norden men de nordiska staterna bör
gardera sig inför framtiden. En fördjupad nordisk samverkan kring säkerhet
och försvar är en väg att möta framtidens hot och möjligheter. Sverige och
Finland är redan idag strategiska partners med ett tätt samarbete kring säkerhet
och försvar inom FN:s och EUs ramar och samarbetet med Norge tycks växa.
Det är en god början.
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Den svensk-norska unionen
1814-1905
En missförstådd säkerhetspolitisk och strategisk union.
Sverige är det enda landet i Nordeuropa/Östersjöområdet som har lyckats beva-
ra sin fred sedan 1815. Den långa svenska freden är ett märkligt resultat som
visar att den svenska balanspolitiken mellan stormakterna under 1800-talet och
under 1900-talet med två världskrig långsiktigt lyckades. Under epoken 1523-
1814 var Sverige ett av de länder i Europa som var mest inblandat i ständiga
krig, mycket beroende på stormaktsambitioner, antagonismen i Norden och de
dåtida allianssystemen i Europa. Långsiktigt hade den svenska stormakten, som
varade under epoken 1621-1718, försvagats i Nordeuropa.

Under epoken 1719-1814 hade den medelstora makten Sverige därför
tvingats över i nya säkerhetspolitiska, strategiska och militära lösningar för att
bevara sitt välde. Långsiktigt sökte man dock anknyta den svenska strategin
till den balanspolitik, politiskt, militärt och ekonomiskt, som Sverige hade
fört i östersjöområdet efter stormaktsställningens kulmination 1660 (Karl X
Gustavs död).

Under epoken 1630-1814 hade Sverige deltagit i Europas stormakts- och
allianspolitik i full skala. Det tärde hårt på rikets resurser och ledde till att landet
blev inblandat i många krig och konflikter. Med den svensk-norska unionen
som ingicks 1814 drogs sig landet ur stormaktspolitiken på kontinenten och
skapade sig en utmärkt strategisk försvarsposition på den skandinaviska halvön.
Både Sveriges och Norges gemensamma säkerhet ökade genom unionen, vilket ofta
glöms bort i historieskrivningen.
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Från 1815 försvann den nordiska antagonismen också efterhand och den
svensk-norska unionen visade sig säkerhetspolitiskt och strategiskt vara ett
lyckokast, genomdriven av Napoleons forne marskalk, Jean Baptiste Bernadotte,
senare kung Karl XIV Johan 1818-44

En påfrestande svensk alliansepok 1630-1814

Sverige miste sitt stora Östersjöimperium efter Karl XII:s död 1718, men fort-
satte att verka som en medelstor makt i Nordeuropa. I sin politik balanse-
rande Sverige efter det stora nordiska kriget 1700-1721 mellan sjömakterna
i väster (Västmakterna) och Ryssland med kontinentalmakterna (Österrike,
Preussen,) som en tredje kraft däremellan. Sveriges främsta allianspartner var
länge Frankrike i ett storeuropeiskt strategiskt samarbete som inleddes under
det trettioåriga kriget(Richelieu, Axel Oxenstierna) och diplomatiskt avslutades
under Napoleonkrigen ( ca 1630-1810/12).

Sverige blev nu för enda gången i sin historia Frankrikes fiende i kriget
1813-1814, vilket av den svenska samhällseliten (ämbetsmän, officerare, fräl-
set) betraktades som "onaturligt, "men med järnhand genomdrevs av kronprins
Karl Johan. En vänskap och allians med Ryssland mot Napoleon och Frankrike
var stötande för den svenska opinionen, som önskade vinna Finland åter efter
det olyckliga kriget med Ryssland 1808-09.

Genom den djärva 1812 års politik och samarbete med Ryssland i den
stora koalitionen mot Napoleon lyckades dock Karl Johan och de allierade att
genomföra sin Grand Strategy, att besegra Napoleon och att återupprätta makt-
balansen i Europa.

Som tack för sin och Sveriges medverkan i koalitionen fick Karl Johan
Storbritanniens och Rysslands starka stöd att genomdriva en union mellan
Sverige och Norge, vilket även lyckades efter det korta sommarfälttåget i Norge
1814, Sveriges sista krig vid de egna gränserna. I gengäld accepterade Sverige
Finlands förlust definitivt. 2

Finland blev nu ett ryskt storfurstendöme med bibehållna lagar från
svensktiden och fick Viborgs län åter i en vacker nationalromantisk gest av
tsar Alexander I. Genom den svensk-norska unionen 1814-1905 flyttades nu
Sveriges säkerhetspolitiska och strategiska tyngdpunkt klart västerut. Detta var
långsiktigt en stor strategisk fördel för Sverige, även om det förenade Tyskland
från 1871 blev en ny oroande och expansiv maktfaktor i närområdet som
måste balanseras diplomatiskt, liksom Ryssland i öster. Vänskapen med både
Storbritannien och Frankrike bestod, men dessa två västmakter minskade sina

2 O s k a r  II, Mina memoarer, del 1, Stockholm 1960, s 9.
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politiska och strategiska ambitioner i Östersjöområdet och var främst ett lång-
siktigt diplomatiskt stöd för Sverige.

Under 1700-talet sökte Sverige återta en del av de förlorade Östersjöprovin-
serna (krigen med Ryssland 1741-43,1788-1790, pommerska kriget 1756-63
som en del av sjuårskriget) men detta misslyckades. Under Napoleonkrigen, sin
tids världskrig, gick Sverige i allianser med Storbritannien mot Frankrike och
till sist även med Ryssland, Preussen och Österrike 1813-14 i den stora koali-
tionen. Efter den långa krigs- och konfliktperioden 1805-1814 hade Sverige
förlorat Finland till Ryssland, fatt en personalunion med Norge som kompen-
sation och avstått den sista besittningen i Tyskland, Svenska Pommern, till
Danmark, (kompensation för Norge) som snabbt sålde provinsen till Preussen.
(Danmark gick i konkurs under Napoleonkrigen, något ovanligt för natio-
nalstater, och behövde nu pengar i kassakistan). Efter långa krig, storpolitisk
diplomati, snabba kastningar i skeendet och ekonomiskt schackrande, hade
den nordiska kartan under fredsåret 1815 helt ritats om. De nordiska länder-
na, helstaten Danmark (med Norge) och helstaten Sverige (med Finland och
Pommern), hade länge varit aktiva europeiska aktörer, men gled nu tillbaka till
en mer perifer småstatsroll. Detta var mest markerat för Danmark medan den
nya politiska unionen Sverige-Norge (De Förenade Rikena) var ett mer oskrivet
kort i den europeiska konserten, dock med ett klart förbättrat strategiskt läge,
som har analyserats ovan. Frågan var nu hur unionen skulle utvecklas långsik-
tigt, nationellt, strategiskt och som säkerhetspolitisk id6

Unionen 1814-1905 en strategisk kungstanke

Efterhand utvecklades en svensk nationalstrategi under unionen med Norge
1814-1905. Den gällde den nationella utvecklingen inom unionen och i det
europeiska rummet.

Tanken att unionen på sikt skulle leda till framväxten av en gemensam
nation på skandinaviska halvön tycks aldrig ha varit stark. Tvärtom ökade både
den norska och den svenska nationalkänslan och de nationella identiteterna i
nationalromantikens Europa. Det märks än idag i de två ländernas national-
sånger, Du gamla, du fria, med text av Rickard Dybeck 1844 med en gammal
folkmelodi (officiell nationalsång 1866) och Ja vi elsker dette landet, med text
av Björnstjerne Björnson,musik av Rickard Nordraak, första gången framförd
1864.(Den svenska nationalsången är indirekt storsvensk och betonar Norden
och nämner aldrig Sverige — den norska nationalsången är mycket patriotisk
och nationell med Norge helt i centrum).

Säkerhetspolitiskt och militärstrategiskt hade Sverige fått ett mer skyddat
läge från 1815. Finland var nu förlorat för Sverige men ersatt med unionen
på den skandinaviska halvön. Därmed hade riket fått "naturliga" och mer lätt-
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Unionskungen — Karl XIV Johan, (wikipedia)

försvarade gränser. Sverige kom efterhand att dra sig tillbaka från de europe-
iska affärerna, d v s främst Kontinentaleuropas allianser och storpolitik. Den
svensk-norska unionen var i resurser en medelstor makt i Europa, men gled
efterhand över i en småstatsroll utanför stormaktsallianserna.
Vänskap med både Ryssland och västmakterna karaktäriserade Karl XIV Johans
utrikespolitik 1815-1844 och förhoppningen var att nya krig skulle undvi-
kas i det svenska närområdet. Efter Napoleonkrigen 1798-1815 hade kar-
tan i Norden förändrats radikalt. Två nya nationer, Norge och Finland, hade
inträtt i nationernas krets (Norge var dock ett gammalt kungarike från medelti-
den), Norge i union med Sverige, Finland som ett storfurstendöme i tsarriket
Ryssland. Nationalismen och nationalromantiken blommade i Europa och en
lång period av "nationbuilding" började som egentligen har fullbordats först
efter det kalla krigets slut med de många nya staterna i Central- och Östeuropa
och i världen.

En ny säkerhetsstrategi

Karl XIV Johan lanserade en ny säkerhetsstrategi för den svensk-norska unio-
nen från 1814. Den blev lyckosam och de svenska och norska folken fick nu
uppleva den längsta fredsperioden i sin historia. (Även det finska folket fick sin
längsta fredsperiod fram till inbördeskriget 1918). Mycket av detta berodde
på ett gynnsammare strategiskt läge i Europa, bortom stormaktskonflikterna
på kontinenten. Av stor vikt var dock även satsningen på en ny, alliansfri utri-
kespolitik, där unionen diplomatiskt balanserade mellan västmakterna och
Ryssland i första hand.

Utvecklingen av handel, industri och näringar blev storartad i Sverige och
i Norge under 1800-talet och lade med demokratiutvecklingen grunden till
välfärdsstaterna på 1900-talet. Samhällsutvecklingen blev stabil och fredlig i
Norden i stort. De dansk-tyska krigen 1948-51 respektive 1863-64 och finska
inbördeskriget 1918 var de stora undantagen.

Till detta kom att den svensk-norska unionen kunde upplösas i fredliga
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former 1905, ett tidigt exempel på en god krishantering, som var väl värt att
firas år 2005.

En gynnsam utveckling för hela Norden

Under perioden 1814-1905 höll sig unionen Sverige- Norge helt programenligt
utanför stormaktsallianserna och blev ett fredsprojekt med en god ekonomisk
tillväxt, industrialisering och höjd levnadsstandard. (Även Finland fick samma
gynnsamma utveckling med en lång fredsperiod).

Europa slapp efter 1815 ett förödande storkrig även om Krimkriget 1853-
56 och fransk-tyska kriget 1870-71 var stora regionala krig om maktbalansen
i Europa. Till detta kom de dansk-tyska krigen 1848-51 och 1863-64 som
ställde skandinavismen på sin spets. Denna misslyckades som politiskt projekt
men var nära att dra in den svensk-norska unionen i de danska försvarskri-
gen mot den växande Preussiska stormakten, från 1871 det enade Tyskland.
Den svensk-norska Unionen satsade på diplomati, frivilliga (och fredsbeva-
rande insatser 1848-51) till Danmarks hjälp men intervenerade inte i krigen.
Danmark fick inget kraftfullt stöd från västmakterna och Ryssland för sin sak
1863-64 och utkämpade därför en hopplös men heroisk strid mot övermakten
från bl a Preussen och Österrike. Unionen Sverige-Norge kände nu klart av sin
småstatsposition gentemot stormakterna och den expansiva maktpolitiken.

Den svenske kungen Carl XV hade lovat den danske kungen militärt stöd
1863 men regeringen i Stockholm bleknade när man fick klart för sig den
militära övermakten på den tyska sidan mot Danmark, och strök helt sonika
kungens lättsinniga löfte, vilket man i Köpenhamn förstod men beklagade.
Den svenska indelta bondearm&I på ca 30000 man hade kunnat förstärka den
danska bondearm&I men den tyska sidan kunde sätta in modernt rustade trup-
per på en halv miljon man...

Gapet mellan stormakter och småstater
Skillnaden mellan stormakterna och småstaterna i Europa hade nu med befolk-
ningsökningen, industrialiseringen och rustningarna vuxit väsentligt. Resultatet
blev att de tre skandinaviska rikena med ett stympat Danmark från 1864 över-
gick till en alliansfri småstatspolitik med låg profil med målet att balansera stor-
makterna, skapa regional säkerhet och undvika att dras in i framtida storkonflikter
och krig. Norge orienterade sig politiskt, ekonomiskt och kommersiellt alltmer
mot Storbritannien och hade över huvud taget sina intressen helt inriktade
västerut medan Sveriges intressen primärt låg vid Östersjöområdet — detta var
de två ländernas geostrategiska öde. De två länderna saknade till stor del en
gemenskap i form av en gemensam historia och gemensamma politiska och
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ekonomiska intressen, vilket långsiktigt ledde till en uppluckring av unionen
och krav på norsk frigörelse från slutet av 1800-talet.

Ett ökat tyskt inflytande på Sverige 1872-1914

Skandinavismens blomstringsperiod blev kort och det stod klart att det inte
gick att bygga den regionala säkerheten på skandinavismen som id6 Inflytandet
på den svenska säkerhetspolitiken från Tyskland växte i stället, då det förenade
Tyskland sågs som en motvikt till Ryssland i Östersjöområdet. Tyskland blev nu
ett svenskt ideal på samhällets alla områden, politik, militär, ekonomi, industri,
kultur, vetenskap, arbetarrörelse etc. (Det svensk-tyska förhållandet behöver
problematiseras i forskningen, här markeras det endast.)

Tyska blev förstaspråket i de svenska högre skolorna och ersatte franskan
— och 1945 var det dags för engelskan att bli det första främmande språket i
skolorna. Denna snabba anpassning av Sverige till de starka makterna i Europa
var talande. Den gällde både säkerhetspolitiken och samhällsidealen i stort.

Nationalstrategin för Sverige, Norge och Danmark

Efter Krimkriget 1853-56 kan man säga att Skandinavien och Sverige hade
retirerat från den europeiska allians- och storpolitiken. Nu sökte man över-
leva genom en säkerhetspolitisk lågriskpolitik, handel och fredliga affärer.
Militärt satsade man på nationella existensförsvar. Här försökte man utnyttja
sina defensiva fördelar, bl a genom byggandet av befästningslinjer och kustför-
svar som Köpenhamns fästning, Karlsborg, Boden, norska kust- och gränsfort
osv. Nationalstrategin för Sverige, Norge och Danmark blev nu likartad inom
säkerhetspolitiken, nationsbyggandet och det militära försvaret (riksförsvaret.)

Den omfattade följande delar:
1) Alliansfrihet och en försiktig diplomati balanserande mellan stormak-

terna
2) En omfattande handel, industrialisering och sociala reformer och början

på en demokratiseringsprocess (parlamentarism i Norge 1884, i Sverige
1905, krav på allmän rösträtt)

3) Moderniseringar av krigsmakterna (pansarbåtsflottor, fästningar, kust-
försvar,) som en nationell livförsäkring

De nya nationella strategierna i Skandinavien gällde främst säkerhets-
politiken, nationsbyggandet och den västeuropeiska vägen över sociala
reformer mot demokrati. Viktiga inslag i utvecklingen av säkerhet och försvar
var en småstatsstrategi, modernisering av arme och flotta och en diplomatisk
balanspolitik i Nordeuropa. Den skandinaviska utvecklingen blev fredlig och
lyckosam. Den kom att kännetecknas av både reformer och samhällsstabilitet i
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en stor samhällsorganisatorisk process. Typiskt är t ex för tiden 1864-1939 att
monarkierna överlevde i de tre rikena, att freden kunde bevaras, att den poli-
tiska vänstern stärkte sin ställning och genomförde politisk demokrati (Sverige
sist 1917-21) och att samhällsutvecklingen blev stabil med starka partier och
intresseorganisationer.

Unionskonflikten från 1890-talet till 1905

På norsk sida växte kraven på nationell självständighet från 1880-talet och
framåt. De två länderna kom aldrig att integreras inom unionen, politiskt, eko-
nomiskt osv. Utrikespolitiken och monarken var gemensam, i övrigt växte de
två länderna ifrån varandra även om det fanns mycket av språklig och kulturell
samhörighet, vilket var av stort värde. "Aldrig mera krig mellan brödrafolken"
hade Esaias Tegnér proklamerat på 1820-talet i inledningen av skandinavis-
mens epok. Det gällde ännu i hög grad som ett motto. Dock fortsatte man sin
nationella utveckling längs delvis skilda vägar. Norges ekonomiska intressen låg
västerut, Sveriges mer kring Östersjön.

Oscar II, wikipedia

Norge var före Sverige i sin utveckling mot parlamentarism och demokrati
medan industrialiseringen gick raskare i Sverige. Politiska fejder om unions-
flaggor och konsulaten präglade tiden från 1890-talet och framåt. Den norska
högern stödde länge unionen mot vänstern, som ville upplösa den. Efterhand
gick högern dock över på den unionsfientliga linjen och Oscar II (svensk
kungl 872-1907, norsk konge 1872-1905) kämpade förgäves för att hålla sam-
man unionen.

I Sverige var det samma splittring i nationen i unionsfrågan mellan högern
och vänstern. Högern höll hårt på unionen och ansåg att man måste vara beredd
att gå till krig för den, vänstern ville en upplösning under fredliga former. I
Sverige var man splittrad i synen på en fortsatt union, i Norge var opinionen
helt för en upplösning av unionen.
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I juni 1905 förklarade det norska stortinget att Oscar I I  inte läng-
re fungerade som norsk kung, vilket utlöste en lång politisk kris mellan
unionsländerna.(Tvisten gällde bl a konsulatsfrågan och den norska regering-
en avgick.) Båda sidor rustade militärt men förhandlade också i Sverige och i
Norge om en upplösning av unionen. Vid slutförhandlingarna i Karlstad 1905
enades man till sist om en fredlig upplösning, där inte minst med statsminister
Christian Michelsen från Norge och statsminister Christian Lundeberg från
Sverige bidrog till den lyckliga utgången. (Ett fredsmonument restes på torget i
Karlstad vid 50-årsjubiket 1955).

Stämningarna i Sverige var inom borgerligheten, främst högern, delvis bittra
efter vad man kallade "unionsbrottet". Vänstern tog saken mer kallt och ansåg
att de två folken skulle fortsätta att leva i fred och samarbete. Den fredliga kris-
hanteringen av unionsfrågan väckte beundran i Europa och ute i världen och
framhävdes i många sammanhang som ett gott exempel på att konflikter kunde
biläggas utan krig.

I Norge jublade man över sin nationella självständighet och vid en folkom-
röstning i saken fick unionen endast några hundra röster, vilket säger allt.

Frågan om republik var en het fråga i Norge, men monarkin segrade till
sist. Kronan erbjöds först som en försoningsgest en prins av huset Bernadotte
("ryttarprinsen", prins Carl), men Oscar II förbjöd denne att anta anbudet. I
stället blev den danske prinsen Carl ny norsk konge under namnet Håkon VII
(regent 1907-1957).

Skandinavien neutralt 1914

Motsättningarna efter unionsupplösningen gick snart över även om de
två länderna säkerhetspolitiskt orienterade sig mot olika läger, Norge mot
Storbritannien, Sverige mot Tyskland som en motvikt mot Ryssland. Den skan-
dinaviska myntunionen (gemensam valuta med samma värde) fortsatte dock
fram till 1914. De skandinaviska staterna samverkade sedan väl när hotmolnen
i Europa ökade1914 och lyckades stå utanför storkriget.

På svenskt initiativ samlades nu de tre skandinaviska kungarna i Malmö
(Trekungamötet) i en manifestation för fred, samverkan och neutralitet i stor-
kriget. Den svensk-norska unionen hade upplösts men den skandinaviska sam-
verkan och samhörigheten bestod.

Nordisk fred och neutralitet

Demokrati, samhällsfred, yttre fred och samhällsreformer blev sedan den
skandinaviska framgångsvägen på vägen mot den sociala välfärdsstaten.
Motsättningarna mellan stormaktsallianserna tillspetsades dock efterhand, dip-
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lomatin misslyckades och malströmmen ledde fram storkriget 1914, som snart
utvecklades till det första världskriget 1914-1919. Det andra världskriget kros-
sade dock sedan det skandinaviska/nordiska fredsprojektet, (efter 1918 utvidgat
till det självständiga Finland) då Norden utom Sverige drogs in kriget genom
angrepp från Tyskland och Sovjetunionen 1939-40. Men det är en annan his-
toria och en ny fas i de nordiska folkens och nationernas utveckling.

Det nordiska samarbetet utvecklades sedan väl i efterkrigstiden, även om
länderna valde olika säkerhetspolitiska lösningar (Danmark, Island och Norge
med i NATO, Sverige och Finland alliansfria). Bildandet av Nordiska Rådet med
passfrihet och en gemensam nordisk arbetsmarknad visade den stora nordiska
gemenskapen och viljan till samarbete. På detta område var de nordiska län-
derna pionjärer långt före EU. Det svensk-norska samarbetet och utbytet har
utvecklats mycket väl och har blivit allt intensivare med åren. Numera betraktar
vi de båda länderna närmast som en hemmamarknad i en allt mer globaliserad
värld.

Ser vi till historiens långa linjer så blev det Sveriges uppgift att fungera
som en katalysator och frigörare av nationerna Norge och Finland i 1800-talets
Europa, inte minst genom de författnings- och laggarantier som Norge och
Finland fick 1809 respektive 1814. (Ryssland-Finland, Sverige-Norge). Norge
och Finland upphöjdes nu till egna, erkända nationer i Europa, om än ej stater.
(Set ex den första olympiaden i Aten 1896). Härifrån gick vägen sedan vidare
till full självständighet, för Norge 1905, Finland 1917 och Island 1944.

För Sverige var denna historiska roll inte självklar eftersom storsvenska ten-
denser då och då gjorde sig gällande i opinion och politik. Långsiktigt segrade
dock den småstatsrealistiska, nordiskt inriktade linjen i svensk säkerhetspolitik
och strategi. Det gynnade i hög grad Norge, Sverige och Finland som under
epoken 1814-1914 upplevde den längsta fredsepoken i de tre nationernas his-
toria. Den långa freden var en välsignelse som gjorde underverk för den natio-
nella utvecklingen. Näringar, folkrörelser och industri blomstrade, levnadsstan-
darden förbättrades och vägen mot parlamentarism och demokrati öppnade sig.
Under denna långa fredsepok lades grunden till de nordiska välfärdsdemokra-
tierna och "den nordiska modellen" som för världen idag ofta framstår som ett
föredöme och ett ideal.

Efter Napoleonkrigens katastrof, som krossade det gamla Norden och
hotade den nationella självständigheten, övergick Norden i en lång fredsepok
(undantag de danska krigen 1848-51, 1863-64) och bildade länge en regio-
nal säkerhetspolitisk gemenskap. Denna kom dock att splittras under det andra
världskriget men återställdes i någon mån under det kalla kriget genom "Den
nordiska balansen"(Norden ett lågspänningsområde mellan blocken).

Den svensk-norska unionen 1814-1905 fyllde väl sitt syfte som en his-

41



Konsten att överleva

torisk omvandlare och katalysator. Den skapade fred och lugn, stabilitet
och utveckling och ledde till sist fram till det fria och självständiga Norge
1905. Den gav Sverige andrum att mentalt ställa om sig till en småstat i
norr. Unionen skänkte de två länderna en historiskt sällsynt lång fredspe-
riod, vilket var av oskattbart värde.

Unionen misslyckades till sist som ett mot stormakterna gemensamt
säkerhetspolitiskt och strategiskt projekt, men den lyckades som ett utveck-
lings — och fredsprojekt. Unionen lade en fast grund för utvecklingen mot
de nordiska välfärdsdemokratierna; som fredsunion är den därför svår att
historiskt överträffa.
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Karl XV, skandinavismen
och försöken till en ny
säkerhetspolitisk kurs för
Sverige 1853-1872
Marianne Hatje och Kent Zetterberg

"Nog går det i min tid, men se, Oscar och hans barn, de få ett helvete!'
( Karl XV om kungamaktens framtid )

"Som jag litet eller intet uträttat, skall ingen sorg anläggas, inga tal eller cantater
förekomma... "3
(Karl XV:s önskemål inför sin bortgång och begravning 1872)

Inledning
Karl XV:s 15-åriga regering 1857-1872 och Krimkriget 1853-56 var en dyna-
misk tid i Sveriges historia. I liberal anda avskaffades konventikelplakatet 1858,
skråtvånget 1864 och en ny, humanare strafflag antogs samma år. Beslut om
byggande av de första statliga stambanorna fattades 1857 och en kommunre-
form lade 1862 grunden för det kommunala självstyret i landet. Ståndsriksdagen
ersattes med en tidsenligare tvåkammarriksdag 1866. Ingen av dessa reformer

3 E r i k  af Edholm, På Carl XV:s rid, Stockholm 1945, s 294.Jfr Carl XV:s sorgmarsch, ett vack-
ert stycke.Se även Dag Lundin, Parafras över Carl XV .
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har av eftervärlden förknippats med kung Karl XV, som enligt 1809 års grund-
lag allena ägde att styra riket. Som viktigare än kungen för samhällsutvecklingen
framstod nu riksdag och regering. Regeringen var nu ett mer politiskt statsråd
som bara några årtionden tidigare, under Karl XIV Johan (1818-44), hade
bestått av kungliga ämbetsmän av underordnad betydelse. Det liberala genom-
brottet och en begynnande industrialisering gjorde att Sverige höll på art helt
förändras i fråga om aktörer och strukturer. Den nya maktdelningen mellan
kung och regering/riksdag kan därför ses som följden av att samhällsomvand-
lingen sköt fart vid 1800-talets mitt. Kungamakten råkade nu i en konflikt mel-
lan det gamla etablissemanget och de nya inflytelserika maktgrupperna inom
politik och näringsliv. Säkerhetspolitiskt började nya maktgrupperingar att växa
fram i Europa, där inte minst det enade Tyskland och Ryssland fanns nära
Sverige och ingick i de nya säkerhetskalkylerna .

Forskningsläge

Den tidigare forskning4 som är relevant för uppsatsen och som direkt tar upp
Karl XV, hans regeringar och den politiska utvecklingen av samhälle och säker-
hetspolitik är av ganska gammalt datum. Den syn på Karl XV:s politiska gär-
ning som är rådande idag, skapades redan i början på 1900-talet av historikern
Carl Hallendorff. Denne vände sig mot tidens personcentrerade, allt för vörd-
nadsfulla "ortodoxa Karl XV-bild" som bl a kom till uttryck i Cecilia Bååth-
Holmbergs biografi Carl XV som enskild man, konung och konstnär (1891).

Med Hallendorffs böcker Illusioner och verklighet (1914), vars tema är den
skandinaviska krisen 1863-64, och Från Karl XV:s dagar (1924) skrevs de för-
sta vetenskapligt baserade verken om kungen. Mellan Bååth-Holmberg och
Hallendorff låg t ex publicerandet av De Geers memoarer, hovmannen Fritz
von Dardels och norske statsrådet A. C. Mantheys dagböcker. Med stöd även
i annat nytt källmaterial reviderade han bilden av kungen som politiker. I sin

4 Källmaterialet till denna uppsats består av en omfattande litteratur, riksdagstryck, och två
genomgångna personarkiv: Karl XV:s samling i Bernadotteska familjearkivet (BFA) och Louis
De Geers samling i Riksarkivet (RA). F.d. statsrådet Johan Gripenstedt har fått komma till
tals i ett par tidningsartiklar i Aftonbladet. Som källmaterial måste också De Geers Minnen
1-2 (1892) och Gripenstedts utgivna tal (1871/72) räknas, då de utgavs under författarnas
livstid. Det är alltid tveksamt att stödja sig på uppgifter som härrör från memoarer, men
bedömningen har gjorts art De Geers Minnen, trots eventuella minnesfel, är en god andra-
handskälla.Boken bygger till stor del på förstahandskällor, t ex brev, minnesanteckningar,
regeringsakter, riksdagstryck och pressmaterial och har flitigt utnyttjats av det gångna seklets
forskare. Kritiken som framförts mot Minnena har främst bestått i att den gamle De Geer
ibland låtit de samtida inlagorna följas av överslätande förklaringar. Det finns en betydande
svårighet att komma åt Karl XV i källmaterialet, särskilt hans informella politiska verksamhet,
som torde ha varit omfattande. Orsaken är att kungen lät bränna sina papper korr före sin
död. Han ville uppenbart inte bli spårad i efterlämnade papper, vilket är notabelt.
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nya tolkning betonade Hallendorff särskilt att regeringens allt självständigare
ställning berodde på Karl XV:s personliga oförmåga att leda densamma och
att han bara visade uthållighet i försöken att driva en egen linje i unions- och
utrikespolitikens.

Åke Holmberg visade i Skandinavismen vid 1800-talets mitt (1843-63)
från 1946, att kungen med dessa framstötar även förlorade greppet om delar
av utrikespolitiken, även om han försökte behålla sitt främsta inflytande på
detta område och på försvarets område, d v s inom säkerhetspolitiken i stort.
Hallendorffs uppfattning om kungen har även underbyggts och utvecklats
genom statsvetaren Leif Kihlbergs ingående empiriska undersökning av reger-
ingsbildningarna och ministärernas historia under Karl XV:s tid.6 Karl XV:s
betydelse för riksdagsreformen 1865/66 har kartlagts utifrån det befintliga
källmaterialet av Stig Ekman i Slutstriden om representationsreformen (1966).
Senare forskare som har behandlat den parlamentariska utvecklingen i Sverige,
t ex statsvetarna Nils Stjernquist (1996) och Björn von Sydow (1997), bygger
i allt väsentligt på den äldre forskningen vid skildrandet av Karl XV och hans
tid. Historikern Sven Erikssons kungabiografi från 1954 är en blandning av ett
populärt och vetenskapligt sätt att skriva. Han har inget notsystem, men anger
referenserna för varje kapitel i en bilaga. Eriksson har bedrivit rätt omfattande
källforskning, men kan inte sägas skriva i traditionen från Hallendorff. Han
ligger närmare Bååth — Holmbergs välvilliga tolkning och har främst gett ett
psykologiskt porträtt av kungen.

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att från ett moderniseringsperspektiv studera hur
kungamaktens politiska ställning förändrades under Karl XV:s regeringstid.
Unionsfrågan, utrikespolitiken och försvaret är därvid tre viktiga områden,
gemensamt kallade säkerhetspolitiken. Tonvikten ligger på kungens förhållande
till det svenska statsrådet. Betydelsen av samarbetet och friktionerna mellan
kungen och två ledande statsråd, De Geer och Gripenstedt, tas särskilt upp.
Syftet är även att kasta nytt ljus över det som den tidigare forskningen uppfat-
tade som kungens totala politiska misslyckande. För att kunna göra nya tolk-
ningar krävs att det politiska händelseförloppet först rekonstrueras utifrån den
tidigare forskningen, kompletterat med ny källforskning. Med hjälp av dagens
teoretiska perspektiv kan en delvis ny tolkning av kungens agerande sedan ges.

5 Hal lendorff  1924, s 8 (citat), 67f, 90.
6 Kih lberg använder visserligen inte Hallendorff i sin avhandling Den svenska ministären under

ståndsriksdag och tvåkammarsystem... (1922), men både deras källmaterial och syn på kungen
är likartad.
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• Vilka faktorer kan förklara statsrådets starkare och självständigare ställning
under Karl XV?

• Hur påverkades kungamakten och kungens förhållande till regeringen av
representationsreformen 1865/66?

• Kan man se några försök från Karl XV:s sida att anpassa kungamakten till
ändrade politiska förhållanden och hur påverkade detta säkerhetspo/itiken?

• Övergripande fråga : Vilka olika strategier hade kungen och hans rådgivare
för att klara kungamaktens anpassning till det framtida Sverige ? Hur såg de
olika grupperna på kungamaktens framtid i Sverige? Hur kan dessa strategier
ses i ett mer långsiktigt moderniseringsperspektiv ?

Karl XV:s personalia och fursteideal

Karl XV föddes 1826 som det första barnet till kronprins Oskar (I) och hans
gemål, Josefina av Leuchtenberg. Karl XIV Johan kunde stolt konstatera att
barnbarnets födelse hade säkrat tronföljden för hans nya dynasti i de förenade
rikena. Inom loppet av fem år födde kronprinsessan fem barn. Båda makarna
gav hemmet en starkt konstnärlig prägel, kronprinsen hade musikaliska intres-
sen, kronprinsessan främst litterära.?

1850 ingick Karl ett resonemangsäktenskap med Lovisa av Nederländerna
(1828-71). Det blev en ekonomisk felkalkyl från svensk sida, då brudens för-
väntade hemgift i verkligheten befanns vara blygsam. Det är inte känt att Lovisa
skulle ha utövat något politiskt inflytande på maken. Hon var både klartänkt
och bildad, men fick från början finna sig i att dela sin man med andra kvinnor,
även om deras familjeliv inte bör målas i allt för dystra färger. Till skillnad från
den ständigt skuldsatte Karl, hade hon ett gott ekonomiskt sinne. Deras dotter
Lovisa blev så småningom dansk drottning genom sitt giftermål med Fredrik
VIII av Danmark.° Karl XV:s personliga tragedi var att han inte efterlämnade
en arvinge till tronen. Den ende sonen hade avlidit i späd ålder, troligen till
följd av en läkares felbehandling.9

Karl XV själv dog ung; han avled i tarmtuberkulos i september 1872, 46 år
gammal, efter tre års sjukdom.'° Karl var på samma gång en konstnärs- och sol-
datnatur. Han såg sig främst som militär, var en god ryttare och utgav anonymt
ett flertal broschyrer om försvaret sedan han blivit kung."

7 Eriksson 1954, s 14-24.
8 Eriksson 1954, s 147ff. Artikel om drottning Lovisa och hennes dotter i SBL, band 24,

s 148ff (politiskt inflytande) och Cecilia Bååth-Holmberg, Carl XV som enskild man, konung
och konstnär, Stockholm 1891, s 604ff (bildad).

9 Bååth-Holmberg 1891, s 629ff.
10 Art ikel  om Karl XV i SBL, del 20, s 704 och Bååth- Holmberg 1891, s 659.

Eriksson 1954, s 281, 287 och Bååth-Holmberg 1891, s 140f (ryttare).
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t i

Under lediga stunder återfanns han ofta i målarateljén och spelade en rätt stor roll
för det svenska konstnärslivet som mecenat och donator till Nationalmuseum
i Stockholm.'2

Han var också påtagligt intresserad av ekonomisk geografi, främst karte-
ring av landets näringar. Han praktiserade själv jordbruk under somrarna på
Bäckaskog eller Ulriksdals slott, där han helst vistades.'3

Det var naturligt att Karl XV kastade blickar på konstitutionerna hos
Europas dåvarande stormakter. Han såg med motvilja på parlamentarismens
föregångsland Storbritannien, där hans samtida drottning Viktoria fick finna
sig i att parlamentet utsåg regeringen, som också hade den lagstiftande mak-
ten. I Storbritannien såg Karl främst en "krämarnation" utan framtid. Ordet
ministär för statsråd fick t ex inte användas i hans närvaro, eftersom det gav
associationer till den inskränkta, konstitutionella engelska monarkin."

Frankrike en förebild

Karl XV:s stora förebild var förfädernas hemland Frankrike och kejsar Napoleon.
Även om den franska författningen liberaliserades mot slutet av andra kejsardö-
met (1852-70), förblev Napoleon III:s maktställning mycket stark. Han utsåg
själv sina rådgivare, sedan han nästan helt berövat nationalförsamlingen både
den lagstiftande och beskattande makten. Kejsaren var närmast tvungen att
ge de sociala frågorna prioritet i sin auktoritära stat, för att dämpa de stora
sociala spänningarna i landet. Till detta kan läggas att Napoleon tidigt byggde
sin maktställning på modern propaganda och en popularitet knuten till sin
person. Napoleon drog sig inte för att föra en äventyrslysten utrikespolitik, bl a
under Krimkriget och de krig som föregick Italiens enande, men det var hans
permanenta fiendskap till Preussen som slutligen bragte honom på fall under
det fransk-tyska kriget.'5 Här fanns en släktskap och affinitet mellan de två
monarkerna som vi snart skall se.

12 Eriksson 1954, s 366ff.
13 Båäth-Holmberg 1891, s 163ff.
14 M c  Kay m fl, A history of world societies, Princton 1992, s 6481, Ekman 1966, s 54 (krämar-

nation), Björn von Sydow, Parlamentarismen i Sverige, Utveckling och utformning till 1945,
Södertälje 1997, s 56 (ministär).

15 M c  Kay 1992, s 930ff, E. J. Hobsbawn, Kapitalismens tidrålder, Kristianstad 1981, s 44 (N
III:s propaganda) och Ekman 1966, s 54 (Frankrike förebild).
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Napoleon III:s motstånd mot Preussen smittade av sig på Karl XV Denna
motvilja hos Karl mot allt tyskt förstärktes dessutom av den långa dansk- tyska
konflikten. Däremot torde han inte haft mycket att invända mot den preus-
siska författningen från 1850, som gav kungen rätt att på livstid utse överhusets
ledamöter, medan underhuset valdes med starkt begränsad rösträtt.I8 Det var
nära hans fursteideal.

1809 års regeringsform — innehåll och tillämpning, maktdelning

Villkoren för det svenska statslivet under Karl XV:s regeringstid bestämdes i hög
grad av grundlagen. Erfarenheterna från den svenska historien med både fri-
hetstidens ständervälde och gustavianskt envälde, gjorde att man efter 1809 års
statskupp varken ville ge kungen eller riksdagen för stor makt. Regeringsformen
eftersträvade därför en maktbalans.)?

Riksdagen hade enligt regeringsformen 1809 beskattningsrätten, medan
den dömande makten utövades av oavsättliga domare.'8 Formen "Konungen
äger att allena styra riket" innebar att kungen hade den verkställande, styrande
makten. Kungen utsåg de nio statsråden och de fyra statssekreterarna. Kungens
rätt att utse ämbetsmännen gjorde att han kontrollerade statsförvaltningen.
Innan han fattade beslut var han skyldig att lyssna till statsråden, men inte att
följa dem. Kungen var inte ansvarig inför riksdagen, däremot var statsråden
juridiskt ansvariga för sina råd inför ständerna. Ansåg riksdagen att de hade
brustit i ansvar kunde de ställas inför konstitutionsutskottet och avskedas.19

Lagstiftningsmakten delades mellan kung och riksdag. Båda hade rätt att
väcka lagförslag och att inlägga veto mot varandra. Beslut som rörde skatter och
nya lagar måste alltid föreläggas riksdagen och där stödjas av minst tre stånd
för att gå igenom. Kungen hade utan riksdagens medverkan rätt att fatta beslut
i administrativa ärenden som utnämningar samt i försvars- och utrikesfrågor,
så länge dessa inte ledde till nya skatter eller lagändringar. Kungen hade enligt
lagtexten också rätt att besluta om krig och fred, men i praktiken blev sådana
frågor snabbt riksdagsärenden, eftersom t ex ett krig ofta följdes av nya pålagor
för folket. Ståndsriksdagen sammanträdde vart femte år, men kungen kunde
vid behov inkalla extra, urtima riksdagar. Han utsåg talmän och vice talmän i
de fyra stånden.2°

1809 års regeringsform gav utrymme för en konstitutionell utveckling.
16 N i l s  Stjernquist, Tvåkammartiden, Sveriges riksdag 1867— 70, Lund 1996, s 16 och Erik

Gullberg, Tyskland i svensk opinion 1856-1871, Lund 1952, s 229 (motvilja mot det tyska).
17 Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Svensk samhällsutveckling

1809-1986, Lund 1988, s 81 och Carlsson, Rosén 1964, s 301 (maktbalans, kompromiss).
18 Norborg 1988, s 82.
I° Carlsson, Rosh 1964, s 301ff och Norborg 1988, s 82 (statsförvaltningen).
2° Carlsson, Rosh 1964, s 302f och Norborg 1988, s 82 (administrativa ärenden, skatter).
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Regeringen var en slags förmedlande länk mellan kung och riksdag. Om kung-
en ofta gick emot statsrådets mening i beskattnings- och lagstiftningsfrågor
hade han svårt att a stöd i riksdagen. Det var framför allt kungens skyldighet
att höra statsrådet som gjorde att den nya grundlagen hade ett skydd både mot
en för stark och en för svag kungamakt. Om kungen var politisk svag — man hade
Gustav IV Adolf i färskt minne, som av många kallats för "vettvilling" — skulle
statsrådet kunna överta kungens uppgifter och leda regeringen 21 Under Karl
XV:s regering började nu utvecklingen mot parlamentarism i Sverige.22

Den politiska utvecklingen i Sverige 1809-57: ett nytt samhälle växer fram

Karl XIV Johan och Oskar I lyckades under 1800-talets första hälft i stort
sett upprätthålla ett allenastyrande.23 Den främsta förklaringen till detta var
att motståndarna till en stark kungamakt förlorade i styrka p g a bristande
sammanhållning.24Man kan se många likheter mellan Karl XIV Johan och
Oskar I:s styrelse. Deras ideal var närmast den upplyste despoten och ingen av
dem motsatte sig reformer så länge dessa inte inskränkte kungens makt eller
rubbade den sociala strukturen i samhället.25

Oskar I:•s tronbestigning 1844 hälsades med stora förväntningar av de frisin-
nade som visste att han hade spelat en viktig roll i kulisserna vid reformarbetet
under faderns tid. I sin första regering lät han flera liberaler ta plats. Nu genom-
fördes ett stort reformarbete, trots att ett konservativt parti kring August von
Hartmansdorff hade bildats i riksdagen.26

Redan efter några år infann sig ett missnöje med kungen hos liberalerna,
särskilt när representationsfrågan inte gjorde några nämnvärda framsteg. Efter

21 Norborg 1988, s 82f och von Sydow 1997, s 37. Beträffande G IV A:s tillnamn set ex artikel
om kungen i SBL, häfte 84, s 480.

22 Parlamentarismen Vid läsandet av denna uppsats kan några särdrag som utmärker parlamen-
tarismen vara bra att hålla i minnet. Terminologin är anpassad till svenska förhållanden.
Riksdagens sammansättning bestämmer hur regeringen utformas. Regeringen agerar på riks-
dagens uppdrag. Riksdagsmajoriteten kan avsätta en regering som inte har dess förtroende.
Regeringen leds av en statsminister, som i praktiken utser ministrarna. Ett parlamentariskt
styrelseskick förutsätter ett partiväsende, men inte nödvändigtvis allmän rösträtt. För kung-
ens del innebär detta att han, men inte hans statsråd, skulle stå över partierna. Kungen skulle
utse riksdagsmän till statsråd och inte ämbetsmän. Stjernquist 1996, s 229ff och von Sydow
1997, s 19.

23 v o n  Sydow 1997, s 45.
24 D e n  svenska historien 1967, del 8, Stockholm 1967, s 170.
25 Norborg 1988, s 158f och Carlsson, Rosen 1964 s 381.
26 Regeringens indragningsmakt mot pressen togs genast bort, lika arvsrätt för son och dot-

ter infördes 1845, skråtvånget avskaffades 1846 och en ny fattigvårdsförordning kom 1847.
Oskar I var personligen pådrivande bakom den humanare strafflagstiftning som antogs mel-
lan 1855-64 med införandet av cellstraff och borttagande av en del skamstraff. Den svenska
historien 1967, del 8, s 203, 205f och Norborg 1988, s 163, 165.
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de rabulistiska marsoroligheterna i Stockholm 1848, som var en återverkan av
februarirevolutionen i Frankrike samma år, stod det klart att Oskar I var libe-
ral i ekonomiska och humanitära frågor, men mindre i konstitutionella. Han
började nu frukta samhällsomstörtande rörelser som socialismen och allt som
kunde hota kungamakten. Därför ombildade han stegvis regeringen i konser-
vativ riktning och reformverksamheten slog av på takten.27

Avståndet mellan liberalerna och Oskar I vidgades under dennes
sista år. Under Krimkriget 1853-56 bedrev kungen en djärv utrikes-
politik bakom ryggen på statsrådet i syfte att med Storbritanniens och
Frankrikes hjälp återta Åland och på sikt även Finland. Hans planer
grusades när Ryssland slöt fred med västmakterna 1856.28 Oskar I:s
agerande hade väckt ont blod i liberala kretsar och statsrådet,liberalen
Johan A Gripenstedt såg nu en möjlighet att angripa kungen och
förbättra sin egen ställning hos oppositionen I  en serie anonyma tid-
ningsartiklar i Östgöta-Correspondenten på vårvintern 1856 ankla-
gade han kungen för att med sitt intrigerande under Krimkriget ha
velat införa kungligt envälde. Statsrådet rentvåddes samtidigt från allt
ansvar för den misslyckade utrikespolitiken.29

Efter Krimkriget ville Oskar I förbättra sitt förhållande till oppositionen
genom att göra en ministärförändring i liberal riktning. Han utsåg både över-
raskande och djärvt Gripenstedt till finansminister trots att dennes position
hade stärkts av presspropagandan mot kungen. På en nyckelposition i regering-
en fick kungen nu en kritiker av allenastyrandet, som satte det svenska närings-
livets utveckling och de egna godsägarintressena främst.3°

Kronprins Karl övertar regeringsmakten

Från 1840-talets slut kunde omgivningen bevittna hur Oskar I stegvis bröts ner
av en sjukdom, som senare visade sig vara en hjärntumör.3' På sommaren 1857
var kungen oförmögen att sköta regeringsarbetet och läkarna bedömde att han
aldrig skulle återvinna hälsan tillräckligt för att kunna återuppta det igen.32
27 D e n  svenska historien 1967, del 8, s 207, 239, 241 och von Sydow 1997, s 45.
28 Norborg 1988, s 246.
29 Gasslander 1949, s 165-70.
30 Gasslander 1949, s 175-81, citat s 179.
SI C a r l  Grimberg, Svenska folkets underbara öden, del IX, Stockholm 1962, s 67 och Den svenska

historien, del 8, s 208. Här sägs att kungens sjukdomssymtom började på 1830-talet, men
förvärrades de sista tio åren av hans liv. Prins Oskar (II) antyder i ett brev till kronprins Karl
den 25.4. 1857 att sjukdomskrisen även hade politiska orsaker: "Pappas sjuklighet förvärrad.
Till sin grund psykisk, härledande sig från följderna af en oförnuftig Conservativ Politiks
offrande på Scandinavismens altare, och de felslagna förhoppningarna på en otillfredställd
oppositions tillfredställande!", vol. 7, BFA.

32 D e n  svenska historien 1967, del 8, s 298 och Jörgen Weibull, Bernadorrerna på Sveriges tron,
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detta fall föreskrev regeringsformen att en interimsregering med svenska och
norska statsråd skulle överta rikets styrelse. Efter taktiska omtolkningar av
bestämmelserna antogs i september samma år en proposition som gav kron-
prins Karl full kunglig myndighet som tillförordnad regent.33

I oktober 1857 fick riksdagen ta ställning till en proposition om hur reger-
ingsarbetet kunde rationaliseras.34 Konstitutionsutskottet avstyrkte i november
1857 den kungliga propositionen. Uppenbart ansåg man att författningens
bestämmelse att statsråden var kollektivt ansvariga inför kung och riksdag inte
fick ändras.35

Varför ville Karl se en reform som gjorde att han förlorade inflytande till stats-
rådet?

Ett talrikare statsråd med fler uppgifter ledde ovillkorligen till en självstän-
digare regering. Svaret går troligen att finna i kronprinsens personlighet. Medan
Oskar I hade varit en flitig skrivbordsmänniska, blev Karl XV snabbt uttråkad
av det administrativa konseljarbetet, som krävde goda kunskaper om lagar och
förordningar. Han hade svårt att argumentera övertygande med statsråden och
ville sällan befatta sig med "detaljer".36 Tålamod med "allvarligt och ihärdigt
arbete", för att låna Åke Holmbergs vassa formulering, tycks hos Karl inte ha
ökat med åren. Typisk för hans otålighet var t ex när han vid valen till riksdags-
utskotten 1867 yttrade att han inte ville få in några pratmakare i utskotten, som
förlängde riksmötet.37

Bildandet av 1858 års konselj
Karl ville nu bilda en ministär efter eget sinne. Han insåg från början att han
var i behov av lojala och kunniga rådgivare, eftersom han hade begränsade kun-
skaper på det politiska området. Avskräckt av Oskar I:s enorma arbetsbörda,
som han burit upp ensam38, strävade han nu efter att få en nära medarbetare
till stöd, som hade sakkunskaper där han själv brast och var honom trogen i
alla situationer, kort sagt en "ny" Magnus Brahe. Den närmast påtänkte var
lantmarskalken Henning Hamilton. Ett gammalt mentorsförhållande band de

Stockholm 1985, s 51 (ej återuppta regeringsarbetet).
33 Louis  De Geer, Minnen 1-2, Stockholm 1892, s 157f . Jfr Den svenska historien 1967, del 8,

s 52f, 298.
34 Bihang rill Riksståndens protokoll, 2,1856-58, proposition nr 126.
35 Bihang till Riksståndens protokoll, 3 Saml., 7,1856-58, N:o 52, s 2-7 och Larsson 1993/94

s 67.
36 Eriksson 1954, s 2751.
37 Art ikel  om Karl XV i SBL, band 20, s 704 och Rune Boklund, Kungen av Skåne, Lund 1998,

s 1561.
38 Eriksson 1954, s 199.
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forne informatorn och junkeranhängaren till kronprinsen.39 Mycket tyder på
att Karl gav Hamilton i uppdrag att bilda den nya regeringen, även om denne
senare av taktiska skäl förnekade att kronprinsen mer än "rådförde" sig med
honom. 40 Även Gripenstedt hjälpte till att bli av med gamla statsråd och var
en av Hamiltons nära förtrogna vid ombildningen.41

I ett försök att övertala Louis De Geer att bli statsminister skrev kungen
(Karl XV) följande:

"Du kommer att inträda i en helgjuten konselj, som delar dina tankar,
hvilka äro mina! Det stöd min plats och min vänskap kan lämna ber jag
dig taga för gifvet. Ingen vän har jag öfvergifvit, lita därpå. Du kan få en
stor verkningskrets, som ej blir afbruten af tidningars och politiska opi-
nioners nycker. Du är fri och utom partierna, detta är dig en fördel."42

Uppenbart såg Karl det som en fördel att han främst var kunglig ämbetsman
och inte politiker. Louis De Geer (1818-96) var friherre och hovrättspresi-
dent. Han kom att verka som statsminister under en lång tid, åren 1858-1870
och 1875-80 och kallades av samtiden "Sveriges främste statsminister". Det
kan tyckas märkligt att kronprinsen nu behöll den skrupelfrie, vid denna tid
moderatliberale Johan August Gripenstedt (1813-74), som inte gjort sig ett
namn för sin politiska trofasthet. Karl var medveten om detta och sade att
Gripenstedt bytte åsikter vartannat år. Men Karl saknade allt ekonomiskt sinne
och Gripenstedts kompetens som finansminister och hans erkända vältalighet
var användbara egenskaper.43 Vid denna tid präglades Sveriges ekonomi av en
kortvarig handelskris i Krimkrigets kölvatten.44

Att Karl främst var militär och i behov av ledning i finansiella frågor kom-
mer till uttryck i hans lägesbedömning i december 1857: 'jag har nu mycket att

39 Art ikel  om Henning Hamilton i SBL, band 18, s 110ff.
4° Ib id . ,  s 161, 1711.
41 Gasslander 1949, s 217f.
42 Brev  från kronprins Karl rill Louis De Geer den 5. 12. 1857, LDG:s samling, vol. "Brev", RA.

Jfr De Geer 1892, s 168.
43 Ib id . ,  s 273f och artikel om J. A. Gripenstedt i SBL, band 17, s 319 (politisk färg).
44 D e n  svenska historien 1967, del 8, s 279.
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göra. Penningkrisen är värre än ett fiiltslag, den är som en giftorm i högt gräs! Det
blir ej så smakligt att göra allt med dåliga finanser och utsigterf Men svensken är
alltid bättre i fara, än i välleftmad!"45

Hamilton spelade sannolikt en viktig roll för att Gripenstedt satt kvar i
regeringen. Trots politiska åsiktsskillnader mellan de två hade de förblivit vän-
ner sedan den gemensamma officersutbildningen. Därtill kom att kronprins
Karl, Hamilton och Gripenstedt hade ett framgångsrikt samarbete i järnvägs-
frågan bakom sig .46

Bland övriga regeringsmedlemmar märktes justitiestatsministern Louis De
Geer, som väckte uppmärksamhet med sin ungdom och ringa politiska erfa-
renhet. Han hade medverkat till att kronprinsen 1857 kunde överta regerings-
makten. De Geer sympatiserade med de liberala i&erna, men sammanfattade
själv sin syn politikens uppgift, med att "Den sanna statskonsten består i att
förekomma revolutioner". De Geer åtnjöt aktning för sitt lugna, sunda förnuft,
men tillskrev sig själv en hel del äregirighet.47

Utrikesstatsministern greve Ludvig Manderström (1806-73) var mer kon-
servativt sinnad och hade varit en av Oskar I:s mest betrodda diplomater med
ett förflutet bl a som minister i Wien och Paris. Hans franska bildning gjorde
att han ofta uppfattades som en "senfödd gustavian".48 Manderströms muntra
historier livade upp många stela konseljer och gjorde honom välkommen i Karl
XV:s privata våning.49 Konsultativa statsrådet greve Henning Hamilton (1814-
86) var ursprungligen militär och författare av krigsvetenskapliga skrifter, något
som tilltalade Karl som gärna skrev inlägg i samma genre.5°

Skandinavismen en ny möjlighet
De följande åren gjordes flera politiska moderniseringsförsök av den nya reger-
ingen. En huvudfråga var att modernisera den svenska riksdagen, för att den
bättre skulle motsvara de sociala förhållandena i samhället. Kung Karl satsade
dock främst på de traditionellt kungliga domänerna, unions-, försvars- och utrikes-
politik. Hans bemödanden att närma unionsländerna till varandra och att föra
en aktiv utrikespolitik syftade till en skandinavisk union. Ytterst var skandina-

45 Brev  från kronprins Karl till Louis De Geer, december 1857, LDG:s samling, vol. "Brev",
RA.

46 Johan Norberg, Den svenska liberalismens historia, Smedjebacken (Timbro)1998, s 150 och
Eriksson 1954, s 273f (samarbete järnvägsfrågor).

47 Art ikel  om L. De Geer i SBL, band 10, s 519ff , De Geer 1892, del 1, s 177f (liberal, citat)
och Eriksson 1954, s 272 (borgerliga dygder).

48 Art ikel  om L. Manderström i SBL, band 25, s 50ff.
49 Eriksson 1954, s 272. Jfr De Geer 1892, del 2, s 82: "Till kung Karls förtroligare umgänges-

krets var jag lika litet som de öfvriga statsrådsledamöterna någonsin räknad."
5° Art ikel  om H. Hamilton i SBL, band 18, s 109ff
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vismen ett försök att möta förändrade maktförhållanden i omvärlden, där stor-
makter som Preussen och Ryssland var på frammarsch i Östersjöområdet och
ökade trycket på småstaterna, vilket krävde ett nytänkande från deras sida.

Ståthållarstriden 1859-60

Kraftmätningen mellan kung och regering började ganska omgående efter
Oskar I:s död i juli 1859. Karl XV hade även i Norge låtit byta ut flera statsråd
och som regeringens ledande man från 1859 framträdde kungens förtrogne
Christian Birch-Reichenwald, skandinavist och unionsvän." I Norge företräd-
des unionskungen av en ståthållare, som norrmännen ville R ersatt med en egen
norsk statsminister och inte som nu en norsk statsminister i Stockholm. Varken
anhängare eller motståndare till unionen fann att riksakten, som reglerade för-
hållandet mellan länderna, var tillfredställande. Den gav upphov till många
tolkningsmöjligheter.52 Birch-Reichenwald, och Karl XV var därför ense om
att ståthållarämbetets avskaffande borde bli en morgongåva från kungen till det
norska folket, som skulle stärka unionsbanden. Den skulle öka norrmännens
svala intresse för unionsfrågor, minska de antisvenska stämningarna och bereda
vägen för en unionsrevision.53

Kungen ville utveckla och modernisera unionen. Han ville närma länderna till
varandra och göra dem mer jämställda genom att öka samarbetet, främst på de
militära och ekonomiska områdena. Bakom försöken att ge unionen nytt liv låg
även dynastiska avsikter, eftersom skandinavisterna såg det som ett led i dröm-
men att skapa ett trekungadöme, som inkluderade Danmark." Ledande norska
politiker ville före stortingets behandling av frågan få klarhet i hur den svenska
opinionen kunde tänkas reagera.55 I september 1859 frågade Karl XV De Geer,
Manderström och Hamilton om de hade något att invända mot att han i sitt
norska trontal lovade att sanktionera det väntade beslutet. De ska ha svarat att
de såg frågan som en intern norsk angelägenhet och inte hade någon anledning

51 A l l a n  Jansson, Den svenska utrikespolitikens historia, 111:3 1844-72, Stockholm 1961, s 150
och Gasslander 1949, s 266.

52 Eriksson 1954, s 301, Lilla uppslagsboken 1977, band 9, s 590 och Den svenska historien 1967,
del 8, s 78 (riksaktens tolkningsmöjligheter).

53 Jansson 1961, s 151f, 199.
54 Ar t ike l  om K XV i Nationalencyklopedien 1993, band 10, s 450 , Den svenska historien 1967,

del 8, s 300.
55 Gasslander 1949, s 266.
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att opponera sig.56 Karl XV lovade efter att ha hört de ledande svenska stats-
råden att stödja stortingets beslut, som kom i december samma år. På inrådan
av Birch-Reichenwald väntade han med att sanktionera beslutet i avvaktan på
det svenska bemötandet.57 I Sverige brusade en häftig nationell opinion upp
som utgick från pressen, byråkratin och riksdagen och som motsatte sig alla
eftergifter till Norge.58 I regeringen var Gripenstedt den som mest motsatte
sig de kungliga unionsplanerna. Gripenstedt hade redan tidigare varit en slags
talesman för den storsvenska, antinorska linjen, vilket hade samband med hans
ekonomiska politik. Han tillhörde inte de liberaler som såg Norge som en kon-
stitutionell förebild. I broderlandet såg han bara en motvillig handelspartner
för den finanspolitik som han hade inriktat på frihandel och materiella refor-
mer."

Situationen tillspetsades när liberalen C. H. Anckarswärd i en riksdagsmo-
tion krävde att ståthållarfrågans avgörande skulle föregås av en revision av uni-
onsfördraget." Nu höll De Geer ett tal på riddarhuset där han anslöt sig till
den nationella opinionen och sade att ståthållarämbetet hade intresse även för
Sverige. Det var hans skyldighet som statsråd att försvara Sveriges lagliga rät-
tigheter ansåg han.61

Louis De Geer, wikipedia Karl XV

56 D e n  svenska historien 1967, del 8, s Vad som egentligen sades under detta samtal, som utspann
sig på Ulriksdals slott, blev omdiskuterat. De Geer hävdade att han aldrig sagt att ståthål-
larfrågan var en intern norsk angelägenhet. Han stödde sitt försvar på att han som juridiskt
skolad person visste att en fråga av den digniteten måste avgöras i ett sammansatt norskt och
svenskt statsråd. Dessutom ska kungen senare aldrig ha förebrått honom för att ha talat med
kluven tunga och gett uttryck för två åsikter. De Geer medgav dock att han inte mindes några
detaljer från samtalet. De Geer 1892, s 188.

57 Jansson 1961, s 151.
58 D e n  svenska historien 1967, del 8, s 298f.
59 Gasslander 1949, s 144ff (frihandel), 266.
60 Jansson 1961, s 151.
61 Eriksson 1954, s 309.
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I mars 1860 röstade riksdagen med stor majoritet för att ståthållarfrågan inte
fick avgöras före en unionsrevision, ett krav som norrmännen såg som orimligt
och ett erkännande av Sveriges överhöghet inom unionen. Påverkad av opi-
nionen och bunden vid De Geers tal hotade hela regeringen med att avgå om
kungen höll fast vid sina planer.62 Karl XV hade att välja mellan att stå fast vid
sitt löfte till norrmännen eller att behålla sin svenska regering. Svaret gav sig
självt. En alternativ regering visade sig inte vara realistisk. Om Karl bildade en
regering med sin falang av junkrar och skandinavister hade riksdagsopinionen
redan visat att den skulle bli maktlös i riksdagen. Han tvangs i april 1860 att
inlägga sitt veto mot ståthållarämbetets avskaffande i Norge.63

De Geer märkte tydligt att kungen ogillade hans tillvägagångsätt. Men han
menade att dennes avvaktande hållning ändå visade att han förstod att De Geers
linje gagnade en fredlig uppgörelse. Han arbetade för att kungen skulle ställa
sig över de politiska striderna och varken stödja de svenska eller norska kraven.
Efter att ha motsatt sig stortingsbeslutet borde han förhala de svenska kraven
på unionsrevision och sammansatt statsråd. Det var också viktigt att kungen
inte framstod som ensam ansvarig för den olyckliga utvecklingen.64 Hamilton
erbjöd sig av allt att döma självmant att bli syndabock och lämnade i november
1860 regeringen för att göra Karts personliga nederlag mindre.65

I Norge var det en utbredd uppfattning att löftesbrytarna var de svenska
statsråd som gjort en omsvängning och svikit kungen. Birch-Reichenwald gav
uttryck för denna åsikt i en bittert formulerad indstilling (proposition) och
avgick ur regeringen efter nederlaget. Hans efterträdare blev symtomatiskt nog
antiskandinavisten Frederik Stang.66

Ståthållarstriden var en konstitutionell seger över kungamakt och skandina-
vism.67 Den var det första exemplet på hur Karl XV fick ge efter för sina rådgi-
vare och ett nederlag för den personliga kungamakten, som ökade statsrådets
inflytande.68 Den maktförskjutning som ägde rum i regeringen fick till följd
att man nu övergick till att tala om "ministären De Geer- Gripenstedt" istället
för "ministären Hamilton-Manderström".69 De Geer medgav i memoarerna att
ledningen inom regeringen nu även i praktiken hade övergått till honom och

62 D e n  svenska historien 1967, del 8, s 299, Eriksson 1954, s 316 och Gasslander 1949, s 2 6 9 f.
63 v o n  Sydow 1997, s 48ff

De Geer 1892, s 198f.
65 Hallendorff 1924, s 79, 81. En annan tolkning av Hamiltons motiv, som inte behöver ute-

sluta den förra, är att han i framtiden inte ville hamna i ett läge där han som konstitutionell
rådgivare ofta blev tvungen att påtvinga kungen åtgärder som denne ogillade.

66 Jansson 1961, s 153 och Hallendorif 1924, s 79f.
67 Gasslander 1949, s 270f.
68 Jansson 1961, s I52f.
69 v o n  Sydow 1997, s 49.
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att alla statsrådsutnämningar nu tillkom på hans initiativ." Karl XV blev med-
veten om svårigheterna att bilda en bilda en regering av "idel meningsfränder".
Karl lät sig dock inte nedslås av motgångarna. Han sade sig ha lärt mycket av
ståthållarstriden som kunde bli till nytta för framtiden. Hädanefter skulle han
försöka att bli mer diplomatisk och försiktig.71

Sverige och den dansk-tyska konflikten 1863-64

Ännu etc bakslag för Karl XV:s strävanden blev utgången av den dansk-tyska
konflikten, där Sverige inte fick spela den S:t Göransroll gentemot Danmark
som Karl hade hoppats på. Ehrenswärds farhågor att ett misstroende mellan
kungen och statsrådet skulle leda till att den förre drevs i armarna på inkonstitu-
tionella rådgivare började besannas.72 Åren efter ståthållarstriden har betecknats
som en latent ministerkris i Sverige. Kungen ville göra sig av med de statsråd
som tvingat honom att göra en förödmjukande reträtt, men regeringens förank-
ring i riksdagen och opinionen hindrade honom.73

Striden mellan Danmark och de tyska staterna om hertigdömena Slesvig
och Holstein var en utdragen historia. Under dansk-tyska kriget 1848-51 hade
Sverige under Oskar I:s personliga ledning spelat en aktiv roll. Sverige följde
dock inte Danmarks uppmaning att komma med militär hjälp, men lät den
svensk-norska flottan tillsammans med den ryska demonstrera sitt stöd för
Danmark till havs. Unionen agerade fredsmäklare och satte in en fredsbeva-
rande besättningsstyrka i Slesvig och på Fyn.74

Genom stormakternas medling tillkom nu Londontraktaten 1852, som
garanterade Danmarks integritet, under förutsättning att landet inte för-
sökte att knyta hertigdömena närmare till sig.." Få danska politiker godtog
Londontraktatens bestämmelser utan ville det nationalliberala helstatsprogram-
met. Innebörden av detta var att riksdelarna Danmark, Slesvig, Holstein och
Lauenburg skulle utgöra en gemensam stat. Den tyska minoriteten i området,
Holsteins medlemskap i Tyska förbundet och ett militärt hot från tyskarna
gjorde att den danska ledningen till slut övergav tanken och i stället såg en
framkomlig väg i skandinavismen."

Målet var nu att förverkliga det s k Eiderprogrammet, där Holstein lämnades
åt Tyska förbundet, medan Slesvig införlivades med det danska kungariket och
floden Eider blev nationalstatsgräns. Preussen och Österrike var ledande stater
70 D e  Geer 1892, s 193f.
71 Eriksson 1954, s 317.
72 Eriksson 1954, s 318 och Gasslander 1949, s 277. Ehrenswärd, se nor 74.
73 Jansson 1961, s 212 och Gasslander 1949, s 277.
74 Jansson 1961, s 38ff, 57.
75 Gasslander 1949, s 278.
70 Jansson 1961, s 126ff.
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i Tyska förbundet och motsatte sig även Eiderpolitiken, eftersom det fanns en
betydande tysk befolkning i södra Slesvig. Konflikten var låst och lättantändlig;
varken tyskar eller danskar accepterade status quo.77

Karl XV såg i det danska dilemmat en möjlighet att hävda den person-
liga kungamakten genom att driva en egen utrikespolitik. Tillsammans med de
svenska, danska och norska skandinavisterna byggde han i hög grad på Oskar
I:s tidigare planer att en militär allians med Danmark kunde göra honom till
dansk tronföljare. Till saken hörde att Danmarks kung Fredrik VII hade ingått
ett morganistiskt äktenskap med balettdansösen Louise Rasmussen (grevinnan
Danner) och därtill var barnlös." Den danske tronföljaren sedan 1852, prins
Kristian av Glucksburg, hade valts med ryskt stöd och var i detta skede mått-
ligt populär i Danmark. Skandinavisternas planer var att han skulle förmås till
abdikation och anvisas ett mindre tyskt hertigdöme. Redan Oskar I hoppades
att han kunde vinna den danska kronan genom att bli kung Fredriks adoptivson
och hos Karl XV var detta en verklig tro."

Kungens hemliga diplomati

Karl XV bedrev en hemlig diplomati särskilt inom utrikespolitiken, men omfatt-
ningen är idag svår att fastställa med tanke på det fragmentariskt bevarade och
utspridda källmaterialet. Kungens kontaktman i den danska frågan var i alla fall
publicisten G. C. Hebbe. På kungens bekostnad samlade han under sina resor i
Europa uppgifter, främst om den skandinaviska sakens ställning och skrev även
tidningsinsändare i frågan.8° I brev från Hebbe till Karl XV i Bernadotteska
familjearkivet framhåller denne ofta hur omtyckt kungen var i alla samhälls-
klasser i hela Skandinavien. I augusti 1863 skrev Hebbe att kungen var populär
både hos borgerskapet i Kristiania (Oslo) och hos Sveriges allmoge.8'

Den officiella svenska politiken i danska frågan före 1863 var något oklar.82
Utrikesstatsminister Manderström intog sedan 1850-talet en motsägelsefull
hållning. Han var oförstående inför skandinavismen och den radikala danska
författningen och önskade därför ingen skandinavisk union. Samtidigt mena-
de han att Slesvig var danskt och att Sverige av strategiska skäl måste hjälpa

77 Ib id . ,  s 126ff, 159ff.
78 Hallendorff 1924, s 16ff.
78 Jansson 1961, s 128, 130.
so T  ex i Times under pseudonymen "A Scandinavian." Brev från G. C. Hebbe till Karl XV den

24. 4. 1861, BFA, vol. 8, RA och Jansson 1961, s 1571. Se äv. brev från Karl XV till Louis De
Geer odat. 1864, där denne talar om "doktor Hebbe" som reser till Danmark och Frankrike
på hans bekostnad och har goda relationer med kejsaren närstående personer, LDG:s samling,
RA, vol. "Brev".

8I B rev  från G. C. Hebbe til Karl XV den 1. 8. 1863, vol. 8, BFA.
82 Gasslander 1949, s 278.
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Danmark att försvara Slesvig mot tyskarna. Hans råd till danskarna före 1863
var att ge upp anspråken på Holstein, men ej Slesvig. Han förde en omfattande
brevväxling med stormakterna för att öka förståelsen för Danmarks sak, men
var noga med att inte ge några löften om ett svenskt försvar av Slesvig vid en
väpnad konflikt. Manderströms förhoppning var att frågan skulle lösas på dip-
lomatisk väg vid en allmän europeisk kongress."

Sveriges minister i Köpenhamn sedan 1861 hette Henning Hamilton. Karl
XV hade före utnämningen sagt till ett danskt statsråd att han skulle välja en
person som gav uttryck åt den kungliga ståndpunkten. Kombinationen Karl
XV och Hamilton var tänkt att upphäva kungens brister som utrikespolitiker
och främja den skandinavistiska saken.84 Karl var medveten om svårigheterna
att sluta ett unionstraktat med Danmark mot den svenska regeringen och opi-
nionens vilja. Hans skandinavism var därför mer inriktad på att åstadkomma
en dynastisk förening med Danmark än en försvarsallians.85

I början av 1863 fick Hamilton motta en rad inviter från danska stats-
råd. Dessa såg en skandinavisk förbundsstat som en möjlighet att undkomma
ett krig mot tyskarna. Man hoppades att Sverige verkligen gjorde klart för
omvärlden att ett tyskt angrepp på Slesvig också var en krigsförklaring mot
Sverige. I gengäld lockade Danmark med en dynastisk förbindelse, något som
tilltalade den svenske kungen. Hamilton använde inte de officiella diploma-
tiska kanalerna, utan framförde erbjudandena till kung Karl, men undanhöll
Manderström unionsförslaget. Den 30 mars svarade Karl i försiktiga ordalag
att han ansåg en federation, d v s ett rike, vara för tidig, men en allians tänk-
bar. Samma dag antog Danmark det s k marspatentet, som gick ut på att man
gjorde Eiderprogrammet till sitt klart uttalade mål, något som uppfattades som
en klar provokation av stormakterna och Tyska förbundet.86 Sverige kunde inte
ta avstånd från marspatentet, eftersom det var ett närmande till den officiella
svenska utrikespolitiken.87 Den 9 juli reagerade den tyska förbundsdagen och
krävde att marspatentet skulle upphävas inom sex veckor, i annat fall hotade
man besätta Holstein.88

Kungens löfte till Danmark
I detta läge tog Karl XV spontant utrikespolitiken i egna händer, när han den
22 juli 1863, innan det tyska ultimatumet hade löpt ut, träffade Fredrik VII i

Åke Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talen mitt, Göteborg 1946, s 366ff och
artikel om Manderström i SBL, band 25, s 51ff.

N4 Jansson 1961, s 188. Jfr Clas Göran Palmgren , Gåtan Henning Hamilton, Lund 2000
85 Holmberg 1946, s 392f.
'6 Jansson 1961, s 189-94.

Gasslander 1949, s 279.
88 Jansson 1961, s 194.
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danska Skodsborg. Besöket motsågs med oro av Manderström och Hamilton,
som hade dåliga erfarenheter av vad kungen under inflytande av skandinavistisk
yra och starka drycker hade sagt om kung Fredriks alliansutkast på Ljungbyhed
1860. Denna gång fick mötet en allvarligare karaktär då den danske konselj-
presidenten C. C. Hall hade kallats dit per telegraf. Utan att ha förankring i
statsrådet sade Karl att Danmark inte borde vika från marspatentet och att
Sverige-Norge skulle bidra med 20 000 man trupper om tyskarna besatte
Holstein."

Det kungliga utspelet stängde dörren för en reträtt och skapade en klyfta
mellan kung och statsråd som påminde om konflikten under ståthållarstriden.
Hamilton enades genast med Hall att kungens uttalande bara skulle tolkas som
ett underlag för vidare förhandlingar", vilket var nog så förpliktigande. För att
inte kompromettera kungen gav den svenska semesterregeringen Hamilton i
uppdrag att förhandla med de danska kollegorna. I augusti åstadkoms en pre-
liminär överenskommelse, ett utkast till en allians, som var en lätt modifierad
version av kungens löften från Skodsborg.9'

I början av september fick hela regeringen kännedom om alliansförslaget
i statsrådsberedningen, där det möttes av förstämning och oro. Manderström
ansåg att kungen av ren obetänksamhet hade lovat för mycket och försatt
honom i ett tvångsläge. Han trodde dock att ett krig kunde undvikas genom
att Sverige slutförde alliansen och ställde västmakterna inför fullbordat
faktum.92 De Geer var motståndare till förslaget, men menade att man var
bunden vid utfästelserna och önskade en slags kompromiss. Gripenstedt ogil-
lade en kunglig politik som förbigick de konstitutionella rådgivarna lika myck-
et nu som under Krimkriget och intog en oförsonlig hållning. Karl XV blev
betänksam när han den 5 september fick veta att nästan hela statsrådet motsatte
sig alliansförslaget. Han beslöt att man skulle fortsätta att diskutera frågan på
Ulriksdals slott tre dagar senare.93

Hela regeringen, Manderström undantagen, hade vid flera statsrådsbered-
ningar före den s k Ulriksdalskonferensen enats kring en linje: Sverige fick
inte engagera sig i ett dansk-tyskt krig utan garantier från någon stormakt.
Danmark fick inte heller själva föra befäl över en Danmark fick inte heller själva
föra befäl över en Danmark fick inte heller själva föra befäl över en eventuell
hjälpkår.94 På Ulriksdal deltog förutom kungen, Manderström, norske statsmi-

99 Ib id . ,  1951, Bååth-Holmberg 1891, s 393 (starka drycker) och Holmberg 1946, s 350 (alli-
ansförslag 1860).

90 I b i d ,  s 1961.
91 Gasslander 1949, s 280 och Jansson 1961, s 197f.
92 Gasslander 1949, s 2841, 287f, 292.
93 Ib id . ,  s 191 (K XV), 281f (Gripenstedt) och 287, 290 (De Geer).
94 Ib id . ,  s 287f, 291f.
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nistern i Stockholm Georg Sibbern, Hamilton, De Geer och på dennes begäran
Gripenstedt.95 Mycket tyder på att Gripenstedt och De Geer i förväg kommit
överens om hur de skulle argumentera för att kunna övertala kungen. Deras
argument var i stort sett identiska med innehållet i ett P. M. som Gripenstedt
skrev strax före konferensen.

Som regeringens ledare varnade De Geer för de parlamentariska följderna
om kungens politik saknade riksdagens stöd, medan regeringens linje hade det.
Gripenstedt polemiserade med Manderström och Hamilton när han sade att
Sveriges utfästelser till Danmark hittills inte varit förpliktigande. Sverige var
inte mer skyldig att hjälpa Danmark än andra länder. Vänd mot kungen gjorde
han den förödmjukande liknelsen med Gustav IV Adolf, vars öde visade vart en
nations isolerade uppträde i världspolitiken kunde Leda.%

Inför det hårda motståndet började kungen att vackla och bagatelliserade sina
löften till Fredrik VII. Han svarade att han inte hade försagt sig, utan bara
framfört Sveriges officiella linje sedan Londonprotokollets tillkomst 1852.
Gripenstedt opponerade sig då våldsamt mot påståendet att kungens löften
skulle vara samma sak som Sveriges officiella kurs. Han var inte en "lämplig
person i H. M:ts råd" om denne framhärdade med sin åsikt.97 Vidare sade
finansministern att ett krig skulle äventyra Sverige-Norges "inledda fördelak-
tiga inre utveckling", Sveriges "välfärd" sattes på spel och det skulle bli svårt att
få utländska lån.98 Gripenstedt underströk sitt motstånd med avgångshot och
eftersom han hade flertalet statsråd bakom sig, fruktade kungen en förestående
regeringskris. Ytterligare en påtryckning på kungen kom från Sibbern, som vis-
serligen ratade förslaget, men antydde att han kunde utnyttja det för att öka
Norges inflytande på utrikespolitiken.99

Resultatet blev ett uppskov med traktatens avslutande, för att man skulle
inhämta västmakternas mening.'°° De Geer betonade att Karl tvingades att
böja sig för regeringens linje, men att han inte var övertygad om dess riktighet:
"Hade han blott kunnat få några ministrar, som vågat följa honom, så hade han
tvifteLsutan kastat tärningen."'°'

Den försvagade ställningen för de lojala monarkisterna Manderström och
Hamilton avspeglade också kungens nederlag 1863/64. Det visade svårig-

95 Gasslander 1949, s 294 och De Geer 1892, s 250.
96 Gasslander 1949. s 293-95. Ett halvår senare uppmanade Hebbe kungen att likt Gustav II

Adolf gripa in i det danska kriget och kasta om krigslyckan. Brev från G. C. Hebbe till Karl
XV den 4. 3. 1864, vol. 8, BFA.

97 Ib id . ,  s 296.
98 Gasslander 1949, s 296f o c h  De Geer 1892, s 250 (välfärd).
99 Gasslander 1949, s 285 (Sibbern), 290f, 296f.
too Ibid., s 297.
1°' D e  Geer 1892, s 251.
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heten att i en konstitutionell brytningstid förena rollen som kunglig rådgi-
vare och stöttepelare med att vara statsråd i en allt självständigare regering.102
Manderström kvarstod som utrikesstatsminister till 1868, men kom aldrig över
prestigeförlusten att han ingav Danmark förhoppningar, som sedan inte infria-
des.'03 Hamilton lämnade bitter sin post i Köpenhamn i februari 1864.104

Öppet tvivel på kungen

Värt att notera är att både Hamilton och Manderström vid denna tid mer
öppet tvivlade på kungens politiska duglighet. Vid Ulriksdalskonferensen hade
Hamilton och kungen skilda uppfattningar om omfattningen av kungens löften
till Danmark. '°5 Hamilton verkar redan nu ha satt sin tillit till kungens bror prins
Oskar som den bäste försvararen av den personliga kungamakten. Angående
försöken att få till stånd en dynastisk förbindelse mellan de svenska och danska
kungahusen under den dansk-tyska konflikten yttrade Manderström: "Om vi
hade på tronen en av våra stora Gustaver eller Karlar eller till och med en Gustav
III, skulle saken kunna sättas igång och Pas till resultat — under nuvarande ftrhål-
landen skulle vi inte kunna åstadkomma annat en än förskräcklig röra."106

Ingen svensk hjälp åt Danmark i kriget

Det fanns tre huvudorsaker till att Sverige inte kom att lämna någon mili-
tär hjälp till Danmark när kriget mot Tyska förbundet väl bröt ut i december
1863. Storbritannien och Frankrike hade svarat att man inte ville riskera ett
krig med tyskarna. Den svenska regeringen ansåg att saken kom i ett nytt läge
i november 1863 då kung Fredrik dog utan att ha ordnat tronföljden till Karls
förmån. Samma månad antogs i Danmark novembertraktaten, som innebar att
Eiderprogrammet inskrevs i grundlagen, vilket Sverige aldrig hade uppmunt-
rat ti11.1°7 Det ledde omedelbart till kriget. Under kriget rapporterade Karls
kontaktman Hebbe i mars 1864 att danskarna i allmänhet ansåg att Sveriges
regering hade vilselett dem, men att de ännu trodde "att E.(rs) M.(ajestät) icke
skulle försumma det rätta ögonblicket att hjelpa Danska Nationen!"1°8

Det samförstånd och den styrka som regeringen De Geer utvecklade under
ståthållarstriden och den dansk-tyska konflikten stod i direkt motsatsställning

102 Artikel om L. Manderström i SBL, band 25, s 55.
1°3 Grimberg 1962, s 277.
104 Artikel om H. Hamilton i SBL, band 18, s 113.
105 Gasslander 1949, s 295.
106 Jansson 1961, s 216, 221 (Oskar), 225 (citat).
107 Den svenska historien 1967, del 8, s 302f och Jansson 1961, s 205ff.
1°8 Brev från G. C. Hebbe till Karl XV den 4.3. 1864, vol. 8, BFA.
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till kungen och statsråden krävde nu full insyn i dennes politik.'" Genom den
dansk-tyska konflikten blev den kungliga utrikespolitiken illa medfaren.

Regeringskris

I maj 1864, då ett tillfälligt vapenstillestånd hade inträtt i det dansk-tyska kri-
get' '°, påtalade De Geer för kungen i ett brev att skillnaden fortfarande var stor
mellan den politik som fördes av kungen och den politik som regeringen ville
föra. Hans brev föranleddes av ett förslag till en förbundstraktat mellan Sverige-
Norge och Danmark, som hade kommit till pressens kännedom. Tidningarna
påstod att De Geer från början "varit med om saken" och De Geer krävde nu
en muntlig eller skriftlig tillrättaläggande av kungen, där sanningen framkom.
De Geer sade sig först i innevarande månad ha blivit informerad om förslaget av
Karl och då ställts inför fullbordat faktum då den nye danske kungen Kristian
IX ville börja inleda underhandlingar. De Geer hade fått motstridiga uppgifter
om förslaget hade tagits på danskt eller svenskt initiativ, men lät Karl få veta att
det var ett 'fister af en omogen politisk dilettantism': Han erbjöd sig att reda upp
saken genom att författa ett brev som Karl skulle sända till Kristian, där Sveriges
ståndpunkt klargjordes."'

I ett brev två dagar senare försökte De Geer övertyga kungen om att denne
inte kunde bilda en ny regering i Sverige. Han kunde inte heller behålla reger-
ingens ledning, de två statsministrarna, om han höll fast vid sin politik med
hemliga förhandlingar bakom regeringens rygg. De Geer skrev att det var
"klandervärt att Konstitutionella rådgifvare bibehålla sina platser, sedan den
ena gången efter den andra icke blott de sjelva erfarit att Konungen i hemlighet
för dem behandlat landets vigtigaste frågor ", och han fortsatte "så försvagas å
andra sidan Konungamaktens anseende genom det ofta upprepade skådespelet
att Konungens uttalade vilja och löften icke göra sig gällande i Regeringens
handlingar... Men om det verkligen skulle förhålla sig så, att Eders Majestät
(EM) icke kan finna tio personer, för hvilka EM i öfvrigt eger förtroende, som
vilja åtaga sig ansvaret för den politik EM vill följa, är icke detta ett afgörande
bevis, att denna politiks genomförande är omöjligt?" De Geers råd till kungen
blev att tillsvidare låta den skandinaviska frågan falla och inte vidare utveckla
den officiellt."'

Karl svarade samma dag att han insåg svårigheterna med att i dagsläget
åstadkomma en regeringsombildning. Hans försonande ton visade att han var

1" Gasslander 1949, s 314.
"° Vapenstilleståndet varade mellan den 12/5-26/6 1864, Lilla uppslagsboken, del 2, s 786,

Malmö 1977.
1" Brev från Louis De Geer till Karl XV den 14. 5. 1864, LDG:s samling, vol. 2 : 1-3, RA.
112 Brev från Louis De Geer till Karl XV den 16. 5. 1864, LDG:s samling, vol. 2: 1-3, RA.
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inställd på att samarbetet med De Geer måste fortsätta ännu en tid: "Med de
Danska Scandinavisterna har jag aldrig brevvexlat ehuru det derifrån haglat
brev till mig! Således tror jag att allraminst nu kan någon disharmoni uppträda
oss emellan!"113 Så föll kungens skandinaviska planer denna gång. Nu gällde det
riksdagens reformering, som gav nya möjligheter.

Kungamakten och representationsreformen

Det var en utbredd uppfattning vid denna tid att ståndsriksdagen borde ersät-
tas med en tidsenligare representation. En rad delreformer hade under årens
lopp antagits inom ståndsriksdagens ramar. Borgar- och bondestånden hade
reformerats 1862/63, vilket medförde att ståndsgränserna började luckras upp.
Kommunreformen 1862 ökade det kommunala självstyret då städernas rådstu-
gor ersattes med stadsfullmäktige och sockenstugorna med kommunalstäm-
mor.1  14

De Geers mål var att skapa en starkare regering, som hade ett långsiktigt
stöd för sin politik i riksdagen. Kungens plan var att utnyttja en representationsre-
form för sina dynastiska syften att skapa ett skandinaviskt rike. I det läget försökte
kungen att byta ut De Geer mot sin forne informator, den liberale skandina-
visten, historikern E E Carlson, som hade stött kungens norska politik och
ansåg att ståndsriksdagen var ett hinder för utvecklandet av regeringsmakten.
Huvuddelen av statsråden skulle vara gamla junkerpolitiker. Detta misslyckades
dock. Att detta försök strandade har av tidigare forskning förklarats med att den
tänkta regeringen var för heterogen för att kunna realiseras" 5.

Leif Kihlberg betonar att regeringens starkare ställning under Karl XV:s tid
hängde samman med att den utvecklade en inre stadga och sammanhållning,
som tidigare regeringar hade saknat. Statsrådets sammansättning blev nu mer
enhetlig."' De Geer fäste stor vikt vid statsrådens personlighet och kvalifi-
kationer och mindre vid deras politiska hemvist. På detta sätt fick konseljen
allt mer en inre sammanhållning kring ett gemensamt politiskt program. Utan
stöd från tunga grupper i riksdagen och från opinionen skulle framgångarna
dock ha uteblivit.' 7 Mellan Karl XV och De Geer ägde en seg dragkamp rum
om hur en proposition i frågan skulle utformas och när den skulle föreläggas
ständerna.' 18.

I november 1862 förklarade sig Karl XV beredd att underteckna den pro-

13 Brev från Karl XV till Louis De Geer den 16. 5. 1864, LDG:s samling, vol. "Brev", RA.
"4 Den svenska historien 1967, del 8, s 311ff. s 314f och Larsson 1993/94, s 84f.
115 Holmberg 1946, s 381, 383, 386.
116 Kihlberg 1922, s 79, 81.
"7 Ibid., s 8Iff. Täta statsrådsskiften, se t e x Ekman 1966, s 39.
"8 Ekman 1966, s 60.
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position som sedan lades fram i riksdagen den 14 januari 1863.119 I denna före-
slogs att ståndsriksdagen ersattes med en årlig tvåkammarriksdag. Samfällda,
gemensamma val skulle nu lägga grunden för en rationellare representation
av europeiskt snitt. "Ensidiga och förhastade beslut" skulle förhindras genom
en uppdelning i en högre och en lägre kammare, där lagförslag krävde båda
kamrarnas bifall.Den politiska makten lades hos medelklassen, för att bättre
motsvara förhållandena i samhället, samtidigt som adeln försäkrades en fortsatt
politisk fortlevnad i första kammaren.12° Karl XV gjorde ingen hemlighet av
att han ogillade propositionen och önskade att den skulle falla vid kommande
riksdag.121

Vilken sorts representation ville då Karl XV ha? "Inga allmänna val" hade
Karl varnat De Geer vid regeringsbildningen 1857/58122, vilket visar att han då
var ovillig att arbeta för en reform. Kungens inställning till en representations-
reform hängde intimt samman med skandinavismens utveckling. Sedan han
1861 intensifierade sitt arbete för en skandinavisk union såg han möjligheten
att via en representationsreform få opinionen välvilligt inställd till ett unions-
traktat. 1864 undslapp det honom i ett samtal med Sibbern att riksdagen kunde
fa vilken representationsreform som helst, bara den gick med på en skandinavisk
union.'23

För Karl XV var bevarandet av ståndsriksdagen inget självändamål och
han var i princip för en representationsreform vid 1860-talets början. Hans
allmänna syn på reformen låg nära de konservativa som tyckte att De Geers
förslag var för liberalt .124 Överståthållaren Gillis Bildt och hovjägmästaren
Rudolf Torn&hielm var kända favoriter och rådgivare åt kung Kar1.125. För
Torn&hielm var representationsfrågan och skandinavismen oskiljaktiga.'26 Nu
utvecklades en kunglig plan.

På väg mot ett skandinaviskt rike

Som det låter sig rekonstrueras var steg ett i den kungliga planen en samhälls-
bevarande representationsreform. Denna skulle göra Sveriges riksdag mer lik

"9 Ekman 1966, s 76f.
120 Ekman 1966, s 62, 72, 75f.
121 Ibid., s 35, 257.
122 Kihlberg 1922, s 59.
123 Ekman 1966, s 2581. Karl XV ska under err besök hos Napoleon III på sommaren 1861 ha

fått rådet av denne att lägga fram ett liberalt reformförslag vid en tidpunkt då det gynnade
skandinavismen. Uppgiften härrör bara från De Geer, men förtjänas att tas på allvar. Se vidare
Holmberg 1946, s 370f, 402 och De Geer 1892, del I,s 226.

124 Ekman 1966, s 61(samfällda val), 2551.
125 Ibid., s 226, 276.
126 Ibid., s 227f, 276.
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det norska och danska parlamentet, vilket underlättade ett framtida konstitu-
tionellt samgående med grannländerna. En kungavald eller aristokratisk kor-
poration skyddade samtidigt mot en allt för parlamentarisk nyordning. Steg
två var upprättandet av ett förbundsparlament, sedan först Sverige- Norge och
Danmark ingått fördrag med varandra. I det Bernadotteska familjearkivet finns
ett utkast till ett förbundstraktat bevarat, som sannolikt är identiskt med det
som kungens bibliotekarie Emil von Qvanten konstruerade 1864.

Här framträder ett förbundsparlament med ett över- och ett underhus med
främsta uppgiften att behandla försvars- och utrikespolitiska frågor. Överhuset
skulle ha lika många svenska och danska ledamöter, varav en del utsågs av
unionens två kungar. Underhuset skulle enligt engelsk förebild väljas av den
röstberättigade befolkningen. Extra riksdagar kunde begäras av båda kungarna.
Parlamentet föreslogs ha sitt säte i Stockholm och kungarnas makt skulle vara
densamma som då var gällande i Sverige. (Den danske kungens ställning var
efter enväldets avskaffande i Danmark 1848 politiskt svagare än den svenske
kungens.) En viktig fråga för det nya förbundsparlamentet var att ta ställning
till ett familjefördrag mellan de två kungahusen, som i framtiden kunde förena
kronorna hos en person.127

Detta undgick inte De Geer som snart, genom pressens ryktesflora eller
från kungen själv, fick mer ingående informationer kring förbundsplanerna. Att
tronföljden var tänkt att alternera mellan kungahusen fann han "(v)idunderligt".
Hans skepsis var tydlig.'28

Ett politiskt rävspel

Karls ursprungliga plan, som han höll fast vid till hösten 1865, förutsatte att
regeringen i stor utsträckning byttes ut mot mer kungatrogna skandinavister,
som till skillnad från den sittande ministären, hade samma politiska mål som
kungen.129 Den av kungen förnekade disharmonin mellan honom och De Geer
låg nu i öppen dager. Representationsförslaget utövade under åren 1861-65
ett "oavbrutet stärkande inflytande" på regeringens samman-hållning och för-
djupade dess samverkan med riksdagen. Karl XV insåg men ogillade detta: "
Svårigheten för mig att bilda nya medlemmar ligger i förslaget om representa-
tionen ...", skrev han i ett brev till De Geer efter ministerkrisen 1864.130

Avgörandet kom till sist att ligga hos det första ståndet."' Spänningen
steg. Från nyåret 1865 fram till slutstriden och omröstningen på Riddarhuset i

127 Karl XV:s samling, vol. 13, BFA, "Utkast till Förbundstraktat."
128 D e  Geer 1892, s 266.
129 Ekman 1966, s 258.
'3° Brev Karl XV till Louis De Geer den 16. 5. 1864, LDG:s samling, vol. "Brev", RA.
13' Den svenska historien 1967, del 8, s 318 och Ekman 1966, s 77ff.
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december samma år, rasade ett intensivt propagandakrig. Reformvännerna bil-
dade Centralkommittén, som hade stöd av majoriteten tidningar i landet. De
konservativas motkampanj byggde på nätverk, pengar, möten och spridningen
av broschyrer.'32 Men man lyckades aldrig få en oppositionsledare som sam-
lande gestalt, vilket kan ha bidragit till att många motståndare lät sig påverkas
av den liberala propagandan.'33 Båda sidor insåg betydelsen av att ha kungen
på sin sida. Under den långa kampen om rösterna på Riddarhuset sökte mot-
ståndarna dra nytta av att kungen gjorde uttalanden som visade att han sympa-
tiserade mer med de konservativas linje än med regeringens.'34 Vid riksdagens
öppnande på hösten 1865 var det ännu ovisst hur propositionen skulle mottas
på Riddarhuset, men i november började reformvännerna få vind i seglen.'35

För många var det oklart var Karl XV egentligen stod i representationsfrå-
gan. Han uttalade sig både för och emot förslaget vid samma tidpunkt. Att tala
med dubbel tunga var ett beprövat sätt att förställa sig som ingick i den kungliga
maktrollen. Det hindrar inte att kungen också slets mellan två ståndpunkter.136
Å ena sidan hoppades han att förslaget skulle dra med sig regeringen De Geer i
fallet. Å andra sidan var de norska statsråden mycket positiva till propositionen,
vilket kan ha fått Karl att tro att dess antagande kunde underlätta en revision
av unionsalcten.' 37

Karl XV:s omsvängning i representationsfrågan en vecka före omröstningen på
Riddarhuset den 7 december 1865 hör till de mer pikanta inslagen i slutstriden.
På hösten 1865 hade de konservativa på Riddarhuset enats kring ett alternativt
förslag till reformering av riksdagen. Störst uppslutning fick ett förslag som
hade slående likheter med kungens syn på hur en ny riksdag borde se ut.138
Den 29 november tog Karl emot de s k stormdeputationerna, som ville ha ett
ja.139 Stormdeputationernas styrkedemonstration fick Karl att tro att motför-
slaget var ogenomförbart. De konservativa leden hade tunnats ut för mycket.

132 Ekman 1966, s 901, 1081 och 133f (konservativ motkampanj).
133 Ibid., s 185ff, 206, 217.
134 Ibid., s 260, 263. Upprepade försök att II Henning Hamilton som oppositionsledare miss-

lyckades. Som Ekman visar angav Hamilton som skäl för att han inte kunde åta sig uppgiften
att han nyligen hade suttit i regeringen och inte kunde motarbeta sina forna statsrådskol-
legor. Till bilden kan läggas att Hamiltons fru Marie insjuknade i en allvarlig sinnessjukdom
1863/64, som han medgav "huvudsakligen upptager min tid och mina tankar". Jfr Clas
Göran Palmgren, Gåtan Henning Hamilton, Lund 2000, s 192ff (citat s 204).

135 Ibid., s 206 (november), 281.
136 Ibid., s 261ff. Jfr Eriksson 1954, s 181.
137 Ibid., s 256 (unionsakten), 260. Drottning Lovisa var konsekvent en motståndare till refor-

men. Hennes politiska roll har av tidigare forskning ansetts ringa, men det är möjligt att hon
påverkade kungen något.

138 Ibid., s 208f, 263, 344f.
139 Ekman 1966, s 263ff, 271 (datum omröstning).
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Deputationerna hade visat att opinionen troligen skulle ge regeringen mandat
att sitta kvar efter ett nederlag för att snart kunna lägga fram samma proposition
igen. Kungen verkade också ha påverkats av "situationen". Hans revolutions-
skräck påminde om överståthållaren Bildt.'4°

Den förklaring som Stig Ekman anger för kungens plötsliga vilja att stödja
förslaget var att De Geer skulle ha lovat kungen en partiell regeringsombild-
ning om propositionen antogs. Uppgiften härrör dels från Hamilton, dels från
kungen själv, som sade sig ha fått löftet i vittnens närvaro. Kungen menade att
propositionens seger på Riddarhuset skulle ge honom möjligheten att byta ut bl a
Gripenstedt och Manderström mot mer skandinavistiskt sinnade statsråd."' De
Geer nämner i sina Minnen ingenting om en dylik utfästelse eller om Karl XV:
s betydelse för representationsfrågans avgörande. Efter de misslyckade försöken
1862 och 1864 att bilda skandinavistiska regeringar måste detta ha tett sig
som en lockande möjlighet för kungen. Den 4 december talade De Geer och
Gripenstedt på Riddarhuset där de hävdade att regeringen snart skulle återkom-
ma med propositionen om den förkastades nu.'42 Mot bakgrund av kungens
förändrade hållning kan detta mycket väl ha spätt på överlöparnas antal.

Vid omröstningen på Riddarhuset den 7 december segrade anhängarna med
361 röster mot 294. Trots denna utgång menar Ekman att det fanns en dold
majoritet mot förslaget inom adelsståndet, ett faktum som skymdes av den s k
"situationen". Den rådande, pressade situationen ser han delvis som en skapelse
av den liberala pressen. Tidningarnas stundom adelsfientliga propaganda, kom-
binerat med fruktan för upplopp och ett ännu radikalare representationsförslag,
fick många att mot sin övertygelse hjälpa fram förslaget.'43

Stig Ekmans nydanande analys av Karl XV och upplösningen av represen-
tationsfrågan, är att kungen intog en nyckelposition under striden om represen-
tationsförslaget, men att han hade en marginell betydelse för att propositionen
tillkom och att den antogs av ständerna.'"Även Leif Kihlberg drar slutsatsen att
representationsreformen var regeringens och inte kungens verk, även om De
Geer av taktiska skäl förstod att offentligen ge kungen hela förtjänsten.'45 Karl
XV var alltså inte den pådrivande kraften bakom att Sverige fick en tvåkam-
marriksdag. Det hindrade inte att han i folkmun fick förtjänsten av represen-
tationsreformen och sågs som en folkets vän som hade avskaffat adeln. Dagen

140 Ibid., s 2631, 310 (regeringens mandat att kvarstå).
141 Ibid., s 2671.
142 Ibid., s 311f.
143 Ibid., s 182 (pressen), 230,268 (radikalare förslag), 326 (situationen) och 373f (omröstning,

dold majoritet)
144 Ibid., s 255 (nyckelposition), s 14, 53, 57 och 272 (marginell betydelse).
145 Kihlberg 1922, s 95.
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efter omröstningen på Riddarhuset ville en tacksam, men skränande folkmassa
själva dra den kungliga vagnen tillbaka till Slottet. Kungen svarade dem blott:
"tig era djävlar".'46

Karl XV under tvåkammarriksdagen 1866-72

De dryga fem år som Karl XV delade rikets styrelse med en moderniserad
riksdag förändrade knappast kungens förhållanden till regering och riksdag.
Utvecklingen är inte alltid linjär. Det gäller i hög grad för tvåkammarriksdagens
första år. Åren 1866-69 hemsöktes Sverige av en svår missväxt och befolk-
ningen minskade. En kraftig ökning av dödligheten följdes av en stor emi-
grationsvåg.147 För att lindra böndernas pålagor var motviljan att medge nya
statsutgifter större än vanligt i riksdagen.148

Redan från början stod det klart att införandet av årliga riksdagar stärkte
riksdagens ställning och försköt det politiska initiativet till de folkvaldas för-
mån. De långa uppehållen mellan ständermötena gjorde att riksdagen tidigare
hade stått i en viss beroendeställning till Kungl. Majt.'49 Regeringen måste nu
varje år få igenom en statsbudget, vilken lätt kunde blockeras i riksdagen.150 De
årliga riksdagarna gynnade dessutom uppkomsten av mer varaktiga partigrup-
peringar, främst i andra kammaren. Viktigast var Lantmannapartiet, som från
1868 hade majoritet i andra kammaren. Där samlades en brokig skara förenade
kring en sparsamhetsiver och krav på rättvisare skatte- och försvarsbördor för
menige man.'51

Vad fick då Karl XV ut av representationsreformen på kort sikt? För kungen
hade reformen till slut blivit en del av hans skandinaviska planer och väckt för-
hoppningen om att den kunde leda till en utrikespolitisk nyorientering.'52 När
Gripenstedt och Malmsten lämnade regeringen 1866, såg det ut som en början
till den partiella regeringsombildning kungen ansett sig ha fått löfte om. Han
vände sig nu till de personer som han helst ville få med i regeringen: Gillis Bildt,
Albert Ehrensvärd, Carl Wachtmeister och Arvid Posse.Tillvägagångssättet från
tidigare regeringskriser upprepades. Hans utsedda statsrådskandidater verkade
sky sina tilltänkta uppgifter. Personlig osämja mellan Posse och De Geer kan
också ha bidragit, liksom kungens "egendomliga rädsla för avgöranden" som
preussiske ministern i Stockholm, von Rosenberg, noterade. De Geer hade på
146
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Eriksson 1954, s 9f och 384.
Den svenska historien 1967, del 9, s 16 och Stjernquist 1996, s 40 (minskad befolkning).
De Geer 1892, del II, s 48f.
Ibid., s 106ff, 139.
Kihlberg 1922, s 108.
Den svenska historien 1967, del 9, s 14f.
Ekman 1966, s 269.
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förhand insett kungens oförmåga som regeringsbildare, men lät honom försöka
innan han och Manderström tillsatte de vakanta ministerposterna i september
1866. Kungen fortsatte under hösten förgäves att försöka få in skandinavister
eller motståndare till representationsreformen i regeringen.153

Hallendorff förklarar de många ministerkrisernas utgång med att Karl XV,
i fråga om politiska insikter, inte kunde mäta sig med de äldre auktoriteterna i
regeringen och därmed inte rådde på dem. Det blev med tiden allt svårare att
finna jämbördiga ersättare till statsråd som De Geer och Manderström, vilka
i riksdag, press och förvaltning, vunnit erkännande för sitt sätt au sköta rikets
affärer. Hallendorffpåpekar också att sakläget inte var så dåligt för kungen, trots
att regeringen arbetade för andra politiska mål än han. Kungen kunde utåt sett
ge sken av att kraftfullt driva sin politik och när den misslyckades hänvisade
han till sina befogenheter i grundlagen och lät regeringen nödtorftigt återställa
ordningen.'".

Regeringen De Geer intog en låg profil efter 1866 och uppfattades nu som
initiativlös och sysselsatt med småfrågor. Kritiken gick framför allt ut på att
regeringen försatte tillfället att lägga fram ett stort reformprogram, som stödde
sig på olika partigrupperingar. Istället hade regeringen överlåtit den politiska
ledningen åt riksdagen och blivit något av en expeditionsministär.'55 De Geer
skriver i sina Minnen att han hade en oövervinnerlig motvilja mot allt vad
partier hette och att han ansåg att regeringen borde stå över partierna. Han
menade att förväntningarna på regeringen var orimligt höga efter representa-
tionsreformen.' 56

De Geers dalande stjärna hänger till en del samman med hans ändrade för-
hållningssätt till monarkin, som nästan ger intryck av att han hade drabbats av
dåligt samvete. Knappast mot Karl XV personligen, men mot monarkin som
en hävdvunnen institution. Nu sade han sig inte vilja "lämna kungamakten i
sticket".157 Regeringens främsta uppgift såg han nu vara att överbrygga motsätt-
ningar mellan kamrarna och att stoppa kungamaktens försvagning.' 58

Den personliga kungamakten hade utan tvivel försvagats sedan Karl XIV
Johan, men detta berodde, enligt De Geer, inte på representationsreformen

153 Ibid. (Posses osämja m. De Geer) och Hans Lennart Lundh, Från skandinavism till neutralitet,
Utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista år, Göteborg 1950, s 224f, 227,
229.

154 Hallendorff 1924, s 90ff.
155 Kihlberg 1922, s 130ff och De Geer 1892, del Il s 57 (regeringen försatt tillfälle, överlät

ledningen).
156 D e  Geer 1892, del II s 48, 53 och Stjernquist 1996, s 238.
157 D e  Geer 1892, del II s 66. Kontexten var 1868 års ministerkris.
158 Stjernquist 1996, s 260 (medla kamrarna), De Geer 1892, del II s 58 och Kihlberg 1922,

s 150.
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utan på "tidsandan".159 De Geers försök au hjälpa Karl, t ex vid 1868 års reser-
vation till statsrådsprotokollet tycks inte nämnvärt ha förbättrat relationen till
kungen.'6°

Försvaret i fokus

Sedan representationsreformen hade lösts rörde tidens största fråga grundskat-
terna och försvaret. Grundskatterna var en permanent skatt på jord som finan-
sierade det militära indelningsverket. Kärnan i det svenska försvaret utgjordes
ännu av den indelta armfin, kompletterad av beväringen, en blygsam form av
allmän värnplikt. Debatten gällde nu införandet av en värnpliktsarmé och hur
en sådan skulle finansieras. Övergången till allmän värnplikt skulle förskjuta
kostnaderna från bönderna till andra samhällsgrupper. Regeringskriserna under
Karl XV:s senare år hade alla beröringspunkter med den kombinerade skat-
te- och försvarsfrågan, som splittrade kamrarna och skapade missämja mellan
regering och opposition. Flera propositioner i frågan avslogs i riksdagen och
försvagade regeringen .161 Det var nu en ny sorts ministerkriser än de som
förekommit under ståndsriksdagen. Kriserna blottade regeringens försvagade
ställning gentemot riksdagen och den parlamentariska förvirring som rådde
kring vem som skulle bestämma regeringens sammansättning — kungen, som
regeringsformen föreskrev, eller riksdagen.

Statsråden vill gå, kungen nekar

Under 1868 års riksdag nådde riksdagens anslagsvägran eller förändring av
regeringsförslagen en sådan omfattning att fyra statsråd, däribland utrikes-
statsminister Manderström och finansminister af Ugglas, begärde avsked. De
motiverade detta med att deras politik saknade riksdagens förtroende. De fick
mothugg från den egna regeringen. Karl XV och De Geer skrev tillsammans en
skarp diktamen till statsrådsprotokollet, där kungen förklarade att han inte ville
bifalla avskedsansökningarna. De fyra statsråden hade hans förtroende, vilket

159

160

161

Det bör påpekas ar. 1868 försökte Karl XV att nagga De Geers maktställning i kanten genom
att föreslå att alla statsråd skulle bli excellenser, för att därmed a bort De Geers särställning
i regeringen. Titelfrågan löstes dock på ett mindre drastiskt sätt. De Geer befann sig i en
konflikt mellan sin privata syn på vilka rättigheter kungen skulle ha och det ansvar han kände
för "upplösande följder" i representationsreformens spår. Personligen instämde han i många
lantmannapartisters åsikt att den kollektiva kungamakten — kung och regering— tidigare hade
varit för stark i förhållande till riksdagen. De Geer 1892, del 11 s 25 1.
De Geer 1892, del 11 s 66f.1868 försökte Karl XV att nagga De Geers maktställning i kanten
genom att föreslå att alla statsråd skulle bli excellenser, för att därmed få bort De Geers sär-
ställning i regeringen. Titelfrågan löstes dock på ett mindre drastiskt sätt.
Norborg 1988, s 1691.
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var avgörande för om de fick plats vid konseljbordet. Det slutade med att två
ministrar avgick, medan riksdagen stod fast vid sina tidigare beslut.162

En tydlig skillnad började framträda. Vid ministerkriserna under den gamla
riksdagen hade kungen velat men inte kunnat bli av med vissa statsråd p g a
deras starka förankring i riksdagen. Nu var scenen omvänd, statsråden hade kung-
ens stöd, men ej riksdagens. Karl besvarade riksdagens anslagsvägran med att
1868— 71 insätta flera byråkrater i statsrådet. Kungens ämbetsmannaregeringar
saknade dock ofta stöd i kamrarna163. Det var ett sätt för honom att protestera
och hävda den personliga kungamakten "på övertid".

Sommaren 1870 lämnade De Geer och två andra statsråd regeringen. Det
hela började med att kungen bryskt avskedade af Ugglas. Kort därefter blev De
Geer uppvaktad av två representanter för majoriteten i första kammaren, som
antydde att han borde lämna plats i regeringen åt riksdagens båda talmän, som
hade utnämnts av kungen. Det är oklart vilken roll Karl spelade i rävspelet,
men om riksdagsmännen inte handlade direkt på hans uppdrag, så var det i alla
fall med hans tysta gillande.'" Som skäl till att De Geer verkligen avgick, trots
kungens sedvanliga svårigheter att finna en ersättare, brukar anges hans leda
vid dagspolitiken. Han var besviken över att riksdagen blivit mer svårhanterlig
för regeringen och att den möttes av idel missnöje från kung och folkvalda.
Likväl blev De Geer sårad när kungen omedelbart efter hans avgång, på en
sådan offentlig plats som Norrbro, sade till en vän "Nu, ska jag säga dig, är det
jag, som styr.  "165

Kungen vädrade morgonluft. Han hoppades att De Geers avgång skulle leda
till en svagare sammanhållning i regeringen och en starkare kungamakt. 166 Han
gjorde nu ett nytt försök att stärka försvaret. Liksom en stor del av första kam-
maren ville Karl XV modernisera och förstärka försvaret på indelningsverkets
grund. Han såg gärna en fortsatt blandning av indelt trupp och beväring, men
med kraftigt utökad övningstid. Den urtima riksdagen 1871 hade föregåtts
av två misslyckade försök av regeringen att vinna kamrarna bl a för en längre
övningstid, men såväl riksdagarna 1869 som 1871 hade ogillat försvarspropo-
sitionerna. Kungen och lantförsvarsministern Rudolph Abelin lade nu fram en
något modifierad version av det förslag som hade fallit vid vårriksdagen samma
år.' 67

162 Kihlberg 1922, s 14311
163 von Sydow 1997, s 761
164 Kihlberg 1922, s 160ff. Ny justitiestatsminister blev juristen Axel Adlercreutz, som inte intog

samma framträdande plats i regeringen som De Geer gjort. Kihlberg 1922, s 173. Inte heller
Adlercreutz blev Karl XV:s förtrogne rådgivare, därtill var deras personligheter och åsikter för
olika. Stjernquist 1996, s 249f.

165 Den svenska historien 1967, del 9, s 19 och De Geer 1892, del l l s 108 (citat).
"  Kihlberg 1922, s 163, 173.
167 Den svenska historien 1967, del 9, s 18f och Stjerquist 1996, s 238f (Karl XV och Abelin).
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Pressen betraktade åtgärden som meningslös, då inget nytt framkommit i
sak och menade att den bara skulle undergräva regeringens auktoritet. Kungens
motiv må lämnas därhän, men stämningarna ute i landet var mer försvarsvän-
liga efter fransk- tyska kriget 1870— 71 och propositionen föll med en mindre
majoritet än de tidigare.168 Då Karl XV och Abelin hade inkallat den extra
riksdagen mot de övriga statsrådens vilja, uppstod nu en besvärlig situation
för kungen eftersom hela regeringen kollektivt begärde sitt avsked. Det var
lika mycket en misstroendeförklaring mot kungen som mot riksdagens beslut.
Regeringen övertalades dock till sist att sitta kvar, men faktum kvarstod att den
personliga kungamakten hade utmanat den nya riksdagen och lidit nederlag på
försvarsfrågan.'69

Så fullbordades kung Karl XV:s politiska nederlag i de säkerhetspo-
litiska frågor som hade utgjort hans huvudmål: skandinavismen, en mer
likställd union med Norge och en lösning av försvarsfrågan. I alla dessa
tre frågor misslyckades han. Hans epok 1857-1872 blev också slutet för den
personliga kungamakten samtidigt som samhällsreformerna sköt fart och reger-
ingen och riksdagen ökade sitt inflytande och flyttade fram sina positioner.

Sammanfattning
När Karl tillträdde regeringsmakten 1857 hade han ambitionen att skapa en
"helgjuten konselj" med lojala och kunniga statsråd, där hans förtrogne rådgi-
vare Henning Hamilton skulle inta en framskjuten plats. De kommande åren
fick regeringen en större sammanhållning gentemot kungen genom att justi-
tiestatsminister De Geer medvetet rekryterade nya statsråd som sympatiserade
med statsrådets politiska program. Att regeringschefen började fungera som
faktisk regeringsbildare visade tydligt den parlamentariska utvecklingen i bör-
jan av 1860-talet. Regeringen lyckades på det inrikespolitiska planet genom-
föra flera liberala reformer, av vilka representationsreformen 1865/66 var den
viktigaste.

Kungens främsta strävanden rörde unions- och utrikespolitiken och försva-
ret, och var ett led i hans skandinaviska planer att först stärka unionsbanden,
bli dansk tronföljare och på sikt ena de tre skandinaviska kronorna. Hans försök
slutade i en rad nederlag för den personliga kungamakten. Under ståthållarstri-
den 1859— 60 hade han lovat att avskaffa det norska ståthållarämbetet. Med
stöd av riksdagsmajoriteten och en stark nationell opinion i Sverige tvingade
regeringen kungen att ge vika. Kungens uppträdande i den dansk-tyska kon-
flikten 1863 blev ett annat exempel på att han inte längre kunde agera politiskt
168 Kihlberg 1922, s 175f och Den svenska historien 1967, del 9, s 19 (försvarsvänligare opi-

nion).
169 Stjernquist 1996, s 2381, 250. se även Aftonbladet 6.2 1872 KB
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utan förankring i regeringen och riksdagen. Kungens löfte om militär hjälp till
Danmark i ett eventuellt krig mot Tyska förbundet, saknade täckning på hem-
maplan och resulterade i en politisk reträtt.

En viktig förutsättning för att regeringen skulle kunna hävda sig mot kung-
en var dess starka stöd i riksdagen och hos opinionen genom den pågående libe-
rala reformverksamheten. En annan faktor som bidrog till maktförskjutningen
mellan kung och statsråd var att kungens politiska misslyckanden försvagade
ställningen för de mer kungatrogna statsråden.

Hamilton hade gjorts till syndabock efter ståthållarstriden 1861 och lämna-
de regeringen, men spelade ännu 1863/64 som minister i Köpenhamn en viktig
roll för kungen. För utrikesstatsministern Manderström ledde kungens inhopp
i den dansk-tyska konflikten till en prestigeförlust; liksom Hamilton tvivlade
han på kungens politiska förmåga. Inom regeringen ägde en maktförskjutning
rum i liberal riktning till 'ministären De Geer-Gripenstedt".

Det bristande förtroendet mellan kung och regering tog sig uttryck i åter-
kommande ministerkriser. Karl ville ändra regeringens politiska kurs genom att
ta in skandinavister och konservativa "junkrar" i regeringen, men misslyckades.
För statsråden blev avgångshot ett effektivt medel att få kungen att acceptera
regeringspolitiken. Representationsreformen ändrade inte formellt på maktdel-
ningen mellan kung och riksdag, men införandet av årliga riksdagar försköt det
politiska initiativet till riksdagens förmån, där partier började bildas. Kungen
vidhöll att statsråden satt på hans mandat och inte på riksdagens och satte in fler
opolitiska ämbetsmän i regeringen. Det ledde till nya låsningar mot riksdagen.

Både De Geer och Gripenstedt ansåg att Karl XV saknade politisk förmåga.
De var starkt kritiska mot kungens unions- och utrikespolitik, där han förbi-
gick sina konstitutionella rådgivare och istället tog hjälp av hemliga agenter. De
ville därför stärka regeringsmakten och tona ned den personliga kungamakten.
Brevväxlingen mellan De Geer och kungen på våren 1864 visade dock att De
Geer ville förhindra att kungen blev alltför kompromenterad av skandinavis-
men. Han ville behålla en viss politisk maktställning för kungen inom regering-
en, för att inte den grundlagsenliga maktbalansen mellan kungen och statsrådet
skulle gå helt förlorad. De Geer var besviken över att regeringsmakten hade
försvagats i den nya riksdagen och inte fick den brobyggande funktion mellan
kamrarna som han avsett. Finansminister Gripenstedt förespråkade däremot en
utveckling mot en mer konstitutionell monarki, där kungen hade en upphöjd,
symbolisk ställning, snarare än en politisk. Han ansåg att Karls sätt att person-
ligen sköta regeringsombildningarna var förlegad och borde skulle enligt eng-
elsk förebild väljas av den röstberättigade befolkningen. Extra riksdagar kunde
begäras av båda kungarna. Parlamentet föreslogs ha sitt säte i Stockholm och
kungarnas makt skulle vara densamma som då var gällande i Sverige.
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Karl XV:s folklighet och popularitet var starkare än kanske någon svensk
kung i modern tid. Den breda folkligheten och det demokratiska sinnelaget
hos kungen gav monarkin ett stort kulturellt kapital i sin samtid och ställde
honom personligen över mycket av tidens partistrider och dagspolitiska frågor.
Detta var en styrka för den Bernadotteska dynastin och bidrog till att säkra
dess fortbestånd, men även till en smidigare övergång mot en konstitu-tionell
monarki av västeuropeisk modell. Sett i ett moderniseringsperspektiv innebar
kungens politik en gradvis anpassning, där kungen förde en adaptionspolitik
med samarbete eller allianser med de nya maktägande grupperna i riksdagen
och samhället. Detta verkade långsiktigt stabiliserande för det svenska samhäl-
lets utveckling och gjorde det möjligt att modernisera kungamakten i takt med
samhället i övrigt. Karl XV var dock i grunden en konservativ natur som ville
slå vakt om en personlig kungamakt. Samtidigt var han i praktisk politik prag-
matisk, ganska lat och samarbetsvillig både mot regering och riksdag och lät
sig övertalas till reformer på skilda områden. Att han saknade uthållighet blev
långsiktigt en fördel för monarkin.

På det säkerhetspolitiska området innebar kungens tid vid makten 1857-1872
en klar tillbakagång för kungamakten och ett misslyckande med planerna kring
skandinavismen och storpolitiska utspel och interventioner i andra konflikter.
Kungamaktens misslyckande på detta viktiga område medförde efterhand att
Sverige gled över i en småstatsposition tillsammans med unionsbrodern Norge
(De Förenade Rikena). Karl XV kom att bli den Bemadottekung som inled-
de småstatsreträtten på det säkerhetspolitiska området, där regeringen,
riksdagen och opinionen efterhand fick ett ökat inflytande på skeendet.
Skandinavismen led nederlag och Sverige förde nu en försiktig säkerhets-
politik i Europa mellan västmakterna, det enade Tyskland och Ryssland.
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Kampen för ett modernt
svenskt försvar
Hugo Raab som nydanare inom svenskt försvar 1856-1881.
Generalmajor, friherre Hugo Raab (1831— 1881) var en av de viktigaste nyda-
narna i det svenska försvaret under 1800-talet. Hans stora insats var att länge
och envist driva på kravet på en modernisering av armen och en förändring av
den svenska officersutbildningen mot en internationell standard. Det senare
skedde bl a genom inrättandet av Krigshögskolan och Generalstaben på 1870-
talet, men även genom ett idogt berednings- och påtryckningsarbete inom för-
svaret och i den svenska offentligheten, där Raab verkade genom skrifter och
debattinlägg. Hugo Raab var en i flera nationella nätverk pådrivande kraft,
utåt och inåt, och blev även den moderna Generalstabens förste chef år 1873.
Han arbetade långsiktigt och målmedvetet för ett modernt utrustat och utbildat
svenskt försvar och bidrog starkt till ett genombrott för tanken på en satsning
på allmän värnplikt och en värnpliktsarme i den svenska opinionen och riks-
dagen.

I denna uppsats kommer fokus att läggas på Hugo Raabs' insats i olika
nätverk i syfte att lyfta det svenska försvaret till en europeisk standard. Både
internationella och nationella aspekter kommer att beaktas och den samtida
militära och politiska utvecklingen ses som en viktig kontext av förklarande
värde. Ansatsen är bred men fokus ligger på Hugo Raabs reformideer och nät-
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verksbyggande. Det var en stor framtidssatsning, som gav resultat först långt
efter Raabs förtida död år 1881.170

Hugo Raab var i sin samtid den främste när det gällde att driva på utveck-
lingen mot ett modernt svenskt försvar på europeisk nivå. Framförallt torde
Raab ha varit den svenske tänkare som mest långsiktigt och ihärdigast verkade
för en modernisering av det svenska försvaret i takt med den internationella
utvecklingen. en senare delen av 1800-talet var en stor brytningstid i den mili-
tära utvecklingen. Sveriges gamla indelta arme och åldrade flotta kom alltmer
efter i utvecklingen och stormakterna påbörjade en stor upprustning med värn-
pliktsarm&r och pansarbåtsflottor. Frågan var hur den svensk-norska unio-
nen skulle förhålla sig till den nya organisatoriska och tekniska utvecklingen.
Unionen byggde på en säkerhetspolitisk enhet och ett defensivt försvarskoncept
för att skydda de egna gränserna vid kriser och krig. (Existensförsvar).

Nedgången i militär förmåga var dock på 1860-talet så allvarlig att risk
fanns för en stormaktsexpansion i Norden (Ryssland, Preussen/Tyskland väst-
makterna) och hot mot de skandinaviska rikenas självständighet. Danmark
kom genom det dansk-ryska kriget 1863-64 att förlora ett stort territorium vid
sin södra gräns (Slesvig-Holsten) och rycktes hotas av utplåning. Gapet mellan
stormakterna och de mindre nationerna växte i fråga om resurser, allianser och
militär förmåga. Sverige och den svensk-norska unionen stod i ett brydsamt
läge och sökte sin framtid i ett Europa där stormaktsallianserna betydde alltmer.
Skulle unionen överleva, kunde man långsiktigt hålla fast vid alliansfriheten
och kunde de nationella opinionerna vinnas för en modernisering av unionens
försvar?

Grundproblemen för de skandinaviska länderna gällde utrikespolitiken,
försvarspolitiken och utvecklingen av de egna nationella resurserna (näring-
arna, infrastruktur). Ytterst gällde det även utvecklingen av folkmakten kontra
kungamakten (demokratin) och förmågan till en stabil samhällsutveckling med
samhällsfred. Med facit i hand vet vi att Sverige, Norge och Danmark lyckades
genomföra en fredlig och stabil samhällsutveckling på lång sikt, men detta var
ingalunda någon självklarhet när 1860-talet grydde.

I  denna studie riktas fokus på moderniseringen av det svenska samhället och för-
svarets modernisering i en växelverkan under Hugo Raabs epok. Raab hade interna-
tionell erfarenhet och utblick och drev intensivt med bistånd av kungamakten
och skiftande allianser frågan om ökade försvarsanslag och en modernisering av
främst armen med en ny organisation, förbättrad ledning och ökad eldkraft och
rörlighet hos linjetrupperna. I den historieroman-tiske Carl XV (kung 1859-72)
hade han endast ett tveksamt stöd, då kungen tvivlade på reformerna och helst
170 O m  nätverksanalys i forskningen set ex K Borell, R Johansson, Samhället som nätverk : om

nätverksanalys och samhällsteori ,Sthlm 1997 och Networks, alliances and partnerships in the
innovation process / edited by John De la Mothe and Albert N. Link, USA 2002.
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ville behålla sin gamla beprövade indelta armé. I den mer modernt inriktade
Oscar II (kung 1872-1907) fick Raab ett mer helhjärtat stöd, men inom armen
och i debatt och politik rådde det mycket delade meningar om framtidslinjen
för det svenska nationella försvaret. Raab var alltid motarbetad av mäktiga,
konserverande krafter i det svenska samhället och i samhällseliterna, men han
hade även ett brokigt stöd från alla politiska läger, kungamakten och delar av
de europeiskt orienterade samhällseliterna. Försvarsstriderna var stundom heta
i debatt och politik och fokuserades i riksdagen, där utvecklingen gick sakta och
motståndet mot reformer och nya anslag ofta var kompakt.

Raab kämpade en närmast hopplös opinionskamp för moderniseringen av
det svenska försvaret i sin samtid. Kampen var dock inte förgäves, efrersom den
påverkade opinionerna långsiktigt. Tiden efter Raabs död 1881 blev en skörde-
tid för det nationella försvaret.

Raab lade grunden, nästa generation skördade frukterna.

Analysmodell

Frågan om ett lands säkerhet och försvar kan analyseras på olika sätt. Här kan
fem viktiga områden identifieras, som har en generell giltighet genom tiderna
— och bäring även i dag:

1) Anpassning till samhället och de politiska ramvillkoren: Försvarsfrågan var
en av de stora politiska tvistefrågorna i Sverige vid denna tid. Då Raab valde
att arbeta för en värnpliktsarme på sikt krävde detta ett svårt manöverarbete
gentemot statsmakterna och inom försvaret men även allmänt i tidens debatt
och politik. Kungamaktens inflytande på försvarsfrågan minskade och en ökad
samhällsparticipation, med aktiv medverkan från alla medborgargrupper, kräv-
des för att på sikt skapa ett modernt svenskt försvar.

2) Operativ-strategisk anpassning Utvecklingen av den högre ledningen
och krigsorganisationen för att svara mot en internationell standard, inklusive
utvecklingen av operativa principer och en militär strategi.

3) Taktikanpassning: Utveckling av stridstaktiken, beväpningen och utrust-
ningen i takt med omvärlden och efter de egna förutsättningarna ( styrkorna,
topografin mm).

4) Teknisk anpassning Att följa den militärtekniska utvecklingen och visa
förmåga att åstadkomma effektiva nationella applikationer i det egna försvaret
inom befintliga resursramar.

5) Implementering i stort: Att åstadkomma och vidmakthålla en väl övad
och väl motiverad krigsorganisation (försvarsorganisation), anpassad efter
tidens hotbilder och konfliktscenarier.
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Vikten av internationell utblick och transnationella nätverk

Av mycket stor vikt för småstaten Sveriges förmåga att modernisera sitt
försvar har länge varit förmågan att i en europeisk och internationell kon-
text kunna anpassa de egna försvarssatsningarna efter ledande förändrings-
koncept i omvärlden. Det gällde i Hugo Raabs tid, det gäller även idag. Detta
moderniseringskrav accentuerades med industrialiseringen under 1800-talet,
vilken sköt fart i Nordeuropa från mitten av 1800-talet. En tydlig klyfta växte
fram mellan stormakter och småstater i Europa när de militära rustningarna
ökade och stormaktsallianser formerades. För unionen Sverige-Norge blev detta
ett säkerhetspolitiskt dilemma. Frågan var om de skandinaviska småstaterna i
framtiden kunde stärka sitt nationella försvar och övertyga den inhemska opi-
nionen om värdet av detta.

Den neutrala småstatens dilemma

Eftersom Sverige stod utanför de europeiska allianssystemen efter 1814 ham-
nade man vid denna tid i vad som kan kallas den neutrala småstatens dilemma.
Alliansfriheten medförde här en rad svårigheter och begränsade möjligheter att
inom knappa försvarsanslag följa med den dynamiska militära utvecklingen hos
stormakterna, där Preussen (Tyskland), Frankrike, Storbritannien och i någon
mån USA och Ryssland före det första världskriget var de ledande makterna. Att
forma en småstatsstrategi i Östersjöområdet var inte lätt för Sverige eftersom
stormakternas positioner och politik skiftade utan långsiktig stabilitet.

1812 års politik en säkerhetspolitisk vändpunkt
Sverige hade genom sin nya säkerhetspolitik efter 1814 ("1812 års
grundad på vänskap med Ryssland och en balanspolitik mellan Väst och Öst,
intagit en mer perifer småstatsroll i den europeiska politiken. General Carl
von Döbeln, en av "hjältarna" från finska kriget 1808-09, fick nu uppleva att
strida tillsammans med ryssarna i allians mot Napoleon på tysk botten år 1813
! Sverige kom ändå genom sitt gamla militära rykte och unionen med Norge
1814-1905 tidvis att uppfattas som en medelstor europeisk säkerhetspolitisk
aktör, av klart intresse för balansen och stabiliteten i Nordeuropa.

Den svenska säkerhetspolitiken ("neutralitetspolitiken") och den svensk-
norska unionen hade behov av ett defensivt försvar i avskräckande syfte, men i
övrigt var man i Stockholm från 1815 föga benägen att agera säkerhetspolitiskt
aktivt i den europeiska konserten.

Sverige drog sig undan stormakternas konflikter och alliansbyggen
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och sökte minimera risker och hotbilder genom en försiktig balanspolitik i
Östersjöområdet.

Vänskap med både västmakterna och Ryssland präglade länge politiken lik-
som en låg belägenhet för risktagning. Framväxten av ett starkt Preussen och
Tyskland ändrade dock efterhand maktbalansen i Östersjöområdet och västmak-
terna gick i krig mot Ryssland under Krimkriget 1853-56. Förutsättningarna
för den svenska balanspolitiken från Karl XIV Johan hade därmed satts ur spel,
men Sverige fortsatte sin alliansfria politik och närmade sig västmakterna och
senare Tyskland för att kunna motverka en rysk dominans i närområdet.

Ett defensivt försvarskoncept

Militärt skedde i Sverige en gradvis anpassning till denna defensiva säkerhetspo-
litik genom en övergång till ett billigare och alltmer defensivt försvarskoncept
där den s k centralfbrvarsprinci pen länge var en bärande tankegång . Denna kan
sägas ha byggt på en låg tilltro till det egna kustförsvaret, en tidvinnade strategi
för att kunna få stormaktshjälp, och en samling av armen i bakre, skyddade
positioner av typen Karlsborgs fästning. I säkerhetspolitiken blev nu diploma-
tin huvudmedlet och det militära försvaret en smärre livförsäkring, präglad av
relativt låga premiebetalningar, d v s minskande försvarsanslag.'7'

Hotbilderna växer i Europa, Sverige söker anpassa sig
Men det fredliga Europa övergick efter 1848 års revolutioner och Krimkriget
1853-56 i en mer konfliktfylld fas som även gällde det nordiska området.I
Sverige tvingades man nu börja se om sitt hus. Det visade sig dock snart att det
dåliga underhållet och bristande övningar av arme och flotta under årtionden
hade gjort stor skada. Det svenska försvarshuset framstod nu som en gammal
vacker byggnad i ett höggradigt förfall; ja som ett veritabelt renoveringsob-
jekt där intresset från riksdagen att ingripa med kraftiga medel för att hindra
förfallet var ringa. Meningarna i debatt och politik, inklusive hos militären
själva, var dessutom mycket delade om mål och medel för framtidens svenska
försvar. Den sovande Svea blev nu ett tacksamt objekt för politisk satir samtidigt
som Preussen (det enade Tyskland från 1871) och Ryssland framstod som nya
hotbilder i Nordeuropa, inte minst genom sina väldiga och växande militärap-
parater. Stormakternas rustningar och krigen under epoken 1853-1871 visade
med all önskvärd tydlighet att Sverige på nytt måste satsa seriöst på sitt militära
försvar och helst modernisera det för att bättre kunna utnyttja sitt perifera,

171 Se vidare Alf W Johansson-T Norman, Den svenska neutralitetspolitiken i historiskt perspek-
tiv, i (Red Bo Hugemark), Neutralitet och försvar, Sthlm 1986, s 16 f, Ibidem s 46ff (Arvid
Cronenberg, Säkerhetspolitik och krigsplanering).

83



Konsten att överleva

strategiskt gynnsamma läge. Denna strategiska kungstanke hos "neutralitets-
politikens skapare", Karl XIV Johan, riskerade att förfuskas om Sverige sjönk
ned från en andra rangens makt i Europa till en tredje rangens makt. Dessutom
fanns risken att stormakterna av strategiska skäl skulle försöka ta kontroll över
etc militärt svagt Sverige. Sverige hade inte råd att bli ett "militärt vakuum" i en
orolig del av Europa.

Sveriges strategiska läge och diplomatin behövde från 1850-talet därför
kompletteras med ett europeiskt mer slagkraftigt, moderniserat försvar, för att
den krigsavhållande effekten skulle bli god. Den svenska nationen, den svensk-
norska unionen och freden behövde draghjälp av ett effektivt nationellt exis-
tensförsvar för att undgå hotet att dras in i framtida stormaktskrig. Det var ett
viktigt militärt inslag i den svenska småstatsstrategin, men länge även en svag
punkt. Sverige släpade nu klart efter i den snabba europeiska utvecklingen.172

Stora risker för Sverige

Etc militärt svagt Sverige levde riskfyllt i en ny värld av stormaktsallianser och
rustningar.

Det föråldrade svenska försvaret behövde därför vid Karl XIV Johans död
1844 definitivt moderniseras. Detta var dock lättare sagt än gjort. Motståndet
mot en stor militärreform var kompakt i Sverige och gällde tidvis både kunga-
makten ( främst Karl XV), splittrade kungaregeringar och framförallt riksdagen
, där det rådde en stor sparsamhet och en misstro mot en militärreform och
höjda försvarsanslag. Försvarsvännerna i debatt och politik växte visserligen
något efterhand, inte minst genom den ökade hotbilden från Ryssland och
Preussen/Tyskland, men problemet var att dessa grupper som ville stärka för-
svaret ofta hade delade meningar och olika försvarskoncept. Inom militären
fanns det dessutom skiftande meningar om inriktningen av nya satsningar på
försvaret. Försvarsvännerna kunde inte enas, kungamakten var vacklande och
riksdagen var snål och ville inte ha en dyr militärreform.

En huvudfråga gällde om man skulle fortsätta att bygga på det gamla mili-
tära indelningsverket sedan Karl XI:s dagar eller skulle avveckla detta och bygga
upp en helt ny organisation med en värnpliktsarme som slutmål.

Den unge Hugo Raab söker sina nätverk
Som ung officer upplevde Hugo Raab ett svenskt försvar i lägervall; när han
dog i förtid 1881 var det svenska försvaret inne i en dynamisk moderniserings-
proces, till icke ringa del tack vare hans personliga, självuppoffrande insats.

172 Ibidem samt K Zetterberg, Det strategiska samspelet i (Red L Wedin-G Aselius), s 15 fe
Mellan byråkrati och krigskonst, FHS Acta B 19,Sthlm 1999, s 15ff.
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Raab tillhörde såningsmännen för ett modernt svenskt försvar, skörden kom
generationerna efteråt. Utbildad både i Danmark och Preussen hade Raab en
klar blick för behovet av teknisk förnyelse och internationalisering i den svenska
militära utbildningen.'73 Dessa krav har sedan dess blivit bestående.

Karlbergs slott. Ur Erik Dahlbergs Suecia.

Raab var lärare i taktik vid Krigsskolan på Karlberg från 1865 och blev snart även
lärare i krigskonst och krigshistoria vid Högre artilleriläroverket i Marieberg på
Kungsholmen i Stockholm och vid armens Krigshögskola. Därmed hade han
nått en betydande ställning när det gällde att skola armens unga officersgene-
ration. Samtidigt hade han genom sin centrala placering i Stockholm fått goda
förutsättningar att verka genom opinionsbildning för en modernisering av det
svenska försvaret, värnpliktstanken och ökade försvarsanslag. Denna militära
plattform blev ett viktigt nätverk för Raab. Vid Krigsskolan verkade han en
längre tid, åren 1867-1873, innan han blev chef för den nya Generalstaben,
som efter Preussens mönster inrättades 1873. Det var en snabb karriär av den
målmedvetne Raab, som väl förstod att odla sina förbindelser inom militärled-
ningen och bland politikerna, men även med kungahuset, främst kungen, Karl
XV och hans broder, Oscar Fredrik (senare Oscar II).

Hugo Raab var mycket energisk i sitt långsiktiga arbete för att moderni-
sera det svenska försvaret, främst armen. Han använde sig av en rad civila och
militära nätverk för att påverka debatten och politiken i försvarsfrågorna. Det
är även viktigt att för Raabs del lyfta fram samverkan mellan transnationella
och nationella nätverk och inflytanden i hans gärning. Raab förstod i hög grad
vikten av att det svenska försvaret moderniserades efter ledande internationella
förebilder. Han skaffade sig själv tidens ledande militära utbildning vid krigsa-
kademin i Berlin, Preussens huvudstad, och förstod i grunden betydelsen av de
preussiska militärreformerna, de regionala krigen i Europa och skapandet av
den moderna generalstaben under Moltke den äldre. Samtidigt var Raab skan-
dinavist och kritisk mot den "preussiska militarismen" och mot självhärskardö-

173 Efter examen vid Karlberg påbörjade Raab en utbildning vid AIHS, d v s med artilleristisk-
teknisk inriktning, men denna avbröts p g a sjukdom. Hans förståelse för ny teknik och en
internationellt präglad, modern militär utbildning grundlades tidigt.
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mena på kontinenten. Här gav den svenska frihetstraditionen, med samverkan
mellan stånden och kungamakten, vägvisning för framtiden.

Den Bernadotteska unionen
I den Bernadotteska svensk-norska unionen, med en klar konstitutionell makt-
delning mellan kungamakt och parlament, såg han och många skandinavister
ett bättre politiskt system för framtiden än vad som rådde i tidens ledande met-
ropoler, London, Paris, Berlin, Wien och S:t Petersburg. I Väster hade kunga-
makten mist all makt, på kontinenten och i Ryssland var kejsarmakten alltför
stark; bättre var därför ett balanssystem som i de skandinaviska rikena. För
de nordiska folken gällde det nu även att skydda och värna sin särart i språk
och kultur och sin frihet och självständighet. Det kunde endast ske genom att
markera en självständig politisk linje och genom att politiskt och ekonomiskt
söka undvika att komma under tysk, brittisk eller rysk dominans. I detta gav
historien, inklusive krigshistorien, vägledning.

I stället för en sekellång antagonism mellan Sverige och Danmark gällde det
nu att bygga ett starkt Skandinavien, politiskt, ekonomiskt och militärt, som
kunde följa sin egen fria linje. Den svensk-norska unionen, strategiskt skapad av
Karl XIV Johan, gav här en god grund att bygga vidare på. Huvudproblemet var
dock att de skandinaviska rikena inte hade en tillräcklig maktbas för att skydda
sina egna intressen. Samhällsorganisationen måste moderniseras, industriali-
seringen drivas på och de nationella försvaren stärkas om Skandinavien och
Sverige skulle överleva i det nya Europa som nu skapades i helt nya maktfält.
Risk fanns annars att stormaktsintressena skulle dela och splittra Skandinavien,
som skulle försvagas och kanske inte kunna överleva som fria nationer.

Genom sin internationella utblick förstod Raab tidigt att framtidens mili-
tära lösning var värnpliktsarméer, vilket stormakterna utom Storbritannien
efterhand övergick till. Raab deltog sedan som frivillig officer — utnämnd till
dansk premiärlöjtnant — i det dansk-tyska kriget 1863-64. Nu kunde skaffa sig
en fördjupad uppfattning om det moderna kriget och vådan av att behålla en
gammaldags till stor del oövad arme.

Skandinavist och i krig för Danmark

Raabs starka tro på skandinavismen gjorde valet självklart för honom, även om
han visste att det var en svår, ja närmast hopplös strid som stundade. ( "Han
kämpade med så mycket större ifver, som han i likhet med sin fader var en varm
anhängare af sträfvandena för den skandinaviska Nordens fastare sammanslut-
ning Hans ödmjuka inställning när han improviserat drog i flit på dansk sida
— efter en vådlig diligens- och ångbåtsfärd genom svenska landamären — fram-
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Dansk trupp vid Dybböl i snö

Dansk-tyska kriget 1864 (www1864.dk)

går av ett brev till systern: "Med frukt mod, varma kläder, goda vapen och litet
kunskaper går jag nu for att se, huru kriget verkligen ser ut på nära håll.

Vid den danska fronten mot Preussen tjänstgjorde han först i det danska
högkvarteret och deltog sedan i slutstriden vid Dybböl den 17 mars 1864. Han
ledde slutligen med framgång den norsk-svenska frikåren av frivilliga bakom
fiendens linjer, vilken orsakade preussarna både förluster och förtret. Här plane-
rade Raab med överste Max Möllers danska landgangsbrigade en djärv landstig-
ning på Ragen på Preussens eget territorium och i det forna svenska Pommern.
Planen avslöjades dock och preussarna förstärkte sitt eget försvar. Hade ope-
rationen lyckats hade den psykologiska effekten säkert varit betydande. De
danska motgångarna i kriget ledde till ett stort missnöje mot kung Kristian IX,
inte minst i Köpenhamn. Inom sin frikår hade Raab problem med sin närmaste
man, den danske kaptenen Aaröe, som med hänvisning till köpenhamnarnas
stora missnöje vägrade dricka sin konungs skål när man firade Norge den 17
maj 1864 (50-årsminnet av Grundloven) och även hotade med "att hjälpa fol-
ket att avsätta kungen och hela rackarpacket."

Dylika desparata stämningar uppstår lätt i förtvivlade situationer i krig, men
Hugo Raab höll huvudet kallt. När Aaröe frågade Raab om denne inte ville
hjälpa till att avsätta kung och regering svarade denne att på sitt hedersord att
han skulle skjuta Aaröe för pannan om han verkligen sökte sätta planerna i
verket. Efter detta tystnade Aaröe.

Till saken hör att Raabs ledarskap av frikåren uppenbart var mycket skickligt;
denna litade helt på honom och följde honom i vått och torrt. Först hade Aaröe
lett frikåren, men hade visat sig vara en svag organisatör och befälhavare. När
Raab tog över skedde en nivåhöjning med ordentlig ledning, övningar, god
logistik, svenskt korum morgon och kväll och "teambuilding" som gav kam-
ratskap och sammanhållning. Raab klargjorde dessutom de stora riskerna för
frikårens hela personal men lovade också att inte lättsinnigt sätta deras liv på
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spel, ett löfte som han höll väl. Han kände sina preussiska motståndare väl och
gjorde därför endast raider i gynnsamma lägen medöverraskningseffekt, små
förluster och gott byte som följd. (" Tärningen är kastad . Ut på strövtåg heter
lösen", brev från Raab 24 mars 1864) Raab fick till stånd en mycket god sam-
verkan mellan svenskar, danskar och norrmän och visade sig även i fält vara en
sann skandinavist. Hans förbandsbygge som friskarechef gick över stånds- och
klassgränser. När frivilliga studenter anlände och visade sig endast äga en vit
skjorta under uniformen såg Raab främst den ungdomliga yran och den goda
viljan. Han ordnade till att hela frikåren var snygg och prydlig och uppträdde
hövligt mot befolkningen.

Frikårens verksamhet

Några episoder ur Raabs frikårs äventyr och framfart må här meddelas. Vid
en raid mot Löjt Kirkeby lyckades Raab med 50 man ta en grupp preussiska
ulaner tillfånga och under folkets jubel föra dem som fångar till den danska
staden Assens. Här behandlades preussarna väl, och fick bl a stifta bekantskap
med den svenska punschen, medan Raab och kapten Aaröe med den fångne
preussiske ulanlöjtnanten intog en bättre champagnemiddag å stora hotellet.
Det var tidens ännu kavaljersmässiga sätt att föra krig — på slagfältet var man
motståndare, därefter var man åter militära kollegor, kristna och stundom även
kamrater. En officer var en gentleman; det var en självklarhet för Hugo Raab
och för många i hans samtid. Raiden väckte bestörtning i preussarnas högkvar-
ter, där man nu förstärkte bevakningen.

En urstark jätte, en s k sjåare från Göteborg gjorde stridsinsatser lik Nr 15
Stolt hos Runeberg, och stupade slutligen för fiendens kulor vid en landstig-
ningsraid mot Sönderballe. Raab hyllade den fallnes minne och såg till att han
begravdes under militära hedersbetygelser på Assens kyrkogård. Den modige
skarpskyttekorpralen Broberg från Stockholm träffades av en svärm kulor och
läkaren i Assens ansåg att han inte hade lång tid att leva. Broberg bad nu Raab
att lämna en sista hälsning till sina gamla föräldrar, fick som alla "dödspatien-
ter" opium, sov en natt — och överlevde. Vid uppvaknandet bad Broberg om en
äkta svensk biffstek; det hjälpte, han tog sig sedan och levde länge i Stockholm.
Den norske teologie kandidaten, Christopher Bruun, kom farandes från Rom
till Raabs kompani och visade sig vara en stor och världsfrånvänd idealist, men
med en stor karisma. På ett förunderligt sätt lyckades hans vilja försätta berg
och militärt grus och han avancerade till underkorpral, vilket Raab beskrev
sålunda i sina Minnen: " En hederligare, hyggligare och kunnigare man vid
hans ålder var sannerligen svår att träffa, men det var omöjligt att bibringa
honom förmåga att i de enklaste militära förrättningar föra befäl över ett par
man. "Bruun överlevde, for åter till Rom och sin gode vän Henrik Ibsen och lär
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ha blivit förebild för Ibsens skådespel "Brand" — " Att leva är att hålla domedag
över sig själv. "

Raab hade god nytta av vapenövade skarpskyttekorpraler och studenter i
sin frikår. Framåtandan var det heller inget fel på. I sann skandinavisk anda
kastade sig guldsmedsgesällen Brodersen från Bergen, sergeanten Falk från
Västernorrlands beväringsbataljon, den danske löjtnanten Bjerrager och ytter-
ligare 20-30 man mot en preussisk skytteställning vid Sönderballe, som hotade
skära av hela frikåren. Preussarna sköt snabbeld med sina tekniskt överlägsna
tändnålsgevär mot de föråldrade danska och svenska bakladdningsgevären, men
överraskningseffekten var så god att de rymde fältet. Friskaran irriterade preus-
sarna, inte minst propagandamässigt. Det gick så långt att den preussiska mili-
tärledningen ville arkebusera svenska, frivilliga officerare och även några fångar
från den svensk-norska frikåren, vilka man inte betraktade som reguljära solda-
ter. Krigsledaren själv, Otto von Bismarck, ingrep och avstyrde dessa planer som
olämpliga politiskt och diplomatiskt.'74

Bismarck såg längre och ville öppna för ett diplomatiskt och politiskt när-
mande mellan de skandinaviska rikena och Preussen/Tyskland efter kriget.
Detta kom delvis att ske under den följande epoken, främst efter Oscar II:s
trontillträde 1872.'75

Fyra svenska officerare togs till fånga vid preussarnas stormning av Dybböls
skansar. Vid förhör hävdade de att de inte hade avgivit ed till den danske kung-
en utan ansåg sig stå kvar i den svenska armens tjänst. Även stabschefen Moltke
yrkade nu på arkebusering av svenska frivilliga som ej hade varit i den dans-
ke kungens tjänst. Bismarck ansåg dock detta oriktigt, hans folkrättsexperter
avrådde och han ville inte stöta sig med den europeiska opinionen vars sympa-
tier avgjort låg på Danmarks sida i kriget. I maj 1864 vände sig Bismarck till den
svenska regeringen med en förfrågan (&marche) om den ansåg sig ha handlat
neutralt genom att ge officerare tillstånd att gå i dansk tjänst. Utrikesminister
Manderström svarade stolt att Sverige inte hade handlat neutralt med hänvis-
ning till den skandinaviska saken, men gjorde nu den diplomatiska eftergiften

174 E  Tiselius, Hugo Raab, s 62 ff Raab nämner I sina i krigsarkivet förvarade "Minnen" att över-
befälhavaren, prins Friedrich Karl av Preussen, hade hotat att behandla svenska officerare som
togs till fånga som banditer och icke som krigsfångar. Särskilt Raab lär ha hotats av hängning
om han föll i preussarnas händer. Inför detta hot hade Raab låtit sin frikår svära kungen av
Danmark tro- och huldhetsed, ett skickligt drag som förvandlade kompaniet till ett förband
i danske konungens tjänst.

175 O m  storpolitiken se Allan Jansson, Den svenska utrikespolitikens historia 1844-1872, Sthlm
1961, s 173 ff, s 242 ff. Jfr E Gullberg, Tyskland i svensk opinion 1856-1871, Sthlm 1952, H
L Lundh, Från skandinavism till neutralitet. Utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under
Carl XV:s sista år, Sthlm 1950, E Hedin, Sverige-Norges utrikespolitik inför det nya maktlä-
get i Mellaneuropa (HT 1946), Folke Lindberg, Oscar Il och utrikespolitiken (HT 1949)
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att inga fler svenska officerare skulle få gå i dansk tjänst under kriget. Då kriget
redan var avgjort, hade detta föga att betyda."

För Hugo Raab gav krigserfarenheterna i Danmark djupa och bestående
intryck. Han hade mött sina forna officerskamrater från Krigsakademin i Berlin
som deras fiende — han hade meddelat dem detta i ett brev när han gick ut
som frivillig — och kriget hade bekräftat att Preussen var ledande i den militära
utvecklingen i Europa, organisatoriskt och materiellt, taktiskt och operativt.
Preussarna och deras bundsförvanter österrikarna var danskarna vida överlägsna
i militära styrkor men än värre var att de även hade bättre organisation, beväp-
ning och ledning. Preussen ledde nu tydligt den militära utvecklingen i Europa.
Det gav lärdomar för framtiden.

Påfallande var även att den danska armen hade samma svagheter som den
svenska i stort; bristen på övningar och modern materiel, särskilt inom infan-
teriet och artilleriet, var påfallande och brister i den högre ledningen gjorde
inte saken bättre. Reservofficerarna visade även ha en otillräcklig övning och
kompetens, vilket var ett svårt memento för Danmark.

Trots alla dessa brister stred danskarna tappert på alla fronter och förund-
rade Hugo Raab genom den godmodighet och sävlighet med vilken man stred
utan att knota. Det danska folket stred gemensamt och det var ett folk i vapen
på den värnpliktens grund. Raab skrev:

"Jag tillskriver (den danska viljan och plikttroheten) utan tvivel den höga
grad av bildning, på vilken hela folket står, och den allmänna värnpliktens
följdriktiga tillämpning, som förde alla, såväl fattiga som rika, till att dela
samma faror och samma ära för fosterlandet."7

Europeisk utblick

Hugo Raab gjorde flitiga studieresor på kontinenten och följde initierat den
militära utvecklingen hos stormakterna. Han hade med andra militära reform-
vänner ett fungerande transnationellt nätverk, främst genom kontakter i
176

177

E Tiselius, Hugo Raab, s76ff. I parlamentet i London blev det en upprörd interpellationsde-
batt med anledning av ett falskt rykte om att 400 svenskar vid intagandet av ön Als hade fallit
i preussarnas händer och hade arkebuserats. Preussens växande makt på kontinenten obser-
verades allmänt av de kritiska britterna och vikten av en balanspolitik, med stöd till Sverige,
hade präglat britterna sedan Napoleonkrigens dagar. Manderström skrev till Louis De Geer
den 3 juli 1864 att ryktet om 400 arkebuserade svenskar var "vrövl" liksom att de hade burit
en särskild unifom. Sanningen var att de svenska frivilliga var instuckna i de danska rege-
mentena utan någon markering på uniformerna och att Raabs kår inte alls hade verkat på Als
utan längre söderut. Inga svenskar hade arkebuserats men att hindra rykesspridningen gick
inte — "Emellertid kommer att härpå kokas en ny soppa." Den skarpa kritiken av Preussen
tillhörde tidsandan och den europeiska opinionen och var uppenbart inte till nackdel för
Skandinaviens sak långsiktigt.
E.Tiselius, Hugo Raab,s 55ff, citat s 57
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Danmark, Preussen, Österrike och Frankrike, och dessutom förmågan att lyfta
fram de grundläggande militära reformbehoven.

I själva verket var Europa vid denna tid till stora delar transparent i fråga
om den militära moderniseringen. Mycket av förnyelsen av militär ledning,
beväpning, och stridssätt gick att inhämta i militära tidskrifter och genom stu-
diebesök i de ledande länderna. Kunskapsinhämtningen var vid denna tid inte
något större problem, men däremot analysen och tolkningen i fråga om lämp-
liga applikationer för Sverige (och den svensk-norska unionen) när det gällde
vad som var möjligt att åstadkomma i en nationell kontext. Här behövdes både
ökad kunskap, nya resurser, tid och ett militärt genomförande i stor skala.

Den stora svårigheten var att få genomslagskraft för detta både i den egna
nationen och hos den fackmilitära expertisen. I Sverige var den politiska och
militära trögheten betydande, varför det gällde för Raab att utnyttja alla nätverk
som stod till buds för att driva på den svenska försvarsfrågan i riktning mot en
europeisk modernisering. Målet var en stor militärreform och denna måste gå
genom regering, riksdag och ett stort reformarbete i den egna krigsmakten. Det
var en stor uppgift som det skulle ta generationer att genomföra.

Raabs fem nätverk

Konkret kan man tala om fem olika nätverk som Raab verkade igenom :
1) Genom kungahuset där prins Oscar, senare Oscar II, var en särskild

vän som trodde på hans moderniseringsid&r, medan kung Karl XV
(1859-72) visserligen uppskattade Raab men var mer skeptisk till Raabs
reformiver och möjligheterna att åstadkomma något i riksdagen.

2) Genom riksdagen där Hugo Raab uppträdde på riddarhuset fram till
riksdagsreformen 1866. I den nya riksdagen sökte han särskilt påverka
lantmannapartisterna, som dominerade andrakammaren från 1866 och
var en nyckel för positiva försvarslösningar. Viss lobbyverksamhet hörde
här till den gängse bilden.

3) Inom den militära sektorn och i den fackmilitära debatten där Raab
gjorde inlägg i Krigsvetenskapsakademins tidskrift och handlingar och
verkade på de inre linjerna. Även här förekom viss lobbyverksamhet.

4) I  den mer offentliga debatten i dagspress och genom olika skrifter av
debattkaraktär. Försvarsfrågan debatterades ständigt i Sverige utan att
särskilt mycket hände under långa år i riksdagen och inom det svenska
försvaret. Här gällde det särskilt att vara med i debatten när gynnsamma
tillfällen gav sig.

5) Genom tidens förenings- och sällskapsliv, främst i Stockholm, som gav
möjligheter att nå ut till opinionsbildare och opinionsförmedlare
("de bildade klasserna") i informella former. Hit hörde förutom dåti-
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dens populära ordensväsende — Raab var medlem av bl a Idun — även
Föreningen Värnpliktens Vänner, Krigsvetenskapens Vänner m fl. Detta
var en form av informell lobbyverksamhet.

Till detta kom vad som här kallas det internationella nätverket för kunskapsin-
hämtning och personliga kontakter. Ett tydligt exempel på detta är Raabs kon-
takter och kompetensuppbyggnad i Preussen, dåtidens ledande militära land.

Preussen som förebild och slagskugga

Vid tre välbesökta möten i Krigsvetenskapens Vänner 1859 redogjorde Raab
för den moderna utvecklingen inom den preussiska armen med de massiva
satsningarna på en stor här, en ny taktik och teknisk modernisering, beväring-
ens infogande i armen ( en massarme på värnpliktens grund), den utökade
övningstiden osv. Här hade Raab direktkunskap genom sin treåriga utbildning
vid Krigsakademin i Berlin 1855-58 och fortsatta kontakter i Berlin. Raab hade
använt sina år i Berlin väl. Han var adjutant i Berlin hos den svensk-norske
ministern, generallöjtnant Karl von Mansbach, och tjänstgjorde i sin praktik
växelvis vid artilleri- och gardesregementen och hos pionjärerna ( en ingenjörs-
avdelning). Raab konstaterade nu i Stockholm 1859 kallt att den svenska armen
befann sig i tillståndet »på stället vila" medan utvecklingen hos stormakterna,
och då särskilt Preussen, gick mycket snabbt.

Moltke ledde generalstaben i Berlin. MHA

Genom sin internationella utblick och kunskapen om Preussens dynamiska
militära utveckling vågade Hugo Raab nu säga att det svenska folket måste
kunna försvara sig självt och i längden inte lita på något fungerande jämviktssys-
tem mellan makterna i Europa. Budskapet var klart: Sverige behövde moderni-
sera sitt försvar och här var Preussen i mycket en förebild. Det var klara besked.
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Raabs föredrag fick uppenbart en direkt påverkan på en viktig elitopinion, där
inte minst prins Oscar Fredrik, den blivande Oscar II (konung 1872-1907)
märktes, men även en rad andra "coming men" inom den svenska armen.178

En viktig samarbetspartner för Raab långsiktigt blev Axel Rappe (den äldre)
(1838-1918) som just året 1859 blev underlöjtnant vid Upplands regemente
och höll på att avsluta sina studier vid Uppsala universitet med en kansliexa-
men. Rappe och många andra unga, progressiva officerare kom i hög grad att
inspireras av Hugo Raabs kamp för ett modernt svenskt försvar. I mer än två
årtionden ledde Raab kampen för en kraftfull modernisering av det svenska
försvaret i takt med den dynamiska utvecklingen ute i Europa.

Rappe blev 1865 generalstabsofficer och vistades på uppdrag av regeringen
vintern 1869-70 i Paris för studier av den franska krigsorganisationen, som vid
denna tid ansågs vara ledande i världen. Frankofilen Rappe tog starka intryck i
Paris och anmälde sig i maj 1870 vid fransk-tyska krigets utbrott som frivillig
och begärde anställning i den franska armen.

Detta beviljades både i Paris och Stockholm och Rappe kämpade som
generalstabsofficer vid andra armskårens andra fördelningsstab vid den s k
Rhenarmen. Vid det blodiga slaget vid Vionville sårades Rappe och fick på
slagfältet hederslegionen för visad tapperhet.

Han fortsatte att kämpa i en rad strider och bevistade 15 fältslag och drabb-
ningar, främst vid Nordarmen. Efter vapenstilleståndet i januari 1871 fortsatte
Rappe av bara farten till Nordafrika som adjutant till högste befälhavaren över
Algeriet, general Lallemand.

Här deltog han i en rad fälttåg mot upproriska arab- och kabylstammar och
ledde en jägarbataljon till seger i ett trängt läge och fick en ny tapperhetsmedalj.
Rappe avrundade sedan sin utlandssejour i Frankrike och Italien och fick sedan
en snabb befordran i Sverige.

Här kom han att tjäna under Raab vid generalstaben där han snabbt blev
major.

Efter att ha fört regemente som överste (Bohus regemente) blev han 1882
chef för Generalstaben och förde arvet efter Hugo Raab vidare, bl a som krigs-
minister på 1890-talet. Under den långa tiden 1885-1905 var Rappe sedan
generalmajor och chef för Generalstaben och tillika 1892-99 statsråd i den
Boströmska ministären (lantförsvarsdepartementet), varvid han inte upprätt-
höll generalstabsbefattningen. Det var just Rappe, med stöd av Oscar H och en
vaknande försvarsvänlig opinion i landet, som kom att planera och genomföra
reformerna till en modern värnpliktsarme i Sverige (främst 1892) och stegvis
fick riksdagen med på att bygga en ny försvarsstruktur inom främst armen. I

178 E  Tiselius, Hugo Raab, s 20 f, s32f
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generalstaben lyckades Rappe föra arvet efter Raab vidare genom att utveckla
en elitorganisation efter mönster från Frankrike och Preussen, vilket sedan kom
hela armen till godo i det fortsatta reformarbetet.

Denna nyckelkompetens och nyckelpersonal, fylkad i generalstaben, fick stor
betydelse för höjandet av den svenska armens effektivitet fram till utbrottet
av det första världskriget 1914. Organisationen utvecklades, beväpningen och
intendenturen höjdes till europeisk standard och det fasta försvaret, särskilt i
Norrland, utökades betydligt. (Bodens fästning, kustbefästningarna m m).

Järnvägen gav snabba mobiliseringar

Påfallande var även att fältartilleriet och logistiken (trängen, ingenjörstrup-
per) utökades liksom övningstiden och att fältövningarna fick verklig fart och
blev mer realistiska. Till detta kom en dynamisk utveckling inom flottan, där
moderna pansarbåtar och torpedfartyg producerades i hög takt från 1880-talet
och framåt och Sverige åter blev en maktfaktor i Östersjöområdet. Den nya för-
svarsgrenen marinen (flottan och kustartilleriet från 1902) hade en gynnsam
utveckling fram till nedrustningen 1925 och blev ett gott komplement till den
moderniserade armen i det svenska invasionsförsvaret.179

Den slumrande fredsorganisationen från den äldre epoken började nu likna
en modern krigsorganisation enligt ett fungerande mobiliseringssystem. Detta
var stora framsteg för Sveriges försvar, som genom en ökad eldkraft, numerär
och rörlighet, började återta sin försvarskraft från forna dagar — allt sett i ett
europeiskt perspektiv.

Rappe såg Raab som en militär tänkare och reformator av format och insåg
i grunden den militära betydelsen av den tyska segern i det fransk-tyska kriget
1870-71. Det var en triumf för den preussiska generalstaben och en rörligare
krigföring med manöverkrigföring som doktrin och en väl utvecklad eldkraft,
taktik och logistik( järnvägarna mm) i centrum för det nya sättet att föra krig.

'79 Mer  om detta i K Zetterberg, Militärer och politiker, Lund 1988,s 27 ffs 77ff. Jfr Lars Danius,
Samhället och försvaret, Uppsala 1956.
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Rappe behöll sina franska sympatier i mycket, men var liksom Raab i grunden
skandinavist och förstod liksom denne vikten av att Sverige och dess försvar när-
made sig det nya Tyskland, lett av Preussen. Det gällde i hög grad den militära
utvecklingen, men kunde också ses som önskvärt när västmakternas inflytande
i Östersjöområdet försvagades och Sverige behövde en motvikt till Ryssland i
sin traditionella balanspolitik i området.

Det märkliga är att både Raab och Rappe genom sin utlandstjänst i Frankrike;
Danmark och Preussen kunde lyfta sig över sin provinsiella, svenska militära
samtid och tillföra friskt blod och icker i fråga om framtidens organisation och
krigföring. Båda gick utan tvekan — sans reproche et sans peur — i fait mot tidens
ledande makt, Preussen/ Tyskland, för Danmarks respektive Frankrikes sak,
men kunde just genom denna krigserfarenhet i grunden förstå vikten av den
pågående moderniseringen av krigsoperationerna i Europa .

Båda hade dessutom den militära ledarförmågan att effektivt överföra kri-
gets nya lärdomar till svenska förhållanden och båda arbetade konstruktivt i
debatt och politik och genom sina nätverk för att driva på den nödvändiga
omdaningen av det svenska försvaret.Utan Hugo Raab och Axel Rappe hade
den svenska armen, sannolikt varit föråldrad vid sekelskiftet 1900.

Svensk kanon rn/02. MHA

Nu var det i stället mitt inne i en kraftig tillväxt- och moderniseringsprocess vil-
ket tjänade landet väl inför de mörka tider som skulle komma. ( En rad positiva
effekter på industrialiseringen, sysselsättningen, samhällsekonomin kan också
räknas in, men detta tema utvecklas inte här). Raabs insikt i marina frågor var
mindre utvecklad, men han insåg att flottan och armen måste utveckla ett gott
samarbete för att kunna försvara landet på ett effektivt sätt. Motsättningar mel-
lan företrädare för armen och marinen var därför av ondo eftersom de hindrade
ett rationellt utnyttjande av försvarets resurser och hindrade en välbehövlig
modernisering. Flottans betydelse för skyddet av skärgårdarna och kusten var
uppenbar medan dess förmåga att verka till sjöss mot stormaktsflottorna (en
svensk högsjöflotta) sedan länge var mycket begränsad.
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Segelfartygens epok var över

Nya villkor för försvarspolitiken
Försvarspolitiken ändrades mycket i Sverige under Raabs tid. Genom fram-
växten av tvåkammarsystemet och fler partier i riksdagen kom kungamakten
att tappa mycket av sitt grepp inom försvarspolitiken. Militären skötte länge
av tradition autonomt tillsammans med kungamakten sin löpande verksamhet
utan direkt inblandning från regering och riksdag, annat än i form av de yttre
anslagsramarna och ett godkännande av organisationen i stort.

En stor del av den svenska statsbudgeten i det äldre samhället gick dessutom
till försvarsväsendet, vilket tidvis gör det motiverat att tala om militären som
en stat i staten (Den svenska militärstaten). Den långa fredsperioden efter 1814
förändrade dock militärens roll på flera sätt. Försvarsanslagen gick ned, nya
samhällsgrupper trängde sig fram till maktpositioner och den borgerliga medel-
klassen fick ett genombrott i Sverige. Mot slutet av 1800-talet hade politikerna
börjat intervenera alltmer inom den militära sektorn, inte minst när det gällde
rättsförhållanden, förvaltning och skötsel av materiel, ekonomi mm. I skydd
av kungamakten kunde militären dock länge hävda sin ställning utanför direkt
civilt styre och kontroll.

Försvarsministrarna var militärer fram till 1911 men i takt med det moderna
samhällets utveckling skedde här en uppluckring.180 I Sverige hade säkerhetspo-
litiken av tradition varit kungamaktens särskilda område vilket under Karl XV
och Oscar II (1859-1907) mer och mer övergick på den sittande ministären,
dvs här hade regeringen en stark ställning gentemot riksdagen. 181 Ser man
till riksdagens inflytande över försvaret kan man säga att detta främst gällde
besluten om anslag och organisation. Dessa vilade på regering och riksdag efter
beredning i regeringskansliet, inklusive större parlamentariska utredningar. I
beredningsarbetet hade militären av tradition en tung representation, både som

180 O m  den politiska styrningen av försvaret/den militära sektorn i Sverige sedan 1600-talet
se KR Böhme-Bo Huldt-K Zetterberg m fl, De två kulturerna, Om den civila och militära
sektorns försök att styra varandra under fyra sekler, SOU 1996:130.

181 O m  riksdagen och utrikespolitiken se Axel Brusewitz, Sveriges riksdag, band XV, Sthlm
1938,
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experter och som rådgivare. Utredningarna förslog vanligen försvarsreformer av
kostsamt slag, vilket endast till smärre delar gick igenom i riksdagen.

Raabs stora reformförslag 1875

Hugo Raab kom sin karriär att medverka i en rad offentliga försvarsutredningar
och sedan utarbeta nya härordningsförslag i anslutning till dessa utredningar.
Kulmen var 1875 års härordningsförslag som Raab hade utarbetat grundad på
den allmänna värnpliktens princip med syfte att ta ut hela landets värnkraft
och höja landets krigsberedskap. Värnpliktsskyldigheten utsträcktes här från 5
till 20 år, varav de värnpliktiga under sex första åren (21-27 år) tillhörde linje-
organisationen och sedan överfördes till lantvärnet och landstormen (hemorts-
försvar). övningstiden för de värnpliktiga skulle nu utökas från 1-2 månader
till 10-17 månader. Hugo Raabs förslag från 1875 ansåg framstående fackmän
från militär synpunkt var det yppersta som dittills hade sett dagen i Sverige.
Förslaget avvisades dock blankt av riksdagen, som ansåg att det var alldeles för
dyrt och för långtgående. Den store försvarsvännen, liberalen SA Hedin, käm-
pade i den offentliga debatten "som ett lejon för sin unge", dvs Raabs förslag,
men detta hjälpte föga då även regeringen var splittrad och opinionen i riksda-
gen inte mogen för en så stor militär reform.182

Hugo Raab har liksom fadern AC Raab betecknats som politiskt frisinnad och
ledare för de unga reformvänliga officerarna under epoken 1864-1872, 183 innan
uppgiften som generalstabschef slukade honom med hull och hår. Den politiska
bilden i Sverige vid denna tid var annorlunda än på 1900-talet. De liberala
och frisinnade kretsarna stödde frihandeln och reformer och var vanligen mer
försvarsvänliga än de konservativa, dit även stora delar av bonderepresentatio-
nen i lantmannapartiet räknades. Raab tycks ha haft nära förbindelser med
de nyliberala i riksdagen och samarbetade nära med den liberaldemokratiske
kämpen SA Hedin, vilket Oscar II tycks ha ogillat. Hedins biograf, författaren
Gustaf Hellström, lyfter fram hans berömda »Femton bref" om demokrati och
reformer i Sverige. Av dessa handlade två om utrikespolitiken och försvaret. Här
fanns Hugo Raabs försvarsprogram direkt återgivet. Just SA Hedins försvars-
vänliga hållning fjärmade honom från en del av hans frisinnade anhängare. På
detta område hade han tagit djupa intryck av Hugo Raab.

182 E  Tiselius, Hugo Raab, s 127 ff. Förslaget framlades i januari 1875 av en i upplösning varande
regering varvid sex statsråd reserverade sig mot förslaget främst av ekonomiska skäl. Bland
dess märktes finansministern, den lantmannapartivänlige Gustaf Åkerhielm. Att inte ha
finansministern med på ett regeringsförslag förefaller föga konstruktivt, det kan man gott
säga.

183 Tiselius s 87 ff
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S A Hedin ansåg att skandinavismen och folksuveräniteten var huvudmålet
varför neutraliteten nu framstod som den mest realistiska utrikespolitiken för
Sverige. Denna måste dock stödjas av ett starkt försvar, inte minst för att landet
skulle få leva i fred och kunna utvecklas med sociala reformer. Den indelta
armen skulle på sikt ersättas med en folkarme med värnplikten som grund
och hären borde få en ökad andel av försvarsanslag jämfört med flottan. På
en viktig punkt avvek dock SA Hedin märkbart från Raab då han ansåg att
armén och flottan skulle upphöra att vara kungliga och en slags livvakt åt den
bernadotteska dynastin och i stället bli det svenska folkets. Adeln skulle därför
inte favoriseras vid tillsättandet av officersposter och försvaret skulle utvecklas
till ett verkligt folkförsvar, med stark förankring i bygderna och hos de breda
folklagren. Hedin ville ha bort alla ståndsprivilegier och ogillade den politiska
kungamakten, men propagerade inte öppet för republik. Här talade ultrade-
mokraten SA Hedin som ville åstadkomma en liberala och social revolution i
det gamla klass- och ståndsamhället Sverige. På det området hade Hugo Raab
uppenbart en annan mer kungavänlig inställning.184

I övrigt kan noteras att Hugo Raab ofta använde S A Hedin som " lekman-
nakonsulent" i försvarsfrågan, dvs för att pröva sina id&r och för att föra ut sina
förslag i riksdagen och i pressdebatten och i riksdagen. '85Det var ett viktigt fri-
sinnat och liberalt nätverk som Raab kunde använda och påverka i försvarsfrå-
gan genom S A Hedin. Risken var dock att det kunde fjärma Raab från kungen,
Oscar II, varför detta liberala nätverk måste skötas med stor försiktighet och
diskretion Även i detta rycks Raab ha varit en taktikens mästare.

Lobbyarbete i riksdagen

Under ståndsriksdagarna fram till år 1865 var det svårt för kungamakten, minis-
tären och militären att få igenom höjda försvarsanslag därför att det krävde ett
stort lobbyarbete och förankring hos de fyra stånden. Med tvåkammarriksdagen
från 1866 underlättades arbetet något, men den avgörande frågan var utveck-
lingen av stats- och nationalinkomsterna. Först i slutet av 1800-talet ökade
inkomsterna kraftigt, vilket gav möjligheter till en upprustningoch modernise-
ring av det svenska försvaret. Fram till dess förbereddes marken av förespråkare
för olika militärreformer. Riksdagens "snålhet" i fråga om nya försvarsanslag var
smått legendarisk under en stor del av 1800-talet. Endast i utbyte mot refor-
mer för bonde- och borgarstånden kunde smärre tillskott på försvarsbudgeten
vanligtvis åstadkommas. Böndernas makt växte efterhand i riksdagen och en
huvudfråga i svensk politik kom att gälla en försvarsreform som skulle köpas

184 G  Hellström, Adolf Hedin, Sthlm 1948, s 192 ff.
185 Ibidem, _Kr E Tiselius s 129 1.
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mot avskaffandet av indelningsverket och de grundskatter som vilade på bön-
derna. 186

Detta var den politiska och ekonomiska kontext i vilken Hugo Raab med stöd
av kungamakten och ett nätverk av försvarsvänner i riksdagen, förvaltningen
och inom den allmänna opinionen sökte göra sitt inflytande gällande. Raab
ville lägga grunden för ett modernt svensk försvar i nivå med den europeiska
utvecklingen, men för att komma dit krävdes ett stort militärt reformarbete
och ett omfattande lobbyarbete och politiskt genombrott i riksdagen och vidare
insatser i försvarsdebatten.

Oscar II (kung 1872-1907) skrev om den tröga, materialistiska utveck-
lingen i landet följande i sina memoarer, som kom ut 50 år efter hans död:

"(Under 1860-talet) kom liksom en förändrad anda snabbt över och in i vårt
folk. Ridderskapet försvann ej blott såsom politisk institution. Det bleknade
också i svenska hjärtan och sinnen, där mera demokratiska åsikter och känslor
rodnade. Materiella intressen upptogo mer och mer allas tankar.— — — Pressen
begynte sina härnadståg mot militarism och militärutgifter."— — —

"Men under 1890-talet växte både i vidd och makt en fosterländsk rörelse, som
särskilt visade sig i två riktningar:• strävan att hedra svenska namnet, svenska färgerna
(flaggan) och svenska minnena; samt, vid sidan därav, strävan att stärka landets värn-
kraft. 487

Det bör tilläggas att riksdagens "rampolitik" sällan följdes av utvärderingar av
vad man fick pengarna. Riksdagens snålhet, svensk tröghet och en militär kon-
servatism ingick länge på 1800-talet en olycklig förening, som stoppade mycket
av det militära reformarbetet och på sikt urholkade den svenska försvarskraften
i förhållande till omvärlden.(Detta mönster har ofta upprepats under de senaste
100 åren).

En snabb nedrustning från 1820-talet

Den svenska freden efter 1814 ledde på en generation till en snabb nedgång i
försvarsanslagen. Därefter förblev de på en lägre nivå samtidigt som stridsvärdet
hos armen och flottan, jämfört med stormakterna, snabbt dalade. En ålderdom-
lig organisation i form av indelningsverket, avvisandet av en allmän värnplikt,
inte minst av de lägre stånden, bristen på övningar och alltför ringa förnyelse
av vapen och materiel gjorde att Sverige till mitten av 1800-talet militärt hade
sjunkit ned till en tredje klassens militärnation i Europa. Det var en utveckling

186 Per Hultquist, Klasspolitik och statsintresse i (Red) S Hadenius, Historia kring Oscar 11, Sthlm
1963 S 95-117.(Även tryckt i Scandia 1959)

187 Oscar 11, Mina memoarer. I, Sthlm 1960 s 286 1.
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som endast de renodlade pacifisterna fullt ut gillade. Till försvarsvännerna i
Hugo Raabs stora nätverk hörde fram till hans död i december 1881 vännen
Emil Key och dennes sedermera mycket berömda dotter, Ellen Key.188

Ett talande exempel på Sveriges låga militära styrka anger Per Hultqvist sin
studie av riksdagspolitiken och försvaret: "Tillgången på artilleripjäser var ytterst
knapp. Armgeväret var det sämsta i Europa näst efter Portugals. Sjukvårds-,
träng- och intendenturorganisation för högre förband på fältfot saknades." 189
"Den välsignade freden" från år 1815 förde förvisso mycket gott med sig för den
svenska nationen, men det nationella försvaret tilläts förfalla till en farligt låg
nivå, som kunde göra landet till ett lätt byte vid ett framtida krig.

Ett försummat svenskt försvar

I Sverige kompletterades det gamla indelningsverket 1812 med den s k bevä-
ringsinrättningen. Fram till 1872 var det dock möjligt att friköpa sig från
utbildning eller leja en ersättare. En skiljelinje blev 1878 års riksdag då lant-
mannapartiet krävde en reformering av krigslagarna i utbyte mot en utökad
övningstid för de värnpliktiga, vilket ledde till en reform 1881. Denna reform
blev dock endast marginell. Först genom 1892 års härordning och 1901 års
försvarsordning kom det svenska försvaret till sist att helt grundas på allmän
värnplikt. Läget i det svenska försvaret efter de europeiska krigen 1863-71
(Preussens krig med Danmark, Österrike och Frankrike etc) framstod hos ini-
tierade bedömare som Hugo Raab och den blivande kung Oscar II som skräm-
mande dåligt, även om det fanns ljuspunkter som den indelta armens goda anda
och folkliga förankring.

De tyska krigen hade dock klart visat att den svenska armen inte motsva-
rade det moderna krigets krav. Den indelta armen räknade ca 30000 office-
rare, underofficerare och manskap med knappa övningstider, dålig beväpning
och utrustning. Reservstyrkorna i form av värnpliktiga hade 30 dagars övning
och mycket klen utrustning och saknade i praktiken militärt värde annat än
som begränsade vaktstyrkor tillsammans med de frivilliga skarpskyttarna. Till

188 Kvinnopionjären Ellen Key, om vars arv feminisriska skolor av olika slag kämpar idag i fråga
om tolkningar, var en varm fosterlands- och försvarsvän och hjälpte sin far, Emil Key, i dennes
värv i riksdagen, särskilt i försvarspolitiken. Ellen Key kan faktiskt sägas ha tillhört det stora
nätverket kring Hugo Raab intill dennes död i december 1881. Hon gladdes stort åt den
nationella förnyelsen i Sverige under slutet av 1800-talet och fokuserade i sina skrifter och tal
på kvinnorna och barnen som framtidens skapare och räddare, nationellt och internationellt.
Det första världskriget gjorde henne därför djupt bedrövad och hon slutade som en övertygad
pacifist på 1920-talet. Se vidare verk av Ronny Ambjörnsson om Key, antologin Ny syn på
Ellen Key, 32 texter av 23 författare (Sthlm 2000) och Birgitta Holm," Die Grosstante Europas
'; artikel 1999.

189 Hultquist, /963. s98.
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sjöss var läget något bättre men bristen på övningar och ett eftersatt underhåll
av materielen var även här påtaglig. Kustfästningarnas tillstånd var bedrövligt.
Dessutom stod flottan inför ett teknikskifte mot ångkraft och bepansrade far-
tyg, för vilket ekonomiska resurser till stor del saknades. Arm&I befann sig i
lägervall och flottan i dåligt skick medan den militära utvecklingen i Europa
gick snabbt.

Sveriges försvar hade nu endast en mycket begränsad militär användbarhet och
urholkades alltmer. I detta läge gick Hugo Raab och hans meningsfränder till
offensiv i debatt och politik. Den svenska armen var, som en kritisk röst i offi-
cerskåren uttryckte det, präglad av erfarenheter från en gången epok med "
magasinflirpkignad, flintlåsgevär, slätborrade kanoner, kolonntaktik och månads-
långa krigsfärbredelser.

Talande var även att armens mobilisering knappast var förberedd och att
man till stor del saknade rullföring av de värnpliktiga! I händelse av krig gällde
det således att göra ett hastigt överslag för att se vilken trupp man kunde räkna
med; eventuellt kunde man återgå till forna metoder, d v s uppmana folk att
gå man ur huse och skydda land och hembygd... (Ännu 1914 var frågan om
reservtrupperna inom armen inte löst. En reservorganisation fanns på pappret,
men den var inte övad och hade ett dubiöst stridsvärde))9°

Kritikerna med Raab i spetsen ansåg att Sverige gravt hade försummat lär-
domarna från de nya slagfälten med »snabbeldensförstörande inverkan, omöj-
ligheten att framföra slutna trupper till anfall, mobiliseringstidens korthet och den
oerhörda hastighet och kraft som nutidens stora folkhärar förläna krigföringen. '491
Det var klara ord med bärkraft.

'9° K  Zetterberg, Militärer och politiker, Lund 1988, s 561f Karl Staaff presenterade i sitt beröm-
da tal i Karlskrona i dec 1913 en plan för reservtrupperna, som sedan blev överspelad efter
regeringens avgång i feb 1914 efter borggårdskrisen. Under första världskriget förverkligades
dock delvis planen då armål utökade från 6 till 12 fördelningar, varav hälva styrkan hade
karaktär av reservtrupper.

'9' Ibidem s 98 E
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Raab var son till friherre Adam Christian Raab, en reformvänlig riksdagsman
som på sin tid tillhörde det frisinnade lägret.'92 I detta läger fanns en rad för-
svarsvänner både i och utom riksdagen. Hugo Raab anknöt vid flera tillfällen
till denna krets av försvarsvänner och kunde härigenom få deras stöd i riksdagen
och i den offentliga debatten. Detta lyckades trots att liberalerna vanligen var
i harnesk motOscar II och dennes mer konservativa politik i en rad andra av
tidens politiska frågor. Raab kunde alltså utnyttja sina nätverk till att nå sam-
verkan med både kungamakten och den borgerliga vänstern, med reformvänner
bland militären och i den offentliga debatten. Det var en bra metod och till god
nytta för försvaret.

Raab talar för en militär upprustning och Skandinavien på riddarhuset 1865

Vid den sista ståndsriksdagen 1865 blev det en omfattande debatt på rid-
darhuset om det framtida försvaret. Meningarna bröts mot varandra och det
var tydligt att det fanns flera skilda läger åsiktsmässigt. En huvudfråga gällde
sjöförsvarets ordnande. Sjöministern, greve Baltzar von Platen d y, försvarade
regeringens förslag om att satsa på ett skärgårdsartilleri — av kritikerna kallade
" ett artilleriregemente med flytande lavetter "193- , vilket väckte ont blod hos
förespråkare för flottan. Sjömanskapet hos skärgårdsartilleriets officerare sattes
även i fråga av flera talare, ja det gick så långt att man fruktade att någon kom-
menderad infanteriofficer skulle få leda anfall med kanonbåtar i öppen sjö! 194

Sjöförsvarets tyngdpunkt var en annan stridsfråga. Många höll hårt på
Stockholm som huvudstation med hänvisning till Ryssland som fiende, inte
minst sjöministern själv. Von Platen sökte blidka kritikerna genom att föreslå
att det billiga skärgårdsartilleriet förlades till Karlskrona och den dyrbara flot-
tan till Stockholm som huvudstation med det dråpliga argumentet att "(Då) nu
Karlskrona finnes på det ställe, der det ligger, måste väl göras något för dess försvar."

192 Tiselius s 87ff. Fadern tänkte ett tag att unge Hugo skulle bli bryggare då han p g a sjukdom
inte kunde fortsätta sina studier vid AIHS. Skedet var mycket expansivt för bryggerinäringen
runt om i landet. Hugo sändes på en utrikes studieresa till tyska landamären, där öltillverk-
ningen hade nått oanade höjder. Under 1800-talet skedde en betydande expansion av bryg-
gerinäringen och en övergång från hantverksbetonad produktion till en mer industriell pro-
duktion, vilket slog ut många lokala bryggerier i den hårdnande konkurrensen. Emellertid;
på nytt bröts Hugo Raabs tillämnade bana. Bryggeriet hemma på Ryssbylund i Småland blev
aldrig anlagt. Planen fanns men något utförande blev aldrig av, sannolikt beroende på bris-
tande ekonomiska resurser. Kommendören Stackelberg konstaterar här lakoniskt i sitt min-
nestal över Hugo Raab i Krigsvetenskapskademin: "Huruvida den svenska öltillverkningen
härpå förloradt eller[ icke, må lemnas osagdt; den svenska härens vinst är däremot viss. Hugo
Raab återvände helt till sin första kärlek och egnade, efter den dagen all sin håg och alla sina
krafter åt krigsväsendet och sitt lands försvar" (Ibid s 132ff)

193 Adelns proc 1865 s 69, hr JF Lilliehöök
194 Ibidem s 69 ff
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Han tillät sig även tro att armens befäl, med sin goda bildning, ägde förmå-
gan att " sätta sig in i hvarje slags vapen. "En vapendragare för Karlskrona, hr
Wilhelm Nordenfelt, hade efter nio års vistande i Karlskrona haft rika tillfällen
att i Örlogsmannasällskapet, officersmässen och i sällskapslivet, inhämta olika
åsikter i frågan.

I operativt hänseende hade han nu nått insikten att "en omtänksam fiende
brukar i allmänhet icke anfalla på den punkt, där man väntar honom'', vilket
talade för en satsning på Karlskrona för att kunna täcka den långa kusten, där
Stockholm låg bättre skyddat.

Anfall österifrån kunde i stället bli anfall sunnanifrån, d v s från Tyska för-
bundet- och då gällde det att ha Karlskrona som en stark flottbas för att kunna
slå tillbalca.'95

Danmarks nederlag mot de tyska staterna 1863-64 spökade märkbart i debat-
ten. Frågan var om de skandinaviska rikena skulle kunna bevara sin frihet och
självständighet gentemot det ökade trycket från stormakterna, västmakterna, de
tyska staterna och Ryssland. Polens delning och undergång var här ett avskräck-
ande exempel- och det ryska kuvandet av det polska upproret 1863 ett färskt
exempel, där sympatierna för Polen hade varit stora i Sverige och många skan-
dinaver hade kämpat för Polens sak, i debatt och politik och som frivilliga.

Några talare på riddarhuset var nu inne på tanken att de skandinaviska
rikena snart kunde bli en del av Tyskland och "Svenska handelsfartyg uti en
kanske ej avlägsen framtid komma att segla under tysk flagga". Ett motförslag var
nu att förena de skandinaviska flottorna till en gemensam, för att kunna hävda
sig i Östersjön och Västerhavet och för att undgå att " bli föreskriven lagar av
Tysklands sjömakt." Hotet mot Skandinavien och den svensk-norska unionen
sågs nu som överhängande; nu gällde för nationen att vakna och att se om sitt
hus medan tid ännu var.

Motsättningen mellan lant- och sjöförsvaret gick igen i flera diskussioner.
Krigsteoretikern J P Lefrens skugga frammanades av flottans förespråkare,
Mauritz Brakel, som menade att sjöförsvaret var en nyckel för de skandinaviska
rikenas överlevnad i framtiden. Lefren hade hävdat armens företräde, vilket var
diskutabelt, men Brakel sympatiserade dock med Lefren i fråga om det ringa
värdet av skärgårdsartilleriet. Här kunde man från olika utgångspunkter mötas
i sin förkastelsedom. Stöd fann Brakel i en kostlig strategisk formulering av
Lefren 196 : 'År armén tillbörligen övad och rustad, vill jag åtaga mig att försvara
Svea land utan att hata en åra i sjön."

En annan motsättning gällde värnplikten och den indelta armen samt för-
svarets storlek. Många höll hårt på den indelta armen och ansåg att man skulle
I "  Ibidem s 77ff
196 Ibidem s 83 f
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bygga vidare på denna och förstärka med beväring i orostider. Andra ville på
sikt gå in för en värnpliktsarme och snabba reformer. Hit hörde Hugo Raab,
som nu verkligen gick i elden för sina reformförslag. Han ansåg att regeringens
förslag om en armé på högst 100 000 man efter mobilisering var alltför ringa
jämfört med tänkta motståndare, vilket de senaste krigen hade visat. Armen på
ca 40 000 man ansåg han vara god, men alltför liten, och anförde här Fredrik
den stores yttrande " Le bon Dieu aime les gros bataillonsrDen gode Guden
älskar många bataljoner").

Sveriges krigsmakt var enligt Raab alltför liten och Kungl majas propo-
sition for klen för att åstadkomma en förändring. Det var klartext. I kriget
1808 hade det fattiga Sverige ändå tagit ut 2-3 procent av rikets befolkning till
armen, nu var siffran klart lägre. Ett ryskt anfall mot östra Sverige med ca 100
000 man skulle knappast kunna avvisas enligt Raabs beräkningar, då armen
liksom 1808-09 även måste kunna skydda andra delar av riket samtidigt. Av
stor vikt var därför att utöka officerskåren och att bygga upp en officersreserv
genom de beväringsskyldiga. Inte minst Danmark hade haft dystra erfarenheter
i sitt krig 1863-64- i vilket f ö Raab själv deltog i den skandinaviska frikåren
— av att officersreserven var för dåligt utbildad för att gå i krig. Även de frivilliga
skarpskyttarna och landstormen måste nu integreras med en större arme. Raab
bekände här att han först inte trodde att skarpskyttarna skulle få något militärt
värde, men nu delvis hade tänkt om, då de behövdes för det lokala försvaret och
för att stärka försvarsviljan. Allt detta gjorde att Sverige nu borde satsa mer på
sin krigsmakt och då särskilt förstärka sin arme medan tid var: 197

"När ett litet folk, såsom vi, med stora minnen, vittnade om intelligens,
mannakraft och ädel uppoffring, skalll ordna sitt försvarsväsende för att, då
så behövs, gentemot mäktiga grannar kunna värna sitt oberoende samt bevara
och hävda sin plats i historien, måste det anstränga sina krafter och uppsätta
vida mera krigsfolk i förhållande till sin folkmängd än vad större stater behöva.
Det är också till stor del härigenom ett litet folk bliver stort, och det är endast
härigenom det kan försäkra sig om att fortfarande existera. "

Det bör observeras att Raab inte polemiserade mot den indelta armen i detta
läge. Denna var den fasta grunden i det svenska systemet, men därutöver borde
en värnpliktsarme snabbt byggas upp. Uppenbart skulle denna först bli en form
av reservarme, men utvecklingen utomlands visade att de värnpliktiga massar-
marna var framtidens lösen. Sverige borde därför börja detta reformarbete i tid.
Hugo Raab var till formen hovsam i sin kritik mot den kungliga propositionen
men i sak skarp. Här stod han i Riddarhuset 1865 som krigserfaren officer från
Danmarks och Skandinaviens kamp mot stormakterna, och formligen varnade
för att Sverige hade ett omodernt militärt försvar. Utan en stor försvarsreform

197 Ibidem s 146 ff (citat s 148)
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och en kraftig satsning på en utbyggd armé skulle Sveriges förmåga att värna
det egna landet hastigt minska och landets självständighet äventyras på sikt:
"Napoleons fältherretalang bestod till största delen däri att på slagfältet
veta att samla stridskrafter överlägsna motståndarnas, och, Mine Herrar!
För de fakta, som de senaste hundra årens krigshistoria lämnar, måste vi
böja oss, ty de tala befallande. "

Act Hugo Raab direkt polemiserade mot den kungliga propositionen var djärvt.
Det var närmast ett regelbrott att som aktiv officer polemisera öppet mot ett
av kungen godkänt förslag till riksdagen. Till saken hörde att Raab fortsatte sin
kritik de följande åren så länge Karl XV (kung 1859-72) levde. Den historie-
romantiskt lagde kungen, som ägnade föga intresse åt militära strategiska och
operativa frågor, var ett bekymmer för reformvännerna inom försvaret. Karl
XV hade en stark förkärlek för den indelta armen och var mycket intresserad
och kunnig i frågor på det taktiska planet, men hade föga sinne för de moder-
niseringsfrågorna i stort. Han var i praktiken motståndare till tanken på en
utvidgad värnpliktsarme och trodde inte att det skulle gå att R med riksdagen
på upprustningsförslag.

Tre härordningsförslag faller

Under åren 1867-72 föll inte mindre än tre härordningsförslag, utarbetade av
G R Abelin, kungens personlige vän och meningsfrände. Alla förslagen byggde
på den indelta stamtruppen och en något utökad övningstiden för de bevärings-
skyldiga. I sin helhet var de dock helt otillräckliga för art lägga grunden till en
värnpliktsarm6 Hugo Raabs biograf, Elias Tiselius, tolkning var att Raab hade
glädjen att se värnpliktsidén gentemot regeringens förslag kämpa sig fram som
försvarets enda grundval och tillägger: "Man började tvivla på axiomet om det
förträffliga i lång tjänstetid och lätt övning, och man började tro på ändamåls-
enligheten i kort tjänstetid och fullständig övning."198I grunden tycks dock Karl
XV ha hyst en förståelse för reformvännerna, då han några månader före sin död
1872 med ett vemodigt tonfall yttrade att Raab och hans meningsfränder nog
kunde ha rätt men också tillade:" Hur det går efter mig, kan jag inte veta, men
inte far du bort indelningsverket, så länge jag heter Kalle Vallin. '199 Karl XV fick
också rätt. Först genom härordningen 1901 avskaffades den indelta armen till
sist som grund för det svenska försvaret.

198 E  Tiselius, Hugo Raab, Sthlm 1953, s 93 ff, citat s 97.
' "  Ibidem s 98. Kalle Vallin var en populär lustspelsfigur pjäser av Johan Jolin. Szockholmshumorn

hade döpt kronprins Karl ,senare Karl XV, rill samma namn under hans ungdomsdagar.
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Hugo Raab kämpar vidare och når nya positioner

Men Hugo Raab kämpade vidare för snabba försvarsreformer. Genom sitt mili-
tära skriftställeri sökte han påverka omvärlden. I sällskapet " Krigsvetenskapens
vänner" höll han redan 1859 föredrag om befästandet av Stockholm och i en
skrift samma år om det italienska kriget 1859 mellan Österrike och Frankrike
påpekade han, med viss syftning på Sverige, vådan av en detaljerad fredsut-
bildning, som inte gick att tillämpa i krig. 1871 var Raab med och stiftade
Militärlitteraturföreningen. Syftet var att söka höja den svenska officerskårens
kunskaper och öka intresset för militära studier. Här fick han värdefullt stöd
av prins Oskar,( kung Oscar II 1872-1907) som ordförande med Raab som
sekreterare.

"En här utan kunskaper är en här utan vapen"hette det i en skrift från säll-
skapet 1872, som på 50 år kom att ge 175 volymer om krigshistoria, taktik,
organisation, strategi m fl ämnen. Sällskapet bidrog till en intellektuell lyftning
av officerskåren och försvarsdebatten i landet. Den på sin tid berömde stats-
mannen Hans Forssell recenserade 1871 under rubriken "Värnplikt"åtta arbe-
ten från föreningen med stor sympati. Forssell var en utbildnings-reformator,
statsråd hos Oscar II, och en stor vän av en försvarsreform. Han pekade nu på
vikten av att reformera härens befäl, en utökad värnplikt och att höja nivån på
det svenska försvaret efter förebilder i omvärlden. 200

Allt detta var helt i linje med Raabs reformideer och visade att dessa nu
började slå igenom i rikets ledning. Oscar II:s trontillträde 1872 lovade i detta
sammanhang gott. Oscar var sjömilitärt utbildad och väl befaren — med i den
svensk-norska flottan till Danmarks hjälp 1848-49 — och kom som kung att
arbeta hårt för en stor försvarsreform. Genombrottet kom först under 1890-
talet då försvarsanslagen ökade kraftigt, mycket p g a de starkt ökade statsin-
komsterna, vilket gjorde att riksdagen nu beslutade om ökade satsningar på
både armen och flottan.201

1871 skrev Raab en viktig uppsats i Krigsvetenskapsakademins tidskrift med
titeln "Bör och kan det svenska folket försvara sig?"Han besvarade frågan med ett
kraftigt ja men passade även på att understryka kravet på att det svenska svärdet
kunde föras med både kraft och självförtroende. Han räknade med enhet mel-
lan Sverige och Norge i försvarsfrågan och att man gemensamt skulle försvara
sig mot en inkräktare.

Skriften kom ut mitt under det fransk-tyska kriget 1870-71 och var även
ämnad som en väckarklocka. Hugo Raab ville skaka om det svenska folket och
den svenska samhällseliten genom att påminna om krigets krav och dess fasor.
I Frankrike fördes kriget hårt och brutalt och i pressen protesterade man mot

200 Tiselius kap V, s 99 ff. Jfr en biografi om Forssell av Herman Schöck och artikel i SBL.
201 K  Zetterberg, 1988,s 9ff, jfr KR Böhme m (1, De två kulturerna, SOU 1996:,130 .
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Oscar II och unionsfrågan:varthän? SPA

krigföringen: 'Kommer kriget en gång till våra trakter, så kommer det ock med
alla dess fasor, det kommer med eld och blod på samma sätt som nu i Frankrike!"
Det enda botemedlet var enligt Raab ett folk i vapen, fullt rustat och övat och
kapabelt att ta upp striden.

Konkret betydde detta att Raab krävde ett mer professionellt försvar och att
Sverige i tid skulle rusta upp sitt försvar i takt med omvärlden. Utgången av
det fransk-tyska kriget 1870-71 fick en snabb påverkan på försvarsopinionen i
Sverige. Den tyska militära segern ledde till en gradvis omorientering av svensk
utrikespolitik under Oscar II (1872-1907).

Tyskland kom nu efterhand att ses som ett skydd i Östersjöområdet för
Sverige mot det expansiva Ryssland medan västmakternas förmåga att verka i
området minskade. En svensk generalstab inrättades efter preussiskt mönster
1873 och samma år bestämde riksdagen att det gamla militära indelningsverket
och de s k grundskatterna skulle avvecklas under en övergångsperiod av drygt
30 år, den sk kompromissen. Samtidigt skulle värnpliktstiden efterhand utökas.
1875 bildades Föreningen Värnpliktens Vänner, som drev en aktiv opinions-
bildning för utbyggnaden av ett värnpliktsförsvar efter stormakternas möns-
ter.202

Med Oscar II:s trontillträde 1872 växte Hugo Raabs inflytande och nätverk
påtagligt. Raab hade pläderat för en kompromiss mellan grundskatterna och
indelningsverket för att underlätta en försvarsreform. Detta förverkligades vid
1873 års riksdag genom den s k "kompromissen ". Lantmannapartiet domine-
rade nu riksdagen och här var flera talare inne på linjen att stora klasser av folket
ej var representerade i riksdagen och saknade rösträtt men ändå skulle dras in
i ett utökat värnpliktssystem. Det var en vänsterlinje som skulle prägla mycket
av debatten fram till demokratins genombrott 1917-21. Rösträtt, värnplikt och
försvar vävdes nu samman i debatten och ett slagord blev: "En man, en röst, ett
gevär. »

Snabb karriär och ett ökat in flytande

En modern generalstab inrättades 1873 och Hugo Raab blev dess förste chef. Han
hade i sju år förberett förslaget i lantförsvarets kommandoexpedition, där Raab

202 Ericson 1999, s 92ff.
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1872 blev expeditionschef och tillika överstelöjtnant i arrn61. Hänvisningen
till de nyaste krigen, Krimkriget 1853-56, italienska kriget 1859, danska kri-
get 1863-64, kriget Preussen-Österrike 1866 och fransk-tyska kriget 1870-71
ansågs alla ha påvisat det stora värdet av en skicklig och kunnig generalstab, som
kunde planera för rikets övergång till krigsfot och ett effektivt utnyttjande av
stridskrafterna. Riksdagen tog nu förslaget om en generalstab, om än med viss
tvekan. Den gamle generalen Sven Lagerberg ("Sven i helvete") ansåg att appa-
raten för stor och dyr och trodde att det skulle uppstå en farlig rivalitet mellan
generalstabschefen och chefen för lantförsvarsdepartementet. Han fick stöd av
den detroniserade Abelin, som inte ville ge Raab vittgående befogenheter som
chef för en generalstab. En del av den gamla kretsen kring Karl XV ogillade
Raabs reformer och misstrodde hans person. Andra framstående militärer och
ämbetsmän, som JM Björnstjerna, af Klint och Wijkander, talade däremot för
regeringens förslag och Raab, vilket blev riksdagens beslut. Björnstjerna kom
med åren att få en allt större tyngd och kom i råd och dåd att föra Hugo Raabs
arv vidare fram till den stora härordningsreformen 1901 och införandet av den
allmänna värnplikten och värnpliktsarmen 203

Här kan man göra den reflexionen att Raabs nätverk för försvarsreformer
nu hade vidgats kraftigt. Andra kammaren tog förslaget utan debatt medan ett
fåtal kritiker i första kammaren fick svar på tal av välformulerade anhängare till
Hugo Raabs generalstabsid6

Raab får fart på Generalstaben

Åren 1874-78 genomförde sedan Hugo Raab med järnhand uppbyggandet
av den svenska generalstaben. Dess förebild var den preussiska generalstaben
och den kom att innehålla avdelningar för kommunikation, militärstatistik,
krigshistoria och topografi. Totalt tjänstgjorde ca 40 officerare vid generalsta-
ben, vilka som en elit inom arméns officerskår i princip skulle få en snabbare
befordran, men måste följa ett passagesystem, d v s med växelvis tjänstgöring
i andra delar av armen. Raab lyckades på rekordtid organisera verksamheten
och rekrytera de officerare han trodde på som formare av framtidens svenska
arme. Här skapade han sig raskt ett maktorgan, som inte minst verkade genom
sitt professionella exempel vid planering, fältövningar'och genom sin föredöm-
liga organisation och sammanhållning. Generalstaben blev en armalns tanke-
smedja (think tank) som starkt kom att påverka Sveriges militära utveckling
fram till sin formella nedläggning år 1937, då Försvarsstaben organiserades.2"

2o3 Axel Rappe d ä, Björnstjerna, Gustaf Björlin m fl var viktiga länkar i utvecklingen. Om dessa
se artiklar i SBL och studier av Arvid Cronenberg ,Föreningen Värnpliktens Vänner m fl.

2" Tiselius kap VII, s 112 if. Om armåls ledning se A Cronenberg-K Zetterberg, Från Vasatid
till
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Riksdagskritikerna hade 1873 hävdat att Raab fick en för stor makt i generalsta-
ben, vilket gjorde att chefstjänsten blev en överstebeställning för att inte öppet
konkurrera med generalspersonerna i armen. Raabs framgångsrika uppbyggnad
av generalstaben gjorde dock sitt till och tjänsten höjdes till generalmajor när
organisationen var färdig 1877, Hugo Raab utnämndes nu till generalmajor
och chef för generalstaben.205

Redan 1876 hade generalstaben utarbetat den första moderna mobiliseringspla-
nen för armen. Röran inom armsorganisationen, som hade vuxit i årtionden,
ersattes nu av klarare krigsorganisation, vilket i hög grad var av nöden. Raab
slog nu fast att armen kunde mobilisera högst 71.133 man plus depåer, men av
dessa kunde endast rytteriets skvadroner omedelbart efter mobilisering sändas
direkt mot fienden. Han beklagade djupt för sin Konung, att "detta fordom så
mäktiga Sverige, som för 200 år sedan kunde ställa ifält 100 000 man," trots en
fördubblad befolkning nu var mycket svagare. Ändå var mobiliseringsplanen
ett klart framsteg och den fastställdes nu den 7 juni 1877. På sitt sätt återknöt
den faktiskt till den mobiliseringsplan som hade gjorts av Erik Dahlberg, och
användes vid utbrottet av det stora nordiska kriget år 1700.206

Kamratskapet inom generalstaben ansågs föredömligt på Hugo Raabs tid.
Raab ledde verksamheten med, som det hette, faderlig välvilja och kamratlik
vänskap. Generalen L W Stiernstedt ansåg för sin del i sina minnen 1912 att
kamratskapet inom generalstaben på Hugo Raabs tid var väl utvecklat och att alla
visste att Raab var själen i det stora moderniseringsarbetet. Generalstaben kom
nu regelbundet att planera och leda de stora, årliga fälttjänstövningarna med
kungen som regelbunden deltagare. Andan och kritiken var positiv,ledningen
föredömlig, man gav och tog med samma varma själ och i synnerhet "Raabs
egna gossar", generalstabsofficerarna, sparades inte vid kritiken. Effekten blev
en klart högre nivå i fråga om ledning av högre förband och genomförande av
verkliga fälttjänstövningar. Det var en nivåhöjning av ledningen för den svenska
armen i krig.207

Hugo Raabs försvarsproposition 1875 — allt eller intet

En stor försvarsreform var nu beroende av en radikal omläggning av böndernas
grundskatter som till stor del betalade det militära indelningsverket. Genom

2" Ibidem s 116.
206 Ibidem s 118f
207 Tiselius s 125 ff.
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kompromissen 1873 skulle indelningsverket och grundskatterna avskaffas grad-
vis under en mycket lång tid, ca 33 år. Åren 1874-77 drev Oscar II som nybli-
ven kung på för en snabb reform och Hugo Raab var hans redskap. 1875 skrev
Raab den mycket radikala försvarspropositionen som föll i riksdagen. Armen
föreslogs nu få en kraftig upprustning med ökade anslag från 22 till 37 miljoner
kr, en fördubbling av officers- och underofficerskårerna, en utökad övningstid
för de värnpliktiga från 30 dagar till mellan 10-18 månader och en tvåråig
tjänstgörinmg för en fjärdedel av varje årsklass. Det var ett förslag med Preussen
och det nya Tyskland som klar förebild i fråga om den moderna värnpliktsar-
tn61. Bakom Raab stod dessutom ett tiotal generaler och överstar i en kunglig
kommitté varför förslaget presenterades som den militära sakkunskapens upp-
fattning om tidens krav.

Riksdagen avslog förslaget i båda kamrarna. Det framstod mest som en
demonstrationspolitik med ringa utsikter att lyckas. Raab blev i själva verket
beordrad av Oscar II och regeringen att mot sin övertygelse lägga fram detta
dyrbara och långtgående förslag som var ett militärt önskeprogram. Raab ansåg
själv att det saknade alla politiska möjligheter varför han ville gå fram stegvis
— vilket senare blev den försvarspolitiska vägen i Sverige fram till 1914. Även
försvarsministern E 0 Weidenhielm ansåg att förslaget inte hade några möjlig-
heter att antas av riksdagen.208

I det särskilda utskottet i försvarsfrågan blev den skånske godsägaren, fri-
herre JE Stiernblad, ordförande och Raabs lärjunge, löjtnanten Gustaf Björlin,
sekreterare. Stiernblad hade legat bakom kompromissen 1873, dvs den långsik-
tiga avvecklingen av grundskatterna och indelningsverket, men ansåg nu att det
var bäst att låta det utmanande regeringsförslaget falla. En så radikal upprustning
av det svenska försvaret i ett steg kunde inte riksdagen godta. Det gällde både värn-
plikten, organisationen och de kraftigt höjda försvarsanslagen, vilka särskilt var
"en förskräckelse för allmogen."

I stället arbetade utskottet för en positiv skrivning till en långsiktig försvars-
lösning med en gradvis övergång från indelningsverket mot en värnpliktsarm6
Detta skulle ske stegvis och eftersinnande. Skåningen och lantmannapartisten
Ola Jönsson tycktes ett tag kunna samla en majoritet i andrakammaren med
förslaget om en gradvis uppbyggnad av värnpliktsarm&I med en måttlig ökning
av infanteriets övningstid och en större ökning av en specialvapnens övningstid.
Detta förslag låg väl i linje med Raabs försvarsprogram.

Vägen spärrades dock i riksdagen av indelningsverkets envisa vänner, ledda
av centermannen, major Toll, som till varje pris ville rädda den indelta armen
eller, alternativt, fortsätta att bygga armen på en liknande stamorganisation. En
värnpliktsarmé skydde man däremot som pesten. Denna gruppering hindrade

2" Hultquist 1963 s 106 f.
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Herrgårdskulturen levde ännu. MHA

nu vägen mot en modernisering av den svenska armen i linje med utvecklingen
i Europa. De hade en klart romantisk syn på det militära värdet av indelnings-
armen och ville helst blunda för utvecklingen i fråga om massarmeerna, ny
militärteknik och nya stridssätt ute i Europa, Det som dög på Karl XI:s tid dög
även nu var tanken. Indelningsverket ansågs vara det svenska försvarets själ och
fick därför inte rubbas. — — — Mot detta invände de progressiva försvarsvän-
nerna, när de blickade ut mot världen och Europa, att inför dumheten kämpar
även gudarna förgäves.

Majoren Toll och hans gruppering i andra kammaren drog till sig en salig
blandning av sparsamhetsivrare, militärromantiker och "försvarsnihilister", vil-
ket ledde till att Tolls förslag till sist segrade med 102 röster mot 72 för Ola
Jönssons förslag. Jönsson hade kraftigt stöd av tunga riksdagspolitiker som Emil
Key och " riksdagsgeneralen" Sven Nilsson i Österlöv men ådrog sig sina väl-
jares ovilja och hård kritik av den ledande lantmannapartisten Karl Ifvarsson.
Ifvarsson misstänkte med hänvisning till stämningarna i folkdjupet, att reger-
ingen beredde sig på utrikespolitiska äventyr och anfallskrig med en ny arme.
Detta måste därför stoppas av folket och i stället skulle den indelta armen för-
svara landet tillsammans med folket enligt den gamla principen att " gå folk ur
huse" när ofred hotade. Ifvarsson var nu en bromskloss mot moderniseringen
av armen.

Men i bakgrunden arbetade hela tiden Hugo Raab oförtrutet i departemen-
tet och i generalstaben. Förmodligen vred han sina händer inför riksdagens och
kungamaktens alla turer i försvarsfrågan. Slutresultatet blev nu ringa och det
svenska försvaret fortsatte med på stället marsch. Dock hade nya mål och hori-
sonter klargjorts i debatten och politiken, vilket Hugo Raab och hans vänner
i hög grad hade bidragit till. Det var en sådd som längre fram skulle ge skörd.
Raabs förslag 1875 kan därför, enligt min tolkning, ses som ett militärt och
kungligt önskeprogram i syfte att driva på försvarsopinionen i landet och på
sikt förbereda för en snabbare reformtakt i försvarsfrågan, där Sverige nu hal-
kade efter utvecklingen i Europa. Sverige och unionen med Norge behövde ett
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modernt försvar för att kunna säkra sin framtida fred. Nya framstötar skedde av
regeringarna men resultatet blev mest uppskov, förhalningar och små framsteg
i riksdagen. 1876 lade regeringen fram nya förslag, dels ett stort flottbygg-
nadsprogram, dels några mindre armsreformer inom indelningsverkets ram.
Båda avslogs på nytt av riksdagen.1877 återkom man och föreslog en ökning av
beväringsövningarna från 30 till 62 dagar, men fick åter nej.209 Sveriges försvar
riskerade nu att bli en kuliss.Allt var dock inte mörkt.

Krigshögskolan omdanas 1877
Ett viktigt steg i reformarbetet blev Krigshögskolans omdaning från 1877 och
framåt. Här satsade Raab särskilt på artilleri- och fortifikationsofficerarna och
generalstabsaspiranterna och på budskapet att krigskonst inte kunde inläras for-
mellt utan måste begripas som en teoretisk och praktisk anpassning efter förhål-
landena i fält. Kunniga lärares föredrag sattes i fokus, elevernas självverksamhet
uppmuntrades och skolan fick en verklig högskolekaraktär.

Moderna ämnen som järnvägsmobilisering, eldkraft och rörlighet, signal-
väsendet, utveckling av den högre ledningen mm togs nu upp. Raabs program
gav snabbt resultat och Krigshögskolan kom att betyda mycket för att på sikt
höja utbildningsstandarden inom den svenska officerskåren. Denna utveckling
på de inre linjerna inom armen var av stor vikt.

Försvarsriksdagen 1877

Lantmannapartiet stod som vanligt splittrat i försvarsfrågan vid 1877 års riksdag.
Hugo Raab verkade nu i lobbyarbetet och hade en god vapendragare i Emil Key,
Ellen Keys frejdade fader och en framstående försvarspolitiker. Raabs förslag
om värnpliktslag accepterades nu av statsutskottet, men fälldes i kamrarna, som
inte kunde enas om ett gemensamt beslut. Raab ville ha en värnpliktslag, utöka
beväringsövningarna och minska en del av grundskatterna. Framförallt vände
han sig mot "Stam och beväring", d v s ett bevarat system av indelningsverket
och värvad trupp, som han ansåg dyrbart och ineffektivt.Utgången visade att
opinionen började svänga i värnpliktsfrågan. Det var ett klart steg framåt. Den
visade att värnpliktstanken var framtidens lösen. Den hetsige Emil Key ansåg
utgången dålig — 'Några benknotor av det 1871 dödade Abelinska förslaget, fos-
terkindskt draperat "hade stoppat värnpliktslagen, hävdade han. Raab beklagade
kallt utgången i en tid då en stor del av Europa nu var på väg mot värnpliktsar-
m&r och Sverige släpade efter i utvecklingen. Det nya rysk-turkiska kriget 1877

209 Ibidem s 108 ff.
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visade också att moderna makter nu uppträdde med stora värnpliktsarm&r.
Den svenska trögheten var nu en broms. 210

Regeringen De Geer avgår på försvarsfrågan 1880

Vid 1880 års riksdag föll på nytt förslaget till en värnpliktslag. Lantmannapartiet
satte sig ånyo emot. Den gamle Louis De Geer, som kämpade för Oscar II under
fanorna, avgick nu som statsminister med hänvisning till att lantmannapartiet
vägrade grunda försvaret på värnplikten. Excellensen De Geer hade på 1860-
talet varit skeptisk mot Raabs reformförslag, som han ansåg vara alldeles för
dyrbara, men han hade nu helt vunnits för Raabs och försvarets sak. Inte minst
utvecklingen hos stormakterna i Europa bidrog till saken, d v s massarm&nas
tid på värnpliktens grund var nu kommen.(Tyskland, Frankrike, Ryssland,
Österrike, gällde dock ej brittiska imperiet).

Raab hade nu både Emil Key och Gustaf Björlin som vapendragare i riksdagen.
Björlin var en känd militär skribent och hade varit sekreterare i viktiga särskilda
utskott vid flera riksdagar. Han kritiserade liksom Raab den bristfälliga övning-
en av den svenska truppen enligt det gamla systemet, vilket varken gav dugligt
befäl eller soldater. Han tillät sig även att gyckla med de negativa lantmannapar-
tisterna och den "hemmasvenska " åsikten att fienden skulle springa sin kos när
de starka och storväxta svenskarna uppenbarade sig på slagfältee2"

Karl XII spökade i svensk försvarsdebatt

Till Hugo Raabs nätverk hörde även det kulturellt framstående sällskapet
Idun där särskilt Harald Wieselgren, Axel Key (en bror till Emil), Adolf Erik
Nordenskiöld (Nordvästpassagens upptäckare) och Hjalmar Stolpe stod honom
nära. Raabs hälsa blev sämre från 1877 och då kom Idun att betyda mycket
för hans fortsatta kontakter och inflytande. En konvalescentresa till franska
Rivieran 1877-78 gjorde Raab betryckt inför "det moderna Babel i cocotte-

210 Ibidem s 138
2" Ibidem s 144 ff
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stil" (Det dekadenta Europa) och han längtade hem efter nyttig verksamhet.212
Men nu började Raabs nätverk att få en tydlig effekt. Oscar II tillsatte två för-
svarskommittr, en för armen och en för flottan. I lantförsvarskommittn satt
Raab och Emil Key, sekreterare var den dynamiske Jesper Crusebjörn, Raabs
militäre lärjunge. Vintern 1880-81 sammanträdde man ofta i Raabs våning i
Stockholm, mycket beroende på Raabs ohälsa. 213

Utvecklingen i Sverige låg nu långt efter stora delar av Europa, både i fråga
om värnpliktsarm&rna, moderniseringen och försvarsanlagen. Hade inte Hugo
Raab, med starkt stöd av kungamakten, men motarbetad både i riksdagen och
i delar av militärledningen, verkat som en inspiratör fram till hans död 1882,
hade dock utvecklingen kunnat vara än sämre. Nu påbörjades en efterlängtad
förnyelse i organisation, utbildning och beväpning, och försvarsdebatten fick
en ökad fart.

Den 29 november 1881 fyllde generalmajor Hugo Raab 50 år. Han låg
då på sitt dödsläger. På den både ljusa och bittra högtidsdagen besöktes Raab
på sitt sjukläger av konungen, Oscar II, som länge dröjde kvar. Oscar II var
djupt medveten om vilken genomgripande insats Hugo Raab hade gjort för det
svenska försvarets modernisering under årtionden. Ödet ville dock att nu, när
genombrottet för en försvarsreform tycktes nära, rycktes Raab bort ur tiden.
Oscar II:s beundran för Raab var stor; han yttrade sammanfattande att Raab
var den mest energiska karlen i hela Sverige.

Skördeutfallet efter Raab kom sent. Först 1885 års riksdag utökade övnings-
tiden till 42 dagar och satsade på en fortsatt blandning av stam och beväring.
Beväringstiden, d v s värnpliktstiden, sattes nu till 12 år mot den av regeringen
föreslagna 20. Nästa steg blev att 1892 års riksdag utökade beväringstiden till
20 år och övningstiden till 90 dagar. Den ryska hotbilden och krigsrisken ansågs
nu ha ökat mot den skandinaviska halvön genom utbyggnaden av järnvägar,
förryskningspolitiken i Finland och stormakternas ökade rustningar.

I svensk försvarsdebatt bröts nu vänster- och högersynpunkter tydligt mot
varandra. Högern, militären och kungamakten ville upprusta försvaret medan
den politiska vänstern var mer skeptisk till detta. Totalt räknade armål 1897
med över 151 000 man i krigsorganisationen, men bara häften av de utbildade
värnpliktiga hade krigsplacerats.214

Med den allmänna värnplikten och reformerna 1865-1892 växte försvaret
i storlek och blev taktiskt och tekniskt alltmer differentierat. Samtidigt blev

212 Ibidem s 1451.. Om Idun se Sällskapet Nya Idun 100 år, Sthlm 1984
213 Ibidem s 148
214 Ericson 1999 s 96-102.
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rekryteringen till yrket mer heterogen och nya organisatoriska former ( kaserne-
rade förband, permanenta staber, specialiserade truppslag), växte fram.-15

Genombrottet i riksdagen 1892 — Hugo Raabs sena triumf.

Oscar II fortsatte med sina olika regeringar att bearbeta riksdagen för ökade för-
svarsanslag och en utvidgad värnplikt. Reformverket fortsatta även efter Hugo
Raabs död, men vägn till en vänrpliktsarme tycktes ännu lång. Först vid 1890-
talets början kom försvarsfrågan att verkligen hetta till. En ny rysk hotbild
växte fram mot den svensk-norska unionen. Den ryska åtstramningen i Finland
med russiferingsförsök var illavarslande och utbyggnaden av järnvägarna till
bl a Uleåborg och Vasa sågs som ett ökat hot mot Sverige.

Stormaktsallianserna fick nu sin form med centralmakterna och ententen
och stormakterna började nu stora militära rustningar både till lands och till
sjöss. Mellan Storbritannien och Tyskland inleddes en kapprustning till sjöss
och till lands växte väldiga miljonarm&r fram med allt modernare vapensys-
tem. Frankrike, Storbritannien och Ryssland bildade nu en allians, Ententen,
och Tyskland, Italien och Österrike en annan, Centralmakterna. För småsta-
terna i Europa såg denna utveckling mycket hotfull ut.

Försvarsviljan växte nu raskt i Sverige under 1890-talet både i debatt och poli-
tik. Försvarsagitationen fick fart och Allmänna Försvarsföreningen bildades.
Harald Hjärne präglade den berömda parollen "Försvar och reformer" efter
mönster från Bismarcks Tyskland, som nu i mycket var ett mönsterland för
Sverige. Tyskland uppfattades av en omfattande borgerlig opinion som ett värn
för Sverige mot Ryssland i kriser och krig. Sympatierna för västmakterna var
även stora i den svenska opinionen, främst inom vänstern (socialdemokraterna,
liberalerna).

Miistären EG Boström lyckades hösten 1892 R igenom en förbättrad härord-
ning omfattande värnplikt med 90 dagars övningstid och en påbörjad avskriv-
ning av indelningsverket. Lantförsvarsministern (krigsministern) Palmstierna
hade vid 1891 års riksdag velat ta steget fullt ut till en ren värnpliktsorgani-
sation men hade fått riksdagen emot sig. Regeringen Åkerhielm hade sedan
tvingats avgå, inte minst sedan statsministern oförsiktigt hade yttrat att det
svenska försvaret behövde upprustas för att "hålla norrbaggarna på plats " inom
unionen(!) Den nye krigsministern Axel Rappe (den äldre) och Boström lycka-
des till sist den 21 november 1892 få bifall för kungapropositionerna i båda

21S Ibidem, K Zetterberg, Militärer och politiker, Sthlm 1988, sf.
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kamrarna. Striden i andra kammaren var hård men slutade till sist med rösterna
142-82 för regeringen.

Oscar II var glädjestrålande — detta var till sist triumfen för Hugo Raabs värn-
pliktside6:

"Debatten om de 90 dagarna och värnpliktsklasserna mm fördes
med häftighet om ej bitterhet. Baron Rappe kastade hela sin aukto-
ritets och sin krigserfarenhets Brennussvärd i vågskålen och så bese-
grades den ena motståndaren efter den andra. Vi vakade den sista
aftonen tills långt efter midnatt för att höra den efterlängtade nyhe-
ten, till och med drottningen gick icke till vila, och lika litet hennes
tjänsthavande hovdamer ! Gränslöst blev jublet över segern. Aldrig
skall jag glömma det ögonblick då biljardsdörrarna, kl omkring 1 på
natten, flögo upp, och statsrådet Essen flög in medförande bekräftel-
sen av det glada, nyss genom telefonen bragta budskapet .— — — Jag
hade ovanligt nog, denna natt svårt att somna, så livad var jag !"

1901 års härordning

Genom 1901 års härordning infördes till sist en allmän värnplikt i Sverige och
riksdagen antog en plan för en modernisering och utbyggnad av det svenska
försvaret. Armål skulle nu lämna sina övningsläger och flytta in i kaserner i
garnisonstäderna. Övningstiden utökades efter en kompromiss mellan högern
och vänstern till 150 dagar med 90 dagars repetitionsövningar. 217 Hugo Raabs
reformplan hade till sist segrat.

Det svenska folkförsvaret byggdes från 1901 upp med en stark betoning på
det nationella försvaret av det egna riket, d v s Invasionsförsvaret. Hugo Raabs
stora ick levde sedan i 100 år. Därefter avskaffades det stora folkförsvaret (mass-
försvaret, mobiliseringsförsvaret) genom riksdagsbesluten år 2000 och 2004.
(FB 00, FB 04). Prioriteten lyftes nu helt över till internationella insatser och
försvaret bantades i storlek från en krigsorganisation på över en miljon, befäl
och soldater, till under 100 000. (Idag år 2007 ca 60-70000).

Cirkeln är därmed sluten — och vem vet, i framtiden kanske Sverige behöver
en ny förnyare av försvaret, en ny Hugo Raab.

Sammanfattning med reflektioner

Friherre Hugo Raab föddes 1831 i Kalmar län och dog endast 50 år gammal,
den 11 december 1881 i  Stockholm. Han var den store pådrivaren när det

216 Oscar II, Mina memoarer I, Sthlm 1960, s 251.
217 Ibidem s 106-109
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gällde moderniseringen av det svenska försvaret och skapandet av folkförsvaret
med en stor värnpliktsarm åren 1865-1881. För Raab var målet — ett starkt
svenskt försvar och Skandinaviens självständighet gentemot stormakterna
— allt, varför det också gällde att vilja medlen för att nå dit.

Hans väsen hade en korthuggen kärvhet, summerar Elias Tiselius i sin bio-
grafi över Raab från 1953, ja där fanns även en strävhet, som dock livades av
ironi och en viss torr humor. Vid åsynen av en del militära yrkesbröder, vilka
hade stelnat i tjänsten och helt saknade vyer och visioner, kunde Raab kort och
gott kort tala om "formalistiska träskallar."218

Det säger mycket om hans syn på den egna försvarsorganisationens för-
måga till anpassning och förändring — här fanns många som motarbetade alla
förändringar och trodde att Karl XI:s indelningsverk skulle rädda Sverige även
i framtiden. Även i debatt och politik fanns det många, från "försvarsnihilis-
ter" över "snåla bönder" (lantmannapartister) till skiftande parti- och opinions-
grupperingar, som inte förstod Sveriges behov att säkerhetspolitiskt och militärt
kunna skydda sin fred och självständighet i det nya, imperialistiska Europa, vars
makthunger och rustningar till sist övergick i världsbranden 1914.

Det naiva och blåögda offentliga Sverige hade — då som nu — svårt att tro att
någon främmande makt kunde anfalla det fredsälskande landet; det föreföll som
en ond dröm. Sverige levde dock farligt i en stillsam idyll, där man blundade för
kapprustningarna och imperiebyggandet i omvärlden, och inte tycktes kunna
tro att Sveriges frihet och självständighet någonsin kunde stå på spel. Även den
radikale August Strindberg, med sin skarpa penna219, såg detta naiva drag och
uttryckte svensk mentalitet och världsförbättrariver i romanen Röda Rummet
från år 1879. Svenska folkets tro att landet inte kunde hotas av andra stater
genom sin höga civilisatoriska nivå lägger han i anarkisten 011e Montanus'
mun i Röda Rummet på följande sätt :

"Svenska nationen går, såsom alltid, härvidlag i spetsen för civilisationen
och har i högre grad än någon annan bildad nation velat göra den kosmopoli-
tiska ickn fruktbärande; och, om man får döma efter vad siffror giva för handen,
redan hunnit mycket långt."22°

Strindbergs ironi över det svenska nationella tänkandet — och bristen på
nationellt sinnelag inför åsynen av mäktiga grannar och potentater — tål även att
lyftas fram. På nytt är det 011e Montanus som går till storms:

"Säg mig något svenskt skaldestycke, konstverk, musikstycke, som är specifikt

218 E  Tiselius, Hugo Raab, s 149ff.
219 Strindberg vördade sin ungdoms kung, Karl XV men hatade Oscar 11 — och det var ömsesi-

digt. Oscar II och CD af Wirs&I i Svenska Akademin blockerade på alla sätt Strindberg, och
denne gav svar på tal i skriften I  Bernadottes lam4 övers. från franska av Sven Stolpe, Uppsala
1981.

22° 011e Montanus' tal i Röda rummet, Sthlm 1970, s 270, s 2920
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svenskt, varigenom det skiljer sig från alla icke-svenska .1 Visa mig en svensk bygg-
nad' Det finns icke, och finns det, så är det antingen dåligt eller är det bildat efter
utländskt mönster.

Jag tror icke jag säger för mycket, om jag påstår att svenska nationen är en obe-
gåvad, högfärdig, trälsinnad, avundsam, småsint och rå nation! Och därför går den
sin undergång till mötes och det med stora steg!

(Nu uppstod larm i salen! Spridda rop på Karl XII läto dock förnimma sig över
bullret).

Mina herrar, Karl XII är död, och låt honom nu sova till nästa jubelfest! Det
är honom vi ha mest att tacka for vår denationalisering och det är därför  jag ber
herrarna instämma med mig i ett brstämmigt hurra !— Mina herrar! Leve Karl XII
!"(Buller) — — — (Ni är) ett otacksamt släkte, som inte vill höra sanningen ....(" Kör
ut honom !Riv sönder honom !" 011e kastades ner från estraden, men ännu i sista
ögonblicket skrek han som en vansinnig och under mottagande av hugg och slag:
"Leve Karl XII .1 Ner med Georg Stiernhielm!'

Även Raab förstod väl dessa drag i den svenska mentaliteten; den bristande
nationalkänslan och trögheten samt vikten av gradvisa reformer och kompro-
misser, förankrade hos både styrande och styrda, hos eliter och folket. Inte
minst gällde det iden om en modern svensk värnpliktsarme, som det skulle ta
årtionden att förverkliga. Det nationella medvetandet och tron på Sverige måste
därför enligt Raab höjas hos alla folkgrupper och den svenska samhällsorga-
nisationen reformeras i grunden. Samhällets fred och stabilitet måste tryggas
och reformtakten anpassas därefter. Utan inre stabilitet och samhällsfred skulle
Sverige inte klara av att bygga ett nytt samhälle och klara en stor försvarsreform.
För Raab var det livsviktigt att Sverige inte fick sjunka ned till att bli beroende
av stormakterna för sitt nationella försvar. Sverige fick aldrig bli en tysk eller
rysk lydstat i Östersjöområdet.

Hugo Raab var ingen militarist, och trots sin beundran för Preussens general-
stab och militära förmåga, dock en klar motståndare till "preusseri". Preussens
samhällssystem passade inte i Sverige. På riddarhuset slog Raab fast detta i ett
tal 1865 och varande för att bristande satsningar på försvaret kunde reducera
Sverige och Skandinavien till tyska delstater i framtiden. Detta var grunden för
Hugo Raabs stora drivkraft och eld ; Sverige och Skandinavien måste värna sin
frihet och överleva som självständiga stater.

Den rationellt och systematiskt tänkande Raab ville därför efter bästa möj-
liga mönster och förebilder i Europa modernisera det svenska försvaret så att
det väckte respekt och kunde bidra till att trygga Sveriges och Skandinaviens
självständighet gentemot stormakterna. Politiskt var han som fadern frisinnad
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och skandinavist och önskade i princip västmakternas stöd mot de växande
stormakterna Ryssland och Tyskland i närområdet.

Oscar II:s försiktiga omläggning av den svenska utrikespolitiken från fran-
skorientering till tyskorientering efter det fransk-tyska kriget 1870-71 tycks
Raab i princip ha stött, eftersom huvudmålet för den svenska politiken var att
kunna få stormaktsstöd mot det expanderande och som hotfullt uppfattade
Ryssland i Östersjöområdet. Ryssland sågs i Sverige som det stora hotet medan
det växande Tyskland främst sågs som en akut fara för Danmark, inte minst
efter kriget 1863-64. På sikt kom Tyskland att framstå som en säkerhetspolitisk
motvikt mot Ryssland och ett tänkbart stöd för Sverige vid ett storkrig.221

Åter till Hugo Raabs målmedvetenhet och energi. Hans arbetsinsats under
1860- och 70-talen var enorm och kom att knäcka hans hälsa. Tiden efter hans
död kom det första genombrottet för en utvidgad värnplikt och ett modernise-
rat svenskt försvar. Riksdagsbesluten 1885 och 1892 banade väg för en omfat-
tande allmän värnplikt efter kontinentalt mönster. Det slutliga genombrottet
skedde sedan med 1901 års härordning. Den svenska flottan kunde dessutom
påbörja byggandet av en modern pansarbåtsflotta från 1880-talet, komplette-
rad med moderna torpedfartyg efterhand. Sverige reste sig ur sin djupa militära
vågdal och började på nytt återta sin militära och säkerhetspolitiska förmåga i
det nordeuropeiska rummet. Inom ramen för en fortsatt alliansfrihet och en
konsekvent småstatsstrategi bidrog detta till att hålla Sverige utanför Europas
krig och blev ett väsentligt bidrag för att trygga ett självständigt Skandinavien i
de tider som komma skulle.

I dessa hänseenden hade Sverige, Norge och Danmark samma intressen och
förde en likartad politik och kunde undgå att dras in i världsbranden 1914-
1918. Även unionen mellan Sverige och Norge kunde fredligt lösas upp år
1905. Skandinavien tryggade därmed sin frihet och självständighet genom att
låta alliansfriheten och neutralitetspolitiken stödjas av ett efter våra förhållan-
den starkt försvar. Det var ett skickligt utnyttjande av Skandinaviens läge och
resurser — " The Power of the Weak". (Skandinaviens militära försvar var klart
bättre både 1905 och 1914-18 än 1939-40).222

221 O m  den ryska hotbilden hos svensk säkerhetspolitisk elit se Gunnar Åselius, "The Russian
Menace to Sweden", Akad avh, Sthlms univ 1994.0m utrikespolitiken allmänt se Allan
Jansson,Den svenska utrikespolitikens historia, 3.3, 1844-1872,Sthlm 1961 och Folke
Lindberg, Den svenska utrikespolitikens historia,3.4, 1872-1914, Sthlm 1961 och Folke
Lindberg, Kunglig utrikespolitik: studier och essayer från Oscar II:s tid, Sthlm 1950

222 K  Zetterberg, 1999, s 16 f, s31ff.
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Hugo Raabs militära reformidéer tände en eld som verkade länge i Sverige, ja
långt efter hans död. Brinnande i anden formligen arbetade han ihjäl sig för ett
modernt svenskt försvar.

Målet var allt, personen ringa och därför skonade han inte sig själv. Målet
var att kunna trygga Sveriges frihet i ett Europa präglat av kapprustningar,
maktstrider och imperialism.

Viktiga medel för att klara detta mål var både reformer och ett respekt-
ingivande försvar, såväl till lands och till sjöss. Under Oscar II:s regeringstid
kom genombrottet för Hugo Raabs stora militärreform. Redan som prins hade
Oscar stött Raabs reformkoncept mot omvärldens tvekan och kritik. Hugo
Raabs militärt rationella småstatsargumentering, syftande till att trygga den
svenska säkerheten i en ond värld, tog till sist skruv hos statsmakterna och i den
svenska opinionen. Hugo Raab var Oscar II:s fackla i försvarsfrågan i ett viktigt
reformskede i svensk historia. Raabs reformplaner kom till sist att segra i Sverige
där mottot till sist blev både försvar och reformer.

Ytterligare en observation: Preussen—Tysklandvar tidens ledande militärmakt.
Fördomsfritt stred dock Raab och hans efterträdare som chef för Generalstaben,
Axel Rappe den äldre, mot Preussen på slagfältet för Skandinaviens respektive
Frankrikes sak. Samtidigt förstod de båda att det var Preussens generalstab och
militärreformer som var framtidens lösen och mest effektiva för svenska militära
tillämpningar. Raab och Rappe kunde verkligen skilja på sak och nation; i det
låg mycket av deras styrka och storhet.

Den store banbrytaren för ett modernt svenskt försvar i industrialismens
epok var till sist Generalstabens förste chef och skaparen av Krigshögskolan,
Hugo Raab. Hans militära reformidéer speglade Europa och han tänkte stort
om Sverige och Skandinavien. Hans förmåga att använda nätverken, nationellt
och internationellt, var betydande. En fredlig utveckling i skandinavismens
tecken skulle i hans vision stödjas av en försiktig diplomati och ett reformerat
militärt försvar. Det skulle hålla länderna utanför stormakternas konflikter och
krig. Det är en nordisk tanke som inte är helt död ens i våra dagar:

Vill småstater fred så måste man rusta sig för att kunna försvara sig; det
behövs även för att sprida och trygga säkerhet i en söndrad värld.
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Sverige åren 1914-18,
en forskningsöversikt över
svensk politik, säkerhet och
försvar
Följande forskningsöversikt gör inte anspråk på fullständighet utan syftar främst
till att ge några linjer i forskningen.223 Jag koncentrerar mig på tre områden: 1)
Utrikespolitiken och försvaret, 2) Kriget och det demokratiska genombrottet i
Sverige 1917-18. samt 3) Inrikesfrågor i övrigt.

Utrikespolitiken och försvaret

Den svenska utrikespolitiken under det första världskriget har behandlats av
Torsten Gihl i den stora serien om Den svenska utrikespolitikens historia, som
gavs ut i elva band på 1950-talet (ca 1951-60). Hela detta verk, som täcker
Sveriges utrikes förbindelser från forntiden till 1939, möjliggjordes genom en
donation från ett antal svenska storföretag 1944 till utrikesminister Christian
Gunther.

Gihls arbete är baserat på UDs källmaterial, tryckta källserier (urkunder)
från de krigförande länderna m fl, samt otryckt diplomatmaterial från Norge

223 För  utarbetandet av bibliografin har jag haft stor nytta av B Lövgren mfl, Svensk politisk
historia, En kommenterad litteraturöversikt, HSFR, Uppsala 1993 och K R Böhmes — W
Carlgrens översikt över den svenska forskningen om första världskriget, Neue Forschungen
zum Enfen Weltkrieg, Schriften der Bibliotek fur Zeitgeschichte, Koblenz 1985.
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och Österrike. Han ger en bred skildring av utvecklingen från krigsutbrottet
1914 och proklamerandet av Sveriges neutralitet, över fejderna kring handels-
politiken och de krigförandes blockader och åtgärder mot de neutralas handel,
fram till opinionsbildningen i landet och den nya vänsterregeringen EtUn-
Branting 1917-20 och omorienteringen mot en mer västvänlig och skandina-
visk politik. Utvecklingen i Östeuropa, Finlands självständighet och det finska
inbördeskriget 1917-18 samt tvisten kring Ålandsfrågan ägnas ett större avslu-
tande avsnitt.

Det är påfallande att det var försörjningsfrågorna och handelspolitiken som
stod i fokus från svensk sida. De få försöken att få landet att avvika från neu-
tralitetskursen (krigsutbrottet 1914, aktivismen 1915) blev mest episoder.
Försörjningssvårigheterna och problemen med de krigförandes ofta hänsyns-
lösa krigföring och uppträdande mot de neutralas handelsfartyg och handel
får ett stort utrymme hos Gihl. Även förhandlingarna om krigshandelsavtalen
med Storbritannien 1915 och 1917 ges stor plats. Gihl visar att Sveriges största
säkerhetspolitiska problem 1914-18 främst var handelspolitiken och folkför-
sörjningen medan försöken från de krigförande, främst Tyskland, att få med
Sverige i kriget, var tentativa och aldrig kom särskilt långt. Den tysk-svenska
tvisten om genomfarten i Öresund har behandlats av den tyske historikern J A
Grohmann (1974). Intresset för utrikespolitiska engagemang utanför neutrali-
teten var i Sverige relativt ringa. Västmakternas militärpolitiska syn på Sverige
har ägnats några fina studier av Bengt Holze (1969-77).

Sekreterare i kommittén för utgivande av det stora verket om Den svenska
utrikespolitikens historia var från 1949 dåvarande arkivarien i UD, Wilhelm
Carlgren. Denne blev sedermera chef för UDs arkiv, kansliråd och professor
i historia samt utan tvekan vår främste kännare av Sveriges moderna utrikes-
politiska historia. 1962 utgav han den grundläggande studien Neutralität oder
Allianz, vilken behandlar Tysklands förbindelser med Sverige under de första
krigsåren 1914-16 och de hemliga tyskaförsöken att få med Sverige på en mer
aktiv insats i Östersjöområdet. Syftet var att nå en allians mot Ryssland i syfte
att lösgöra Finland och Åland från det ryska maktområdet. Carlgren utgav
1967 dessutom en omfattande studie om ministären Hammarskjöld 1914-17.
Carlgrens båda studier och Gihls arbete från 1951 utgör standardverk på sitt
område.

Den militära krigsplaneringen i  Sverige under det första världskriget har
beskrivits och analyserats av Arvid Cronenberg i ett på sitt område epokgörande
arbete. Cronenberg har i den av Bo Hugemark redigerade antologin Neutralitet
och försvar, Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809-1985 (Sthlm 1986) ana-
lyserat såväl den svenska upprustningen åren 1914-18 som krigsplanläggning-
ens utveckling under samma tid. Krigsplanläggningen tog främst sikte på ett
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krigsfall Ryssland, där man utgick från ryska storanfall över Tornedalsgränsen
och Östersjön. Vidare förutsatte man att Storbritannien och ev Norge kunde
intervenera och stödja det ryska angreppet mot Sverige genom anfall mot
Värmlandsgränsen eller västkusten. För en sentida betraktare kan detta sce-
nario förefalla något märkligt, men var sannolikt lättare att förstå den gång-
en. Ryssland och Storbritannien var ju allierade i kriget mot Tyskland varför
denna fientliga kombination måste ingå i den svenska generalstabens kalkyler.
Däremot sköts ett krigsfall Tyskland i bakgrunden. Ett sådant krigsfall hade
bearbetats så sent som 1913 men ansågs sedan ha ringa aktualitet för resten av
kriget. Denna prioritering visade den svenska militära synen på Tyskland och
de nära förbindelserna mellan de två länderna vid denna tid.

Krigfallet REN, dvs ett kombinerat anfall mot Sverige från Ryssland, England
och Norge kunde enligt den svenska generalstabens scenario bestå i ett ryskt
storanfall över gränsen i norr och mot utsatta kustdelar i östra Sverige, som
Stockholmstrakten (kustområdena norr och söder om), Gotland, Gävlebukten
och Vikbolandet söder om Bråviken vid Norrköping. Samtidigt knde den nor-
ska fältarm&i, efter som det hette "påtryckningar från England", anfalla över
landgränsen mot västra Svealand och engelsmännen landstiga i Bohuslän på
västkusten med 50000 — 60000 man i en första omgång. Sverige skulle i sin tur
försvara sig med sina sex fältfördelningar, varav två på västkusten, stödda av sex
reservfördelningar och marinen. Militärledningen hoppades givetvis även på ett
starkt stöd från Kejsartyskland i ett sådant läge. Om detta även gällde stats- och
utrikesledningen i övrigt är mer tveksamt, inte minst därför att denna endast i
stora drag var insatt i krigsplaneringen, som var ett militärens prerogativ. (Detta
ändrades med det demokratiska genombrottet 1917-21).

Steven Koblik har skildrat Sveriges förbindelser till västmakterna under
kriget i sin avhandling Sweden — The Neutral Victor (Lund 1972) medan det
fortfarande saknas större studier kring de svenska förbindelserna med både
Ryssland och Finland. Ålandsfrågan har däremot fått vederbörlig uppmärk-
samhet, främst av Göran Rystad. Den svenska Ålandsexpeditionen 1918 har
behandlats av Bertil Stjernfelt och även i memoarer, bla av den senare armche-
fen, Carl August Ehrensvärd.

En rad värdefulla källpublikationer från krigsåren finns, bla Karl Gustaf
Westmans dagböcker februari 1914 — mars 1917 (utg 1983), mars 1917-1939,
(utg 1986) dagböcker efter talmannen i första kammaren Hugo Hamilton, tal-
mannen i andra kammaren, liberalen Johan Wic161, vidare efter den ledande
socialdemokraten Erik Palmstierna, sjöminister 1917-20, den liberale utri-
kesministern Johannes Hellner 1917-20 och den liberale statsministern Nils
Eckn. Åtskilliga biografier över ledande statsmän har även skrivits; t ex Ivar
Anderson om högerledaren Arvid Lindman, Leif Kihlberg om den liberale leda-
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ren Karl Staff och mer populära framställningar om socialdemokraternas ledare,
Hjalmar Branting, av bl a Zeth Höglund och Nils Olof Franz&n. Den senare
har skrivit en fin populär översikt över Sverige under det första världskriget
(Sthlm 1986). Dessutom finns en biografi över den svenske generalstabschefen
1914-18, Knut Bildt, av Hakon Leche (1992) och Ulf Olssons fina biografi
över "finansfursten"K. A.Wallenberg, utrikesminister 1914-17.

2. Världskrig, revolution och demokrati

Det första världskriget medförde internationellt ett uppbrott från de äldre auto-
kratiska statssystemen och en övergång till parlamentarism och demokrati i stora
delar av västvärlden. Storkriget medförde slutet för kejsardömena i Ryssland,
Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet och ledde till ett demokratiskt genom-
brott i västvärlden. Sverige, som stod i skärningspunkten mellan öst och väst,
blev dock snart varse att Östeuropa inte helt följde med i denna utveckling.
I Ryssland ersattes det tsaristiska självhärskardömet med det kommunistiska
partiets självhärskardöme. Den bolsjevikiska diktaturen fördröjde Rysslands
utveckling mot en modern västerländsk stat och ledde till inbördeskrig, terror
och väldiga människoförluster för Ryssland och andra folk efter revolutionen
1917. Desto märkligare är det att det inte finns några större vetenskapliga stu-
dier som berör Sveriges relationer till det nya Sovjetunionen eller den svenska
synen på jätteriket i öster från 1914 och framåt.

Den politiska utvecklingen i Sverige och det demokratiska genombrottet
1917-18 har ägnats stor uppmärksamhet av forskningen, främst inom statsve-
tenskapen med Axel Brusewitz och dennes lärjungar. Brusewitz var professor i
statskunskap i Uppsala och från hans institution producerades en rad "minis-
täravhandlingar" som behandlade olika svenska regeringar under 1900-talets
första årtionden. Brusewitz skrev själv en rad arbeten kring författningsfrå-
gorna, sammanfattade i den klassiska boken Kungamakt, herremakt, folkmakt,
författningskampen i Sverige 1906-18, (Uppsala 1951). Han skrev även om
riksdagen och utrikespolitiken med exempel från första världskriget (studier
1933-41). En tidig framställning med stor förståelse för kungahusets position
och politik var Karl Hildebrands studie av Gustav V i Sveriges historia till våra
dagar, del XIV, Sthlm 1926. (Se även densamme, Gustav V som människa och
regent, Sthlm 1945.) Storföretagarna och det demokratiska genombrottet är
temat för S A Söderpalms avhandling, Lund 1969. Den behandlar Sveriges poli-
tiska moderniseringsprocess vid denna tid då storföretagarna bröt det tidigare
samarbetet med högern och kungamakten och gick in för en anpassning efter
den internationella parlamentariska, demokratiska utvecklingen. Statsvetaren
011e Nyman har sammanfattat den parlamentariska utvecklingen efter 1913 i
ett översiktsverk som kom 1966. Den svenska ekonomiska utvecklingen mot
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en internationell bakgrund har tecknats av Arthur Montgomery i ett omfattan-
de arbete som kom ut 1946. Den svenska informationspolitiken under första
världskriget analyseras av Svenbjörn Kilander i avhandlingen Censur och propa-
ganda, Uppsala 1981. Kilander visar på de nära förbindelserna mellan stat och
nyhetsbyrå (Svenska Telegrambyrån) och kontroversen kring telegrambyråerna
i Sverige mot slutet av kriget, då västmakterna lanserade en egen nyhetsbyrå.
Det senare ämnet har även behandlats av Jarl Torbacke, som skrev sin doktors-
avhandling om den liberala Aftontidningen, som var ett ledande pressorgan
under det första världskriget, (Sthlm 1966). Bland studier av pressen kan vidare
nämnas Leif Kihlbergs verk om Dagens Nyheter och demokratins genombrott
1911-21, som kom 1960 och Ivar Andersons Svenska Dagbladets historia, del
1,1884-1940, som också kom ut 1960.

Gunnar Gerdner har i en mycket omfattande studie skildrat ministären
Eckn-Branting 1917-20 (Uppsala 1946). Herbert Tingsten har tagit upp olika
teman med anknytning till det första världskriget. 1930 publicerade han en
studie över Regeringsmaktens expansion under och efter världskriget. Här tog
han upp problematiken kring den offentliga makten, vilket han senare skulle
återvända till i sin publicistik, främst som chefredaktör för Dagens Nyheter.
Tingsten behandlade även den socialdemokratiska idéutvecklingen i ett välkänt
arbete från 1941. I översiktsarbeten har den svenska politiken under åren 1914-
19 behandlats av Otto von Zweigbergk, Svensk politik 1905-29 (Sthlm 1929),
Åke Thulstrup, Svensk politik 1905-39 (1968) och tre statsvetare, Hadenius-
Wieslander-Molin, Sverige efter 1900, En modern politisk historia, som sedan
1968 kommit ut i nya upplagor.

Socialdemokratien och den svenska utrikespolitiken var temat för en antologi
som 1990 publicerades av Utrikespolitiska institutet. Här skrev bla Martin
Grass om Branting och Andra Internationalens utrikespolitiska program. Jarl
Torbacke har i "Försvaret främst" (Sthlm 1983) i tre studier behandlat borg-
gårdskrisen 1914 och dess problematik. Här analyserar Torbacke historien och
den militära utbildningen före världskriget, det Karolinska Förbundet och
den svenska försvarsrörelsen 1910-14 och de Frisinnade Försvarsvännerna
1914-17. (De sista under rubriken "Splittringspolitik med oförutsedda följ-
der".) Boken Högern och kungamakten 1911-14. Ur borggårdskrisens förhis-
toria (Uppsala 1957) av 011e Nyman bör även nämnas i detta sammanhang.
Regeringskansliets utveckling sedan departementalreformen 1840 behandlades
i en jubileumsbok, Att styra riket, som kom ut till 150-årsjubiket 1990. Här tas
de stora omvälvningarna 1914-21 upp i flera uppsatser.

Den ryska revolutionen medförde en radikaliseringsprocess över hela väst-
världen under världskrigets sista år 1917-19. Den skandinaviska socialde-
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mokratins samarbete under kriget, fredsaktiviteter och kamp för neutralitet i
kriget har behandlats av Martin Grass i en avhandling från 1975. Den poli-
tiskt-ideologiska utvecklingen (ickutvecklingen) inom de politiska rörelserna i
Sverige har bla tagits upp av Herbert Tingsten för socialdemokraterna och Mats
Kihlberg för aktivisterna (med huvudorganet Svensk lösen) och av Hans-Krister
Rönblom för den Frisinnade landsföreningen 1902-27 i en uppsalaavhandling
från 1929. kkbrytningar inom högern och bondeförbundet under perioden
1918-34 har analyserats av Rolf Torstendahl i boken Mellan nykonservatism och
liberalism. (Uppsala 1969)

För utvecklingen av det svenska partiväsendet var åren 1914-19 en brytnings-
tid. Socialdemokraterna passerade nu högern och liberalerna som riksdagens
största parti och den parlamentariska bilden av tre stora riksdagspartier ändra-
des och Sverige fick ett fempartisystem. Ett landsbygdsparti, bondeförbundet,
skapades och kommunisterna (vänstersocialisterna) bröt sig ut från moderpar-
tiet SAP och bildade eget. Samtidigt pågick en sammansmältning av riksdagens
olika högergrupperingar i riktning mot ett högerparti(i valen kallat Allmänna
valmansförbundet). Utrikespolitiken och striden kring statsskicket har ägnats
stort utrymme av forskningen medan en rad andra inrikesfrågor, tex arbets-
marknad, sociala frågor, utbildningsfrågor, har ägnats mindre intresse.

Överhuvudtaget finns det påfallande luckor i vårt historiska vetande om
1910-och 1920-talens svenska samhälle. Här ligger fältet öppet för framtida
forskning. Från ord till handling? Den svenska arbetarrörelsen inför revolu-
tionen 1917-18 är den spännande titeln på en studie av Carl-Göran Andrae
från 1970 där han behandlar revolutionsstämningarna i landet och taktikvalet
inom SAP mellan revolutionär handling eller reformism och anpassning till det
borgerliga samhället. Dens k "svenska revolutionen 1917-18", som bla bestod
av hungerdemonstrationer och krav på republik och störtande av det gamla
samhällssystemet, har även behandlats av Sigurd Klockare i en bok utgiven
1967. Andrae har slutligen 1998 gett ut ett stort syntetiskt verk på området,
Revolt eller reform, Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918, Carlssons,
Sthlm 1998. Det är ett storverk om Sveriges fredliga övergång till demokrati i
slutskedet av det första världskriget.

3. Inrikesfrågor i övrigt

Ett nytt forskningsfält är vad vi idag kallar miljöfrågorna. Här är det främst
Lundahistorikern Lars Lundgren, senare verksam vid Naturvårdsverket, som
har gjort en rad studier kring problemen med vattenföroreningar (tiden 1906-
19) men även allmänt miljöfrågornas behandling av statsmakterna från slutet av
1890-talet till våra dagar. Den svenska arbetsmarknadspolitiken, som efterhand
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fått allt större betydelse har översiktligt tecknats för tiden 1900-1947 av eko-
nomhistorikern Berndt Öhman (1970). På det stadshistoriska området finns
en rad monografier som berör enskilda städer under det första världskriget på
olika sätt. Utvecklingen mot den fulla politiska demokratin återspeglas även på
detta område, även om t ex kvinnorna fick kommunal rösträtt tidigare än till
riksdagen i Sverige. Yngve Larsson, liberalt borgarråd i Stockholm under en
lång tid, men även forskare, har skildrat utvecklingen i huvudstaden i boken
På marsch mot demokratin, Från hundragradig skala till allmän rösträtt. (Sthlm
1967), även det en talande titel.

Göran B Nilsson publicerade på 1960-talet en bok om 100 års lands-
tingspolitik i Västmanland där just första världskriget framstår som ett bryt-
ningsskede. Han har även generellt behandlat självstyrelsens problematik för
landstingen under den långa perioden 1839-1928 (1967), där slutpunkten
alltså ligger kring tiden för det demokratiska genombrottet. Samverkan mel-
Ian näringsliv och politik är ofta ett tema i kommunala studier, t ex i Inger
Ström-Billings avhandling från 1984 om Stockholms hamn mellan 1909-39.
Storstockholms bebyggelsehistoria med markpolitik, planering och byggande
har ägnats en magnifik studie av Ingvar Johansson 1987. Vad gäller socialpoli-
tik har Karl J. Höjer (1952) och Åke Elm& (1963) skrivit allmänna översikter.
Elm& publicerade 1963 ett verk, Från fattigsverige till välfärdsstaten, och har
i en separat studie tagit upp folkpensioneringsfrågan. Den svenska supen, En
historia om brännvin, Bratt och byråkrati av Bruun-Frånberg 1985 är en spän-
nande studie av svenska folkets alkoholvanor. Här bildar första världskriget
övergången från stor frihet i fråga om alkohol till ett restriktionssystem med den
s k motboken (systemet Bratt 1915-55), som var en "socialliberal" kompromiss
mellan rusdrycksförbud och det gamla systemet. Nykterhetsfrågan liksom kyr-
kofrågorna var f ö politiska frågor som gick splittrande rakt igenom partierna.
Rusdrycksförbudet ledde till en partisprängning 1923 av den liberala/frisin-
nade rörelsen i Sverige. Världskriget medförde dyrtid och svåra bostadsförhål-
landen i Sverige. Bostadspolitiken (med ett första försök till hyresreglering)
har analyserats av statsvetaren Pär-Erik Back i ett verk från 1980. Den svenska
invandringspolitiken, utlänningskontrollen och asylrätten 1900-32 var temat
för statsvetaren Thomas Hammars avhandling från 1964. Pedagogen Kajsa
Ohrlander har i Michel Foucaults efterföljd gjort en sk diskursiv studie av soci-
alliberal reformpolitik 1903-30 i en avhandling från 1992 med titeln I  bar-
nens och nationens intresse. Lösdriverifrågan i Sverige 1885-1940 tas upp av H
Wallentin 1989 och kopplas till industrialiseringen.

Denna översikt har endast gett några linjer i forskningen. Stora fält återstår
att bearbeta inom de tre områden jag har behandlat.
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Neutralitet till varje pris?
Till frågan om den svenska säkerhetspolitiken 1939-45 och
eftergifterna till Tyskland

Sveriges säkerhetspolitiska läge sommaren 1940 var sällsynt dystert. Landet var
omringat av tyska styrkor sedan ockupationen av Danmark och Norge, avskuret
från den fria världshandeln i stort och med Sovjetunionen som en ny landmakt
vid Östersjön efter angreppen mot Finland och Baltikum. s Sveriges läge såg
mörkt ut. Handelspolitiskt hade landets beroende av Tyskland ökat dramatiskt,
samtidigt som handeln var en viktig förutsättning för att klara den svenska upp-
rustningen och folkförsörjningen. Sverige befann sig i ett skruvstäd, omgivet av
de två aggressiva diktaturstaterna Sovjetunionen och Hitlertyskland, vilka tyck-
tes gå segrande fram över Europa. Inte minst dominerade de Östersjöområdet.

Sverige hade i detta läge lyckats bevara en viss grad av självständighet i
skydd av sin neutralitetspolitik, den militära upprustningen och handeln med
Tyskland. Att landet lyckades bevara freden berodde främst på att man befann
sig utanför den egentliga kampzonen mellan västmakterna och Tyskland, vilket
gjorde att man inte drogs in i krigshandlingarna den 9 april 1940 varpå malm-
exporten och handeln med Tyskland fortsatte. Tyskarna hade hela kriget ett
mycket stort intresse av denna handel och krävde att Sverige förhöll sig neutralt
och inte blev ett hot i nordflanken.224

Det Finns ett generellt drag i den tyska säkerhetspolitiska bevakningen av
Sverige 1940-45 och planeringen för eventuella militära aktioner. Man lita-
de i Berlin inte på Sveriges neutralitet och därför höll man Sverige under ett

224 O m  utvecklingen 1940, se W M Carlgren, Sveriges utrikespolitik 1939-45, Sthlm 1973, kap
5-10.
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säkerhetspolitiskt tryck och hade strategiskt från sommaren 1940 till somma-
ren 1944 Sverige omringat av tyska trupper. Det var ett mycket utsatt läge
för Sverige där möjligheterna att få hjälp från allierad sida vid en tysk attack
var mycket begränsad, särskilt i ett inledningsskede. Västmakterna priorite-
rade inte Skandinavien/Norden i sin krigsstrategi varför Sverige fick klara
sig själv och söka överleva på egna villkor 1940-44. Det var realiteterna.
Möjligheterna till allierad hjälp ökade först det sista krigsåret, men då främst
från Sovjetunionen.225

Den väpnade neutraliteten

Tyskland hade kopplat ett strategiskt järngrepp på Sverige efter ockupationen
av Danmark och Norge och segern mot Frankrike i juni 1940. Sverige tycktes
utelämnat på nåd och onåd åt Hitlertyskland, men detta noterades knappast i
samtiden, där de världshistoriska händelserna avlöste varandra. Sveriges öde var
en fråga som mest skymtade i periferin.

På svensk sida gav man dock inte tappt. Den nationella samlingen kring neu-
tralitet, upprustning och folkförsörjning var stark i farans stund. Statsminister
Per Albin Hansson (s) uttolkade tydligt det svenska folkets fredsvilja under
det finska vinterkriget — "Jag har att göra med ett fredsegoistiskt folk" sade han
vid krav på att Sverige skulle gå in i kriget på Finlands sida. Denna inställning
gällde hela vägen och var typisk för den svenska säkerhetspolitiken under hela
1900-talet — Sverige skulle inte frivilligt välja att gå i krig men skulle försvara sig
mot varje attack mot landet från främmande makt. Den väpnade neutraliteten
var den svenska linjen i Europa under hela 1900-talet, det var en s k decisionis-
tisk säkerhetspolitik, där endast angrepp utifrån kunde bryta huvudprincipen i
politiken. Sverige blev nu åren 1940-43 en igelkott mot omvärlden, en igelkott
som sökte göra aktioner mot landet så kostsamma som möjligt och därmed
avhålla båda krigförande lägren från att dra in Sverige i kriget. Det var en krass
realpolitik men också en beprövad svensk småstatspolitik i ett Europa som på nytt
sönderslets av ett storkrig.

På tysk sida var man nöjd med att ha omringat Sverige och att Sverige
fortsatte sin stora handel med Tyskland, d v s Sverige blev främst en viktig han-
delspartner under brinnande krig. Hitler, som ansåg att nationalsocialismen var
främmande för svenskarna, som han menade var demokrater i själ och hjärta
225 Sovjetisk hjälp var en contradictio in adjecto, dvs en självmotsägelse för hela den svenska

självbilden i utrikes- och försvarspolitiken, liksom i fråga om räddandet av det västdemokra-
tiska systemet. Den gamla svenska rysskräcken spökade ännu. Om Grand Strategy se Paul
M Kennedy, Grand Strategies in War and Peace, New Haven, Yale Univ.Press 1991.0m det
militära strategibegreppet se Sverre Diesen, Militaer strategi, En innföring i maktens logik,
Cappelen Forlag 1998. Se även (Ed.)Peter Parer, Makers of Modern Strategy: From Machiavelli
to the Nuclear Age, Princeton Univ.Press, 1986.
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och lurade på tillfällen att visa detta, krävde därför en strikt neutralitet och
en stor handel av Sverige — och fick det. Sverige var i ett tvångsläge utan hjäl-
pare utifrån och måste acceptera läget under de mörka åren 1940-42. Sedan
svängde pendeln och Sverige kunde övergå till en västvänlig politik, dock utan
att lämna neutralitetslinjen. Hela tiden under åren 1940-43 lyckades dock den
svenska regeringen och skickliga diplomater och förhandlare att bevara en viss
handlingsfrihet och manöverutrymme mot Tyskland. ("Håll tyskarna på gott
humör" blev nu ett statsintresse).

Sverige odlar sitt kulturella kapital mot Tyskland

Sveriges traditionellt goda förbindelser med Tyskland sedan kejsartiden (kultu-
rellt, vetenskapligt, ekonomiskt, byråkratin, politiskt före nazismen, även inom
arbetarrörelsen) kunde nu utnyttjas som ett kulturellt kapital i ett tvångsläge där
man var i underläge politiskt och ekonomiskt mot det segerrika Nazityskland.
Den tolkningen stämmer väl med Bourdieus fältbegrepp för det kulturella kapi-
talet, d v s genom dessa mjuka motmedel kan en underlägsen/pressad aktör
skapa friare ytor i sina relationer till de politiskt och ekonomsikt starka kraf-
terna i samhället226 — eller i relationen mellan stormakter och småstater. Under
rådande krig blir denna relation särskilt värdefull eftersom stormakternas krigs-
mål vanligen tar föga hänsyn till småstaterna och deras eventuella neutralitet i
kriget. Säkerhetspolitiskt kunde Sverige nu knyta sitt kulturella kapital till vad
som brukar kallas " The Power ofthe Weak" , d v s småstatens möjlighet att balan-
sera mellan stormakterna och söka få strategiska fördelar av detta.227

På tysk sida bevakade man Sverige på alla områden och planerade militärt
och politiskt för preventivaktioner för att hindra västmakterna (de allierade)
att sätta sig fast i Skandinavien. Man fruktade främst en allierad landstigning i
Norge från 1942 och framåt och de strategiska konsekvenser detta kunde med-
föra för den tyska maktpositionen i Norden.228 I ett sådant läge skulle Nordens
centralstat, Sverige, inte kunna undgå att dras in i förvecklingarna. Den tyska
huvudlinjen var dock att genom ett hårt tryck mot Sverige hindra landet att bli
Tysklands fiende.

Så länge den svensk-tyska handeln fortsatte i normal omfattning och Sverige

226 Se t ex Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter, Sthlm 1983.
227 Se vidare Annette Baker Fox, The Power of Small States, Chicago 1959. Jfr A Schou-A 0

Brundtland, Small States in International Relations, Nobel Symposium 17, London 1971.
228 O m  den tyska militära planeringen och politiska bedömningen, se C A Gemzell, "Tysk mili-

tär planläggning under andra världskriget: fall Sverige" i Scandia 1975, nr 2. Gemzell har
tyvärr inte haft tillgång till den tyska studien av ett anfall mot Sverige 1943 via Jämtland,
Dalarna och Värmland syftande till att ra Stockholm med ca fyra divisioners styrka, varav den
starkaste var den 25:e pansardivisionen. (Ibid, s 219 ff). Allmänt kan slås fast att tyskarnas
resurser inte räckte till för detta företag, därtill var man för bunden vid andra fronter.
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fortsatte med sin neutralitetspolitik var tyskarna nöjda, även om man gärna
såg att svenskarna förde en mot Tyskland välvillig politik. Här var dock dilem-
mat för tyskarna ganska uppenbart. Visserligen hade man efter ockupationen
av Norge och Danmark i praktiken inringat Sverige och gjort landet till "en
enklav i det stortyska livsrummet" men det var svårare för tyskarna att pressa
på om mer långtgående politiska eftergifter. Att förvandla Sverige till en tysk
vasallstat, som en rad regimer på Balkan utvecklades till 1940-41, gick varken
ekonomiskt, politiskt eller ideologiskt. Sverige var en hårdare nöt att knäcka.

Ideologiskt var nationen klart fientlig till nazismen och uppslutningen kring
neutralitets- och samlingspolitiken var så stor att tyskarna inte kunde räkna med
att söndra nationen. Ekonomiskt fanns det ett ömsesidigt beroendeförhållande
varvid särskilt hotet om ett avbrott i järnmalmsleveranserna framstod som ett
allvarligt memento för tyskarna. Detta verkade återhållande både diplomatiskt
och när det gällde militära planer. De tyska svårigheterna i Nordnorge hade
även visat att krigföringen i norr var problematisk för tyskarna.

Militärtvar den svenska krigsmakten starkare än den norska och den danska
och kunde bli besvärlig att krossa, inte minst om den lyckades samverka med
britterna. Politiskt och ekonomiskt hade tyskarna inte råd med nya fiender i
norr. Det var tvärtom bättre om man kunde få de neutrala länderna Sverige
och Finland att bibehålla sina positioner. (Finland slöt senare upp som vapen-
broder i kriget mot Sovjetunionen 1941, i fråga om Sverige fick man nöja sig
med att svenskarna hårdnackat höll fast vid sin neutralitet). Tyskarna hade inte
obegränsade resurser att ösa ur, ens under de framgångsrika åren 1940-41, och
var därför nöjda med de förbättrade positioner man hade uppnått i norr efter
den 9 april 1940. Det var dessutom inte här som storkriget skulle komma att
avgöras, det stod klart för varje betraktare.

Även "överkrigsherren" själv, Adolf Hitler, hade en förvånansvärt klar och
realistisk syn på Sverige i detta läge. Han utgick från att "demokratin hade gått
svenskarna i blodet", och att nationen var provästlig, men att den tyska inring-
ningen tvingade landet att rikta in sin handel på Tyskland och i övrigt strikt
hålla på sin neutralitet. Om de allierade invaderade Norge (Hitler fruktade
detta bl a vid årsskiftena 1941/42 och 1942/43) skulle Sverige vara opålitligt
och kunde när som helst sluta sig till de allierade. Symtomatiskt var att Hitler
inför operation Barbarossa, d v s det tyska anfallet mot Sovjetunionen 1941,
i fråga om Sverige inte förväntade sig någon uppslutning i detta s k korståg
mot bolsjevismen.229 Hitler intresserade sig endast sporadiskt för Sverige, det
bör understrykas. Ändå torde hans syn kunna sammanfattas så här: Landet var

229 Gemzell 1975, s 214 If (1942/43), KTB des OKW1940/45, 1, 1940/41 (Frankfurt am Main
1965), s 1011 f  (inför operation Barbarossa), KTB 1942 (tryck 1963), s122 ff om urbyggna-
den av försvaret USA om dessa anföll Nordnorge, varför Norge var "Schicksalszone" (ödes-
zon) för hela kriget.
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antinazistiskt, provästligt och opålitligt från tysk synpunkt men var efter de
tyska segrarna 1940 tvingat att hålla sig neutralt och fortsätta sin handel med
Tyskland. Järnmalm och neutralitet var vad Hitler krävde av Sverige — och vad
han fick. Västmakterna och de allierade ville däremot hela tiden avskära Hitler
från den svenska malmen och var uppenbart beredda att göra detta även om det
skulle gå ut över den svenska neutraliteten.

Churchill tycks ha varit beredd att göra allt för att få Sverige med i kriget
och malmen stoppad, men de allierade saknade ända till krigets slutskede i norr
de maktresurser, som skulle göra detta möjligt.230 Det största krigshotet mot
Sverige under krigsåren kom kanske, paradoxalt nog, inte från Hitlertyskland
utan från allierat håll. Hade de allierade satsat på den norra krigsskådeplatsen
hade Sverige svårligen kunnat hålla sig utanför kriget. Tyskarna var däremot
nöjda med sin starka position efter ockupationen av Norge och Danmark 1940
och hade nog med bekymmer på andra håll. För de allierade kunde det vara
lockande att öppna en ny front mot Hitler, men de långa avstånden, klimatet
och svårigheten att samla och sätta in tillräckligt stora styrkor på en så pass
avlägsen krigsskådeplats gjorde att saken förföll. I stället var det andra fronter
som framstod som avgörande. Kriget skulle komma att avgöras på fronterna i
öster och väster, inte i norr.

Hur desperat den svenska situationen gentemot Hitlertyskland hade varit
under den mörkaste tiden 1940-41 återspeglas i en rapport från USA:s sände-
bud i Stockholm, Herschel Johnson, till State Department den 6 maj 1942.

(Hitler och Per Albin Hansson, Wikipedia).

Enligt en ledande svensk affärsman (troligen Marcus Wallenberg) hade Per
Albin Hansson sagt privat att han under två år hade levt i fruktan för att tys-
karna skulle komma med så hårda krav att den svenska självständigheten helt
skulle försvinna. Om Tyskland skulle sätta kraft bakom orden hade det då varit
230 O m  Sverige och västmakterna 1939-45, se Alf W Johansson i antologin Stormaktstryck och

småstatspolitik , red Stig Ekman (Sthlm 1986), s 71-96.
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fysiskt omöjligt för Sverige att klara sig. Nu hade dock läget förändrats genom
den svenska upprustningen och de tyska motgångarna vilket gjorde att man
inte längre behövde frukta ökade tyska krav: "He is no longer afraid of German
demands nor of Swedish ability to defend herself should demands be made on
her which cannot be granted."231 Det var klara ord, som vittnade om en ökad
svensk beslutsamhet.

Ett annat talande vittnesbörd är den brittiska inställningen till Sverige efter
den tyska ockupationen av Danmark och Norge 1940. Först trodde man i
London att Sverige inte hade några möjligheter att klara sin självständighet när
man var helt inringad av Tyskland och utgick från att "The Swedes have sold their
souls to the Germans". När Charles Hambro, bankir, handelsförhandlare m m,
kom till Stockholm för att diskutera de fortsatta brittisk-svenska relationerna
häpnade han över hur små eftergifter Sverige hade gjort till Tyskland. Efter att
ha sett alla avtalstexter ansåg han att det var "incredible" (otroligt). På brittisk
sida utgick man alltså ifrån att Sverige skulle bli en tysk vasall och helt förlora
sin självständighet. Så var dock ingalunda fallet, vilket man på brittisk sida
(Foreign Office, regeringen, Churchill) noterade med tillfredställelse.232

Sverige hade trots avspärrningen från världshavet fortfarande kvar flera
trumfkort gentemot tyskarna: enigheten inom nationen kring en fortsatt sam-
ling och neutralitet mot det hårda yttre trycket, favören av redan upprättade
krigshandelsavtal med Storbritannien och Tyskland och det militärstrategiska
läget som gjorde att landet låg utanför den direkta kampzonen m m. Även på
tysk sida var man mån om att Sverige bibehöll sin neutralitet.

De tyska transiteringarna

Sverige ingick den 8 juli 1940 ett transiteringsavtal med Tyskland om transpor-
ter genom landet av obeväpnade soldater på permission, till och från Norge (den
s k permittenttrafiken), och om transporter av krigsmateriel inom vissa gränser.
Det var givetvis förödmjukande för Sverige att tvingas ingå ett sådant avtal, men
det var den logiska konsekvensen av att man så länge krigshandlingarna pågick
i Norge (9 april — 9 juni 1940) hade avvisat ett sådant avtal med hänvisning till
att det var en s k "Ehrenstandpunkt". Den argumenteringen gick inte längre
att upprätthålla efter de tyska segrarna i Norge och i Frankrike vid denna tid.
Även Finland ingick på hösten 1940 ett avtal med Tyskland om transiteringar
av trupp till Nordnorge via Finland, men detta avtal var endast känt av delar
av regeringen och inte av riksdagen, har det senare visat sig. Genom detta avtal

231 Foreign Relations of the United States 1942, Vol III, Europe (Washington 1961), s 334.
232 Ibidem„Gunnar Hägglöf, Samtida vittne 1940-45, Sthlm 1973, s 88 f. Om Churchill och

Foreign Office se mina uppsatser om åren 1942-44 i serien om Sverige 1939-45 från MHA
(Red Bo Hugemark m fl).
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kunde tyskarna inför operation Barbarossa stationera crupper på finsk jord inför
anfallet mot Sovjetunionen. Här fanns det alltså en väsentlig skillnad mellan
de två avtalen. Enligt det svensk-tyska avtalet fick ingen beväpnad trupp statio-
neras på svensk jord utan avtalet gällde endast genomtransporter. Sverige höll
alltså igen medan Finland i praktiken öppnade sig för ett direkt samarbete med
tyskarna. Det var en avgörande skillnad mellan de två ländernas politik .233

Den svenska eftergiftspolitiken gentemot Tyskland åren 1940-42 var i sak
begränsad, ja så pass begränsad att de allierade var förvånade när de fick reda
på dess omfattning. Sverige lyckades genom kriget bevara en freds- och neu-
tralitetspolitik, som visserligen naggades i kanten gentemot Tyskland under de
mörka åren 1940-42, men som ändå i stort lyckades och höll landet utanför
kriget och gav andrum för en militär upprustning och tryggandet av folkförsörj-
ningen. I gengäld förblev Norden för tyskarna i stort ett relativt lugnt område
under krigsåren. Man kunde i stort hålla sina ställningar fram till 1944-45.
Annorlunda var läget vid de andra fronterna där svårigheterna bara ökade ju
längre kriget framskred. Mot den bakgrunden blev det snart ett tyskt intresse
att läget inte tillspetsades dramatiskt i Norden. Man var därför i Berlin mycket
angelägen om att Sverige skulle fortsätta sin neutralitetspolitik. Omvänt gällde
för svensk del att storkriget avgjordes på andra fronter och att det därför var ett
svenskt och nordiskt intresse att stabilisera situationen. Om den tyska ockupa-
tionen av Norge och Danmark på sikt kunde avvecklas utan stor blodsutgjutelse
var oerhört mycket vunnet liksom om Finland kunde avsluta sitt s k separat-
krig med Sovjetunionen och få tyskarna att lämna landet. Dit var dock vägen
mycket lång. Avgörande skulle bli storkrigets utveckling.

Att de nordiska länderna hade hamnat i en så utsatt situation under det andra
världskriget, jämfört med världskriget 1914-18, berodde främst på att västmak-
terna och Sovjetunionen inte i tid gick samman för att stoppa Hitlertysklands
aggression och på att Hitler-Stalin-pakten ingicks den 22 augusti 1939 i
Moskva, strax innan krigsutbrottet. Närvaron av två totalitära diktaturer i
Östersjöområdet, vilka tillika var de främsta lantmilitära makterna i Europa,
gjorde läget mycket svårt för de nordiska länderna liksom för de baltiska sta-
terna.

Alliansen mellan Hitler och Stalin blev förödande för Norden och kom att
direkt och indirekt medföra att de nordiska länderna hamnade i olika krigfö-
rande läger, med Sverige som en neutral buffertstat. Detta fick sedan följdverk-
ningar för säkerhetspolitiken i Norden i årtionden. Först nu på 1990-talet kan

233 K  Zetterberg, Den tyska transiteringstrafiken genom Sverige 1940-43, s 97-118, W M
Carlgren 1973, s 183 ffi Stormaktstryck och småstatspolitik , red Stig Ekman ,Sthlm 1986.
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man skönja en viss uppluckring av de nordiska staternas säkerhetspolitiska kurs,
som fotades i krigsårens bittra erfarenheter.

Den svenska efiergifispolitiken gentemot Tyskland under de mörka åren 1940-
42 kan sägas ha omfattat tre områden:

1) Transiteringsavra/er juli 1940 — augusti 1943.
2) Ärliga handelsavtal som gav tyskarna järnmalm, trävaror m m i utbyte

mot energivaror (viktiga varor för den svenska folkförsörjningen och
försvaret som kol och koks), verkstadsprodukter etc

3) En inrikespolitisk anpassning beslutad av regering och riksdag i syfte att
dämpa kritiken mot tyskarna i svensk press m m och för att förbereda
landet inför ett eventuellt krig (säkerhetspolisen, fullmaktslagar m m).

Handelspolitiken gentemot Tyskland blev aldrig någon stor debattfråga under
krigsåren, därför att landet befann sig i ett skruvstäd och var hänvisat till denna
handel för att klara försvaret och försörjningen.Punkterna 1 och 3 blev däremot
mer omdiskuterade och många kritiker menade att man här gick för långt i
fråga om eftergifter och anpassning till Tyskland. Transiteringsavtalet ingicks
i ett uttalat svaghetsläge för Sverige som, illa rustat på sommaren 1940, var
inringat av Tyskland och Sovjetunionen. Maktbalansen i Europa hade nu änd-
rats genom Frankrikes fall i juni 1940. Endast Storbritannien kämpade nu mot
Hitler. I det läget var den svenska statsledningen tvungen att ta ställning till
Tysklands och Sovjetunionens starka dominans i området.

Förutsättningarna för den tidigare balanspolitiken mellan de stridande par-
terna var nu borta för Sverige varför det främst gällde att överleva och vinna
tid. Den svenska neutralitetspolitiken kom nu helt att gå i samlingens tecken.
Samlingen utåt mot det yttre trycket och en fortsatt kamp för nationell själv-
ständighet, fred och neutralitet blev en närmast självklar politik. Uppslutningen
från riksdagen och det svenska folket för denna samlingspolitik var mycket
stor.

I stället för att söka konfrontation valde regering, riksdag och den överväldigande
delen av det svenska folket, att fortsätta samlingspolitiken och att söka överleva
som en fri nation i ett av tyskarna i dagsläget dominerat Nordeuropa. Här var
dock ingalunda sista ordet sagt och kriget kunde utveckla sig i nya riktningar.
Tysklands dominans var visserligen stor, och axeln Tyskland —Sovjetunionen
utgjorde ett dödligt hot för småstaterna i området men detta kunde inte vara
hur länge som helst. Förhoppningarna om västdemokratiernas seger i kriget
var visserligen små i detta läge men för den skull fanns ingen anledning att ge
upp och bli en tysk vasallstat. För det fanns ingen folkopinion. I stället gällde
det att inom de handlingsmarginaler som fanns söka hävda en fortsatt själv-
ständighet.
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Neutraliteten blev i detta läge synonymt med en fredspolitik. Endast genom
att hävda neutraliteten kunde Sverige hålla emot Tyskland. Att vara neutral i
denna extrema situation var dock inte alls detsamma som tidigare. Under det
första världskriget hade man t ex på ett helt annat sätt kunnat balansera mellan
de krigförande parterna. Nu måste man föra en förhandlingspolitik och hindra
att tyskarna sökte tvinga till sig militära baser eller stationerande av militär
trupp på svenskt territorium. Den vägen hade Sovjetunionen slukat de bal-
tiska staterna 1939-1940 och den vägen beträdde Finland gentemot Tyskland
från hösten 1940, mer eller mindre frivilligt, med förödande konsekvenser som
följd. I Sverige fanns det inget underlag för en sådan politik.

Hela tiden var det dock oklart hur långt tyskarna skulle pressa landet i det
nya läget. Så länge Sverige låg utanför den direkta krigszonen, och upprätt-
höll sin handel med Tyskland, borde det gå att föra en uppehållande politik
gentemot Tyskland. I det pressade läget som rådde för landet var det den enda
rimliga vägen. Att öppet söka konfrontation och krig mot Tyskland för demo-
kratin och frihetens principer var i detta läge en omöjlighet. Inte ens Torgny
Segerstedt ville detta. I stället hade det varit en nationell självmordspolitik,
som endast hade medfört ytterligare en av Hitler förödd småstat och med stora
offer för det svenska folket. För Norden hade det dessutom kunnat medföra att
Sovjetunionen passade på att ockupera Finland i enlighet med paktavtalet med
Tyskland.

Den svenska samlingspolitiken under det första världskriget hade endast del-
vis lyckats till följd av försörjningssvårigheter och genom striden om politisk
demokrati, vilka ledde fram till det demokratiska genombrottet 1918-21.
Samlingsregeringen under det andra världskriget lyckades bättre. Nu klarade
man enigheten och folkförsörjningen och kunde satsa stora resurser på att
förstärka det militära försvaret, vilket var helt nödvändigt för att R respekt i
omvärlden och trygga freden och självständigheten. Det var en föga heroisk var-
dagspolitik som dock i det långa loppet var framgångsrik och även tjänade den
nordiska saken. Den svenska militära styrkan mot slutet av kriget (1943-45)
blev dessutom en faktor att räkna med för stormakterna. Den kom att R bety-
delse i efterkrigstiden, inte minst då det gällde att stödja Finland och skapa den
s k nordiska balansen i området, vilket gjorde att Sverige åter nådde det gamla
målet att hålla stormakterna på ett visst avstånd från Norden.

Turbulensen kring de stora tyska segrarna 1940 gjorde att det tog tid för de
svensk-tyska relationerna att stabiliseras. Den nya tyska maktpositionen gjorde
först att en viss anda av defaitism kunde förmärkas inom scats- och utrikesled-
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ningen i Sverige. Snart stod det dock klart att det svenska handlingsutrymmet
visserligen var mer begränsat än tidigare men ingalunda utan möjligheter. Även
på tysk sida insåg man efterhand att svenskarna, i skydd av sin neutralitet och
malmexport, inte skulle bli så lätta att tas med. I stället hamnade man i en
förhandlingspolitik där det blev fråga om ett tagande och ett givande krigsåren
igenom. Detta gällde både krigshandelsavtalen och transiteringarna men även
andra löpande frågor.

Belysande för den svenska säkerhetspolitiken under krigsåren, och då särskilt
åren 1940-42, var att man kände sig mycket hårt trängd av den tyska domi-
nansen i det egna närområdet, vilket gjorde det omöjligt att föra den tidigare
balanspolitiken mellan de krigförande lägren, men att man samtidigt sökte
hålla tyskarna ifrån sig, stärka försvaret och verka till fördel för de nordiska
grannländerna, även om dessa genom krigets växlingar hade hamnat på skilda
sidor i kriget. Ett samtal mellan USA:s minister i Stockholm, Herschel Johnson,
och Erik Boheman, kabinettssekreterare i UD, den 21 februari 1942 är i detta
sammanhang belysande. 234

Det svenska försvaret hade snabbt förstärkts i februari 1942 till följd av
rykten och underrättelser om en kommande tysk attack ("februarikrisen" 1942)
men Boheman ansåg att det inte fanns någon omedelbar fara för detta. En
allierad invasion i Norge skulle däremot ställa saken på sin spets och kunde pro-
vocera Tyskland till en förebyggande aktion mot Sverige. Johnson tog nu upp
kommentarer i den svenska pressen om möjligheterna att landet kunde komma
i krig, vilka enligt Boheman hade diskuterats vid informella möten med chefre-
daktörerna som UD ordnade i Stockholm). Fortsättningen var intressant:

He remarked that Sweden was made neutral by sheer force of circumstan-
ces, that it would be quite impossible to induce Swedish people to fight either
Norway or Finland; that to fight Norway would mean being first joined with
Allies and that to fight Finland would mean being first joined with Germany;
that Sweden could be made to fight either Norway or Finland only by being
attacked herself. Although our conversation was on a most informal and friend-
ly basis Boheman emphatically stated that it was the determination of Swedes
to resist by force any attack on their territory from whatever quarter it came.
He remarked incidentally that according to estimates of Germans themselves,
which were known in Sweden, 35 to 40 divisions are considered the least num-
ber which would be necessary for a successful invasion and occupation of this
country.

Neutraliteten och Norden spelade alltså den helt avgörande rollen i den
svenska politiken och hade, konstaterade den amerikanske ministern, också ett

234 Foreign Relations of the United States 1942, Vol III, s 330.
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Ambassadör Erik Boheman i
Washington 1955 (MHA)

överväldigande starkt stöd av det svenska folket.
Neutraliteten betydde att göra motstånd mot alla
håll och att samtidigt söka hålla storkriget utanför
det nordiska området. Det är möjligt att det kan
kallas en cynisk politik att så långt möjligt söka
skona Norden från kriget med motiveringen att
storkriget ändå avgjordes på de stora huvudfron-
terna. Skulle Tyskland besegras måste det dock ske
på fronterna i öst och väst medan Norden förblev
en sekundär krigsskådeplats. Det olyckliga i situa-
tionen var att Finland hade gått in i sitt fortsätt-
ningskrig med Sovjetunionen, vilket gjorde att de
tyska styrkorna hade fått fotfäste i tre av de nord-
iska länderna (västmakterna kontrollerade i sin
tur Island och den norska exilregeringen fanns i
London). Från svensk synpunkt gällde det därför
att få Finland att vecklas i anständiga former och
helst utan större blodsutgjutelse.

Om Tyskland skulle segra militärt var denna politik givetvis orealistisk,
något man på svensk sida var helt medveten om. Den svenska samlingspoliti-
ken mot omvärlden byggde på den demokratiska värdegemenskapen mellan de
fyra stora riksdagspartierna och på en samverkan mellan regering och folk som
tog sig uttryck i en mycket stark samhällslojalitet och uppslutning kring "den
svenska linjen". Den inre samlingen och neutraliteten blev ett styrkebälte mot
det hårda yttre trycket och något annat realistiskt alternativ fanns inte. En mer
västmaktsvänlig politik hade förlorat sin plattform genom det helt förändrade
läget efter den 9 april 1940 och hänsynen till Finland, och en mer tyskvänlig
politik hade inte heller utsikt till framgång hos folket, inte minst efter tyskarnas
framfart i Danmark och Norge. Till sist återstod endast neutralitetspolitiken
som den samlande politiken mot stormakterna och i ett sönderfallande Norden.
Det fanns givetvis utrymme för nyanser inom ramen för denna neutralitetspo-
litik, som ytterst byggde på att Sverige förfogade över några egna trumfkort,
dvs tyskarnas starka intresse av handeln med Sverige men även den växande
svenska militära styrkan, den industriella kapaciteten och den stora enigheten
och samlingen i landet.

Västmaktshjälp vid en tysk attack mot Sverige våren 1942

USA kom med i det andra världskriget i december 1941. Landets närvaro
började snart märkas även på krigsskådeplatsen i Europa. I samband med den
militärpolitiska krisen i februari 1942, då den svenska politiska och militära led-
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ningen fruktade en tysk attack mot Sverige, kom frågan om möjligheterna att få
hjälp från väst upp på dagordningen. USA:s militärattachéer i Stockholm, med
överste H B Wade11 i spetsen, gjorde våren 1942 på uppdrag av Sumner Welles
i State Department en utredning om vad svenskarna militärt behövde för att
kunna bjuda tyskarna motstånd någon längre tid. I uppdraget ingick även att
analysera Sveriges försörjningsberedskap, den militära upprustningen och viljan
hos statsledningen och befolkningen att försvara sig vid ett tyskt angrepp. I
arbetet samarbetade man med britterna vid legationen i Stockholm. I en utför-
lig rapport, daterad den 2 juli 1942, från Stockholm till State Department, slog
man nu fast följande:

1) Sverige hade sedan krigsutbrottet konsekvent upprepat sin vilja till strikt
neutralitet i stormaktskriget.

2) Ryktena om en allierad krigskampanj i Nordeuropa (invasion i norra
Norge), vilken skulle ställa den svenska neutraliteten på sin spets, hade
vunnit föga tilltro hos ledningen i Stockholm. I stället hade man sett
denna ryktesspridning som en del av det ryska nervkriget mot Sverige
och hade för säkerhets skull höjt sin beredskap i februari 1942 mot befa-
rade tyska luftlandsättningar.

3) Sveriges krigsberedskap hade systematiskt byggts ut på alla områden med
början redan före krigsutbrottet med en rad ekonomiska fullmaktslagar
som riksdagen antog våren 1939. Den militära upprustningen hade
forcerats och riksdagen hade i juni antagit en femårsplan för försvarets
fortsatta utbyggnad. Försvarskostnaderna hade stigit från 258 miljoner
kr 1938/39 till ca 2 000 milj kr för budgetåret 1941/42. Sen krigsut-
brottet hade mer än 6 miljarder kr satsats på försvaret, eller nästan halva
statsbudgeten.

4) Ekonomiskt stod Sverige sedan sommaren 1940 under nästan total
dominans av Tyskland och var för sin handel nästan helt hänvisat till
Tyskland och dess förbundna stater. Sveriges självförsörjning hade dock
ökat på vissa områden.

5) Den svenska motståndsviljan vid en tysk attack mot landet bedömdes
vara hög. Civilförsvaret, hemvärnet och lokalförsvaret hade byggts ut i
stor skala liksom skyddsrum och luftvärnet kring städer och industrier.
Nazisympatisörerna var få och kända och kunde därför snabbt omhän-
dertas vid ett krigsutbrott. Krigsviktig industri hade spritts ut och för-
beredelser hade gjorts för att klara transporterna vid större bombningar.
Femtekolonnverksamhet beräknades snabbt kunna stävjas genom säker-
hetstjänsten och myndigheterna. En stor fördel var härvid befolkningens
homogenitet som gjorde det lätt att skilja ut nazisympatisörer och sabo-
törer.
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6) Diplomatiskt hade Sverige, trots hårt tyskt tryck, interfolierat av tyska
presskampanjer, stått emot Berlin och med undantag för mindre med-
givanden på det ekonomiska området och divisionen Engelbrecht mid-
sommaren 1941 hållit sig inom neutralitetsreglerna enligt den inter-
nationella rätten. ("All appear to have been within the framework of
neutrality under international law.")

7) För Tyskland var handeln med Sverige av största vikt varför landet kunde
förväntas bli lämnat i fred så länge Fälttåget i öster pågick. Detta trots
att Sverige ideologiskt inte hadeanpassat sig och inte hade fallit till föga
för den tyska pressen mot landet: "This will ro resist has been carefully
nurtured by a free press and there is no present reason to believe it will
decline. Swedes have successfully resisted German 'war of nerves' which
seems now to have been abandoned and it is doubtful i f  any further
effort along this line will be effective."

Vad slutligen gällde de akuta svenska behoven av militär hjälp från väst hade det
varit svårt att få fram uppgifter från den svenska försvarsstaben. Detta berodde
på att den svenska regeringen i det politiska läget inte ville sanktionera närmare
sonderingar med västmakterna. Marinattach61 W L Heiberg hade dock vid
samtal med en officer vid marinstaben fått fram ett behov av 500 jaktplan,
500 bombplan och 50 jagare. Heibergs egen åsikt var att Sverige vid en attack
omedelbart behövde 500 jaktplan, 300 bombplan, 15 jagare och 35 motortor-
pedbåtar.

Den amerikanska bedömningen av Sverige hade samordnats med den brit-
tiska. Britterna i Stockholm hade länge följt den svenska utvecklingen inkl de
tyska transiteringarna och malmexporten. Ministern, Victor Mallet, hade en
klar uppfattning om det svåra läget landet hade hamnat i efter den tyska inring-
ningen och försvarade ofta den svenska regeringens politik i rapporterna till
London. I januari 1942 föreslog han t ex utrikesminister Eden att den brit-
tiska regeringen skulle uttala att den inte hade för avsikt att gå till offensiv i
Skandinavien och att Sovjetunionen borde pressas att göra ett liknande utta-
lande, vilket skulle öka sympatierna för västdemokratierna hos den svenska opi-
nionen. Mallet ville stoppa ryktesfloden om ett allierat företag i norr i syfte att
öppna en ny krigsskådeplats mot tyskarna. Han blev dock inte bönhörd.235

Men ryktena fortsatte. Den 17 januari träffade USA:s minister i Stockholm,
Herschel Johnson, Per Albin Hansson, som efter sin tid i London som utrikes-
korrespondent för Social-Demokraten under första världskriget, talade engelska
väl. Hansson betonade nu särskilt de stora svårigheter Sverige hade med bränsle

235 Foreign Relations of the United States 1942, Vol III, s 326 f.
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och gummi för sitt försvar. Även från svensk militär sida framfördes dessa öns-
kemål. Kommendör Erik öberg, chef för Sjökrigshögskolan, hade t ex sagt
Johnson att situationen var kritisk för flottan och flygvapnet i dessa hänseen-
den. Västmakterna kunde lätta situationen genom ökad import via lejdtrafiken
till Göteborg. Argumenteringen var nu mycket tydlig för de allierade: "Sverige
gör oerhörda insatser för att bygga upp sina väpnade styrkor i syfte att göra
varje angrepp mot landet förödande och kostsamt för angriparen". Ett liknande
budskap framförde Erik Boheman i ett samtal med Johnson den 21 februari.
Han var samtidigt kritisk över de brittiska kommandoraiderna längs den norska
kusten, som han ansåg inte betydde någonting för den allierade saken, men
ökade krigsryktena i Skandinavien och alarmerade tyskarna. Enligt Boheman
hade svenskarna kommit över information om att man på tysk sida ansåg att det
krävdes minst 35-40 divisioner för att lyckas invadera och ockupera Sverige.236
Det var talande siffror, som gjorde att man på svensk sida förstod att Tyskland
sannolikt ville undvika ett angrepp på Sverige, vars militära styrka växte för
varje månad.

En svensk motvikt: forcering av tyska telegram

Intressant är att delar av den svenska regeringen, UD och militärledningen, d v s
endast en liten krets inom den säkerhetspolitiska eliten, hade tillgång till löpan-
de tyska analyser av kriget och synen på Sverige. Det var möjligt sedan svensk-
arna 1940 lyckats forcera de tyska chiffertelegrammen (Enigma) över Sverige
genom ett ensamt matematikgeni, professor Arne Beurling, vid Uppsala univer-
sitet och genom en omfattande avlyssningsverksamhet (det blivande FRA). Det
gav Sverige strategiska fördelar åren 1940-42 av oskattbart värde. Sverige hade
även goda informationskällor i Berlin, se vidare K R Böhme, Kryptosektion IV,
Försvarsstaben läser hemliga tyska telegram 1941-41, Ersatz, Sthlm 2006.

Det bör understrykas att både de amerikanska och brittiska ministrarna
i Stockholm stödde den svenska politiken, som de ansåg låg i de allierades
intresse. De gav även stöd till svenska vädjanden om hjälp från västmakterna
för att kunna hålla beredskapen uppe hos främst flyget och flottan. Medan utri-
kesminister Giinther främst höll i förbindelserna med tyskarna så skötte Erik
Boheman västmakterna. Att även statsministern engagerades i västkontakterna
visade vilken vikt den svenska regeringen nu gav möjligheterna till stöd från
väst. Utan denna skulle den svenska krigsmakten riskera att bli stillastående i
vitala delar och sakna flygstöd vid ett krig mot Tyskland.

2% Ibidem s 329 f
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Hela den allierade bedömningen av Sverige var i grunden positiv. Detta
tycks idag vara okänt för dagens kritiker av den förda svenska politiken under
andra världskriget, som ofta har en mycket skev bild av politiken och skeendet
och dålig kunskap. USA och Storbritannien såg Sverige som en neutral ö i det
tyska maktområdet och som en tillgång för västdemokratierna och de nordiska
länderna som en tillflyktsort och för humanitär hjälp. Dessutom såg man i sina
analyser Sverige som ett potentiellt hot i den tyska nordflanken ju mer den
svenska upprustningen växte och landets ekonomiska styrka ökade.

Detta är en helt annan bild av den svenska politiken under de mörka åren
1940-42 än vad dess kritiker, och då särskilt journalisten Maria-Pia Boethius
har utvecklat i sin pamflett "Heder och samvete.1Sthlm 1991, 2003). Skulle
Sverige verkligen fört en "långtgående anpassningspolitik" och kapitulerat för
det tyska trycket och den nazistiska ideologin, hade bilden varit en annan.237

Sverige gjorde i stort vad man kunde far att bjuda motstånd mot det
hårda tyska trycket mot landet efter den 9 april 1940 och fram till Stalingrad
1943, då den tyska stjärnan definitivt dalade. Det tyska trycket mot Sverige
var politiskt, ekonomiskt och ideologiskt.("Nervkriget"). Ideologiskt avvisades
nazismen mycket klart av det svenska folket och dess regering. Politiskt lyckades
regeringen med stöd av en skicklig diplomati begränsa eftergifterna så långt att
de allierade var förvånade, medan Sverige ekonomiskt inte hade något val utan
tvingades in i ett ökat beroende av handeln med tyskarna. (Även här hade man
dock viss framgång genom att avvärja tyska krav på krediter, som i praktiken var
en utplundring av andra länder).

Självfallet var järnmalmsexporten ett moraliskt dilemma och en indirekt hjälp
åt Hitlertyskland, men här var man dels bunden av krigshandelsavtalen från
1939, vilka hade accepterats även av britterna, dels befann man sig i ett tvångs-
läge utan egentliga alternativ. Hade man avbrutit handeln med Tyskland hade
landet blivit ett lätt byte för en tysk attack, som hade kommit som ett brev på
posten, och man hade inte kunnat klara fortsatt upprustning och folkförsörj-

237 Maria-Pia Boethius, Heder och samvete, Sverige och andra världskriget (1991, ny upplaga
2003) är en anklagelseskrift med ert långt "syndaregister" över svenska eftergifter till Tyskland.
Boken är ensidig, tendentiös och fylld med konstiga perspektiv och tolkningar. Grundfelet
är art MB inte inser Sveriges extrema, omringade militärstrategiska läge i förhållande till
Tyskland under de mörka åren, varför Sverige tvingades föra en förhandlingspolitik inom
snäva marginaler. MB utgår från konspirationsteorin att samlingsregeringen kom till för att
tysta "folkets opposition" (s 14 f) och inser inte att dess politik hade stöd av nästan hela det
svenska folket, inkl de fyra stora riksdagspartierna. Hon hävdar även att den kritiska histo-
rieforskningen, inkl projektet SUAV, enbart gått statsmaktens ärenden (s 10 0. Påståendena
är groteska och talar för sig själva. MB är förvisso en "djävulens advokat" (s 10) men ingen
kritisk forskare. Hon förstår inte att samlingsregeringens huvuduppgift var att skydda folket
och freden (ansvarsetik), det var en lång säkerhetspolitisk linje för Sverige.

151



Konsten att överleva

ving. Dessutom hade Tyskland genom sina erövringar från sommaren 1940 i
praktiken tillgång till den malm man behövde. (Frankrike, Sovjetunionen m fl
länder, Sveriges betydelse minskade alltså). Hotet att spränga malmgruvorna
och sabotera verksamheten fanns från svensk sida redan under det finska vin-
terkriget 1939/40, och fanns sedan med i bilden för resten av kriget. Denna
faktor hade sannolikt en viss återhållande effekt på Berlin. Tyskarnas militära
erfarenheter i Nordnorge 1940 och vid den finska nordfronten 1941-44 var
dessutom dåliga och visade att svenskarna vid en krigföring uppe i norr skulle
ha en rad fördelar på sin sida.

Men borde inte den svenska regeringen ha tagit risken av ett krig och redan
1941-42 avbrutit malmexporten och sagt upp det tyska transiteringsavtalet?
Tog man hänsyn till det faktiska läget och de militära styrkeförhållandena blev
svaret ett klart nej, ägnade man sig åt politiskt önsketänkande kunde svaret
möjligen bli ja, men då måste man vara bra naiv också. Sanningen var att de
allierade 1941-1942 inte hade möjligheter att hjälpa Sverige i någon större
utsträckning vid en tysk attack. Man var fullt upptagen vid vacklande fronter
på andra håll och tyskarna höll Norden i ett militärpolitiskt järngrepp.

Samtidigt var Sverige och Tyskland ekonomiskt beroende av varandra.
Det gav Sverige andrum och möjligheter att klara sin försörjning och militära
upprustning, trots att landet var omringat och utgjorde en isolerad neutral ö
i det storryska livsrummet. Att Sverige tog denna chans, och samtidigt kunde
arbeta för sina nordiska grannländer, var den enda realistiska vägen. Enligt min
mening var det även det moraliskt enda rimliga handlingssättet, vilket gjorde
att Norden delvis skonades från den mest förödande världsbranden och även
gjorde att den svenska styrkan växte för varje krigsår. Detta var av stor betydelse
mot slutet av kriget, dels för den humanitära hjälpen till grannländerna, dels för
möjligheterna art ingripa om slutskedet av kriget i Norden skulle bli tragiskt.

Att i stället kasta sig ut i ett huvudlöst krig mot världens starkaste militärstat
hade varit dåraktigt. Den valda vägen var inte heroisk men ändå hedervärd. Den
svenska politiken baserades på omsorg om det svenska folket (ansvarsetik) och
var även inriktad på att Sverige och Norden skulle överleva världsbranden utan
alltför stor förödelse.

Den svenska regeringen och det svenska folket varken kunde eller ville leka
"världssamvete" mot Hitlertyskland under det andra världskrigets mörkaste
år. Man hade hamnat i ett politiskt och strategiskt tvångsläge som gjorde att
man i skydd av fortsatt handel och neutralitet sökte vinna tid för att klara
sin försörjning och upprustningen. Samma var förhållandet i kriget mellan de
allierade stormakterna och Tyskland, där Sverige med sin alliansfrihet ville stå
utanför. Att Sverige och Schweiz, ensamma inom det av tyskarna dominerade
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Europa, ändå lyckades bevara sin fred, frihet och självständighet var både märk-
ligt och skickligt. Neutraliteten hade visserligen ett pris i form av ekonomiska
och politiska eftergifter, men dessa blev aldrig så långtgående att de hotade den
nationella självständigheten. För både Sverige och Schweiz samverkade en rad
faktorer till stöd för neutralitetspolitiken, en nationell enighet och samling,
en skicklig diplomati, handeln och den militära upprustningen som gjorde att
priset för en tysk ockupation hela tiden ökade.238

De svenska politiska eftergifterna gentemot Tyskland under de första krigsåren
symboliserades främst av transiteringsavtalet, medan krigshandeln i den svenska
opinionen mer sågs som en fortsättning på den tidigare svensk-tyska handeln
och man endast kunde beklaga att västhandeln till stor del var avskuren efter
Skageracksspärren den 9 april 1940. Den inrikespolitiska anpassningen, med
tryckfrihetsinskränkningar, vilande partiförbud, säkerhetstjänsten m m, upp-
rörde opinionen betydligt mer, men var endast till en viss del eftergifter gente-
mot Tyskland. Till stor del var de ett uttryck för samlingspolitiken enligt vilken
nazisterna och kommunisterna måste bevakas så att de inte fick någon chans att
bli femtekolonnare om Sverige kom i krig med Tyskland eller Sovjetunionen.
Åtgärderna mot de demokratiska krafterna, främst tidningsbeslag mot GHT,
Trots Allt m fl tidningar, bevakningen av de s k kämpande demokraterna m m,
ansågs dock av många vara alltför långtgående samtidigt som det i debatt och
politik ändå i stort rådde enighet om att det var nödvändigt att dämpa kritiken
och kommentarerna om Tyskland för att vinna tid och ge tyskarna färre motiv
att överfalla Sverige. Om dessa eftergifter var värda priset kan man fortfarande
diskutera länge om.

Det svenska Gallupinstitutet ställde i april 1945 till ett urval frågan "Vad
tror Ni det beror på, att Sverige hittills sluppit kriget?"

Det svar man fick visade följande fördelning:
Regeringen och dess politik: 50 procent;
De krigförandes intresse, det geografiska läget: 18 procent;
Slumpen, turen: 11 procent;
Kungen: 8 procent;
Vår försvarsberedskap: 7 procent;
Guds ingripande: 6 procent;
Andra förklaringar: 8 procent samt
Vet inte: 18 procent.
(Källa Gallup och den svenska väljarkåren, Uppsala 1950, s 231)
Förtroendet för statsledningen och dess politik hade alltså varit högt och

238 O m  Schweiz, se Edgar Bonjour, Geschichte der Schweizerischen Neutralität, Band VI, 1939-
45 (Basel 1970) .Se även Schwedische und schweizerische Neutralität im Zweiten Weltkrieg 1
herausgegeben von Rudolf L. Bindschedler , Wilhelm Carlgren, Sten Carlsson, Basel 1985.
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statsminister Per Albin Hansson och kungen, Gustav V, hade uppnått en säl-
Ian nådd popularitet vid denna tid. Gud, kungen och försvaret hade klart lägre
siffror än regeringen, vilket visade det svenska folkets skepsis till dessa andliga
och världsliga makter som fredsgaranter, medan man främst litade till samlings-
regeringen.

Jag låter till sist två starkt provästliga röster komma till tals om den svenska poli-
tiken under krigsåren, nämligen Torgny Segerstedt, symbolen för det andliga
motståndet mot Hitlertyskland, och den brittiske pressattachén vid legationen
i Stockholm under kriget, Peter Tennant. Torgny Segerstedt skrev följande i
GHT den 7 maj 1941 om Sverige och Norden: "Sverige vidhåller och måste
i nuvarande situation vidhålla sin neutralitet. Norges frihet är visserligen en
förutsättning för vår trygghet, för vår tillvaro som självständigt rike. Som läget
nu en gång blivit, äro vi hänvisade till att avvakta händelsernas gång. Norge
befinner sig i krig med Tyskland och landets lagliga regering ämnar icke ned-
lägga vapnen förrän landet befriats från inkräktarna. Konsekvensen härav är,
att Sverige under inga omständigheter kan tänkas ansluta sig till någon makt-
grupp, med vilken Norge befinner sig i krig. Den saken kan lika litet dryftas,
som vår föresats att försvara oss mot varje angripare. Båda teserna ha axiomets
karaktär.

En ärlig och fast neutralitet är den linje, vi måste följa. Här finns intet val.
Endast våld kan tvinga oss att övergiva vår neutrala kurs för att i slikt fall strida
för vår frihet och rätt. Det är utan minsta tvivel den hållning, som svenska fol-
ket godkänner och gillar. De som stupat i nervkriget, till dem kan ingen hänsyn
tagas. De som ängsligt spörja vad som lönar sig och redan genom sin fråga röja,
att de icke förstå något av de andliga värden, som med ett missvisande ord
nämnes imponderabilia, de äga ingen talan. Den är deras, som äro besjälade av
folklig livsvilja. De krafter, vilka bestämma folkens öden, verka nere på djupen.
Vågsvallet på ytan kan synas väldigt, när stormen tornar upp vågorna. När
vinden åter mojnat av, stå klipphällarna där alltjämt på vakt och strömmarna
gå som förut. Det är icke tillfälligheter som bestämma det historiska skeendet.
Der som synes ske är icke det som verkligen sker. En stormvåg kan rulla fram
än så mäktig; dess kraft brytes rätt snart."

Den brittiske diplomaten, Secret Serviceagenten mm, pressrådet Peter Tennant
skriver i sina mycket läsvärda memoarer, Vid sidan av kriget, Diplomat i Sverige
1939-45 (Sthlm 1989) följande (s 304): "Den svenska neutraliteten var en över-
levnadsmetod som med framgång utövades av en liten kader av ytterst kompe-
tenta ämbetsmän och två bröder och bankmän (Jakob och Marcus Wallenberg)
som framgångsrikt motstod varje försök av de krigförande att få med dem i
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kriget på sin sida. Churchill påpekade för Boheman att det vore fördelaktigt att
sluta sig till de allierade under krigets sista stadium, men Boheman genmälde
att Sverige skulle kunna spela en viktigare roll genom att bidra till att läka såren
efter ockupation och skräckvälde i grannländerna och andra länder när kriget
var över. Den rollen spelade också Sverige med glans.

Sveriges roll under andra världskriget var däremot mindre ärofull, även om
den svenska neutraliteten innebar en fördel för både de allierade och nazisterna,
eftersom den erbjöd ett nyckelhål, där man kunde kika in på det som pågick på
andra sidan. Vi kunde också den vägen ge den hjälp vi förmådde till motståndet
mot de tyska ockupanterna. Sverige fick sannerligen under en tid lida för sin
politik under kriget och fick spela en andraplansroll i internationella rådslag.
Men för dem av oss på den allierade sidan som bodde i Sverige under kriget,
ett Sverige där tyskarna hade kommit längre än vi med sina förberedelser för
undergrävande verksamhet och propaganda, var det en stor tillfredsställelse att
se att alla dessa illasinnade planer gick om intet och att det fria ordet och den
parlamentariska demokratin segrade. Vår verksamhet bidrog i inte ringa mån
till att bygga upp en motståndsanda mot den nazistiska dominansen."

Till sist en avslutande kommentar. Den svenska regeringen tog under krigsåren
1939-1945 i första hand fasta på ansvaret att skydda det egna landet och
befolkningen och att hålla landet utanför kriget. Samlingsregeringen följde
här i första hand en ansvarsetisk linje gentemot det egna folket under krigstid;
det bör tydligt understrykas. Detta mål nåddes. Sverige var det enda landet i
Nordeuropa och Östersjöområdet som inte drogs in i kriget.

Att regeringen med ett brett stöd av riksdagen och det svenska folket valde
en försiktig och mycket pragmatisk neutralitetspolitik var inte förvånande. Så
hade skett redan under det första världskriget. Uppslutningen kring den natio-
nella samlingen, neutraliteten, försvaret och folkförsörjningen var stor och mas-
siv i Sverige under krigsåren. Det var ett nationellt styrkebälte. Denna småstats-
realistiska säkerhetspolitik lyckades men betydde också att Sverige, statsmakterna
och folket, undvek att tydligt ta ställning mellan de krigförande makterna eller
i kampen mellan demokrati och diktatur. De västdemokratiska sympatierna
var dock stora i Sverige medan sympatierna för nazismen och kommunismen,
Tyskland och Sovjetunionen, var relativt få om man ser till det svenska folket
i sin helhet.

Den svenska politiken under krigsåren 1939-45 var förvisso realpolitisk och
utnyttjade maximalt Sveriges strategiska läge mellan de krigförande. Den var
skickligt förd och genom neutralitetspolitiken skyddade regeringen landet och
folket från ett förödande storkrig; det var mycket nog.
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KENT ZETTERBERG (Recension i  Vårt Försvar 2007 nr 1, Allmänna
Försvarsföreningen)

Henrik Arnstad, Spelaren Christian Gunther, Sverige under andra världskri-
get, En biografi, W&W, Sthlm 2006, 520 sid.

Denna biografi om Sveriges utrikesminister 1939-45 har förnyat debatten om
den svenska politiken under det andra världskriget. Arnstad har även väckt
stark kritik i Finland genom sin debattartikel "Finlands sak var inte vår" (DN
16.9.06), i vilken han hävdar att Finland var den enda demokratin som frivilligt
anslöt sig till Nazityskland under kriget och även ifrågasätter "vår glorifiering
av Finland. " Finlands förre ambassadör i Stockholm, nu statssekreterare Pertti
Torstilla, tog i Krigsvetenskapsakademin den 13 november på Börshuset upp
Arnstads artikel. Han bemötte den i skarpa ordalag och ansåg att Arnstad fram-
fört en ohistorisk tolkning och inte hade förstått Finlands tvångsläge. Torstilla
ansåg — i likhet med Göran Persson f ö — att när Finlands arme sommaren 1944
stoppade Röda Arm61 bidrog man till att rädda Nordens frihet under efter-
krigstiden, och gav Sverige ett gynnsammare säkerhetspolitiskt läge.

Boken om Christian Gunther är resultatet av elva års arbete och forskningar.
Arnstad är journalist med historisk skolning, och skriver med intensitet. Hans
bok gapar dock över mycket, har metodiska brister och saknar notapparat och
referenser. Fördelen med journalister som skriver historia är att de vågar ta upp
kontroversiella ämnen och vågar göra djärva tolkningar, nackdelen är att man
lätt hamnar i sensationer och överdrifter.
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Maria-Pia Bath ius  bok
"Heder och samvete" (1991)
inledde ett skede med en kritisk
omprövning. Hennes bok var
medvetet ensidig och en moralisk
kritik av Sveriges väg 1939-45.
Arnstad följer samma moraliska
linje, men är kunnigare och mer
historiskt skolad.

Han nyanserar efterhand sin
egen syn på den svenska politi-
ken och på Gunther, som till
sist framstår som "syndabock"

u-ratKES- f ö r  samlingsregeringen och Perfrt imisTfie
G ijATHk92 /  A l b i n  Hansson (s). Det är slut-

• 4  I  p u n k t e n  på en elva års intellek-
tuell resa med Gunther i bagaget,
en utveckling och fördjupning
jag tycker hedrar Arnstad.

Själv har jag forskat på området i 35 år, men har ändå ibland svårt att följa
linjerna i snårskogen genom bokens brist på referenser. Ämnet är krävande och
svårt. Själv hänvisar Arnstad till sin blogg, men det håller ej. Det hade varit
bättre med referenser i boken.

Det är en intressant men ojämn bok. Arnstad är mer allsidig och klart
bättre än den ensidiga Maria-Pia Boahius. Boken är en aktuell översikt och
diskussion av forskningen och litteraturen, spetsad med kritiska tolkningar. Till
förtjänsterna hör att Arnstad som en spårhund lyfter fram nyheter och svåråt-
komliga texter och håller en röd tråd i framställningen. Han visar även en god
förmåga att hantera det komplexa temat svensk säkerhetspolitik (neutralitet,
nationell samling, krigshandel, transiteringar, balanspolitik, rustningar). Det är
ett minerat fält som jag har sett många gå vilse i, men där Arnstad visar en god
orienteringsförmåga. Att förlaget har valt att satsa på en säljande framtoning
får man ha överseende med. "Spelaren Gunther" och Sveriges öde i det andra
världskriget lockar, inte minst som Nazityskland, Hitler och Finland utgör
inslag i den kryddstarka anrättningen.

Utrikesminister Christian Gunther (SPA)

Boken är bäst och mest genomarbetad under de första 250 sidorna med åren
1939-42 i fokus. Därefter blir den mer förströdd under de sista krigsåren även
om Arnstad tydligt lyfter fram Gönthers och regeringens politik för de nordis-
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ka grannländerna och flyktingarna, inklusive judarna.(Sverige har aldrig under
1900-talet tagit emot så många flyktingar, nota bene.)

Arnstad är mycket kritisk mot GUnthers ryskvänliga politik under åren
december 1939-1941/42. Han hävdar att Gunther drev en egen politik bakom
ryggen på Per Albin Hansson och regeringen och var beredd att gå tyskarna
till mötes våren — sommaren 1941 inför Operation Barbarossa. Han påstår att
Gunther vid flera tillfällen ljög för sin regering om transiteringar till Tyskland
från Norge och Finland, bl a om en SS-bataljon 1940, och smärre transpor-
ter av militär personal och krigsmateriel. I något fall kan detta ha varit
men i stort anser jag att tolkningen är överdriven. Sverige och Tyskland hade
under tiden juli 1940—augusti 1943 ett ramavtal där UD och Gunther skötte de
löpande ärendena och självständigt bedömde vilka större frågor som skulle tas
upp i regeringen. Möjligen kan man tala om "vita lögner" i ett antal gränsfall,
där regeringen ändå i efterhand fick veta det mesta.

Arnstad ser Gänther som en säkerhetsrisk för Sverige i maj 1941 då han avslö-
jade den tyske militärattachén Rössings (i Helsingfors) hemliga uppgifter om
Barbarossa. Resonemanget är långsökt och Arnstad tycks inte ha förstått dip-
lomatins och förvarningens spelregler, som i vissa lägen tillåter ryktesspridning
och avslöjanden, bara de hålls internt. Effekten av affären Rössing blev att en
underrättelsekälla tystades, men Sverige visste ändå nästan allt om Barbarossa
(Se K R Böhme, Kryposektion IV, Sthlm 2006). Min tolkning är en annan
— Gunthers mål var att få Finland att avstå från att sluta upp i kriget mot
Sovjetunionen på tysk sida och affären Rössing var en signal. Arnstad hävdar
att Gunther i mars 1941 agerade så att Sverige försvann ur den tyska krigspla-
neringen mot Sovjetunionen men att hans agerande i maj—juni gjorde att saken
ändrades. Nyckeln är mötet den 24 maj med Hitlers sändebud Karl Schnurre,
vilket återberättas av tyske militärattachén von Uthmann i ett brev. I detta sägs
att Sverige skall ge understöd till Tyskland, att man hoppas att Tyskland skyd-
dar Finland, att Sverige önskar en tysk seger i kriget samt att Sverige är berett
att sluta "ett militärfördrag med Tyskland". Alf W Johansson tonade i en analys
ned betydelsen av brevet. Arnstad gör en annan tolkning och anser att det är en
sensation. Jag har kvar min kopia av Uthmanns korrespondens och kan inte se
att det är någon större sensation, insatt i den dåtida kontexten. Gunther agerar
även här i linje med regeringens huvudlinje att hålla landet utanför kriget, act
skydda Finland och att söka bevara handlingsfrihet mot Tyskland.

Militärfördrag syftar på transiteringar till Finlands hjälp i krig. Det ledde
till medgivandet av transporten av Division Engelbrecht från Oslo genom
Sverige till finska gränsen efter den s k midsommarkrisen 1941, som splittrade
både regeringen och riksdagen. En majoritet socialdemokrater men Per Albin
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Hansson, kungen och Ganther agerade för ett ja, vilket blev beslutet då man
ville ha nationell samling utåt och det inte gick att enas kring nej. I gengäld fick
nejsidan in en reservation om "en engångseftergift", vilket stoppade en ny tysk
begäran längre fram. Dessutom hade ÖB Thörnell tryckt på om svensk militär
hjälp till Finland i ett krig och hade även talat om svenska frivilliga officerare
på tysk sida, vilket dock samlingsregeringen stoppade när frågan längre fram
kom upp.

Det var denna typ av frågor man diskuterade i maj —juni 1941; inte någon
allians mellan Sverige och Tyskland men däremot insatser för Finland, även
militära. Sådan är min tolkning. Det är inte konstigt att Gunther diskuterade
dessa frågor med de tyska sändebuden i Stockholm; det var i stället hans skyl-
dighet att sondera handlingsmöjligheterna för Sverige vid ett storkrig i öster.
Han gick inte bakom ryggen på sin regering; allt talar i stället för att den föga
handlingskraftige utrikesministern (även svag kroppsligen) hade Per Albin
Hanssons och regeringens fulla stöd ("Håll tyskarna på gott humör"). För reger-
ingen var det bekvämt att skjuta fram den opolitiske utrikesministern i dessa
kontroversiella frågor. Någon allians med Tyskland var det inte tal om utan
sonderingar om hur långt Sverige skulle gå i sina svensk-finsk- tyska kontakter
beroende på hur ett storkrig i öster skulle utveckla sig. I det läget var det en
nationell tillgång för Sverige att kungen, ÖB, Gunther och en rad diplomater,
politiker och militärer skickligt skötte kontakterna med Tyskland och Finland i
skydd av den väpnade neutraliteten. Det gav Sverige en viss handlingsfrihet i ett
sällsynt pressat läge där Sverige stod omringat av Tyskland och Sovjetunionen
sedan våren 1940. Men om detta vet vi intet. Jag anser att det var regeringens
främsta plikt att skydda det egna landet och befolkningen. Andra grupper fick
stå för den moraliska kritiken av de krigförande och då särskilt Hitlertyskland
och Stalins Sovjetunionen. Sverige behövde både den nationella samlingen och
kritikerna av typen Torgny Segerstedt och Ture Nerman. Sen är det en annan
sak hur långt regeringen skulle ha gått i eftergifter till Tyskland vid en snabb
tysk seger i öster. Troligen hade samlingsregeringen spruckit och mer tyskvän-
liga element hade fått ta över.

"Freden, neutraliteten och Per Albin" var heliga efter kriget och kritiken
1945-47 för eftergifterna åt Tyskland 1940-42 kom på ett märkligt sett att
inrikta sig på diplomaterna, militären och näringslivet, som helt agerade inom
regeringens och riksdagens politik. Politikerna gick fria i stort — man behärs-
kade ju även pressen, vilket var effektivt — medan "tysklandsexperterna" var ett
tacksamt mål som syndabockar.

Allt talar för att Gunther var mycket lojal ti l l statsminister Per Albin
Hansson och hela tiden hade regeringens stöd. Det kastar i sin tur en skugga
över regeringen, riksdagen och de politiska partierna. Man ville till varje pris
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hålla sig utanför kriget och endast ett anfall utifrån kunde bryta den svenska
neutraliteten. Sverige lyckades åren 1940-42/43 föra en förhandlingspolitik
med Tyskland, bestående av både motstånd och eftergifter. Någon ensidig
svensk eftergiftspolitik var det inte utan tyskarna var tvärtom förargade över
den svenska motspänstigheten och oviljan att politiskt samarbeta med det
segerrika Tyskland.

Det bör observeras att det hela tiden var Gunther som skötte kontakterna
diplomatiskt med Tyskland (de allierade togs om hand av andra, bl a Boheman
och Hägglöf) — och det var denne som ofta svarade nekande på tyska framstö-
tar- om handelskrediter, Antikominternpakten, transiteringar etc och det var
även samme Gunther som kritiserade den tyska framfarten i Norge, mot judar
och flyktingar mm.

Detta är en annan bild av Gunther, som sällan lyfts fram, men som kan
studeras i standardverket "Sveriges utrikespolitik 1939-45" (Sthlm 1973), skri-
ven av vår främste kännare på området, Wilhelm Carigren. Jag rekommende-
rar även Krister Wahlbäcks insiktsfulla uppsats om Gunther i (Red) Arthis-
Leifland, Svenska diplomatprofiler, 2001.

Själv var Gunther en lågmäld och anspråkslös person som efter kriget mer
eller mindre gick i inre exil. Så hedrade Sverige till sist den utrikesminister som
sannolikt har betytt mest för Sveriges fred under 1900-talet. Hans livs stora
insats var krigsåren då han hjälpte regeringen att undvika en katastrof med
Tyskland. En del av hans manövrar i diplomatin 1940-42 tål förvisso att kri-
tiseras, men mera bör han hedras ändå. ("Man vänder inte ett regalskepp som
Sverige på en femöring" är ett av hans klassiska uttryck, det tål att begrunda ).

Hela tiden bör man ha klart för sig att det rörde sig en iskall svensk realpolitik
1939-45 för att överleva och vinna tid för Sverige i hopp om västmakternas
seger i kriget. "Spelaren"Christian Gunther och Per Albin Hansson var här ett
radarpar som samarbetade väl och klarade regalskeppet i hamn från världskri-
gets stormar. Per Albin höll på sin trogne Gunther och behöll honom till krigets
slut. Det är talande. Ödet ville att Per Albin blev en politisk ikon och kunde
fortsätta Sveriges traditionella alliansfria politik med en ny (s)-regering som-
maren 1945 medan Gunther avgick och försvann till skuggorna.

Det är tacksamt att Henrik Arnstad genom sin digra och spännande bok har
återuppväckt Gunther från skuggorna och har kunnat kasta sitt växlande ljus
över denna gestalt ur det förgångna. Hans analys av svensk politik under krigs-
åren är dessutom uppfriskande, även om jag inte delar hans bedömning på
viktiga fält.

Kent Zetterberg, Professor vid Försvarshögskolan, CMHA.
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Sverige på världsarenan
— Några linjer i den svenska säkerhetspolitiken och synen på det
internationella systemet 1919 — 1975 och vägen mot den aktiva
svenska utrikespolitiken ( Branting-Unc161-Palmelinjen).

En ny världsbild formas

En ny världsbild och syn på utrikespolitiken och det internationella systemet
formades under och efter det första världskriget. Det förödande storkriget i
Europa 1914-18 visade att maktbalanssystemet mellan stormakterna, som hade
varat sedan Wienkongressen 1814-15, i längden inte fungerade. Den militär-
tekniska utvecklingen, massarm&rna, järnvägarna, imperialismen och kampen
om marknaderna, samt de gamla kejsardömenas rivalitet med sina självhärs-
karsystem, medförde att stormakternas rustningar forcerades från 1890-talet
och framåt. Resultatet blev till sist en politisk och militär urladdning genom
storkriget 1914.

Den gamla världen gick under 1914 och 1900-talet blev "Katastrofernas
århundrade" (Eric Hobsbawns beteckning). Den stora urladdningen inleddes
med storkriget 1914-18 och fick sin tragiska fortsättning i det andra världskriget
och därefter i det kalla kriget 1947-1990 med hotet om Mänsklighetens utplå-
ning i kärnvapenkrigets Harmageddon. (Den totala Förintelsen). I detta väldiga
historiska skede var stormakterna dominerande och pådrivande i utvecklingen,
men demokratiska småstater som det alliansfria Sverige saknade inte betydelse,
inte minst i fråga om opinionsbildning på det internationella planet för fred,
kollektiv säkerhet, social utveckling och mellanfolkligt samarbete.
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Svensk alliansfrihet en lång linje
Den svenska alliansfria politiken formades under Karl XIV Johans dagar (kung
1818-1844) som en balanspolitik mellan västmakterna och Ryssland. Genom
den svensk-norska unionen 1814-1905 och skandinavismen som politisk i&
kom Sveriges säkerhetspolitiska tyngdpunkt att flyttas västerut. Geostrategiskt
hade Sverige nu en skyddad position vid Östersjön med en klarare anknytning
än tidigare till Västeuropa. Detta var en stor säkerhetspolitisk fördel som de
svenska regeringarna 1815 — idag (nu genom EU) har kunnat utnyttja för att
skapa handlingsfrihet, manöverutrymme och för att bevara svensk självständig-
het och freden.

Den stora omdaningsperioden 1911-1921

Genombrottet för den politiska demokratin, åren 1917-21, kom sent i Sverige
jämfört med Västvärlden i stort. Sverige höll på att bli indraget i stormakts-
kriget 1914-15, men nationen var splittrad och regering och riksdag valde att
fortsätta den alliansfria politiken. Sympatierna för Tyskland var stora inom en
stor del av borgerligheten, särskilt högern, medan sympatierna för västmakterna
(Ententen) övervägde inom "vänstern", d v s socialdemokraterna och en stor
del av det liberala lägret. Aktivismen för Tysklands sak blommade i Sverige
1914-15 men motkrafterna var starkare och Sverige förblev neutralt. Inom
högern skedde en splittring och 1915 uteslöts en rad socialdemokrater ur par-
tiet.

Den stora försvarsstriden 1911-14, kampen mellan "kungamakten och
folkmakten" och om den politiska demokratin präglade tiden och Sverige.
Detta och storkrigets inflytande på sinnena gjorde att perioden 1911-1919
(Versaillesfreden) i hög grad blev formativ inom svensk säkerhetspolitik och för
en generation svenska politiker.

Detta gällde även i hög grad Östen Unekn, som redan på 1920-talet var utri-
kesminister och ledande svensk i NF och sedan kom att dominera svensk utri-
kespolitik som utrikesminister 1945-62. Han får i denna essä stå för en soci-
aldemokratisk linje i säkerhetspolitiken, som har haft en lång kontinuitet från
Branting över Undén och Sandler till Olof Palme. Det var en vänsterpolitisk
linje, som även fick stöd från borgerliga mellanpartier (liberaler, frisinnade,
bondeförbundet) under långa perioder, även om dessa även kunde markera
egna positioner i säkerhetspolitiken.

Den svenska högern var tidvis mer kritisk mot den socialdemokratiskt/vän-
sterpolitiskt präglade säkerhetspolitiken (dvs både utrikespolitik och försvar),
men stödde även den i princip en alliansfri linje, dock med en betoning av ett
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starkare militärt försvar och en skepsis mot västmakterna och Versaillesfreden
1919. Under det kalla kriget ville högern ha en klarare markering av svensk
västanknytning i säkerhetspolitiken, dock utan medlemskap i NATO, och fick
här även stöd från folkpartiet, dock ej bondeförbundet/centern, som säkerhets-
politiskt i stort följde den socialdemokratiska linjen.

Den borgerliga splittringen i säkerhetspolitiken gynnade i sin tur de väldis-
ciplinerade socialdemokraterna, som kom att prägla politiken från 1920-talet
(Branting, Unckn, Sandler, Per Albin Hansson) och efter krigsårens samlings-
regering (Gunther utrikesminister under Per Albin Hansson) under det kalla
kriget blommade ut till en "neutralitetspolitik" (Unckn) och aktiv utrikespo-
litik under Olof Palme (1969-86), dock med visst avbrott för de borgerliga
regeringarna Fälldin 1976-82. Dessa kom dock inte på något avgörande sätt att
ändra politikens kursriktning, men förde en mer försiktig politik än den flam-
boyante Olof Palme, som var något av en världsestradör och det kalla krigets
"ensamma ryttare" (free rider) i ett läge då Sverige tog på sig rollen av "moralisk
stormakt" och friskt kritiserade alla regimer i väst och öst och tog en ledande
roll i den brokiga samlingen av alliansfria stater som växte fram efter avkoloni-
seringen efter det andra världskrigets slut.

Sverige blev även en "FN-kramare", som satsade mycket på Förena Nationerna
som en brobyggare för kollektiv säkerhet, fred, bistånd och nedrustning. De
nordiska länderna kom att bli FN:s kanske mest lojala stöd och Sverige blev en
pionjär för FN:s fredsbevarande operationer genom Folke Bernadotte (Palestina
1948) och Dag Hammarskjöld (Gaza 1956, Kongo 1960). År 2006 beräknades
ca 10 procent av personalen/soldaterna i FN:s fredsbevarande operationer vid
50-årsjubileet ha varit svenskar, vilket per capita är en enastående prestation.
(Ca 80 000 soldater/personal).

Nog av, åter till linjen Branting-Unckn i svensk säkerhetspolitik. Undén miss-
trodde stormakternas försök till maktbalans och militära rustningar, ett system
som enligt hans mening gång på gång hade störtat Europa och världen i krig. I
stället måste, enligt Undén och hans meningsfränder, främst bland socialdemo-
krater och frisinnade, nya vägar sökas inom storpolitiken i internationalistisk
anda, mot en varaktig fred, kollektiv säkerhet, nedrustning och mellanfolkligt
samarbete. Endast så kunde världen långsiktigt räddas från framtida förödande
storkrig och sammanbrott. Detta idealistiska, vänsterpolitiska credo delade
Linden med många i sin samtid, både hemma och ute i världen. I detta synsätt
kunde vid denna tid många socialdemokrater och liberaler mötas internatio-
nellt. Den amerikanske presidenten Woodrow Wilson 1913-21 var i hög grad
en företrädare för detta idealistiska, liberala synsätt. Franklin Roosevelt (presi-
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dent 1933-45) kan sägas ha fortsatt samma liberala tradition i den amerikanska
utrikespolitiken.

Reformismen i Sverige en grund
Den svenska socialdemokratin följde tidigt den demokratiska, reformistiska
vägen i den stora politiska kampen, som präglade Europa och världen under
seklets första årtionden. Förtjänsten av detta inte på förhand givna vägval låg
i hög grad hos partimajoriteten och en stabil och besinningsfull ledning med
"arbetarhövdingen" Hjalmar Branting (1860-1925) i spetsen. Ungsocialister
och kommunister bröt sig ur partiet under Brantings levnad men försvann i en
politisk ökenvandring och tappade tidigt kontakt med den demokratiska kom-
passen. Här kom klasskampen och revolutionen att stå i centrum för teori och
praktik, vilket gjorde att de revolutionära rörelserna (anarkism, kommunism)
uteslöts från den demokratiska gemenskapen i svensk politik under mellan-
krigstiden och för en lång tid framöver. De fick från 1920-talet sällskap med
högerextrema rörelser, bl a monarkister och ultrahöger, men främst fascister och
nazister, vilka var öppet kritiska mot det demokratiska systemet ("systemkri-
tiska") och ansåg sig ha en överlägsen politisk ideologi som bäst förverkligades
i en enpartidiktatur under en stark ledare. Detta var också i hög grad en inter-
nationell utveckling.

Idäistoriskt kan kommunismen och fascismen/nazismen ses som en reaktion
och vägran att acceptera det demokratiska, pluralistiska samhället. Båda var
— och är i nya tappningar — öppet elitistiska och en reaktion mot ett genuint
folkvälde genom demokratiska institutioner och förespråkar i stället mer auk-
toritära och "svepande" lösningar på de flesta samhällsproblemen. Under mel-
lankrigstiden var kommunismen, fascismen/nazismen och auktoritära regimer
av gammalt snitt farliga lockelser för många nya och formellt demokratiska
regimer. I hela Östeuropa, med undantag för Tjeckoslovakien, skedde en åter-
gång till halv- eller heldiktaturer i olika former under 1930-talet. Värst gick det
med Sovjetunionen som blev en stalinistisk diktatur och Tyskland som blev en
nazistisk diktatur under Hitler. Här kan man tala om två atavistiska ideologier
som predikade en återgång till självhärskardömet, dock i nya totalitära former.

I Sovjetunionen byttes tsaren ut mot Partiet och Stalin och i Tyskland byt-
tes kejsaren ut mor Partiet och Hitler. Den stora skillnaden mot kejsardömena
var att det brutala förtrycket av folket nu blev sjufalt värre i massdiktaturens
Tyskland och Sovjetunionen. Båda utvecklades till fullblodsdiktaturer som bör-
jade en aggressiv erövringspolitik vid sina gränser och blev ett dödligt hot för
västdemokratierna och kom att störta världen i det mest förödande kriget i
mänsklighetens historia, det andra världskriget 1939-45.

i66



Sverige på världsarenan

Sveriges fredliga väg

Den fredliga svenska samhällsomdaningen 1917-33 framstår mot denna bak-
grund som avgörande i landets historia för lång tid framöver. Kungamakten,
demokratin och parlamentarismen lät sig förenas, högern och näringslivet
accepterade det demokratiska systemet och socialdemokraterna följde den
reformistiska, demokratiska vägen.

Det blev den segrande linjen. I sin bok Revolt eller reform, Sverige inför
revolutionerna i Europa 1917-1918, Sthlm 1998, skriver Carl Göran Andrae
i en nordisk jämförelse att inbördeskriget i Finland 1918 givetvis är den stora
kontrasten mot utvecklingen i Sverige, Norge och Danmark. I Danmark och
Sverige hade partiledningen och särskilt partiledarna, Stauning och Branting,
en auktoritet och ett grepp över arbetarmassorna som stoppade en allvarlig
konkurrens från den revolutionära vänstern, som i sin tur splittrades i frak-
tioner som bekämpade varandra. I Norge tog vänsteroppositionen 1918 över
ledningen av partiet, men en återgång till den reformistiska vägen skedde sedan
gradvis. De borgerliga partierna i Skandinavien följde en samförståndslinje och
accepterade åttatimmarsdagen (arbetstiden) och politisk demokrati och högern
och kungamakten gjorde nödvändiga reträtter mot den konstitutionella monar-
ki n. 239

Sverige under det första världskriget
Under det första världskriget lyckades Sverige, om än med viss möda, stå
utanför världsbranden och följde storkriget på distans med en neutralitets-
vakt. Huvudproblemet för regeringarna var handeln och försörjningsfrågan
och opinionsmässigt splittringen inom nationen i synen på de krigförande.
Säkerhetspolitiskt slöts borgfred mellan partierna vid krigsutbrottet 1914 och
man enades om ökade kostnader för neutralitetsvakten och en viss utbyggnad
av arme och flotta. Utrikespolitiskt följde den svenska regeringen en försiktig,
"lillsvensk strategi" med en betoning av neutraliteten och handelspolitiken för
att trygga freden och försörjningen. Övergripande kan man se epoken som
präglad av ett svenskt utrikespolitiskt samförstånd, som innebar en nationell
samling mot storkriget och för neutraliteten, men som samtidigt tillät inrikes-
politiskt delade meningar om försvaret, demokratin och folkförsörjningen.
Enigheten utåt blev ett nationellt styrkebälte som hjälpte Sverige att klara sig
igenom krigsårens påfrestningar.

Även Danmark och Norge stod utanför kriget och Skandinaviens neutralitet
bestod. Finland kunde efter ett kort inbördeskrig frigöra sig och bli en självstän-

239 Carl Göran Andrae, Revolt eller reform, Sverige inför revolutionerna i Europa 1917-1918,
Sthlm 1998, s 310 E

167



Konsten att överleva

dig nation när Ryssland föll samman och Sovjetunionen bildades 1917-18. De
gamla kejsardömena föll sedan sönder 1918 — Tyskland, Österrike, Ryssland
och Turkiet — och politisk demokrati genomfördes i stora delar av Europa. Den
svenska samförståndsstrategin visade sig framgångsrik och trots stora motsätt-
ningar mellan högern och vänstern kunde landet i fredliga former övergå till
politisk demokrati åren 1917-21.24o

Utvecklingen i Skandinavien blev lugn. Även Finland kom att utvecklas till en
stabil västdemokrati sedan såren efter frihetskriget/inbördeskriget 1918 hade
börjat att läkas. De nordiska länderna utvecklades efterhand mot begynnande
välfärdssamhällen. Maktväxlingen mellan den första och andra generationens
ledare i SAP var efter författningsreformen 1917-21 (den politiska demokra-
tin) en viktig fråga. Här gick man vidare på den reformistiska vägen och söka
samarbete i den politiska mitten.

Hjalmar Branting var SAP:s obestridde ledare fram till sin död i februari
1925, då hans tredje ministär fortfarande satt i regeringsställning ( Rickard
Sandler var t f  statsminister). Branting var även internationellt ledande och
representerade i hög grad den aktiva internationalismen hos de svenska soci-
aldemokraterna, inte minst genom sin insats i fredsrörelsen och i Nationernas
Förbund,

NF.24I De auktoritära kejsardömena och kungadömena hade fallit på löpan-
de band (Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern, Turkiet) som ett resultat av
första världskriget och en våg av republikanism och införande av parlamen-
tarism och demokrati genomströmmade nu Europa . Fredsoptimismen spred
sig och nu gällde det att i den nya Världsorganisationens tecken (NF) sprida
freden och demokratin.("Make the world safe for democracy" USA:s president
Wilson).

Sverige var sen i den europeiska parlamentariska utvecklingen men genomförde
den politiska demokratin 1917-21 snabbt och i god ordning. 1920-talet blev
nu det första demokratiska årtiondet och kom att präglas av minoritetsparla-
mentarismen, utvecklingsoptimism, tron på den långa freden men även sociala
reformer och reformkrav. För SAP var det en första skördetid där den sociala
reformverksamheten dock blev mycket beroende av samverkan med borgerliga
partier, främst den borgerliga vänstern (frisinnade, liberaler) i riksdagen för att
resultat skulle kunna åstadkommas. 1920-talets politiska utveckling och his-

240 K  Zetterberg, Det strategiska samspelet, i (Red) L Wedin —G Aselius, Mellan byråkrati och
krigskonst, SI acta B 19, Sthlm 1999, s48ff. Om krigsplaneringen se Arvid Cronenberg,
Säkerhetspolitik och krigsplanering, Huvudlinjer i arméns operativa planering 1906-45,
iNeutralitet och farsvar, Sthlm 1986,s 44 ff.

241 Ibidem s 101 ff
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toria är märkligt litet undersökt av forskningen. Det var en brytningstid då
formerna för svensk demokrati och parlamentarism prövades och det var en tid
för experiment, utredningar och reformverksamhet i bred skala.(Socialiseringsf
rågan kastades överbord av SAP, bl a genom den statliga socialiseringsnämnden,
tillsatt 1920 på förslag av Branting, nedlagd 1936.) 242

I forskningen har epoken kommit i skuggan av folkhemsbygget från 1932
och framåt då socialdemokraterna under Per Albin Hansson inledde sitt långa,
makthegemoniska regeringsinnehav. Detta bröts först 1976 genom en borgerlig
valseger då Thorbjörn Fälldin (centern) blev ny statsminister. Mer forskning
behövs om epoken 1920-33.

Den militära nedrustningen 1925 vänsterns verk

Sverige gick på 1920-talet in för NF-politiken och trodde på en långvarig fred
i det egna närområdet, särskilt inom den politiska vänstern. Högern var mer
skeptisk i dessa frågor. För vänstern var nu målet en nedrustning av det gamla
försvaret, med bl a 8 kavalleriregementen, som drog stora kostnader på stats-
budgeten och ansågs hindra sociala reformer. Här ville man ha ett vänstersam-
arbete för att dra ned på försvarskostnaderna. Det genomfördes under 1925 års
riksdag och försvarsanslaget reducerades kraftigt. Sigfrid Hansson, bror till Per
Albin Hansson (s) skrev dagbok: "4 mars Plenum i kammaren i försvarsfrågorna,
frisinnade o liberaler välvilliga till s-regeringens förslag, högern gnällig, bondeför-
bundet vacklande.

Huvudfrågan för vänstern var nu att genom en militär nedrustning skapa
utrymme för sociala reformer inom en knapp statsbudget. Till bilden hörde
den stora fredsoptimismen i  tiden där Nationernas Förbund och mottot
"aldrig mera krig" väckte stora förhoppningar, nationellt och internationellt.
Åttatimmarslagen skulle säkras och regeringen sitta kvar för att försvarsrefor-
men skulle kunna genomföras. Till utrikesnämnden valdes nu den liberale
partiledaren, förre statsrådet Eliel Löfgren, som en del av vänstersamarbetet.
Löfgren var en förkämpe för fred och mellanfolkligt samarbete, inte minst i
NF, och hade samarbetat väl i NF med Branting och Un&n, partiets ledande
utrikespolitiska företrädare. 243

242 Komm.arkiv RA 354, Socialiseringsnämnden tillsattes på förslag av statsminister Branting
1920 med R Sandler som ordf. Den började stort och gjorde jämförelser med läget i England,
Danmark ,Österrike, idékretsar mm och tog upp kommunikationerna, naturtillgångar (sko-
gar, vattenkraft,), konsumentkooperationen etc för att sluta 1935 med läget i Sovjetunionen,
och nedlades samma år utan något slutbetänkande. Ett principbetänkande över socialiserings-
problemet finns dock i utredningens arkiv., Förteckning över statliga utredningar 1904-45, utg
av Rd.biblioteket (A Lindberger), Norrköping I953,s 674ff se även uppsats av Jarl Torbacke
i Historisk Tidskrift på 1970-talet).).

243 Ibidem s 106 ff.
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Hjalmar Brantings sista sjukdom började i november 1924. Ernst Wigforss,
som var konsult i ministären från oktober 1924 konstaterar i sina memoa-
rer att ledningen nu raskt gick över till den andra generationen ledare inom
partiet. Wigforss minns Branting som en skugga i sin sista regering, men en
synnerligen välvillig person som in i det sista tog emot hjälpsökande av alla
de slag som statsminister och inte hade hjärta att säga nej.: " Och Branting
var, så länge han levde, ett sådant kraftcentrum för oss alla i den politiska värl-
den. Men var för eller emot, gillade eller ogillade, sällan bara betraktare."244
Brantings begravning den 1 mars 1925 blev en stor politisk manifestation av
det nya samhällsbygget i Sverige med demokratin, social utveckling och en ökad
samförståndsanda. Socialdemokraterna började nu bli samhällsbyggare inom
den borgerliga ordningen och de borgerliga partierna blev tydligt sociala sam-
hällsbyggare inom den demokratiska ordningen. För högern innebar detta en
tydlig kursändring, då man tidigare hade varit skeptiska till demokratin och en
välfärdspolitik. Konkret började ett visst närmande att ske mellan partierna och
de politiska ideologierna i synen på samhällsbyggandet även om också mycket
skilde i dagspolitiken.

LO-mannen Sigfrid Hansson (bror till Per Albin) skrev i sin dagbok :
"1 mars 1925. Söndag. Brantings begravning under stor tillströmning.
Jordfästning i Storkyrkan inför kungahuset och stoftet fördes sedan till
Adolf Fredriks kyrkogård till familjegraven. I processionen deltog 15 000
personer och antalet åskådare uppskattades till 100000, Den fordom i vida
kretsar så hatade och fruktade arbetarledaren blev nu föremål för de största
och vackraste ärebetygelser, som ingen annan man i vårt land förunnats. "

Det politiska arvet efter Branting blev nu en nyckelfråga i svensk politik.
Kampen om Brantings minne —visade sig redan vid demonstrationstågen den 1
maj 1925 i Stockholm. Sigfrid Hansson skrev i dagboken : "Arbetade ettpar tim-
mar på redaktionen och deltog därefter i den av arbetarekommunen anordnade majde-
monstrationen. Demonstranterna samlades som vanligt på Norra Bantorget och tågade
ut till Gärdet. Denna gång drog processionen förbi Adolf Fredriks kyrkogård och pas-
serade där Hjalmar Brantings grav, varvid männen blottade sina huvuden och fanorna
sänktes. Demonstranternas antal beräknades till omkring 10 000, varav omkring 1000
voro syndikalister och ungefär lika många oxkommunister. De senare togo en annan väg
än de övriga demonstranterna för att undgå att bringa Branting en hyllning!'

Under Brantings ledning avvisade partiet revolution och satsade på den demo-
kratiska vägen med reformer och kompromisser i riksdagen. Socialistiska expe-

244 Ernst Wigforss Minnen 1!, 1914-32, s 218. S Hanssons dagbok 1 mars, 1 maj 1925,
ARAB.
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riment avfördes från partiets dagordning under 1920-talet och socialdemokra-
terna positionerade sig nära de borgerliga mellanpartierna (frisinnade, liberaler,
bondeförbundet) med vilka man kom att samarbeta i tunga politiska frågor
under följande år. Ur detta växte sedan fram det röd-gröna samarbetet från 1933
("kohandeln" s-bf), vilket hade samma motsvarigheter i Danmark och Finland.
Till sist lyckades partiet under Per Albin Hanssons ledning 1932-46 överta den
politiska makten i landet för en lång tid framöver. Det gav en makthegemonisk
ställning i Sverige fram till 1976 och sedan åter i stort fram till förlustvalet
2006. SAP är i internationell jämförelse det starkaste socialdemokratiska partiet
och det som längst har kunnat behålla regeringsmakten i modern tid.

Åter till den internationella politiken. Min övergripande tolkning, som skall
diskuteras i det följande, är att den idealistiska/liberalistiska grundinställningen
i utrikespolitiken från Branting i hög grad kom att bestå hos nästa generation
socialdemokratiska utrikesledare, främst Östen Undén och Rickard Sandler.
Den delades även av liberaler som Eliel Löfgren och Nils Edén. Senare kom
denna linje att övertas och förvandlas av Olof Palme 1969-1986.

Denna linje utgår idéhistoriskt från den franska revolutionens ideal och är
egentligen den radikala borgerlighetens linje. Branting var föga bevandrad i
kommunismens idéläror men visste desto mer om demokrati med frihet, jäm-
likhet och broderskap. Frisinnade och liberala var en del av samma i&ström-
ning internationellt, något som ibland tycks bortglömt idag.

Efter det första världskriget var det en vanlig politisk uppfattning, främst
inom vänstern och mellanpartier, att Världen endast kunde räddas från nya
storkrig genom att systemet med kapprustningar och maktbalans mellan stor-
makterna ersattes av en internationell rättsordning med medling, skiljedom,
sanktioner och undvikande av krig. Krigsspiralen måste brytas och det kunde
endast ske genom att stormakterna gick i spetsen och accepterade ett nytt sys-
tem för kollektiv säkerhet.

Detta nya internationella system måste bäras upp av stormakterna och
skyddas genom en fortsatt utbredning av det demokratiska systemet i världen,
sådan var tron. Med demokratiseringen och sociala reformer skulle ytterst fre-
den i världen tryggas. Detta var det långsiktiga målet för den säkerhetspoli-
tiska utvecklingen. Om stormakterna inte utvecklades i demokratisk riktning
efter det första världskrigets förödelse fanns det stora risker för nya storkrig.
Socialdemokraterna och liberalerna i världen ansågs här ha en nyckelroll för att
påverka utvecklingen i rätt riktning. Detta var den stora fredsutopin som lanse-
rades efter det första världskriget med NF som främsta symbol och socialdemo-
kraterna och liberalerna som en internationellt pådrivande kraft.

Sverige fick under 1900-talet vara med om att pröva två system av kollektiv
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säkerhet i form av NF och FN. Ingendera utvecklades dock i den fredsbeva-
rande riktning som en stor del av mänskligheten hade hoppats på när vapnen
tystnade i världen åren 1918-21 respektive 1945.

Östen Undén misstrodde på 1920-talet — liksom många inom socialdemokra-
tin och den politiska vänstern (liberaler och socialdemokrater vid denna tid), i
Sverige och internationellt, från 1914 och framåt stormakternas vilja och för-
måga att skapa ett väl fungerande internationellt system i syfte att utjämna
motsättningar, trygga freden och söka åstadkomma kollektiv säkerhet och poli-
tiska lösningar utan krig. Det hade gjort ett starkt intryck på de skandinaviska
socialdemokraterna att deras broderpartier, socialdemokraterna i Tyskland,
Frankrike, Storbritannien osv 1914 slöt upp bakom de egna nationernas krigs-
ansträngningar. Efter världskrigets slut 1918-19 och demokratins genombrott
i stora delar av Europa såg man nu på vänsterhåll ett gyllene tillfälle att skapa
en tryggare och bättre värld. Internationella avtal och nedrustning sågs som
de avgörande medlen för att bryta den gamla krigsspiralen och skapa ett nytt
internationellt system för fred och samförstånd över nationsgränserna.

Ett nytt, strategiskt gynnsamt läge för Sverige

I Östersjöområdet hade det strategiska läget förbättrats kraftigt för Sverige, där
stormakterna Tyskland och Ryssland tillhörde förlorarna i storkriget och en
rad nya randstater, inklusive Finland, Baltikum och Polen, hade tillkommit
som buffertstater gentemot de gamla stormakterna. Sällan hade det säkerhets-
politiska och strategiska läget tett sig så gynnsamt för Sverige och Europa som
under 1920-talet. Framtiden var ljus och Europa, ja hela världen tycktes med
stormsteg gå mot demokrati, reformer och framsteg.

Inrikespolitiskt började Sverige nu gradvis utveckla en social välfärdsstat
genom modernisering av industri och ekonomi, demokrati och sociala refor-
mer. I fråga om målet och riktningen hade de stora politiska partierna här
samma grundläggande syn, men de skilde sig åt i fråga om synen på medlen
och reformtakten. Från 1932 övertog socialdemokraterna regeringsmakten för
en epok fram till 1976 och kom att bli "det statsbärande partiet".

Den sociala välfärdstaten växte fram genom reformverksamheten under
både 1920- och 1930-talen, hejdades av krigsåren 1939-45, men blommade
sedan ut för fullt efter krigsslutet 1945. Säkerhetspolitiskt satsade Sverige från
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1920 på den nya världsorganisationen, Nationernas Förbund (NF) och mins-
kade sitt militära försvar genom nedrustningsbeslutet 1925.

Den svenska utrikespolitiken under 1920-talet fortsatte den alliansfria
vägen men med en aktiv politik i NF i syfte att förhindra nya storkrig i Europa
och i världen.

Sverige och NF kollektiv säkerhet och internationalism

Den svenska synen på det internationella systemet och möjligheterna att bygga
en fredlig värld vari hög grad präglad av första världskriget. Nu ville man försöka
bygga en organisation för fred, mellanfolkligt samarbete och kollektiv säkerhet i
form av en världsorganisation, Nationernas Förbund (NF). Målet var att kunna
undvika krig genom NF och att genom skiljedomar och politiska sanktioner
stoppa framtida krig. Östen Undén blev 1920 sakkunnig i folkrätt vid UD.
Hans intresse för mellanfolkliga frågor, neutralitet och folkrätt, utvecklades nu
snabbt. Han kom att användas av regeringen i en rad internationella uppgif-
ter och skaffade sig under mellankrigstiden en mycket bred erfarenhet.Unan
ingick med korta avbrott i den svenska delegationen vid Nationernas Förbund
(NF) från 1921 fram till krigsutbrottet 1939. Sverige inträdde i NF efter en
politisk strid i riksdagen där högern och vänstersocialisterna var emot medan
majoriteten, socialdemokrater och liberaler, var för. Anslutningen till NF var
en viktig nyorientering i svensk politik efter 100 år. Nu godtog Sverige att
inom en ny världsorganisation, NF, verka för den kollektiva säkerhetens princip
och medverkan i sanktionsåtgärder enligt NF-stadgans artikel 16, som även
räknade med militära aktioner. Det var en klar inskränkning i Sveriges obundna
alliansfria utrikespolitik. Sverige förbehöll sig dock rätten till att fritt bedöma
deltagande i militära sanktioner.

Här fanns en klar reservation för en fortsatt handlingsfrihet från svensk sida,
vilken upprepades vid NF-mötena. Däremot var Sverige i princip mer bundet
vid ekonomiska och andra typer av sanktioner enligt FN-stadgan. Undén hade
en nyckelroll i utformningen av det svenska förslaget, som kan ses som en poli-
tisk kompromiss mellan högern och vänstern, vilket gjorde att man fick en stör-
re enighet om den svenska NF-politiken. Det var ett pris som vänstern ansåg var
värt att betala för att få en så bred enighet som möjligt i frågan. Inom högern
föreslog man utträde ur NF åren 1922-24, men gav sig sedan i frågan.245

Med NF-politiken föddes en ny svensk fredspolitik och aktiv interna-
tionalism, som sedan avbröts av det andra världskriget, men återupptogs i nya
former under det kalla kriget och tiden därefter. NF-andan och NF-politiken
syftade till att eliminera framtida krig och etablera ett system för konfliktlös-

245 Y  Möller, Osten Undin, Tiden 1986, s 88f
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ning med diplomatiska och andra medel. Det var ett nytt försök i mänsklighe-
tens historia att etablera den långa stabila freden (Den eviga freden enligt Kant).
NF väckte stora förhoppningar i Sverige och ute i världen. Nu skulle fred, ned-
rustning, mellanfolkligt samarbete, skiljedom och samarbete prioriteras i den
internationella politiken och mänskligheten nå nya höjder i sin civilisatoriska
utveckling efter det första världskrigets brutala fall i ett förödande storkrig, som
slutade med kejsardömens sammanbrott och demokratiska genombrott i stora
delar av Europa.

Branting var ordförande i NF:s Nedrustningsutskott och Unckn hans nära
medarbetare. Sverige framlade nu genom Branting en rad konkreta förslag om
att främja fred, nedrustning och rustningskontroll. Samtidigt strävade Sverige
efter NF:s utvidgning och universalitet, främst genom att Ryssland och Tyskland
skulle bli medlemmar. Sverige hävdade även de små staternas intressen och suve-
ränitet och slog särskilt vakt om folkrätten och den internationella rätten som
grund för NE Det var en mycket viktig insats, som enligt Elis Håstad gjorde
att "de svenska delegaterna — främst Branting, Unden och Sandler — gjorde sina
största insatser som rättens talesmän." (Den internationella rätten).

Unden arbetade särskilt för införandet av förliknings- och skiljedomsförfarande
under NF-stadgan, vilket lyckades. Inrättandet av den fasta Haagdomstolen
1922 blev en klar framgång. Sverige
var medlem i  folkförbundets råd
1923-26 och Brantings personliga
anseende var en viktig faktor bakom
detta val, enligt Undens utsago. C
F Palmstierna skriver i sina memo-
arer följande om Unden i  NF:
Utmärkande för Untie% var hans
omutliga rättskänsla. Hos honom
fanns intet svek, ingen beräkning.
När hans rättsinstinkt blivit väckt,
handlade han snabbt och modigt.
Detta visade han vid många tillfäl-

len.  246

Sveriges aktiva politik i NF förde
landet in i  en rad internationel-
la förvecklingar som Saarfrågan,
Korfufrågan och skadeståndsfrågan (SPA)

2" Ib idem s 91 I f  (citat s 92,94)

U rikesminister Osten Undan, teckning Nils Melander
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efter första världskriget. Sveriges mellanställning gjorde att landet kunde stärka
sin position och sitt anseende som fredsmäklare på en rad områden. På så vis
lämnade landet ett aktivt bidrag till fredsarbetet och NF-andan under främst
1920-talet. Kritik förekom dock mot den svenska politiken, främst i högerpres-
sen, där man ansåg att segrarmakterna genom Versaillesfreden förödmjukade
Tyskland och att Sverige borde ställa sig utanför stormakternas intriger och
maktspel. När Branting dog 1925 var det i hög grad Unden som tog över hans
roll som den svenske talesmannen i NE Palmstierna, som i sina memoarer
ser mycket positivt på lindens insats i NF, ansåg att denne gjorde en mycket
viktig fredsinsats: "Sverige hade under mer än 100 år förblivit relativt tyst uti
Europas rådslag, men när dess stämma nu höjdes, skedde det for att hävda rätten
i världen. Det är UndMs förtjänst, att han därmed höjde Sveriges ställning och
anseende på ett sätt, som tilldrog sig uppmärksamhet .247

I skriften NF som ide och verklighet hävdade linden att varje försök att stabilisera
freden måste utgå från rådande förhållanden. Inga garantier skulle fungera om
man inte skapade fungerande metoder för att utjämna och jämka motsättningar
mellan stater och grupper av stater. Han trodde i detta sammanhang föga på
ideer om maktbalans utan menade att det allra viktigaste var ett få till stånd
fungerande system för förhandlingar och mellanfolkligt samarbete.

Sverige ville nu bort från maktbalansen i det internationella systemet. En
huvudtanke var att demokratin som styresform hade fått ett genombrott efter
världskriget 1914-18. Ju fler stater som blev demokratiska desto större borde
möjligheterna därför bli för den nya världsorganisationen, NF, att verka och för-
hindra framtida krig. Det gällde att avskaffa krigen i framtiden. Demokratiernas
hegemoni skulle bilda grunden för den nya världsordningen och världsorgani-
sationen och gradvis byggas ut till ett stabilt freds- och konfliktlösande system.
Undens och regeringens synsätt var klart: "  Nyckeln til l trygghetsproblemens
lösande i det nuvarande läget ligger i Tysklands och västmakternas händer. Det
gäller främst att utjämna motsättningar mellan Tyskland och vissa dess grannar,
att undanröja faran för ett krig mellan makterna. Det är alltså uppenbart, att
allt som kan förebygga Tysklands isolering från västmakterna är av ondo. »248

Unden var Brantings medarbetare i den svenska delegationen vid NF och
dessutom UD:s folkrättsexpert. Både Branting och Unden hävdade med
emfas rättsståndpunkter i NF och ansåg att det för den framtida freden var
viktigt att behandla det besegrade Tyskland på ett rättvist och objektivt sätt.
(Skadeståndsfrågan, Saarfrågan, rådskrisen i NF). I svensk opinion fanns det en
uppdelning i synen på NF och NF-politiken. Högern ansåg att NF styrdes av
247 Ibidem s 95 f
248 Ibidem s 98.
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segrarmakterna från storkriget (västmakterna), som man menade höll fast vid
"den orättfärdiga" Versaillesfreden och behandlade Tyskland illa. Vänstern såg
NF mer positivt som fredshoppet även om man medgav att stormaktspolitiken
och Versaillesfreden ofta ställde till problem. Följande utdrag ur ett tal av Osten
Unden i Göteborg 1925 visar hans syn på NF och möjligheterna att bevara
freden. Hans perspektiv var klart långsiktigt:

"Verkligheten erbjuder oss nämligen inte valet mellan olika, mer eller min-
dre tillfredsställande fredstillstånd. Varje försök att stabilisera freden måste utgå
från rådande förhållanden. — — — Den fredsvän, som hävdar, att fredsverket
måste begynna med en ändring av maktfördelningen mellan staterna eller med
en revision av gränserna, hans kärlek till freden är av mycket platonisk art.".249

Att binda Tyskland vid NF

Det epokgörande Locarnoavtalet 1925 såg Unden och den svenska regeringen
och opinionen som ett viktigt steg för att binda Tyskland vid NF och skapa
försoning mellan stormakterna efter världskriget. Målet var att hindra ett tyskt
revanschkrig och att inlemma Tyskland i den europeiska fredspolitiken som
ett jämbördigt land på sikt.25° .Här fanns en parallell i Lindens syn på värdet
av integrationen av Sovjetunionen i NF och FN. Det bör påpekas att synen
på Haagdomstolen och dess befogenheter som en domstol mellan nationer
var mycket skiftande vid denna tid internationellt. Folkrättsexperten vid UD,
Torsten Gihl, menade t ex att Haagdomstolen egentligen inte var dömande
utan främst medlande och förlikande mellan olika parter i linje med folkrätts-
doktrinen. 251

Skiljedom och sanktioner under NF-epoken

Alternativet till Förbundsrådsbeslut i NF var nu skiljedom eller sanktioner i
NF-stadgan. Skulle detta system vinna internationell respekt räknade man med
att kunna eliminera framtida krig — eller åtminstone förebygga nya storkrig.
Sverige drev hårt nedrustningsfrågorna i NF och sökte verka för försoning och
samarbete mellan västmakterna och Tyskland som en stabiliserande faktor i
storpolitiken. Början såg lovande ut under 1920-talet. linden ansåg dock efter
sin långa erfarenhet i Nationernas Förbund att nedrustningsarbetet inom NF

249 Yngve Möller, Osten Undin, Tiden, Sthlm 1986,s 92.(Citat 96)
25° Ibidem s 98.
251 T  Gihl, Några randanteckningar kring den internationella skiljedomstolens idEhistoria,

Festskrift till Osten Undin, Sthlm 1956 s  58 if.
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gick trögt, inte minst därför att stormakterna obstruerade i en rad frågor och
krävde garantier som inte gick att klara i NF.252

Unckns syn på Sovjetunionen och Norden vid denna tid är intressant. Han
ansåg att det var viktigt att få Finland att närma sig Skandinavien i utrikespoli-
tiken och att tvisten om Ålandsöarna måste läggas till handlingarna, sedan den
hade avgjorts genom NF:s beslut 1921. Det var även mycket viktigt att nor-
malisera förbindelserna med det nya Sovjetunionen för att få på sikt integrera
detta land i den kollektiva säkerheten i Europa. Tysklands inträde i NF och
Locarnoavtalet var viktiga steg i denna fredspolitik och Sovjetunionens inträde
i NF 1933 — samtidigt som Hitlertyskland utträdde ur NF —var en fortsättning
på denna väg.

Hitler och Stalin ändrar villkoren för den europeiska politiken

Problemet för NF-politiken — och för Sverige och för Undén — blev de ökade
motsättningarna mellan stormakterna under 1930-talet och försvagningen av
västmakterna i förhållande till Tyskland under Hitler och Sovjetunionen under
Stalin. Följden blev att den lovande utvecklingen mot avspänning, fred och kol-
lektiv säkerhet i Europa avbröts och att Tyskland genom Hitlers diktatur bör-
jade sin aggressiva utrikespolitik med sikte på revanschkrig. Målet att integrera
Tyskland i NF:s fredspolitik hade misslyckats. Spänningen mellan stormakterna
växte efterhand för att kulminera i utbrottet av ett nytt storkrig 1939.

Sverige kämpade vidare i NF:s nedrustningskonferens i början av 1930-talet
men motsättningarna mellan olika stater var stora och de konkreta resultaten
små .När Tyskland lämnade nedrustningskonferensen och NF 1933 gick luften
ur arbetet. Utvecklingen i Europa gick nu mot ökade motsättningar mellan
stormakterna och ett tyskt revanschkrig.253

Orosmolnen ökade i Europa. NF visade sig tandlöst i sina försök till sanktioner
mot Mussolinis Italien vid angreppet på Abessinien 1935-36. Sovjetunionen
deltog nu som ny medlem i NF och det fanns förhoppningar att ett samarbete
mellan västmakterna och Sovjetunionen skulle balansera de två fascistiska dik-
taturerna Tyskland och Italien. (Axelmakterna Tyskland — Italien — Japan kontra
västmakterna med Sovjetunionen som ett frågetecken). Manchenavtalet 1938
var ett försök att hejda det hotande kriget men det stoppade endast upp proces-
sen en kort tid. När Hitler-Stalin-pakten ingicks i augusti 1939 utmanövrerades
västmakterna i storpolitiken. Hitlers anfall på Polen den 1 september 1939
utlöste sedan vasmakternas garantier för Polen och ett nytt europeiskt storkrig

252 Möller s 115 f  Om elasticitetsteorin se avhandlingar av Molin 1974 och Zetterberg 1975
(SUAV-projektet), försvarskapitlen.

253 Möller s 148 ff
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var ett faktum. Detta skulle utvecklas till det förödande andra världskriget där
till sist samverkan mellan västmakterna, inklusive USA., och Sovjetunionen
krossade axelmakterna 1945 efter ett av historiens mest kostsamma krig i män-
niskoliv och bebyggelse.

NF:s misslyckande på 1930-talet

För den svenska politiken och för Undén var NF:s misslyckande på 1930-
talet en svår besvikelse. Den svenska regeringen omprövade nu sin säkerhets-
politik och övergick till en mer regional säkerhetspolitik med Norden som
grund.(0slostaterna). Målet var att söka hålla Norden utanför kommande krig
och konflikter. Enighet rådde om att påbörja en militär återupprustning genom
Försvarsbeslutet 1936 och att Sverige måste fortsätta sin alliansfria politik och
söka trygga en regional säkerhet så långt som möjligt. Förhoppningar fanns hela
tiden om "att Hitler inte vill krig", d v s man trodde i debatt och politik länge
på den tyska propagandan. Dessa förhoppningar visade sig dock fåfänga och
Hitlerregimen drev målmedvetet en naziflering av Tyskland, militära rustningar
och planeringen för revanschkrig.

För Undén var Tyskland den store fridsstöraren i Europa som hade fördärvat
NF:s politik för kollektiv säkerhet och genom en aggressiv stormaktspolitik
störtat Europa i brand. Hitler fördärvade allt som NF stod för och ville krig där
NF verkade för fred och kollektiv säkerhet. I utrikesnämnden 1943 verkade
Undén som kritiker av den förda politiken och för ett återställande av eftergif-
terna till Tyskland.254

NF misslyckades att integrera det nazistiska Tyskland i sin fredpolitik och
därmed övergick Europa i ett anarkistiskt tillstånd och ett återfall till rustningar
och maktpolitik, vilket hade störtat världen i krig 1914. Processen upprepades
nu på nytt. Det internationella systemet hade inte klarat att stegvis bygga upp
en kollektiv säkerhet och det nazistiska Tyskland utmanade med sin nationalis-
tiska och i rasmyter grundade krigspolitik världssamfundet. Västdemokratierna
och den liberala rättsstaten utsattes för ett dödligt hot och hela den västerländ-
ska civilisationen stod på spe1.255

Hitlertyskiand det stora hotet för Europa

Gentemot nazismen och Hitlers Tyskland fanns det enligt Undén inga möj-
ligheter till kompromisser. Under krigsåren 1939-45 verkade han därför som

254 Set  ex R Karlsson, Så stoppades tysktågen, SUAV, Sthlm 1974, s 61ff, s 162 ff ( Umkns utspel
1943 i utrikesnämnden).Jfr W Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-45, Sthlm 1973 s304ff.

255 Om detta se närmare Alf W Johansson, Den nazistiska utmaningen, Tiden
,1988, flera upplagor.
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tidvis som en skarp kritiker av samlingsregeringens politik — en kombination
av eftergiftspolitik och överlevnadspolitik — men även som en förkämpe för
tryckfriheten. De politiska eftergifterna gentemot Tyskland ansåg han gick för
långt. Han betvivlade att det på sikt fanns det några möjligheter för Sverige att
överleva som en fri nation om Tyskland segrade i kriget.

Hitler-Stalin-pakten 1939, wikipedia

Nordismen och den regionala säkerheten

Under de mörka åren 1940-42 verkade Undén för en nordisk politik och
ett samarbete Sverige — Finland men Tysklands ockupation av Danmark och
Norge och vinterkriget 1939/40 gjorde att grunden för denna politik ryck-
tes undan för Sverige. Intressant är att Undén i utrikesnämnden den 11 mars
1940 — under vinterkrigets sista dagar — talade för en svensk-finsk union med
gemensam utrikespolitik som ett försök att hålla de två länderna utanför
kriget framöver. Tanken sonderades sedan politiskt av regeringen 1940-41
men rönte ingen framgång, bl a genom motstånd från först Sovjetunionen och
sedan Tyskland. Resultatet blev att Finland orienterade sig mot Tyskland och
hamnade i ett nytt krig.

I fortsättningskriget 1941-44 kom Finland att bli vapenbroder medTyskland
mot Sovjetunionen. Genom vapenstilleståndet 1944, där Sverige gjorde en dip-
lomatisk insats som medlare, lyckades Finland ta sig ur kriget, men följden blev
ett starkt beroendeförhållande till Sovjetunionen under efterkrigstiden.(VSB-
pakten 1948, officiellt ur kraft 1991). Un&n, den svenska regeringen och
ledande politiska kretsar verkade för Finlands nordiska orientering men miss-
lyckades 1941.

Den nordiska regionala säkerheten var och förblev central i svensk säkerhets-
politik. NF-politiken hade misslyckats och världen hade på nytt kastats ut
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i ett världskrig. När freden på nytt hade återställts gällde det för Sverige att
börja bygga sin egen säkerhet utifrån det egna närområdet — d v s Norden — för
att sedan gå vidare och hoppas på stormaktssamarbete efter kriget och en ny
världsorganisation. Kvar stod ett splittrat Norden där Norge var allierad krig-
förande, Danmark ockuperat under protest och Finland i krig på Hitlers sida
mot Sovjetunionen. Inför efterkrigstiden var det enligt Unden oerhört viktigt
att hela såren och åter bygga upp en nordisk gemenskap i den internationella
politiken. (Finlands svaga ställning band dock dess politik). Sveriges alliansfria
linje framstod här som föredömet i en orolig värld där det inte var säkert att
segrarmakterna 1945 i längden skulle klara att hålla sams och trygga en ny
internationell säkerhet.

Unden kunde acceptera delar av samlingsregeringens utrikespolitik men var
kritisk mot en rad av eftergifterna till Tyskland 1940-42. Han motsatte sig
transiteringsavtalet i juni 1940 och kritiserade regeringens inskränkningar av
tryckfriheten 1940-42. Vid midsommarkrisen 1941 gick han in för ett nej till
Tyskland på krav om genomtransporter mm (Division Engelbrecht) med en
mot Tyskland klart riktad formulering: 'Man Jr ta risken av att ett nej förr eller
senare utlöser ett angrepp, men vi har då rent samvete"(Undén 23 juni 1941 i utri-
kesnämnden enligt Per Albin Hanssons anteckning). Socialdemokraterna, med
Unden och Sandler i spetsen ansåg våren 1943 att tiden var mogen att tvätta
bort eftergifterna till Tyskland. linden gick så långt att han sade att avtalet hade
pressats fram av tyskarna under hot 1940 och därför nu kunde sägas upp ensi-
digt från svensk sida. Per Albin Hansson och utrikesnämnden ansåg att Unden
gick för snabbt fram och kunde störta landet i krig. I stället valde majoriteten
att följa Per Albins och regeringens försiktiga linje. Resultatet blev att avtalet
avvecklades i augusti 1943 under ett stort militärt pådrag i Sverige.

Unden, Sverige och FN
Östen Linden tog över som utrikesminister när samlingsregeringen avgick som-
maren 1945 och kom att stanna på denna post till 1962. Unden hade tillhört
opponenterna mot regeringens utrikespolitik och presspolitik under kriget men
ville nu satsa på en brobyggarpolitik under den nya världsorganisationen, FN:
s eg id .256

Unden kom att bli dominerande i utformningen av den svenska utrikespo-
litiken för en lång följd av år. Hans ställning inom UD var sådan att han sällan
256 0  Kronvall, arbetsmanus, 2002, s 2 ff, brobyggarperioden. Jfr Kronvall 2003,
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bad om några råd från sina medarbetare. Unckn hade en mycket bestämd upp-
fattning om gränserna för den svenska utrikespolitiken. Han valde att fortsätta
en försiktig svensk balanspolitik, nu mellan öst- och västblocken, i hopp om att
motsättningarna mellan stormakterna på sikt skulle tonas ned och FN skulle 2
en större roll i det nya internationella systemet. En fortsatt svensk alliansfrihet
var en självklarhet för både Sverige och Unden men också en aktiv politik inom
FN för att söka minska spänningarna mellan stormaktsblocken.

Goda relationer till både västmakterna och Sovjetunionen blev nu målen för
Unckns politik. Det gällde både den svenska neutralitetspolitiken men också
för den internationella politiken i stort där de alliansfria staterna enligt Unckn
hade en särskild roll att spela som medlare och företrädare för en politik av
avspänning och säkerhet. Unden skrev i sin dagbok den 4 oktober 1945 att den
västvänlige diplomaten, utrikesrådet Sven Grafström, redan på hösten 1945 var
färdig att skrinlägga förhoppningarna om Sverige skulle kunna stå neutralt i en
kommande stormaktskonflikt och i stället förordade ett intimt politiskt samar-
bete med Storbritannien. Även andra diplomater som Erik Boheman förordade
en mer västvänlig svensk politik, och hade stöd hos den borgerliga oppositio-
nen, främst högern och folkpartiet. Unden och regeringen ville föra en mer
strikt svensk neutralitetspolitik i syfte att underlätta för avspänning mellan stor-
makterna, där USA och Sovjetunionen nu framstod som ledande stormakter.
Undén kunde sedan gå vidare och regeringen föreslog 1946 att Sverige skulle gå
med i FN. Det var enligt Undén ett visst avsteg från en strikt neutralitetspolitik
men liksom medlemskapet i NF under mellankrigstiden som långsiktigt kunde
trygga freden efter det förödande andra världskriget.257

Unckn hatade Nazityskland som ideologi och fridsstörare i den internatio-
nella ordningen ("NF:s fördärvare") men hade uppenbart en något mer positiv
bild av kommunismen och Sovjetunionen, som starkt hade bidragit till bese-
grandet av Tyskland i kriget. Möjligen trodde han även på en utveckling mot
en viss konvergens mellan de politiska och ekonomiska systemen i väst och öst,
men detta är oklart. De despotiska dragen i Sovjet-systemet och Stalins järn-
hårda diktatur tycks mindre ha fångat Unckns uppmärksamhet.

Den svenska kommunismen kritiserade han dock skarpt som diktaturan-
hängare och oförenlig med den svenska demokratin, det bör understrykas.

Brobyggarpolitiken i lindens dagbok
Internationellt gällde det nu för Sverige att verka för en brobyggarpolitik mellan
väst och öst varvid Sverige hade en viss roll att fylla som alliansfri stat mellan

257 K  Zetterberg, Sven Grafström i Svenska diplomatprofiler, s 341.Jfr Möller 1986, Molin 1991.
lindens dagbok 4 okt 1945. Se även Jacob Stridsman, Erik Boheman, i Svenska diplomatpro-
filer.
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stormakterna. Följande noteringar i Unckns dagbok åren 1945-46 är i sam-
manhanget talande för hans syn på det nya internationella systemet efter kriget
och Sovjetunionens viktiga roll i detsamma — d v s byggandet av den kollektiva
säkerheten: " 20/ 10 1945 Var idag kallad till kronprinsen som ville tala utrikespolitik.
Första gången vi träffades efter regeringsskiftet— Han utvecklade sina egna synpunkter på
utrikespolitiken. Betydelsen av att västmakterna och Sovjet kunde hålla ihop, icke minst
ur svensk synpunkt. Vidare om Förenta Nationerna. Bad få ett ex av stadgarna."

"15/2 1946 Herman Eriksson på besök. Berättade en del från en lunch hos
ryske ministern. Tjernychev hade varit misstänksam och starkt irriterad över en del
företeelser, bl.a. de talrika besöken av militärer från USA. Han litade på regeringen
och folket" men inte på en del kretsar inom borgerskapet, såsom militärer och
akademiker. Han hade särskilt berömt mig för att jag sökte utförligt förklara vår
ståndpunkt i diskuterade frågor, i motsats mot Gunther som mest hade kommit med
stickord och kvickheter. Men han kunde inte bortse från risken att i valet mellan
"öst" och "väst" andra krafter än socialdemokratien kunde ta ledningen."

Kommentar : Oron för framtiden var påtaglig. Redan här finns en vanlig sov-
jetisk tendens i analysen av Sverige. Socialdemokraterna och det svenska folket
sågs vanligen i Moskva som en garant för neutraliteten och stabilitet och en
fortsatt fredspolitik. De borgerliga, storföretagen och militären sågs däremot
som västvänliga grupper som hotade neutralitetspolitiken och var mer fientliga
mot Sovjetunionen. Ett fortsatt socialdemokratiskt regeringsinnehav blev där-
för vanligen i Moskva uppfattat som ett tecken på fasthet och kontinuitet i den
svenska säkerhetspolitiken. 258

Här kan jämföra med Bo Peterssons intressanta bok, Med Moskvas ögon,
Sthlm 1994, baserad på sovjetiska utrikesministeriets rapporter. I denna finns
en liknande tendens i analyserna av svensk politik och opinion("Fredsvänner"
och realister respektive "Nato-kretsar", antisovjetisk propaganda och "krigshet-
sare" på svensk sida.) Hur långt dessa bedömningar var taktiskt betingade från
sovjetisk sida är svårt att avgöra. Mycket talar för att dessa bedömningar var
mer genuint grundade under den senare Chrustjevepoken (töväder, detente) än
under Stalineran, då kritik av "imperialiststaterna" gjorde art en mer nyanserad
syn på småstaterna ofta drunknade i den sovjetiska propagandan mot väst..259

"22/3 1946 Middag hos ryske ministern. Wigge med fru, Westman m.fl. från
UD, i  övrigt ryssar från legationen. — Vi resonerade bl.a. om den svenska pressen
o dess hållning till Sovjet. Tjernychev visade ingående kännedom om de olika tid-
ningarna, deras utbredning etc. Han var som vanligt missnöjd med D.N. (frånsett
Wickman), GHT m.fl. men nöjd med MT
258 J f r  0 Kronvall, 2002, s 12 f,s 16.
259 B o  Petersson, Med Moskvas ögon, Sthlm 1994, sf. Jfr 0  Kronvall, Rolf Sohlman, i Svenska

diplomatprofiler, Sthlm 2001, s 289 1
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Han höll ett skrivet tal vid middagen, vari han uttalade sig synnerligen upp-
skattande om samarbetet med mig, om Wigge, och om några av de närvarande från
UD.

Jag tackade vid middagens slut och framhöll T:s goda egenskaper, prisade honom
—fullt uppriktigt menat— som en framstående representant för Sovjet och underströk
att han hade en god ställning i Sverige och många vänner."

Kommentar: lindens diplomatiska smicker av den ryske ministern i
Stockholm var således " fullt uppriktigt menat". Socialdemokratin fick i gen-
gäld beröm av Tjernychev medan borgerligheten fick hård kritik. Till saken
hör att Morgon-Tidningen (f d Social-Demokraten) var partiets huvudorgan
och att Undén här hade för vana att skriva anonyma ledare 1945-58 260 Under
dessa "brobyggarår", då linden och socialdemokratin hoppades kunna bidra till
ett nytt system av kollektiv säkerhet i Europa och världen, var det således enligt
Unden mycket viktigt att hysa förståelse och insikt om Sovjetunionens nya roll i
världspolitiken. Sverige kunde agera som brobyggare mellan öst och väst, varvid
det gällde att dämpa de antisovjetiska kritikerna i Sverige, och få den svenska
opinionen att förstå att världsfreden och det nya FN var det viktigaste målet.
Nu gällde det fred och världens överlevnad, medan friheten (demokratin, bor-
gerliga fri- och rättigheter) uppenbart sågs som en fråga om "inre angelägenhe-
ter", där västsidan skulle värna sitt system, men där man nu fick acceptera att
Sovjetunionen, efter oerhörda krigsoffer mot Nazityskland, byggde ut sitt eget
imperium med en kommunistisk kommandoekonomi.

I lindens och Wigforss' tänkande som ledande "sovjetologer" bland svenska
socialdemokrater, fanns uppenbart i detta läge en stor beundran för det sovje-
tiska folket, en blandad men tolerant inställning till dess ledning, och en för-
hoppning om att sovjetsystemet kunde reformeras och fås att delta i ett system
av kollektiv säkerhet för att trygga freden i Europa och i världen. En liknande
inställning hade funnits i Roosevelt-administrationen ("Uncle Joe") under kri-
get, men började förändras efterhand. Följande citat ur Ernst Wigforss' minnen
från 1954, där han talar om "regeringens doktrinära neutralism" är belysande
för denna förstående inställning: "Det var ett element i denna inställning att
också Rysslands politik kunde dikteras av samma motiv som andra stormakters, att
defensiva syften kunde vara sammanvävda med aggressiva metoder och att fruktan
för andras övermakt kunde spela en stor roll lika väl öster som väster om järnri-
dån."261

I Wigforss' och Undens analys kunde den svenska demokratin inte samex-
istera med nazismen och Nazityskland. Den sovjetiska kommunismen och
Sovjetunionen erbjöd bättre villkor till förhandlingar och avspänning och
260 Möller s 499. Undén skrev under perioden ca 100 anonyma ledare.
"1 E  Wigforss, Minnen 111,1921-1949, Sthlm1954, 5439.
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kunde i gynnsamt fall utvecklas i revisionistisk riktning, om tiden fick ha sin
gång. Även "de imperialistiska västmakterna" måste enligt denna analysmodell
reformeras för att bättre passa in i den framtida, fredliga världen, där stormak-
terna helst borde förvandlas från hungriga vargar till mer fredliga församlings-
bor i det internationella samfundet. Vägen dit gick främst över den reformis-
tiska socialdemokratin, som genom sin tredje väg, den välfårdspolitiska, skulle
kunna rädda världen.

Den svenska fredsmodellen och det svenska folkhemmet skulle gå på export och
i en gyllene framtid kunna ge folken fred, inspiration och välstånd. Problemet
var enligt detta synsätt både amerikansk-brittisk imperialism och sovjetisk kom-
munism, som hotade dominera världen, och på nytt låsa världsläget i rust-
ningar, allianser och hot om krig. 262

Undén och Wigforss hade en mer optimistisk syn än västmakterna om möjlig-
heterna till en brobryggarpolitik och tycks ha sett Sovjetunionen som i första
hand defensivt inriktad på att slå vakt om sitt nya östimperium och möjlig
att sluta fungerande avtal med. Nu var det därför även viktigt för Sverige att
utveckla sina bilataterala förbindelser med Sovjetunionen, vilket följande dag-
boksanteckning av Undén behandlar:"2/4 1946 Telegram från Moskva ang. ryskt
intresse för återupptagande av handelsförhandlingar. "De politiska förutsättning-
arna finnas." "Jag har alltså haft rätt i min uppfattning att ett gott förhållande till
Sovjet kunnat byggas upp."

Kommentar: Anteckningen visar att Undén hyste förhoppningar om goda
relationer till Sovjetunionen i krigsslutet och ansåg sig ha fått rätt i utveck-
lingen. I detta sammanhang kom olika offentliga, "negativa affärer" mellan
Moskva och Stockholm att verka negativt varför det gällde för stats- och utri-
kesledningen att söka dämpa verkningarna av detta. Affären Raoul Wallenberg
liksom baltutlämningen 1945-46 hörde till dessa obehagliga frågor liksom även
handelsavtalet ("rysskrediten") 1946 med Sovjetunionen.

Det kalla kriget formerades 1947-48. I Washington och London hoppades
man att Sverige skulle ansluta sig till den 1949 bildade Atlantpakten, senare
kallad NATO.

Undén själv var dock optimist och ansåg att det var fullt möjligt att resonera
med ryssarna om internationella avtal för att dämpa krigsriskerna och säkra en
långsiktig fred efter det förödande andra världskriget. Våren 1948 hade han i
Paris ett samtal med sovjetiske utrikesminstern Vysjinsky om möjliga nedrust-
ningsförslag och svårigheterna att därvid jämföra militära styrkor. De två var
262 J f r  0  Kronvall, Osten Undecns sovjetsyn och sovjetpolitik 1945-62, arbetsmanus, s12 f. och

M Petersson-0  Kronvall, Svensk säkerhetspolitik i  supermakternas skugga 1945-1991,
Sthlm 2005.
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nu ense om faran av "krigspsykos" ute i världen, vilket man måste söka dämpa
genom en klok politik. Undén framhöll nu att "Sverige för sin del för (en lugn
och kallblodig) politik, ägnad att hålla oss utanför blockbildningar."

Vysjinsky instämde i detta och uttryckte sitt gillande av Sveriges politik och
försöket att skapa en gemensam neutralitetspolitik mellan Sverige, Danmark
och Norge, d v s förhandlingarna om ett skandinaviskt försvarsförbund 1948-
49. När Undén sedan sade att han och Sverige eftersträvade "en balans i makt-
politiken" invände dock ryssen att detta sällan lyckades och att blockbildningar
ej var förenliga med FN:s stadga. Båda kunde dock enas om FN:s betydelse för
framtiden i arbetet för att skapa en internationell säkerhet. Av stor vikt var även
att skriva ett fredsavtal efter världskriget. Vysjinsky sade även att när tre fredliga
skandinaviska nationer inte komma överens om fortsatt neutralitet sågs detta
som ett dåligt tecken i Moskva och visade västmakternas aggressiva planer för
framtiden.263

Ryssarna såg uppenbart i Undén en äldre statsman från NF-tiden som var en
garant för en stabil svensk politik och förstod de sovjetiska säkerhetsintressena.
Man prövade då och då synpunkter på den nordiska politiken och världspoliti-
ken på Unckn. Detta fortsatte även när motsättningarna mellan Öst och Väst
ökade och det kalla kriget var ett faktum. Nedan skall några exempel ges på
detta. En notering i Erlanders dagbok den 5 januari 1951 är i detta samman-
hang talande om ett budskap från Moskva om ett nytt försök till skandinavisk
samling och neutralitet. Den ryska inviten är förklarlig i ett längre perspek-
tiv. Så här skriver Erlander: "5 januari 1951. Gårdagens första överläggning med
militärledningen blev mycket lyckad. (ÖB) Swedlund visste nästan oroande mycket om
atlantpaktsstaternas planer. Men ändå var det i hög grad lugnande att höra, att man
äntligen i Washington på allvar börjar räkna med vår neutralitet. En otrevlig sak hade
Bergersen i djupaste förtroende anförtrott Undetn. Ryssen hade hos Bergersen beklagat,
att det inte blev något av det skandinaviska försvarsförbundet. Han hade t o m frågat
om inte "Unt&n kunde göra ett nytt försök '7 Bergersen hade inte velat ha detta samtal
notificerat, vilket jag väl kan förstå. 'P264

Vid ett samtal med den sovjetiske ambassadören i Stockholm, Rodionov, i
augusti 1950 försäkrade Undén att Sveriges politik låg fast och att inga planer
fanns att ansluta sig till Atlantpakten. I fråga om FN och kriget i Korea sade
Undén klart att han inte accepterade "en ideologisk neutralitet" för Sverige,
vilket Rodionov sade sig förstå. Undén förnekade att Norge sökte påverka den
svenska politiken och framhöll som ett bevis på den svenska självständigheten
mot Väst att man motsatte sig Churchills planer på en europaarrrk och att
263 Handlingar rörande Sverige-Sovjetunionen, Ö Lindens papper, allmänt, mappar, KB, PM 26

4 48 av Unden.
264 Tage Erlander, Dagböcker 1950-1951, utg av S Erlander, Sthlm 2001, s 203

185



Konsten att överleva

man rustade sitt försvar efter egna villkor. På en fråga om vad Sverige skulle
göra om Sovjetunionen lämnade FN (!) svarade Unden diplomatiskt att man ej
hade tagit ståndpunkt, men att ett sådant steg vore mycket illa. Det var en för-
söksballong från sovjetisk sida, där man uppenbart hade svårt att få informella
reaktioner i Väst genom det bristande förtroendet för Stalinregimen. Unden var
i detta läge därför en viktig samtalspartner liksom hans utspel om en regional,
skandinavisk säkerhetspakt, som rimmade väl med FN-stadgan om regionala
säkerhetsavtal.265

Allmänt ger denna uppteckning ett intryck av Undens strävan efter
Koreakrigets utbrott att söka påverka Sovjetunionen till moderation(förtroen
deskapande åtgärder). Samtidigt är det tydligt att Unden klart markerade att
Sverige förbehöll sig politisk handlingsfrihet, stödd på ett starkt militär för-
svar och ideologiskt tillhörde västdemokratierna. Det var klara besked, som
den slipade sovjetiska ambassadören i Stockholm, militärdiplomaten, amira-
len och GRU-mannen Rodionov tydligen accepterade utan vidare resonemang
—Sovjetunionen visste uppenbart var man hade Sverige och Unden, politiskt,
ideologiskt och militärt.

Vid ett nytt möte mellan Unden och Stalins utrikesminister Vysjinsky i New
York 1952 sökte Unden dämpa den försämring av relationerna mellan de två
länderna som hade inträffat efter DC3- och Catalinaaffärerna och en rad sov-
jetiska spionagefall i Sverige. Den sovjetiska reaktionen var tydlig. Svaret blev
barskt att "Sovjetunionen har ej annat intresse av informationer om Sverige än
att vi fortfarande hölle oss utanför Atlantpakten och icke uppläte baser åt ame-
rikanarna", vilket linden snabbt kunde garantera.2"Vysjinskys ord visade att
man på sovjetisk sida nu särskilt intresserade sig för Sveriges förbindelser med
USA, inte minst militärt — en tydlig varning och fingervisning. linden lät sig
dock inte bekomma av detta utan gjorde nu en diplomatisk brobyggarframstöt.
Han utvecklade sin syn på det efter kriget fredstörstande sovjetiska folket. Han

265 Ibidem, Uppteckning 17 8 1950 av Un&n efter besök av Rodionov. Rodionov ansåg att
Schumanplanen var en fara och undrade om Sverige skulle gå med i denna, vilket Unckn
inte sade sig tro. R uttryckte klar misstro mot de pågående svenska militära upprustningarna,
vilket U sökte bemöta genom att hänvisa till neutralitetens höga krav, d v s Sverige kunde ej
på ett enkelt sätt få vapen från stormakterna

266 Uni:Mn visste inte att spionen Wennerström redan försåg ryssarna med topphemlig infor-
mation om samarbetet med västsidan och bl a hade överlämnat militärplaneringen (sce-
narion, krigsfall) från de skandinaviska förbundsförhandlingarna 1948-49 med innebörd
att det skulle bli svårt för Sverige att inte dras in i  ett nytt storkrig mellan Öst och Väst
på norsk och dansk sid. Mer om detta i de statliga Wennerströmutredningarna, Hotet från
Öster (FHS 1997), Birgitta Bergmark, Stig Wennerström : spionen som teg , Sthlm 1993, Jan
Wangenfors, Wennerströmaffriren, MHT 1999, Anders Sundelin, Fallet Wennerström , Sthlm
2000, Wennerströmaffaren : ett nationellt trauma , Magnus Petersson och Lars Ulfving,
MHT 2001.
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sade sig utgå från att landets ledare nu främst ville läka krigets sår och utveck-
la rikets välstånd och därför borde kunde nå avspänning med västmakterna
genom att visa god vilja och gå in för internationella avtal och kompromisser.
Hans samtalsuppteckning är talande:

"Jag sade att jag hade till hypotes att Sovjetunionen önskade behålla freden och
ägna sig åt ekonomisk utveckling. Men Sovjetregeringen förde en hård politik och
vore alltför misstänksam mot västmakterna. Det gjordes aldrig några koncessioner
från SU:•s sida." Vysjinskys svar blev att Sovjetunionen hade fått så hårda smällar
under två föregående krig att man inte kunde kosta på sig att vara blind."267

Linden och Sovjetunionen

Fortsatt svensk neutralitet men avståndstagande från kommunismen som poli-
tiskt ideal var Unckns linje. Några exempel: I broschyren Vår utrikespolitik, som
Unken gav ut 1952 under Koreakriget, kritiserade han kommunismen som en
fanatisk troslära utan tolerans mot oliktänkande och berömde USA för dess
stöd till Europa. Han hävdade även att det kommunistiska maktblocket nu
visade en aggressiv tendens. I FN i New York talade Undén i september 1950
och stödde västsidans tolkning av Koreakriget och berömde FN och USA för de
bördor man hade tagit på sig i kriget i Korea. 2"Den svenska regeringen marke-
rade på olika sätt sin västtillhörighet i början av det kalla kriget och lyfte fram
friheten och demokratin som omistliga värden för Sverige. Unken underströk
att de gemensamma intressena av fred, säkerhet och stabilitet var viktigare än
stormaktskonfrontation, maktblock, rustningar och kärnvapenhot, som hotade
att förgöra världen.

Ett tydligt exempel p en svensk brobyggarpolitik i detta skede gällde världs-
handelspolitiken och frihandeln (OEEC, senare OECD), där statsrådet Dag
Hammarskjöld förde en svensk självständig linje, som inte var särskild uppskat-
tad bland västmakterna. Det intrikata spelet skedde i förtrolig samverkan med
Erlander och Unckn. Denna trio ville uppenbart delta i storpolitiken och vinna
tid för att få över ryssarna på en avspänningspolitik, trots Koreakriget och de
hårda internationella motsättningarna. Erlander noterade i sin dagbok den 25
oktober 1951 följande om de svenska medlingsförsöken: "Läget är ju farligt
och bakom alla Hammarskjölds försök att dramatisera sitt motstånd mot
Atlantpaktsdominansen inom Parisorganisationen grinar ändå nederlaget
mot oss. Trots det och trots att jag är fullt medveten om det bekymmer-
267 Ibidem PM 11 12 1952 av Un&n. KB
268 S  Ottosson, Sverige mellan öst och väst, SUKK rapport nr 11, 2001, s 24
36 T Erlander , Dagböcker 1950-51, utg Sthlm 2001, s 385.Jfr s 386 :" För Sverige betyder detta
ökade svårigheter. (Regeringsskifte från Labour till Tories 1951, förfanm).Vad Churchill tänker
om vår politik har han ju aldrig dolt, men om han ämnar driva en så hård politik att en brytning
blir oundviklig återstår att se."
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Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekretare 1953-61, fortsatte den svenska fredsmäklande traditionen. Han
och Undén stad i  hög grad bakom pionjärinsatsen med FN:s fredsbevarande operationer 1956. Vid 50-årsju-
bileeet 2006 hade ca 800000 soldater varit utre i FN-insatser, varav tio procent svenskar, vilket är ett högt
tal. (MHA)

samma läget, tror jag, att hans politik är den enda möjliga. Vi vinner tid.
Hittills har visserligen inte tidsvinsten hjälpt oss. Men om ryssarna ville gå
mot avspänning, skulle vi ändå få en möjlighet att bryta den nuvarande
utvecklingen utan konflikt med västern. Men håller detta på, blir en gene-
raldebatt (i FN) med alla dess konsekvenser nödvändig. Hammarskjölds
mening att vi omedelbart efter den nya engelska regeringens tillkomst bör
söka få den engelske utrikesministern att förstå vår ståndpunkt, delar jag
helt. En chans, men hur stor om Churchill blir ledaren ?"

Avvisade NATO

Unden avvisade skarpt liksom regeringen och riksdagen förslagen från svenska
alliansanhängare av typen Herbert Tingsten i Dagens Nyheter. Denne pläde-
rade för att Sverige skulle gå med i västblocket i den kraftmätning i Europa
som nu hade inletts. Sverige skulle svika sin plikt mot demokratin om man inte
lämnade ett positivt bidrag till västalliansen mot det hotande sovjetimperiet,
var huvudargumentet. Alliansanhängarna menade även att Sveriges avskräck-
ningsförmåga skulle öka kraftigt genom en anslutning till västblocket. Detta
ansåg Undén var ett tankefel hos Tingsten och alliansanhängarna eftersom det
innebar att man prioriterade militära maktmedel före utrikespolitiken och dip-
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lomatin. Dessutom gav man upp alla möjligheter att Sverige skulle kunna hålla
sig utanför ett nytt krig mellan stormakterna i Europa269

Tingsten hävdade att den svenska neutraliteten saknade trovärdighet i
Moskva, vilket Undén kraftfullt bestred. Alf W Johansson menar att den fun-
damentala skillnaden mellan Undén och Tingsten i synsätt var att Undén i
princip var öppen för förändringar i det världspolitiska läget och internationella
systemet genom förhandlingar, medan Tingsten var pessimistisk och ansåg att
endast en styrkepolitik kunde stoppa en hotande sovjetisk expansion i Europa
och ute i världen (världskommunismen, Kina). För Undén var det möjligt att
stabilisera läget i Europa och världen genom förhandlingar, för Tingsten var
detta närmast en utopi.270

Undén och den kollektiva säkerheten på 1950-talet

Undén hoppades att tendenser till avspänning i det kalla kriget skulle ge möj-
ligheter att bygga en stabiliserande säkerhetspolitik på det internationella planet
genom Förenta Nationerna. I ett tal i Oslo den 20 november 1954 utvecklade
Undén vad han kallade "Den kollektiva säkerhetens filosofi." . Denna borde ersät-
ta stormakternas traditionella maktbalans- eller jämviktspolitik, som med de
två världskrigen hade misslyckats kapitalt. Den kollektiva säkerheten kunde till
skillnad från maktbalansfilosofin hejda rustningarna och hoten. Han såg detta
som huvudmålet i utrikespolitiken. Världen i dess nuvarande tillstånd var dock
tyvärr ännu inte mogen för att ta detta avgörande steg. Undén ansåg att det gick
en linje av försök till kollektiv säkerhet från NF till FNoch betonade att avtal
om kollektiv säkerhet, som t ex Locarnoavtalet 1925, var väsensskilda från alli-
ansfördrag. De syftade till att långsiktigt säkra freden och hejda rustningarna.

Den nya FN-stadgan ingav visserligen hopp men väst — och östblocken
låste nu varandra i sin inbördes maktkamp, vilket hindrade utvecklingen av en
verklig kollektiv säkerhet:

"Den kollektiva säkerheten" är ett ännu avlägset ideal. Staterna är ännu inte
sammanslutna i ett fast fredsförbund, en internationell samhällsbildning av högre
dignitet än nationalstaterna. Västmakterna och deras allierades militära styrkor är
inte en internationell ordningsmakt som kan hålla fredsstörare under kontroll. Den
organisation av världen som kommit till så tilltalande uttryck i stadgan för FN är
tills vidare en utopi."

Enligt Undén var den kollektiva säkerheten helt beroende av att stormakterna
på nytt kunde fås att förtroendefullt samarbeta, även om man representerade
skilda politiska ideologier. Kravet på stormakternas enighet hade Pitt Sverige att
269 A l f  Johansson, Herbert Tingsten och det kalla kriget, Tiden 1995,s 192 1.
270 Ibidem s 194 1.
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gå med i FN 1946. Alliansfria stater som Sverige hade i det låsta läget en särskild
uppgift att söka överbrygga motsättningarna och bidra till en utjämning mellan
stormakterna. Detta var ingen doktrinär neutralitetspolitik utan tvärtom en i
hög grad realistisk politik med brett stöd i riksdagen och hos folket. De debat-
törer som yrkade på en västallians för Sverige drev däremot, hävdade han, "en
emotionell allianspolitik", som var farlig.27' De nya tendenserna till avspänning
mellan öst- och västblocken efter Stalins död och Koreakrigets slut 1953 hälsa-
des av Undén med glädje.

Ut! Supermakternas ledare från USA (Ike, Eisenhower) och Sovjet (Chrustjev) startade en Divåderperiod
1954-56. Det varade inte långe. Teckning av MALA, SPA.

Vid ett besök av vice utrikesminister Gromyko i Stockholm 1955 diskutera-
des en rad nedrustningsförslag framlagda både från svensk och sovjetisk sida.
En frysning av militäranslagen var en första linje och en stormaktslösning av
Österrikes självständighet skulle visa på ett förbättrat samarbete mellan block-
en. Undén undvek att ge några besked i den intrikata Tysklandsfrågan (freds-
avtal, neutralisering mm), vilket förargade Gromyko, men drev aktivt på när
det gällde nedrustning och kontrollorgan för detta. Här ville Sverige göra en
positiv insats och ta initiativ i FN.272 Samma år hade Undén en diskussion med
ambassadör Rodionov i Stockholm om det sovjetiska förslaget om en säker-
hetspakt för de neutrala staterna från stormakterna. Rodionov sade sig nu ha
förstått av svensk historia att säkerhetsgarantier hade en negativ klang i Sverige

271 Föredrag av Undén i Oslo 20 nov 1954 i Utrikesfrågor 1954, UD 1955, s50-64, citat s 55
272 P M  av Undén 25 3 1955, Strängt förtrolig HP I Er. HP 178 UD arkiv.
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då det kunde leda till inblandning i inre angelägenheter. Undén ansåg dock att
en generell säkerhetsgaranti för både stormakter och neutrala kunde vara värd
att pröva.273

I maj 1956 efterfrågade Rodionov Unckns syn på ett sovjetiskt fredsutspel
i Mellersta Östern. Ett tal av statsminister Erlander hade gett intryck av att
Sovjetunionen var motståndare till Israels fortsatta existens som stat, vilket var
felaktigt, hävdade han. Undén noterade detta besked med tillfredställelse och
delade Sovjetregeringens mening om att hela frågan måste lösas inom ramen för
FN.274 Här kan man notera Unckns önskan att söka nå kollektiva säkerhetslös-
ningar i FN:s regi, vilket var en linje som även Sovjetunionen ofta anknöt till i
sina utspel i storpolitiken.

Ulf Bjerelds undersökning av "Hjalmarssonajfkren — Ett politiskt drama i tre
akter"(Göteborg 1997) — bör även tas upp i detta sammanhang. Hela denna frå-
gas behandling i svensk politik 1959-60 var i hög grad ett uttryck för spänning-
en mellan ideologisk västvänlighet och säkerhetspolitisk alliansfrihet i svensk
debatt och politik vid denna tid. Undén spelade en huvudroll. Regeringen och
socialdemokraterna kritiserades nu av den borgerliga oppositionen för undfal-
lenhet mot Sovjetunionen och för att behandla USA och Sovjetunionen som
lika goda kålsupare i det kalla kriget och orsaken till terrorbalansen och spän-
ningarna i Europa och i världen 275 Regeringen Erlander svarade med att bann-
lysa högerledaren Hjalmarsson som FN-delegat för att opålitlighet i fråga om
den svenska neutralitetspolitiken. Till saken hörde även den heta debatten om
sovjetledaren Chrustjovs planerade Sverigebesök i denna veva, vilket kom att
inställas.

Striden om utrikespolitiken blev nu offentlig men till sist nåddes en kom-
promiss och högern och Hjalmarsson togs åter till nåder och enigheten om den
svenska utrikespolitiken kunde nödtorftigt återställas. Hela affären kan ses som
upptakten till en period av en mer aktiv svensk utrikespolitik, präglad av mer
tydliga ställningstaganden i internationella frågor och med mer av ideologiska
markeringar från de politiska partiernas sida. En stor spännvidd fanns i den
svenska debatten, från Hjalmarssons kritik av Sovjetunionen över regerings-
linjen till kommunisterna, som okritiskt följde Sovjetunionen och såg som ett

273 Ibidem PM av Undén 15 8 1955.HP 183.
274 Ibidem PM av Undén 4 maj 1956. HP 190.Se även PM av Unckn 18 12 1956, HP 197,

om avskedssamtal med Rodionov, som ville få Unckns syn på lösning av Suezkrisen och
Mellanösternfrågan. I fråga om Ungern konstaterade båda att Sverige hade varit kritisk i FN
mm, men att båda parter hoppades på en normalisering i Ungern och att relationerna mellan
Sverige och Sovjet fortsatt skulk förbli goda. Se även PM 30 mars 1957, HP 200, av Undén
om note från Moskva till Sverige om missnöje med den svenska kritiken i Ungernfrågan,
inställandet av Chrustjovs planerade Sverigebesök, men också en strävan efter normalise-
ring.

27S Bjereld 1997, s53ff, s 143 fl'.
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säkerhetshot, till "tredje ståndpunktare", främst bland intellektuella, som öppet
kritiserade blocken för världens tillstånd och därmed inte följde den officiella
svenska utrikespolitiska linjen.276

En aktiv svensk utrikespolitik
Hans Löän har i sin avhandling "För säkerhets skull" Ideologi och säkerhet i
svensk aktiv utrikespolitik 1950-1975 (Göteborg 1999) specialstuderat de offi-
ciella svenska utrikespolitiska målen och deklarationerna under denna tid. Han
finner fem tydliga förändringar mot en mer aktiv utrikespolitik under perio-
den277

1) 1956 då Sverige efter Suez- och Ungernkriserna deltar i FN:s fredsbeva-
rande operationer efter initiativ av Dag Hammarskjöld och Undén

2) 1961 med Uncknplanen i FN och uttalanden om koloniernas självbe-
stämmanderätt (avkoloniseringen),

3) 1965 med uttalanden om ett utvidgat internationellt samarbete och det
ökade ömsesidig beroendet i världen, vilket gör detta till ett nationellt
intresse,

4) 1971 med Olof Palmes tal i Afrika om den demokratiska socialismen
som ett internationellt föredöme och

5) 1974 med Sveriges satsning på behovet av en ny ekonomisk världsord-
ning i FN.

Påfallande är att den mer aktiva svenska utrikespolitiken gällde utanför Europa
och det egna närområdet, där läget var mer fastlåst. I FN och i Den tredje
världen fanns det däremot större möjligheter för Sverige att utveckla en mer
internationalistisk, aktiv politik där landets alliansfria ställning utan kolonialt
förflutet var en klar tillgång.

Av störst intresse i detta sammanhang är de två inledande förändringarna
under Unckns tid som utrikesminister. UncVn höll således hösten 1952 i FN:s
generalförsamling ett tal där han tog upp Sveriges dispyter med Sovjetunionen,
Catalinaaffären mm. Här deklarerade han tydligt att den svenska linjen var
att frivilligt avstå från suveräniteten till förmån för internationell skiljedom,
d v s detta var ett fullföljande av Unckns gamla NF — ideal och en konsekvent
linje i svensk utrikespolitik (jfr Ålandsfrågan 1921). Han kritiserade nu i FN
Sovjetunionen för att vägra att låta dessa frågor behandlas av den Internationella
domstolen och talade t o m om "en imperialistisk stormaktsmentalitet" hos
Sovjetunionen.278

276 Ibidem s 46 ff, admonition , ungefär tillsägelse
277 Loden 1999, kap 8
278 Ibidem s 79
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Detta var starka ord från att komma från Unckns sida, vilket visar vilket
engagemang han fortfarande hade i fråga om den kollektiva säkerheten, med-
ling och skiljedom. Unckns auktoritet i Sverige gjorde att hans linje i denna
fråga inte kom att ifrågasättas — det var en linje som ställde Sverige och andra
småstater i ett moraliskt fördelaktigt läge i förhållande till stormakternas mer
krassa maktpolitik. Denna moraliska-folkrättsliga linje i svensk utrikespolitik
hade en lång linje i svensk politik från Branting och en rad liberala ledares
dagar (Staaff, Eckn, Ekman), men framstod främst som en socialdemokratisk
röd tråd i svensk utrikespolitik, och kom att kulminera under Olof Palmes tid i
regeringen. Här representerade Undén en vänsterpolitisk idétradition i Sverige
och en del i det politiska arvet efter Hjalmar Branting.

Hans Lödgins studie av de svenska utrikespolitiska doktrinerna visar en viss
aktivering av politiken under perioden 1954-60 jämfört med Koreakrigets år
1950-53. Under båda perioderna har Sverige som politik och handlingsstra-
tegi dels politisk suveränitet och militärt försvar (Suveränitetsprincipen och
avskräckning), men även skiljedom. Under den senare perioden tillkommer
FN:s fredsbevarande operationer, ett ökat biståndsarbete,(u-hjälpen), kärn-
vapenstopp och en satsning på FN:s nedrustningsarbete, vilket under nästa
period 1961-69 utvidgas till kärnvapenbegränsning, inrättandet av fredsforsk-
ningsinstitutet SIPRI, ESK (nedrustning i Europa),betoning av folkrätten mm.
Allmänt menar Lödgin att man kan tala om en förändring från en anpassnings-
strategi till en förändringsstrategi, d v s Sverige kom att föra en mer aktiv utri-
kespolitik. Efterhand lanseras allt fler medel för att öka Sveriges internationella
engagemang .279

Min tolkning är att Undkns ideal om kollektiv säkerhet, nedrustning, folk-
rätt och skiljedom nu under det kalla krigets första fas fick en stark påverkan
på den svenska utrikespolitiska doktrinen. Sveriges starka engagemang i FN:s
fredsbevarande operationer och u-hjälpen kan båda ses som en form av preven-
tiva säkerhetsåtgärder och försök att säkra en fredlig utveckling och framsteg i
Europa och i världen. Påtagligt är att Undén 1950-53 höll kvar vid den interna-
tionella skiljedomen som medel men sedan överger denna i Sveriges politik till
en starkare betoning av folkrätten. Den svenska politiska suveräniteten hävda-
des under hela epoken ifråga om Europarådet, EEC/EG, Kol och Stålunionen

2M M . 8 0

En tolkning är även att Unckns och Sveriges plädering för nedrustning och
kollektiv säkerhet påverkade den nya sovjetledningen, men att man sedan stra-
279 Ibidem s 203ff
280 Ibidem s 207 1.
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tegiskt gjorde internationella utspel som passade den egna regimens syfte. Det
återkommande uppskattningen av Unden, även från Chrustjov offentligt vid
några tillfallen, sovjetdiplomaternas öppenhjärtiga diskussioner och (ibland
något tafatta) efterfrågande om råd, är tydliga tecken på detta — men skall
givetvis inte överbetonas. Få statsmän i Väst tycks ha väckt en sådan respekt på
den sovjetiska sidan i detta skede av det kalla kriget som Östen linden, vilket
är ett förhållande man kan reflektera över. Så länge socialdemokraterna styrde
Sverige och Unden var utrikesminister litade Moskva uppenbart på den svenska
alliansfriheten, även om man kritiserade tendenser till militärt samarbete med
västsidan och USA:s försök att flytta fram sina positioner i Sverige.

Förtroendet för Unden och den svenska politiken gynnade den relativa
avspänningen i det nordiska området. Det gav kontinuitet och gjorde att man
på sovjetisk sida ville ha kvar Unden som svensk utrikesminister, även när han
avgick 1962. Utan alla andra jämförelser passade Unden och Kekkonen, som
var av Moskva högt skattade ledare och långsiktiga garanter för en stabil svensk
och finsk politik, Sovjetunionen mycket väl — det betydde kontinuitet och för-
troende och en viss avspänning i imperiets nordvästra hörn.

Kärnvapen och nedrustning

Under åren 1957-1962 arbetade Unden mycket med nedrustningsfrågorna och
möjligheterna till ett stopp för atomvapenprov. Världsläget var tidvis spänt,
bl a i Berlin, och London och Moskva gjorde flera utspel i fråga om nedrust-
ning, atomvapenfria zoner mm. Internationella avtal för att trygga en kollektiv
säkerhet var nu liksom tidigare ett huvudmål för den svenska politiken men
maktblocken låste varandra och det internationella läget syntes tidvis mörkt.
Det var under dessa sista år med linden som utrikesminister påtagligt att både
västmakterna och Sovjetunionen gärna vände sig till Linden som en internatio-
nell auktoritet på nedrustningsfrågor och kollektiv säkerhet. Sverige hade även
en viktig position bland de alliansfria staterna och var viktig för den fortsatta
säkerhetsdialogen mellan maktblocken. Den korta avspänningsperioden 1954-
56 hade nu ersatts av ett spändare världsläge, men Urickn fortsatte att inrikta
den svenska politiken på FN och möjligheterna att minska kärnvapenhotet och
påbörja ett nedrustningsarbete genom internationella avtal. I maktbalansens
låsta Europa fortsatte Sverige sin alliansfria politik på linjen kollektiv säkerhet,
internationella avtal och avspänning, Den fick ett starkt stöd i riksdagen.28'

tel Möller s 427ff. . Der förekom både kriser i det svenska närområdet som de finska kriserna
1958 och 1961 och kriser för FN som Kongo 1960-64.
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Undenplanen 1961

De ryska kärnvapensprängningarna 1961 (kraftiga megatonbomber) i Norra
Ishavet oroade Sverige mycket. Undén såg detta som en inledning på en fortsatt,
farlig kärnvapenkapprustning mellan stormakterna. Den utvecklingen måste
hejdas och här hade Sverige och de alliansfria staterna en nyckelroll. Mot den
bakgrunden gjorde han nu sitt utspel i FN om provstopp och stopp för sprid-
ning av kärnvapen.(Dagboken 11.9.61)

Hösten 1961 lanserade Unden i FN ett förslag om bildandet av en grupp
av kärnvapenfria stater och kärnvapenfria zoner, vilket han hoppades skulle
bidra till att en framtida kärnvapenspridning skulle hejdas. Detta svenska för-
slag kom att få en stor uppmärksamhet, även om det omedelbart inte ledde
till några resultat. I litteraturen har det setts som ett misslyckande, men det
är enligt min mening ett alltför snävt och kortsiktigt betraktelsesätt. I stället
kom det långsiktigt att påverka öst- och västblocken och medverkade till att
tidigare låsningar om kärnvapenkontroller lossnade och världen till sist fick ett
efterlängtat avtal om provstopp år 1963. Detta var Unirkns andliga testamente
till Världsorganisationen FN.

Till bilden hör att Undén var en av regeringens mest klara motståndare till
svenska kärnvapen, där han tillsammans med det socialdemokratiska kvinno-
förbundet (Ulla Lindström, Inga Thorsson m fl) hade gått i spetsen för kampen
mot svenska kärnvapen efter 1954. På detta område var Undén föga diploma-
tisk utan markerade både offentligt och internt sin kritik och avsky för kärn-
vapnen och dess fortsatta spridning i världen.

En utmaning mot västblocket?
Uncknplanen tolkades som en utmaning mot västblocket då den medförde krav
på en rad Natomedlemmar att avstå från att ha kärnvapen stationerade på sitt
territorium. Planen uppfattades därför ha en slagsida genom att mest gynna den
ryska sidan. Danmark och Norge, som med sin baspolitik inom NATO:s ram
avstod från kärnvapen på sitt territorium i fredstid, hade större förståelse för
den svenska planen liksom Kanada. I övrigt var NATO-medlemmarna kritiska.
Särskilt USA, Storbritannien och Frankrike angrep planen i skarpa ordalag och
avvisade den helt i det rådande styrkeläget i Europa. (Sovjetblocket hade lättare
att omgruppera kärnvapen inom sin yta än NATO-sidan, här hade man en stra-
tegisk och militäroperativ fördel). I den svenska politiken kom Uncknplanen
delvis bort. Riksdagen hölls oinformerad om planen och oppositionen kom att
ställas inför ett fullbordat faktum när Undan tog upp planen i FN:s generalför-
samling. Mycket talar för att Undén själv valde att presentera sin plan på detta
sätt för att få igång en mer omfattande debatt, nationellt och internationellt, om
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den stora fara som hotade mänskligheten genom kärnvapenspridningen. I det
läget fick politiska hänsyn vika. Unden valde att medvetet utmana västblocket
på det internationella planet men hoppades få effekt hos båda blocken. Det var
en symbolpolitik för att visa Sveriges vilja att hindra kärnvapenspridningen. Ett
visst stöd fick Un&nplanen från främst en rad alliansfria stater utanför väst-
och östblocken, t ex Indien.

Men det fanns även ett inrikespolitiskt syfte, att samla det socialdemokra-
tiska partiet efter den hårda och uppslitande striden om svenska kärnvapen som
ännu inte var helt avgjord. Inom SAP nåddes ett uppskov i frågan efter en strid,
som hotade splittra partiet. Först 1963 när Sverige skrev på FN:s provstopps-
avtal var frågan avförd från dagordningen. Här var Un&ns internationella
engagemang och kamp mot kärnvapnen en klar tillgång för det statsbärande
partiet. Det svenska engagemanget för nedrustning och stoppandet av kärnva-
penrustningarna kom nu att kraftigt öka, både nationellt och internationellt.
Alva Myrdal , Olof Palme och Inga Thorsson kom att bli ledande politiker i det
svenska engagemanget för nedrustning internationellt.

Uncknplanen var i hög grad Osten Undhs egen skapelse. Den kan ses som ett
testamente för framtiden. En av Unäns sista åtgärder som statsråd 1961 var att
lägga fram förslaget om en gradvis internationell nedrustning. Genom den atom-
vapenfria klubben av medlemmar skulle en gradvis nedrustning åstadkommas.
Hösten 1958 sade Undén i FN:s generalförsamling att Sverige verkade för ett
provstopp och för att hindra spridning av kärnvapen till nya länder. Samtidigt
inledde USA, Storbritannien och Sovjetunionen förhandlingar i Genève om ett
provstopp, men dessa körde 1961 fast genom oenighet i kontrollfrågan. Det är
i detta sammanhang som Undén lanserar sin plan.

Undén förberedde sin nedrustningsplan i en liten arbetsgrupp av tjänste-
män inom UD med Undén som ordförande och Alva Myrdal som ledamot.
Alva Myrdal skrev om detta följande: 'Men så, när jag hade återvänt från Indien
våren 1961, gav mig östen Undén liksom ur tomma intet uppdraget att göra utkas-
tet till ett stort uttalande i nedrustningsfrågan. Det skulle bli hans avskedstal till
Förenta Nationerna, sedan han under en tidrymd av över fyrtio år hade vart stånd-
aktigt verksam för fred och rättvisa, såväl i Nationernas Förbund som i Förenta
Nationerna."

Huvudtanken hos Undén var att när stormakterna hade kört fast i frågan
så borde de kärnvapenfria staterna ta ett initiativ till ett provstopp och genom
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att avstå från all lagring av kärnvapen på egen jord, sedan genom att föreslå
stormakterna och maktblocken att ansluta sig provstoppsavtalet. 282

En splittring av västsidan i FN

Den 4 december 1961 lade linden fram en resolution i FN:s generalförsamling
om kärnvapenfria zoner, vilken antogs med rösterna 58-10 (23 avstår). För
röstade bl a Norden, Kanada, öststaterna, en rad länder i Afrika och Asien,
emot röstade övriga NATO-länder. Voteringen gav alltså en majoritet alliansfria
stater och Östblocket mot Natoblocket med tre undantag (Norge, Danmark,
Kanada). Sverige och Undan hade därmed splittrat västlägret och fatt östblocket
på sin sida. Chrustjov skrev ett brev till Erlander och prisade Undanplanen och
linje med tidigare sovjetiska förslag om kärnvapenfria zoner. USA var nega-
tivt och en talesman ansåg att planen ifrågasatte de fria västländernas rätt till
självförsvar, i yttersta fall med kärnvapen. USA:s lager av taktiska kärnvapen
i Västtyskland skulle enligt planen hamna i farozonen, vilket skulle försvaga
Västs försvar i Centraleuropa, medan sovjetblocket militärt kunde falla tillbaka
på kärnvapen på sitt stora landområde.283

Mycket talar för Yngve Möllers tolkning att Undanplanen var ett försök att
hitta en framkomlig väg mot provstopp och nedrustning när kärnvapenmak-
tema hade misslyckats i Genve och FN. Huvudtanken var att hindra en vidare
spridning av kärnvapen. 284

linden själv skriver följande i sina tillbakablickande dagboksanteckningar:
"Jag tog plats i den politiska kommitten (i FN) när den började sitt arbete

med frågan om kärnvapenproven. Samtidigt fortsatte jag med utarbetandet av ett
inlägg i debatten. — — — Så småningom mognade det förslag till resolution angående
kärnvapenproven som var uttryck för de tankegångar jag utvecklat i det politiska
utskottet. — — — Åtskilliga delegater fick del av resolutionsförslag, så de nordiska
delegationscheferna, en del tilltänkta sponsors etc."

Annika Nolin har i forskningsrapporten UndMplanen. Ett lyckat misslyck-
ande"behandlat regeringens motiv och agerande i fallet Undanplanen. Norlins
huvudresultat är att syftet var att få igång en debatt i FN om kärnvapnen,
medan försöken till direkt påverkan på supermakterna (USA, Sovjetunionen) i
detta skede var ringa. Den politiska effekten var att västsidan var föga intresserat
av planen medan Sovjetunionen visade en viss uppskattning. Detta gjorde att
möjligheterna att direkt påverka blocken var ringa. Däremot lyckades Sverige
få en majoritet i FN av stödjande stater för förslaget, trots att man visste att en

"2 Möller s 485 ff. Jfr SUKK-rapport om Uncl&tplanen.
"3 Ibdem s 488f.
284 Ibidem s 490
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majoritet av NATO-stater skulle rösta emot förslaget. USA uttalade sig däremot
allmänt uppskattande om Sveriges nedrustningspolitik i detta tidsskede. 285

Undanplanen var alltså i hög grad länkad till Undbu tidigare försök till brobyg-
ga7politik under det kalla kriget, varvid just kärnvapenfrågan och nedrustning-
en efterhand kom alltmer i fokus som möjliga områden att åstadkomma vissa
resultat på. Provstoppet för kärnvapen i FN 1963 blev här en viktig framgång
och ett led i en längre nedrustningsprocess där kollektiv säkerhet just kom att
stå i centrum för intresset hos blocken.

För Undén var detta en partiell framgång och ytterligare ett exempel på
möjligheterna att gradvis och mödosamt bygga upp kollektiva säkerhetsarrang-
emang genom världsorganisationen FN varvid de neutrala och alliansfria sta-
terna hade en nyckelroll i den nya världen.

Konflikten med experterna

Till sist några ord om konflikten mellan Undén och en rad säkerhetspolitiska
experter — diplomater, militärer m fl — om den svenska utrikespolitiken 1945-
62. Karl Molin har i sin bok "Omstridd neutralitef (Tiden 1991) tagit upp kri-
tiken mot Unckns och regeringens politik 1948-50 från en rad mer västvänligt
inställda diplomater (Erik Boheman, Sven Grafström, Gunnar Hägglöf m fl)
och militärer (ÖB Helge Jung m fl). Konflikten gällde inte en fortsatt alliansfri
politik från svensk sida utan i stället betoningen av västtillhörigheten i den
svenska säkerhetspolitiken. Få i svensk debatt och politik ville att Sverige skulle
ingå i Atlantpakten (NATO), utan här var det fortsatt neutralitetspolitik som
gällde.286

Undén och den socialdemokratiska regeringen kritiserades dock för en alltför
Sovjetvänlig politik och för att inte tydligare betona Sveriges beroende av väst-
makterna i sin säkerhetspolitik (avancerad försvarsmateriel, ideologisk väsrvän-
lighet, möjligheterna till västhjälp i krig o s v). Denna kritik fortsatte under
1950-talet från den borgerliga oppositionen (högern, folkpartiet) och i utrerad
form från Herbert Tingsten i Dagens Nyheter, som krävde att Sverige skulle gå
med i NATO och upphöra med sin samarbetspolitik mot Sovjetunionen.(På
denna linje fanns få i riksdagen men dock enstaka tidningar som GHT i
Göteborg). Internt var ledande militärer ofta irriterade och kritiska mot den
svenska sovjetpolitiken, t ex ÖB 1951-61 Nils Swedlund, som i sina dagböcker
ofta markerar sitt ogillande mot vad han betraktade som anpassning och efter-

285 Mo l in  1998 s 54
284 Mol in  1991, om Undén särskilt s 19-22.
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gifter. Swedlund ville ha visst samarbete och avancerad försvarsmateriel från
Väst, men var i övrigt föga sofistikerad i sin politiska analys. 287

Min övergripande tolkning är att Unden som den drivande kraften bakom
den svenska utrikespolitiken i detta skede inte ansåg det lämpligt att föra en
markerat västvänlig politik eftersom detta skulle stöta bort Sovjetunionen och
låsa Sveriges relationer till Sovjetunionen till motsättningar och konfronta-
tion. I stället var det viktigt att Sverige kunde behålla sin handlingsfrihet och
påverka reaktionerna till båda blocken i syfte att dämpa motsättningarna i det
kalla kriget och söka få till stånd kollektiva säkerhetsåtgärder mellan blocken,
helst i FN:s regi. linden ville hålla de väsrvänliga säkerhetspolitiska experterna i
UD och militärledningen kort, men insåg att hans förtroendeskapande politik
måste kombineras med avskräckningsmöjligheter, diplomatiskt, ekonomiskt
och militärt.

På dessa områden spelade Unden och regeringen över en bred skala där
åtgärder kunde blandas med signaleffekter till både väst- och östblocket.
Hit hörde t ex det utbyggnaden av det starka svenska neutralitetsförsvaret,
svenskt deltagande i delar av sanktionspolitiken mot östblocket, det nordiska
samarbetet(regional säkerhet) och diplomatiska framstötar i FN i bl a kärnva-
pen- och Tysklandsfrågorna.

Alla detta gav Sverige en tydlig profil i säkerhetspolitiken i det kalla krigets
Europa. Det var en profil som i hög grad förknippades med statsminister Tage
Erlander och utrikesminister Östen Unden. Efter sin avgång som utrikesmi-
nister 1962 fortsatte Östen Unden att intressera sig för utrikesfrågorna och
hade fortsatt kontakt med den socialdemokratiska regeringen och ledningen.
Kontinuiteten i hans syn på den kollektiva säkerheten som målet i den interna-
tionella politiken manifesterades en sista gång vid ett föredrag för riksdagsgrup-
pen 1965.288 "7 december 1965 Socialdemokratiska riksdagsgruppens julmiddag: Sade
något om den svenska neutralitetspolitiken. Ej doktrinär — bevis (var det) skandinaviska
försvanförbundsprojektet, 'de fredsbevarande operationerna". Personliga uttalanden om
den kollektiva säkerhetens filosofi, men tillräckligt realistisk att inte vilja bygga på ett
säkerhetssystem på pappret."

Sammanfattning

Sverige skaffade sig efter det första världskriget en mer aktiv utrikespolitik i den
nya världsorganisationen, Nationernas Förbund, NE Denna linje fortsatte sedan
i Förenta Nationerna, FN, från 1946. Sverige satsade på kollektiv säkerhet och
sökte minska motsättningarna mellan stormakterna och skapa en särskild freds-
287 Se t ex min uppsats om Swedlund i (Red G AMus) Svenska officersprofiler MHS 1997.
288 U l a n  Anteckningar 1952-66, utg av Karl Molin, Sthlm 2002, s 655 f, s 712 (Citat).
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ordning i det nordiska området ( Nordisk regional säkerhet). Denna politik led
många nederlag i NF och FN genom stormaktskonfrontationer men blev delvis
framgångsrik i det nordiska området, dock ej under krigsåren 1939-45.

En ledande svensk som satt sin prägel på politiken i nära 40 år var Östen
Unclen(s).Unckns syn på den internationella politiken och det internationella
systemet var konsekvent och uppvisade en stor kontinuitet genom åren. Hans
grundsyn formades under det första världskriget och i NF-politiken under mel-
lankrigstiden. Han misstrodde djupt traditionell stormaktspolitik med allianser,
maktbalans och militära rustningar. Detta var en vänsterpolitisk uppfattning,
nationellt och internationellt, där USA:s liberale president Wilson 1913-21 var
en förebild och ledande företrädare. Hela sitt liv var Undén en anhängare av den
kollektiva säkerhetens politik genom internationella organisationer, skiljedom,
folkrätt och avtal. Världsorganisationerna NF och FN innebar här nya möjlig-
heter, vilka dock enligt hans syn spolierades av stormakternas motsättningar. Så
länge dessa låsningar mellan stormakterna fortsatte var det därför motiverat för
Sverige att föra sin traditionella alliansfria politik ("neutralitetspolitiken") och
söka överbrygga motsättningarna mellan stormakterna. Sveriges främsta mål
var att stå utanför nya krig men alliansfriheten skulle också användas för en
aktiv internationell politik — först i NF, sedan i FN.

Undén såg Hitlertyskland och nazismen som ett hot mot all kollektiv säker-
het och som en anomali i det internationella systemet. Däremot hade han hade
en mer positiv uppfattning om Sovjetunionen och kommunismen och ansåg
detta system vara möjligt att påverka och att sluta fungerande, internationella
avtal med.

Hans syn på den sovjetiska politiken var att den i huvudsak var defensiv
till sin natur och främst ville värna om det egna imperiet efter det förödande
andra världskriget. Denna syn delades knappast av USA och västlägret i detta
djupfrysta skede av det kalla kriget.

Tövädret efter Stalins död 1953 gav dock enligt Undén möjligheter till
en ny utveckling i Sovjetunionen, där landets inre utveckling stod i centrum,
och freds- och avspänningspolitiken skulle betonas internationellt. Bakslagen
1956-62 var dock många (Ungern, Berlin, Kuba o s v) och det kalla kriget åter-
gick i en låst och laddad fas. Undén gav dock inte tappt utan kämpade vidare för
en begynnande nedrustning och provstoppsavtal i världsorganisa-tionen FN:s
regi och med Sverige som livlig tillskyndare.

Undén var och förblev en vänstersocialdemokrat och internationalist med en
stark tilltro till den kollektiva säkerhetens politik och de alliansfria staterna för
att hejda framtida krig. Hans inflytande på den svenska utrikespolitiken var
mycket stort under hans tid som utrikesminister 1945-1962. Det gällde både
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långsiktigt ideologiskt och praktiskt i den förda politiken. Den kollektiva säker-
heten misslyckades under Nationernas Förbunds tid, men måste enligt den
svenska regeringen prövas på nytt i FN:s regi, trots de starka motsättningarna
mellan öst- och västblocken från 1948 och framåt. Unckns syn på den interna-
tionella politiken stämmer väl in i en amerikansk, idealistisk tanketradition där
presidenterna Wilson 1913-21 och Roosevelt 1933-45 var ledande företrädare.
Han motsatte sig därför delar av containmentpolitiken från 1947/48 och ansåg
att Väst borde ta hänsyn till Sovjetunionens säkerhetsintressen och acceptera
fred och stabilitet framför korståg för friheten och västlig demokrati.289 Det var
en kontroversiell linje.

Att detta även betydde accepterandet av kommunistiska diktaturer i Öst-
och Centraleuropa ville Undén tona ned. Uppenbart ansåg han detta vara värt
priset i det nya kalla kriget för att undgå storkrig och skapa förutsättningar för
stabilitet och fred mellan stormaktsblocken, om än på en hög rustningsperiod.
För Undén hade freden i Europa den högsta prioriteten medan han ogillade
flera inslag i det av amerikanarna ledda politiska, militära och ideologiska kors-
tåget mot Sovjetunionen och "världskommunismen".

För Undén var det dock självklart att västdemokratierna skulle sätta bestäm-
da gränser mot Sovjetunionen i den internationella politiken, men han ogillade
de former detta antog under amerikansk ledning med kraftiga militära rust-
ningar, bildandet av NATO och andra säkerhetspakter mot Kina och Sovjet,
och ett politiskt-ideologiskt krig mot världskommunismen på alla områden,
som riskerade möjligheterna till förhandlingar mellan blocken i syfta ett minska
spänningarna i Europa och i världen.

Undén ansåg att USA inte förstod sig på Sovjetunionen som maktimperium
och supermakt och därför ensidigt drev ett ideologiskt korståg mot Moskva,
som ledde till ökade rustningar och en höjd spänning i världspolitiken. I för-
längningen skymtade för Undén en förhandlingslösning liknande den som
1975 blev Helsingforsavtalet, d v s ett erkännande från båda stormaktsblocken
av Europas nya gränser efter det förödande andra världskriget och besegrandet
av Hitlertyskland och anslutning till FN:s höga principer för freds- och kon-
fliktlösning och för medborgerliga fri- och rättigheter i medlemsländerna.

Undén var dock tillräcklig politisk och historisk realist för att inse att stor-
makterna i världspolitiken inte drog sig för "smutsiga allianser" för att komma
åt sina huvudfiender och att folkrätt, fred och mellanfolkligt samarbete inte
alltid gavs prioritet i det internationella umgänget, där stormakterna bestämde
tonen och kursen. Dessutom gav FN-stadgans principer om nationell suverä-
nitet och avvisande av "inblandning i interna angelägenheter" kommunistiska

289 Jfr  0 Kronvall 2002, s 43

2 0 1



Konsten att överleva

diktaturer och andra auktoritära regimer stora möjligheter att avvisa internatio-
nell kritik och politiska motåtgärder och ingripanden.

linden tycks dock ha hyst viss förståelse för västsidans ekonomiska sank-
tioner mot sovjetblocket i världshandeln och i fråga om strategiska vapen mm.
Denna politik låg i linje med NF-politiken på samma områden utan att övergå
i politiskt-militära sanktionsingripanden (militär intervention på ett politiskt
mandat), vilket Unden uppenbart ansåg var en ofruktbar väg för att påverka
östblocket. Sverige kom därför i praktiken under 1950-talet att bli en deltagare i
västsidans ekonomiska och militärtekniska sanktionspolitik mot sovjetblocket.
Detta var dessutom ett krav för att Sverige skulle få del av västsidans moderna
försvarssystem på viktiga områden (spetsteknologi inom luft- och sjöförsvar
mm), varför på detta område politiskt-ekonomiska sanktioner mot kommu-
nistblocket på ett diskret kunde förenas med svenska säkerhetsintressen. Detta
borde dock helst ske på ett sådant sätt att offentlig debatt så långt möjligt und-
veks i ämnet, vilket i stort kan sägas ha lyckats i Sverige under 1950- och 1960-
talen. Det kan sägas ha varit ett uttryck för tidsandan, där antikommunismen
på hemmaplan var mycket stark.

En öppen kritik mot Sovjetunionen skulle däremot sparas till sällsynta till-
fällen. En nedtoning av kritiken mot Sovjetunionen såg regeringen och Undén
som ett svensk säkerhetsintresse, som gav Sverige en viss handlingsfrihet mellan
blocken i Europa och efterhand en växande goodwill på den internationella are-
nan, inte minst i den växande Tredje Världen med många alliansfria stater.2"

Det märkliga var således att den svenska säkerhetspolitiken innebar en dub-
bel anpassning, dels gentemot Väst i fråga om demokratin, militärt samar-
bete , handel och politisk förståelse, dels gentemot östblocket i fråga om en
låg profil och undvikande av kritik från regeringen, på sitt sätt gynnade
Sverige i den internationella politiken. Det gav goodwill ute i världen och
gjorde att Sverige fick rollen av en 'five rider" som kunde utnyttja sina positio-
ner på olika arenor; i närområdet, i Europa och ute i världen.

En rad löpande krisfrågor störde dock förbindelserna mellan Sverige och
Sovjetunionen under Undens tid som utrikesminister. Raoul Wallenbergaffären,
(se telegram 17 jan 1945) en rad spionaffärer och nedskjutningarna av svenska
flygplan 1952 var några av de viktigaste, men även Moskvas missnöje mot den
svenska kritiken mot Sovjetunionens invasion i Ungern 1956, agerandet under
Koreakriget mm. Sveriges förhållande till de demokratiska västmakterna var
traditionellt mer vänskapligt, men ibland var man i London och Washington
irriterad över svenska utspel som ansågs gynna Sovjetunionen internationellt.
Hit hörde bl a vissa inslag i den svenska Tysklandspolitiken och framläggandet
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av Undbiplanen 1962 i FN. Påfallande var att Undén i sin politik hade ett behov
av en grundsyn om ett påverkbart och utvecklingsbart Sovjetunionen, som det
gick att göra affårer med291. Det är möjligt att hans grundsyn på detta område
förändrades under den avslutande Stalinepoken 1945-53, då Sovjetunionen
etablerande sitt nya maktimperium av kommunistiska satellitstater.

Den efterföljande relativa detenteperioden för Sovjetunionen under
Chrustjovs ledning 1954-64 förmörkades av Ungern 1956, Tysklandsfrågan
osv men gav dock ändå nya förhoppningar för framtiden. Uppgörelsen med
stalinismen (20:e partikongressen) och tendenser till revisionism, doktrinen
om fredlig samexistens och FN:s ökade roll i världspolitiken gav öppningar
för avspänning, fredliga lösningar och kanske även tendenser till ideologisk
konvergens mellan systemen. Detta kunde på sikt gynna den socialdemokra-
tiska utvecklingsmodellen med fred, blandekonomi och social utjämning som
prioriterade mål — helt i Hjalmar Brantings anda. Brantings ideal var i hög grad
naturrätten och den franska revolutionens höga principer med frihet, jämlikhet
och broderskap och han talade 1921 i  NF om drömmen om en fungerande
världsregering under kommande tider.292

Både för Branting, linden och Erlander framstod bolsjevikerna i
Sovjetunionen (världskommunismen) liksom socialdemokratin som ideologis-
ka skott från den franska revolutionen, som definitivt hade gått skilda historiska
vägar,(demokratin kontra diktaturen, revisionism kontra politisk religion) men
ändå hade en viss förståelse för varandra och möjligheterna till förhandlingslös-
ningar internationellt. Denna relativa affinitet — åtminstone jämfört med ame-
rikansk "storkapitalism" och kalla-kriget-mentalitet i sin mest renodlade form

291 J f r  denna notering i Untkns dagbok : 22/9 1945" Rysk film för särskilt inbjudna. Striden
om Berlin, Potsdamkomferensen och militärparader i Moskva. Sista avdelningen fantastisk.
Man erinras om Napoleon och hans generaler när man ser Sjukov med följeslagare. Stalin på
Potsdamkonferensen. ser ut som en gammal snäll farbror."

292 För f  är tacksam för denna uppgift av fil lic Torbjörn Norman. Norman arbetar med en kom-
mande avhandling om Branting och NF-politiken.
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("Winner takes all, Death to Communism"), uteslöt inte en hård ideologisk
och politisk kamp mellan socialdemokraterna och kommunisterna, hemma i
Sverige och ute i världen.

Denna borde dock föras främst i nationella fora eftersom världsfreden, kapp-
rustningen och hotet om kärnvapenkrig var de överskuggande och prioriterade
frågorna i världspolitiken. Först fred och världens överlevnad, sedan demokrati och
välfärd, allt i den fredliga samexistensens anda, sådan var den svenska internationa-
listiska linjen. I långa stycken fick denna politik även stöd av de borgerliga mel-
lanpartierna och tidvis även högern/moderaterna. Den väckte periodvis respekt
och sympati ute i världen under det kalla kriget, varvid inte minst insatserna
från Un&n, Erlander och Olof Palme, men även i många stycken borgerliga
ledare som Ohlin, Hjalmarsson och Fälldin kan lyftas fram. De borgerliga var
dock mer markerat västvänliga. Den utgick från att stormakterna och blocken
agerade rationellt och hade gemensamma, strategiska intressen av fred och sta-
bilitet — men även av konkurrens och konflikt på lägre nivåer — och att man
därför kunde nå förhandlingslösningar i FN och andra internationella fora.

Det kalla kriget var en epok ca 1948 — 1990, då borgerliga och socialdemokrater
var ense om huvudlinjerna i den svenska utrikes- och biståndspolitiken, även
om man hade olika syn på hur man skulle markera sin västtillhörighet i offent-
lighet och i retorik, t ex om "den tredje vägens" möjligheter och i synen på s k
"progressiva regimer" ute i världen(Afrika, Asien, Latinamerika), främst under
Olof Palmes epok. Huvudlinjen var dock fortsatt svensk alliansfrihet och neu-
tralitet, men nu kopplad till en högre svensk profil i världspolitiken, inte minst
utanför Europa. Bilden av Sverige som en ledande, socialdemokratiskt styrd
välfärdsstat växte nu fram från 1960-talet med en fungerande blandekonomi.
Sverige sågs även som ledande i kampen för fred, avspänning och nedrustning
mellan stormaktsblocken, varvid inte minst Tage Erlander och Olof Palme,
men även idépolitiker sådana som Alva och Gunnar Myrdal, omformade och
förde arvet från Östen Undén vidare, nationellt och internationellt.

Här finns det en röd tråd och en socialdemokratisk/vänsterpolitisk tanke-
tradition med en stor genomslagskraft i svensk debatt och politik. Såväl Undén
och Erlander som makarna Myrdal och Olof Palme skattade högt den tidigare
New Deal-politiken i USA (Roosevelt) och ansåg att en socialdemokratisk väl-
färds- och säkerhetspolitik som den svenska var den bästa politiska vägen för
att bygga samhällsfred, stabilitet och säkerhet i Väst och för art nå ett hyf-
sat förhållande till Sovjetunionen och Kina. (Ideologisk samexistens, kollektiv
säkerhet). Makarna Myrdal och Palme gick dessutom vidare och ansåg att en
radikal socialdemokratisk samhällsmodell och politik var den bästa vägen för att
bekämpa världsfattigdomen och för att få en internationell utveckling mot fred,
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nedrustning, demokrati och höjd levnadsstandard i världen, varvid FN och
internationell samverkan var en nyckelfaktor i utvecklingen. Borgerliga kritiker
i Sverige hävdade dock att "världskommunismen" måste hejdas främst med
maktmedel och hade en mer pessimistisk syn på möjligheterna till avtal.

Under intryck av framgången för "Den svenska modellen" under 1950- och
1960-talen, nationellt och internationellt, fanns det dessutom tidvis tendenser
hos de ledande svenska socialdemokraterna att tro och hoppas på "Den tredje
vdgen"i politik och ekonomi (Socialdemokratin, blandekonomin) som en lång-
siktig lösning för Europas och världens problem. Den långsiktiga tanken var
att en radikal, socialdemokratisk tredje väg skulle kunna bli den långsiktigt
segrande politiken i världen som en kompromiss mellan amerikansk "storkapi-
talism" och sovjetisk kommunism. Inte minst makarna Myrdal och Olof Palme
utvecklade dessa ideologiska synsätt under 1960- och 1970-talen, men här kan
det räcka med att påpeka att varken Undén eller Erlander var främmande för
samma tankesätt, även om de främst var upptagna med dagspolitiken i det kalla
krigets Europa och Sveriges positionerande i detta sammanhang.

Den starka svenska satsningen på FN och generalsekreteraren Dag
Hammarskjöld 1953-1961 var viktig. Sverige verkade för internationella avtal
och avspänning mellan blocken, nedrustning och stopp för atomvapenprov. I
alla lägen när det uppkom fiktioner mellan Sverige och stormakterna gällde det
därför även att betona vikten av långsiktigt goda förbindelser och alla staters
intresse av att undvika ett nytt förödande storkrig. Både i väst och öst kunde
Sverige och den svenska välfärdsstaten ses som ett socialt föredöme och dess-
utom framtonade landet som ett föredöme bland de alliansfria staterna.

Grunden för paradigmet "den moraliska stormakten"Sverige hade nu börjat
läggas under Umkns tid som utrikesminister 1945-62 och blommade sedan ut
för fullt under Olofs Palmes tid. Här finns det, menar jag, en klar förbindelse
mellan Undén och Palme, men Unckns personliga framtoning var inte sådan att
han förde till torgs detta budskap på samma sätt som Olof Palme. Både Undén
och Palme var politiskt obekväma både i väst och i öst under det kalla kriget
just därför att de i hög grad representerade den svenska folkrättstraditionen,
välfärdsmodellen och den moraliska dimensionen i världspolitiken.

Den stora skillnaden mellan de rvå som internationella aktörer var dock att
Undén på sitt buttra, juridiska sätt talade om kollektiv säkerhet och folkrätt
på det diplomatiska planet medan Palme på ett mer odiplomatiskt sätt tog alla
chanser att tala till världen och "folken" i samma ämnen, vilket väckte vågor av
sympatier och antipatier, hemma och ute i världen.

I den ideologiska analysen stod Undén och Palme varandra påfallande nära,
i det offentliga agerandet och budskapet var de mycket långt olika. ("Experten"
Undén kan jämföras med "estradören" Palme). Båda två kan dock sägas ha gått
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till historien som några av de få exemplen på svenska statsmän under 1900-
talet. (Från borgerlig sida kan här nämnas Arvid Lindman, Karl Staaffoch Nils
Eden).

Sverige framstod från 1950-talet på många håll i politik och i media som en
ledande företrädare för den sociala välfärdsstaten, kollektiv säkerhet, välfärd
och nedrustning i världen, medan stormakterna i väst och öst kunde ses som
låsta i en gammaldags makt- och blockpolitik, kärnvapenhot och militära rust-
ningar som hotade världens överlevnad och höjd levnadsstandard ute i världen.
lindens försiktiga politik mot Sovjetunionen kan övergipande ses ett försök att
skapa lågspänning i det nordiska området och ge möjligheter för FN att verka
för att dämpa motsättningarna i Europa och i världen under det kalla kriget

Det socialdemokratiskt styrda Sverige gick efter Undens avgång ur regeringen
1962 i spetsen internationellt när det gällde att satsa på social välfärd och kol-
lektiv säkerhet i förening. Skillnaderna mellan socialdemokratisk och borgerlig
politik i Sverige på dessa områden var inte påfallande stora, det bör understry-
kas. För omvärlden kunde denna svenska politik både inge hopp och stundom
verka utopisk, intryck gjorde den dock under hela den långa perioden 1962-90
,det kalla krigets andras fas. (Det finns en klar kontinuitet hos regeringarna
Fälldin 1976-82, om än mer nedtonad). Det rörde sig mer om nyansskillnader
och olika tonvikt i politiken, vilket dock ofta lyftes fram polemiskt i dagsdebat-
ten, inte minst när det gällde politiken mot västmakterna och Sovjetunionen.
Stafetten inom den socialdemokratiska makthegemonin i Sverige gick efter 1962
vidare från Östen Unden till en ny generation ledare, där inte minst Olof Palme
tog upp arvet efter Unden i den svenska utrikespolitiken. lindens långsiktiga
inverkan på svensk politik med pragmatism, neutralism och kollektiv säkerhet,
märktes sedan under hela epoken från 1962 till idag. Hans inflytande på svensk
säkerhetspolitik är därmed sannolikt den enskilt största under 1900-talet, dels
under 1920-talet, dels under efterkrigsepoken efter 1945. Vad detta betydde
politiskt och ideologiskt är en mäktig forskningsuppgift för framtiden.
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Sven Grafström 1902-1955
— en diplomat i målkonflikt mellan lojalitet och
kritik, neutralitet och västvänlighet

Den 3 januari 1955 förolyckades minister Sven Grafström tragiskt, endast 52
år gammal, genom att falla ut från expresståget mellan Nice och Paris. Därmed
slöts en märklig diplomatbana. Sven Grafström hade alltid sina meningars mod.
Han var både en kämpande demokrat och en starkt västvänlig diplomat, som
under krigsåren och i början av det kalla kriget ofta var mycket kritisk mot den
förda svenska utrikes- och säkerhetspolitiken.

Hans huvudkritik gällde hållfastheten i den svenska säkerhetspolitiken, först
gentemot Hitler-ryskland, sedan gentemot Sovjetväldet. Som UD-tjänsteman
under utrikesministrarna Christian Gunther 1939-45 respektive Östen Unden
1945-54 ansåg han i princip att den svenska politiken var alltför försiktig,
anpasslig och undfallande gentemot de bruna och röda diktaturerna.293 Som
svuren demokrat och samtidigt en driven diplomat, som väl kände de utri-
kespolitiska spelreglerna, befann sig Grafström i en kontinuerlig målkonflikt i
sin dagliga gärning. I rollen som UD-ämbetsman var han satt att försvara och
förklara den försiktiga svenska utrikespolitiken ("neutralitet till döds') som han
internt ofta var starkt kritisk emot.

Dilemmat löste han genom att uppträda som en lojal och korrekt ämbets-
man utåt och gentemot utrikesledningen men samtidigt passa på tillfällena att
yppa kritik internt i de sammanhang, där detta var möjligt. Sven Grafströms

293 S  Grafström, Anteckningar 1938-1944, utgivna genom Stig Ekman, Kgl Samfundet för utgi-
vande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 14, Sthlm 1989,inled-
ningen (I forts Ekman 1989).
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diplomatbana under det andra världskriget och i början av det kalla kriget kan
således ses som ett mått på "hur högt i tak" det var i det svenska utrikesdepar-
tementet under dessa kritiska år. Redan här bör det sägas att Sven Grafström i
princip ansåg att det var möjligt att föra en neutralitetspolitik för Sverige under
åren 1939-54, men att denna politik borde ha varit mer tydligt väsrvänlig/väst-
orienterad. Helst hade han sett att Sverige tydligt gick över till västlägret när det
kalla kriget var ett faktum. Framförallt ansåg han att den svenska säkerhetspoli-
tiken tålde att vara öppet kritisk och avståndstagande mot diktaturerna i Berlin
och i Moskva. Sverige borde, enligt Grafström, för sin egen heder och ära, ha
kunnat föra en mer rak och konsekvent utrikespolitik, där man öppet talade om
sin västanknytning, både ideologiskt och säkerhetspolitiskt.294

Åren 1940-44 verkade han på UD s pressbyrå, vilken hade en utsatt posi-
tion som officiellt "censurorgan" tillsammans med Statens Informationsstyrelse
(SIS), också lydande under UD. Båda organen hade till uppgift att stå för "
svensk motpropaganda" i det propagandakrig som drevs av de krigförande i
Sverige. Våren 1944 övergick Grafström till UD:s politiska avdelning som byrå-
chef och från december 1945 till oktober 1948 var han avdelningens chef som
utrikesråd. Från oktober 1948 till maj 1952 var han chef för den svenska FN-
delegationen i New York (Sveriges ständiga ombud hos Förenta Nationerna),
och minister i Mexiko 1952-54 med ett mellanspel i Korea ett halvår 1953 som
svensk representant i FN-kommission för krigsfångeutväxlingen efter krigsslu-
tet. Därefter väntade posten i Bern, men döden kom emellan.

294 Om utrikespolitiken under krigsåren se Wilhelm Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-45
Sthlm 1973. En rad specialarbeten finns i serien av avhandlingar från forskningsprojek-

tet Sverige under andra världskriget.(SUAV) Om utrikespolitiken efter kriget särskilt åren
1945-55 ,se bl a U Bjereld-M Demker, Utrikespolitiken som sladilt, De svenska partierna och
utrikesfrågorna, Falun 1995 U  Bjereld, Kritiker eller medlare?Sveriges utrikespolitiska roller
1945-90, Sthlm 1992, F Björklund, Samförstånd underoenighet. Svensk säkerhetpolitisk debatt
under det kalla kriget, Sthlm 1992, W Carlgren , Sverige och Baltikum. Från mellankrigs-
tid till efterkrigsår, Sthlm 1993, C Ekholm, Balt- och tyskutlämningen 1-2, Uppsala 1984,B
Holmström, Koreakriget i svensk debatt, Uppsala 1972, B Huldt-K Misgeld, Socialdemokratin
och den svenska utrikespolitiken. Från Branting till Palme. Sthlm 1990, A W Johansson, Herbert
Tingsten och det kalla kriget. Antikommunism och liberalism i Dagen Nyheter 1946-52, Sthlm
1995, B Karlsson, Handelspolitik eller politisk handling ? Sveriges handel med öststaterna 1946-
52, Göteborg 1992, G Lundestad, America ,Scandinavia, and The Cold War 1945-1949,
New York 1980, K Molin, Omstridd neutralitet, Experternas kritik av svensk utrikespolitik
1948-50, Sthlm 1991, Y Möller, Osten Unden. En biografi, Sthlm 1986, E Noreen, Brobygge
eller blockbildning ? De norska och svenska utrikesledningarnas säkerhetspolitiska föreställningar
1945-48, Sthlm 1994, K Wahlbäck, Norden och blockuppdelningen 1948-49, internationella
Studier 1973.
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UDs pressbyrå- "en balansakt mellan de glupande ulvarna"

I det läge när storkriget hade nått Norden 1939/40 fick Grafström nya arbets-
uppgifter inom UD vid en byrå som skulle bemöta den utländska propagan-
dan. Han blev nu byråchef vid UDs pressbyrå. Under UD lades även den
samverkande Statens Informationsstyrelse (SIS), som skulle sköta den svenska
motpropagandan på temat "Neutralitet — Svensk samling — Den svenska linjen".
Huvuduppgiften gällde nu att predika svensk samling, neutralitet och upp-
slutning kring den nationella samlingsregeringen, som tillsattes av alla stora,
demokratiska partier som ett resultat av det finska vinterkrigets utbrott, och
leddes av Per Albin Hansson (s).295 Kravet på återhållsamhet i presskommen-
tarerna blev för Grafström ett dilemma eftersom just de svenska nazisterna
och kommunisterna, och deras förebilder, fullblodsdiktaturerna Tyskland och
Sovjetunionen, ideligen kom att kritisera den svenska regeringen och dess poli-
tik under krigsåren, om än från helt olika utgångspunkter. Klagomålen från
de röda och bruna diktaturerna i Berlin och Moskva — liksom i viss mån deras
svenska meningsfränder och epigoner — blev legio. De riktade sig främst mot
den svenska pressen där man inte drog sig för att skarpt kritisera paktbröderna
Tyskland och Sovjetunionen och deras brutala krigspolitik i Europa.

För UD och Sven Grafström var huvudfrågan nu att diplomatiskt kunna
hantera floderna av utländska påtryckningar och protester mot svensk press
och politik utan att samtidigt den svenska samlingen och motståndsviljan mot
det yttre trycket, och då särskilt mot de röda och bruna regimerna, förlorade i
styrka. Det var en svår balansgång i vilken statsintressena vägdes mot demokra-
tiska fri- och rättigheter och riskerna för nationell söndring och defaitism hos
nationen — om "anpassningen" och "eftergifterna" gentemot Berlin och Moskva
uppfattades gå för långt. Till saken hörde att Sverige i detta läge var illa mili-
tärt rustat och hade ett uselt militärstrategiskt läge, som efter den 9 april 1940
och Tysklands överfall på Danmark och Norge slutade med en rysk-sovjetisk
inringning av landet.296

Mot realpolitiken och den "fadda neutraliteten"

De svenska handlingsmarginalerna krympte nu drastiskt och landet hade inte
befunnit sig i ett sämre militärpolitiskt läge sedan Napoleonkrigens dagar.

295 O m  UDs pressbyrå och SIS se K Zetterberg, Från Presskonsortiet t i l l  UDs Pressbyrå,
Presshistorisk årsbok 1988 och Göran Andolf, De grå lapparna. Regeringen och pressen under
andra världskriget i (Red) Bo Hugemark, Nya fronter ? 1943- spänd väntan, Sthlm 1994

296 O m  regeringens presspolitik under krigsåren se K Zetterberg, Presspolitik som säkerhetspolitik,
en studie i statsmakternas presspolitik under det andra världskriget, Presshistorisk årsbok 1993,s
60-81. Om utrikespolitiken se Carlgren, 1973, kap 5-10, om det militära läget i en rad aspek-
ter se (Red) CA Wangel, Sverigesmilitära beredskap 1939-45,Köping 1982.
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Belysande är att västmakternas möjligheter att verka till hjälp för Sverige var
ringa under hela det andra världskriget, helt enkelt därför att man inte kunde
projicera lant- och sjömilitär makt i området och hade svårt att få någon poli-
tisk tyngd i Östersjöområdet. Det desperata läget kommenterades harmset av
Grafström den 21 december 1939 i dagboken: "Håglöshet och dådlöshet präglar
hela vårt uppträdande. Äro vi rädda for att tyskarna skola falla oss i ryggen, om vi
hjälpa Finland ? Man vet ingenting, ty en ogenomtränglig dimbildning döljer den
officiella svenska politiken."

Tysklands och Sovjetunionens aggressiva politik och maktexpansion blottställ-
de nu Sverige och Finland. Båda länderna satsade på överlevnadsstrategier, där
Sverige hade ett mer skyddat läge. Sverige lyckades med en fortsatt balanspolitik
och neutralitet mellan de krigförande medan Finland tvingades utkämpa två
hårda krig med Sovjetunionen. Finland kom åren 1941-44 att bli vapenbroder
till Tyskland i den gigantiska kraftmätningen mellan nazi- och bolsjevikdiktatu-
rerna, som började midsommaren 1941 med Hitlers anfall mot Sovjetunionen.
Nog av, Sven Grafström blev efterhand alltmer kritisk mot "den fadda neutra-
litetssoppa ", som blev Sveriges officiella politik under finska vinterkriget och
de mörka åren 1940-42. Han ansåg att s k "realpolitik " inte betydde något
för Hitler och Stalin, som ändå hänsynslöst slukade land efter land. I ett sam-
tal med Informationsstyrelsens chef, historieprofessorn Sven Tunberg den 21
januari 1940 sade han rakt ut: 'jag var nog taktlös att säga honom, att om tyskarna
ville äta upp oss så gör de det även om vi varit aldrig så snälla. Deras "realpolitik"
har minsann visat, att tjeckernas återhållsamhet inte hjälpte det arma landet lång
våg."

Dens k kungadiktamen den 16 februari 1940, som innebar att Sverige skulle ge
Finland all möjlig hjälp utom direkt militär intervention, dämpade den svens-
ka opinionen men väckte stor besvikelse i det kämpande Finland. Grafström
ansåg för sin del att Sverige p g a sin ringa militära styrka och beredskap knap-
past kunde intervenera men att huvudfaran egentligen var en annan, nämligen
att västmakterna och Tyskland raskt skulle flytta över sin krigföring till hela
Norden. Precis som Per Albin Hansson ansåg han att svenskarna var "freds-
egoister", vilket man gott kunde tala om för omvärlden: Ligger det likväl inte
närmre till hands att rent ut säga, att Sverige inte alls vill slåss, varken i det stora
kriget eller i det lilla, om det vore möjligt ? Jag tror det, det vore ingen särskilt
heroisk deklaration, men det vore en fullt naturlig, och framför allt en fullt ärlig.
(Dagboken 3 mars 1940)

Det tyska överfallet på Danmark och Norge spetsade till läget extremt för
Sverige. Grafström fruktade nu att det skulle dyka upp förrädare likt Quisling i
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Norge och skrev i dagboken den 10 april 1940: Gud give att vi inte också ha en
Hacharegering, att här finns tillräckligt många Quislingar och Kuusinentyper är
säkert, på tyska beskickningen har man troligen en ministerlista fdrdig med herrar
de Champs et consortes. Hachas finns också på UD, folk som anse det bättre att
handla som danskarna än att se liv och värden gå till spillo. Finns det då ingenting
som är dyrbarare än båda pengarna och livet? Ha svenskarna glömt det mänskliga
värdet?

Varken ifråga om UDs diplomater, den svenska regeringen eller myndighe-
terna allmänt, hyste Grafström nu några större förhoppningar om att Sverige
med kraft skulle ta upp motståndet mot "de nazikommunistiska diktatu-
rerna." Hoppet var i stället den gryende motståndsandan hos det svenska
folket. Det norska motståndet mot det tyska överfallet ingav Grafström
stora förhoppningar och kunde bli ett exempel för Sverige: Bravo Norge! Efter
den första förskräckelsen har du funnit din melodi och bjuder inkräktarna motstånd.
Är den tyska invasionen dårens stora jätteblunder, som ju måste komma förr eller senare
? — — Det norska motståndet och den kraftiga engelska hjälpen tycks idag något ha
skingrat Hachastämningen av i går. Kanske finns det ännu hopp om gamla Sverige.
(Dagboken 11 april 1940)

Torgny Segerstedt ett ideal
Grafströms "livorgan" var nu Torgny Segerstedts starkt antinazistiska Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT), som sedan Hitlers makttillträde 1933
på alla fronter hade bekämpat den bruna diktaturen. GHT kritiserade öppet
samlingsregeringen för att falla undan för Hitlertysklands påtryckningar.
Regeringen hade i detta läge bl a stoppat alla planer på svenska frivilliga till
Norge och intog en mycket neutral och försiktig hållning i storkriget, inklu-
sive den tyska ockupationen av Danmark och Norge. Till skillnad mot det
finska vinterkriget upprepade nu Sverige sin 1939 givna neutralitetsförklaring.
För regeringen framstod det dock i hög grad som realpolitik i syfte att avhålla
Tyskland från ett anfall mot Sverige. De upprörda känslorna och opinionen,
som särskilt gällde det kämpande Norge krävde enligt den interna debatten
på UD snabba åtgärder av regeringen. Resultatet blev statsminister Per Albin
Hanssons berömda radiotal den 12 april 1940 på temat att Sverige skulle för-
svara sin frihet, ära och oberoende mot varje inkräktare. I talet frammanades
även Gustav Vasas ande i de gamla orden "Waren Swenske!" Grafström fann
talet vara "fullt godtagbart."

Personligen ansåg sig Grafström inte vara någon speciell Englandsvän, men
i den gigantiska kampen för människosläktet som nu rasade gällde det att välja
sida. Att som den svenska regeringen tro att man med lämpor skulle lugna
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tyskarna trodde han föga på. Det var att riskera att förlora sin själ. Nazismens
verkliga anda hade han haft fullt klar för sig sedan länge — det räckte bara att läsa
Hitler och hans tal och sedan se hur naziregimen agerade. (Dagboken 13 april
1940). Grafström tvivlade på regeringens Tysklandspolitik, som han ansåg allt-
för försiktig. UDs pressbyrå utgav nu officiella kommunikéer om den svenska
politiken på främmande språk, vilka även utsändes på radio över världen via
UDs radiobyrå. Här sökte Grafström påverka innehållet i en aktiv motstånds-
anda.

Hårt tryck från Tyskland på regeringen- den första transiteringen

Den svenska regeringen pressades hårt i april-maj av Berlin att medge eftergifter
i form av transiteringar av trupp och materiel genom landet till Norge, där de
tyska trupperna var hårt trängda i Nordnorge kring Narvik. Den 19 april bevil-
jade regeringen Tyskland rätt att transitera sjukvårds-material och födoämnen
till Narvik, vilket sågs som en humanitär hjälp. Folkrättsexperterna Undén och
Gihl ansåg att man enligt den internationella rätten inte kunde avslå denna
begäran, vilket upprörde Grafström, som ansåg att eftergiften gynnade tyskar-
na. I GHT misstänkte man på ledarsidan att tyskarna skulle lura svenskarna och
den vägen tillföra militära förstärkningar.

Grafström erbjöd sig nu resolut att fara ned till Trelleborg för att möta
och kontrollera de tyska transporterna för att få klara besked. Han flög raskt
från Bromma med förhållningorder att noga se efter att det endast fanns en
personvagn med sjukvårdspersonal samt vagnar med enbart civilt gods. Efter
en vinglig färd i en gammal Junkers landade man på Bulltofta, som var starkt
luftförsvarat och endast hade en liten landningsremsa öppen. Väl i Trelleborg
fick Grafström fart på kontrollerna av transporten och lyckades även öka den
militära bevakningen genom en ryttmästare af Petersens, som försäkrade att
man med kulsprutor bevakade tåget. Den tyska personalen berövades nu vapen
och kameror men mer fick Grafström inte göra. Den 21 april träffade han så
Boheman på UD och fick nu klart för sig att UD hade blivit överraskad av det
stora antalet vagnar. Man hade trott att det rörde sig om ett fåtal. På UD ansåg
man sig ha blivit lurad men hade nu gett både tyske och brittiske ministern i
Stockholm besked om att någon ny transport inte skulle tillåtas.297

Samtidigt drev den tyska pressen ett nervkrig mot Sverige, som man ansåg
tog parti för västmakterna och Norge i nyheter och kommentarer. Den 30

297 Carlgren, 1973, kap 7. Tysklands viktigaste krav på Sverige den 9 april 1940 var 1) Strikt
neutralitet 2)Fortsatta malmleveranser och 3) Stopp för befarade brittiska "sabotageaktioner".
Hitler tyckte inte om och misstrodde Sverige sade Göring den 10 april 1940 i Berlin till vän-
nen, ingenjör Birger Dahlerus .(lbids 150 ff).
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april hade dock stämningen slagit om och Ribbentrop höll en presskonferens i
Berlin där han uttalade sitt gillande av den svenska neutraliteten.Bakgrunden
var enligt Grafström att Moskva hade gjort sitt inflytande gällande och hade
klargjort att SSSR under inga omständigheter skulle tolerera ett tyskt anfall på
Sverige. Denna erinran från paktbrodern kan ha stillat den fräna kritiken från
Berlin- men innehöll också olycksbådande övertoner då den antydde att Sverige
helt hörde till den "tysk-sovjetiska intressesfären".298

Den 1 maj 1940 såg Grafström det imponerande medborgartåget om ca
100 000 personer på Gärdet i Stockholm för Sveriges frihet och oberoende.
Det ersatte arbetarrörelsens traditionella tåg och blev en mäktig manifestation
av svensk försvarsvilja i Nordens ödesstund. Det ingav honom ett visst hopp.
Personligen ansåg han att Sverige hela tiden hade kunnat föra en politik med
öppet visir för att värna Norden undan kriget och att detta kunde ha lyckats.
Nu var Norden i stället splittrat med Danmark underkuvat, Norge kämpande
och sönderslaget, Sverige omringat och handeln västerut lamslagen och Finland
slickande såren efter det bittra vinterkriget och marsfreden med svåra landför-
luster i Karelen. I detta läge ansåg han att västmakterna förde alla demokratiska
länders kamp mot diktatoriskt slaveri och förtrampandet av mänskliga rättig-
heter och värden.

Den 10 maj angrep tyskarna på västfronten och nådde snabbt stora fram-
gångar på slagfälten från Holland ned till gränsen mot Schweiz. Västmakternas
försvar föll ihop efterhand och vid midsommartid hade Frankrike kapitulerat.
Världen häpnade över de snabba tyska segrarna och Hitlers krigsmaskin tycktes
oövervinnlig. "Det mörknar" skrev Per Albin Hansson i sin dagbok den 15
maj 1940, då den holländska armen kapitulerade.

De stora tyska framgångarna i Frankrike tvingade de allierade att evakuera från
Nordnorge varefter kriget upphörde i Norge den 9 juni. Därefter tryckte tys-
karna på om ett transite-ringsavtal med Sverige då kriget nu var slut i Norge.
UD förhandlade nu fram en kompromiss enligt vilken krigsmateriel och civilt
gods skulle omfattas av avtalet men ej trupp annat än obeväpnade tyska soldater
och befäl på permission. I riksdagen blev det heta debatter om avtalet kunde
godkännas; oppositionen som främst bestod av socialdemokrater och liberaler
ansåg att man skulle säga nej, majoriteten var dock för. Och så fick det bli — från
juli 1940 gällde det svensk-tyska transiteringsavtalet i tre år innan det sades upp
av Sverige i augusti 1943. Transiteringarna väckte ont blod hos de allierade och

298 Jf r  Carlgren, 1973, s 160 fE Gustav V försäkrade Hitler om Sveriges fasta vilja till neutralitet
i ett brev, Ribbentrop förklarade på en presskonferens den 27 april i rikskansliet att Hitler
personligen deklarerat att Tyskland skulle respektera den svenska neutraliteten. Tyska krav på
"förnödenhetståg" till Oslo, Trondheim, Stavanger besvarades nekande av svenska regeringen
den 25 april, Carlgren s 161 F.

215



Konsten att överleva

inte minst i Norge, men sågs av regeringen och en stor del av riksdagen och
pressen som ett nödvändigt ont för att vinna tid. "Så bröts vår kära och strikt
hållna neutralitetslinje av insikten om det orimliga i nuvarande läge att
taga risken av ett krigr skrev statsminister Hansson i sin dagbok den 18 juni
1940. En ny fas av storkriget hade nu inträtt med Tyskland som dominerande
på kontinenten och Sveriges och Nordens öde mycket osäkert.299

En dyster tid

För Sven Grafström var våren och sommaren 1940 en dyster tid och han tviv-
lade på att Sverige skulle kunna hålla sig utanför kriget trots eftergifterna till
Tyskland. Dessutom noterade han en ökad tendens till "mörkläggning" av poli-
tiken från regeringens och myndigheterna sida och en anpassning även från en
stor del av de svenska tidningarna. Alla hukade sig för Hitler och hoppades att
stormen inte skulle drabba Sverige. Till råga på allt passade Stalin på att sluka de
baltiska staterna och göra sovjetrepubliker av dem. När Grafström nu varnade
en av de ledande i UD, utrikesrådet Staffan Söderblom, för hur illa de tyska
eftergifterna skulle tas emot av den svenska opinionen slog denne endast ifrån
sig: "Asch, den allmänna opinionen, det är bara dina murvlar. Jag tillät mig
säga att han talade nonsens." I ett samtal med Erik Boheman den 26 juli tog
Grafström upp samma tema och varnade för följderna i den svenska opinionen.
Denne medgav att man borde kunna uppträda fastare mot Tyskland, eftersom
rader av eftergifter endast gav tyskarna intryck av en svensk svaghet. På direkt
fråga sade Boheman att han inte trodde att Sverige militärt skulle härda ut vid
ett tyskt anfall längre än 7-10 dagar. Grafström konstaterade nu i sin dagbok
att tyskarna krävde "vänskap" av Sverige, men att vänskap inte är något man
kan kommendera fram.30°

På hösten 1940 passade Grafström på att besöka sin store idol Torgny
Segerstedt på GHT i Göteborg. Segerstedt var misstänksam att träffa en
representant för UDs pressbyrå men tinade snart upp: "jag sade honom att jag
uppsökt honom helt av eget initiativ men att jag trodde, att vi skulle kunna ha en del
att säga varandra rörande pressens hållning, då jag vore en person, som i allt väsentligt
delade hans åsikter, ehuru jag inte alltid kunde godkänna den journalistiska form i
vilken de kläddes. d e t  vore väl också litet for mycket begärt", sade Segerstedt skrat-
tande, och därefter var isen bruten oss emellan."

299 Carlgren, 1973, s 183
300 O m  de svensk-tyska relationerna hösten 1940 se Carlgren, 1973, s 210ff.
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Anpassningstendenser inom UD

Ett dystert intryck lämnade en intern middag på UD den 14 december 1940
på Rosenbad i Stockholm. Här talade Boheman och sade bl a att han för sin del
"inte hade försvurit sig åt demokratin", dvs även han var beredd att övervintra.
Om Tyskland segrade i kriget gällde det, enligt Boheman, att Sverige åtmins-
tone fick bevara beskattningsrätten och tankefriheten! Allmänt var Grafström
under hösten 1940 orolig för man i den svenska ledningen var defaitistisk
och alltmer förberedde sig på en svensk anpassning efter en tysk nyordning av
Europa. Något lugnad blev han dock vid ett samtal med den store tyskvännen
Sven Hedin, som hade varit i Berlin och träffat Hitler själv, varvid denne hade
sagt att det mellan Tyskland och Sverige endast fanns en fast vänskap, vilket inte
tydde på några omedelbara tyska erövrarambitioner.Grafström valdes 1941 till
sekreterare i riksdagens utrikesutskott, där han träffade en rad opponenter som
de fd utrikesministrarna Rickard Sandler och Östen Undén (s) . Här fanns även
klara antinazister som chefredaktören för Svenska Dagbladet, Ivar Anderson (h)
och socialdemokraten Ivan Pauli, vilka dock var lojala med regeringen.

Kriget vänder 1941-42

Under åren 1941-42 kom krigets vändpunkt när Tyskland först anföll
Sovjetunionen midsommaren 1941 och därefter Japan anföll USA i december
1941. Axelmakterna med Hitler i spetsen möttes nu av en mäktig koalition
allierade, vars styrka växte för varje månad. Grafström noterade att ryssarna
fanatiskt försvarade sitt land. Här hade Hitler fått något att bita i och en fiende
som skulle bli starkare ju längre kriget led. (19 oktober 1941) Vid ett besök hos
släktingar och hos Auswärtiges Amt i Berlin i november 1941 fick Grafström
flera tillfällen till diskussioner med segervissa tyskar, som ansåg att Sverige inte
förstod sitt eget bästa och "var på efterkälken" när det gällde det nya Europa.
På detta blev hans svar att Sverige skulleingalunda komma i efterhand när det
äntligen blev fred i Europal., dvs åhörarna förstod att Grafström inte trodde
att Tyskland skulle segra.(17-21 oktober 1941) Grafström började nu tro att
tyskarna verkligen kunde besegras.

De tyska protesterna mot innehållet i den svenska pressen och med krav på s k
"absolut neutralitet" blev med tiden allt ihärdigare i takt med art den tyska tupp-
kammen växte. Från sommaren 1940 till sommaren 1942 var de påträngande
och den svenska pressen bevakades med argusögon av tyskarna både i Berlin och
i Stockholm. Regeringen gjorde nu en rad tidningsbeslag i efterhand (TF 1812
),främst mot kommunistisk och nazistisk press.Hur hanteringen gick till inom
UD beskriver Grafström målande den 17 mars 1942 i samband med att reger-
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ingen genomförde det sk "massbeslaget" på 17 tidningar för en cirkulärartikel
om Gestapotortyr i norska fängelser :

Hur går det i allmänhet till då ett tidningsnummer konfiskeras? Impulsen tas från
justitiedepartementet eller från UD, i  allmänhet det senare. Den som först läsare
de svenska tidningarna på UD s pressbyrå, den unge Backlund, en son till den
kände socialdemokratiske tidningsmannen Sven Backlund ,stryker upp sin bakåt-
kammade ljusa jättekalufs och går in till /chefen för UDs pressbyrå/ Oscar Thorsing
med det senaste numret av "Arbetaren"(syndikalistisk), där en ledande artikel med
för Hitler inte direkt smickrande uttalanden är rikligt försedd med understryk-
ningar med rödkrita. Thorsing läser igenom de kritade ställena och utropar "det här
är ju for djävligt" samt tar vindeltrappan ned till politiska avdelningen, där den
ominösa artikeln väcker samma lakoniska kommentarer hos herrar Söderblom och
Boheman med instämmanden av den i Söderbloms rum alltid närvarande Kumlien.
Excellensen, om han är på UD aviseras och vänder tummen nedåt. Thorsing, eller
jag om Thorsing är borta, ringer upp kanslirådet Nyman på justitie-departementet
och meddelar att dagens "Arbetaren" skall tas. "Vi få väl ett papper? blir det ängs-
liga svaret. En lugnande försäkran avges i detta stycke varefter justitiedepartementet
förklarar, att alla erforderliga  konfiskeringsåtgärder omedelbart skola igångsättas.

Under en promenad med den stridbare utrikesredaktören Otto Järte från Svenska
Dagbladet den 17 april 1942 ute på Djurgården enades de två om att tågan hos
det svenska folket var det sannerligen inget fel på, men att myndigheterna
och militärledningen hade visat sig svaga i ryggen mot tyskarna. Järte ansåg
att högern inte hade klart för sig den tyska nazismens vidriga väsen, som helt
skilde sig från det gamla beundrade Tyskland. Skulle det verkligen gälla ansåg
de två dock att socialdemokraterna med Per Albin Hansson i spetsen inte skulle
tveka att ta upp kampen mot Hitlertyskland, oavsett om kungahuset och andra
kretsar ansåg att man skulle behålla en tyskvänlig hållning.

Vid årsskiftet 1942/43 svängde krigslyckan och de allierade vann stora seg-
rar vid El Alamein och Stalingrad. Nu var det slut på de tyska framgångarna
och den svenska politiken kundeläggas om i en mer västvänlig riktning. Hela
tiden höll man dock hårt fast vid neutraliteten eftersom Sverige fortfarande låg
omringat av Hitlertyskland och utsikterna till någon effektiv militär hjälp från
de allierade var ringa. Grafström började nu göra artighetsvisiter hos repre-
sentanter för ockuperade stater och på sovjetlegationen i Stockholm, där det
i salongerna trängdes "svenska salongsbolsjeviker med representanter för de
allierade, några tjänstemän från UD och herrar ur den svenska pressen."(4 dec
1942). Nu började Grafström alltmer tro på en allierad seger, inte minst sedan
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Boheman, som hade varit i England och USA, berättade att man 1944 räknade
med att kunna slutföra kriget.

Den svenska opinionen svänger

I utrikesutskottet kunde Grafström nu också följa hur den svenska opinionen
mot de tyska transiteringarna växte snabbt. Socialdemokraterna, med Undén
och Sandler i spetsen ansåg nu att tiden var mogen att tvätta bort denna efter-
gift till Tyskland. Undén gick så långt att han sade att avtalet hade pressats
fram av tyskarna under hot, ja, utpressning, år 1940 och därför nu kunde sägas
upp ensidigt från svensk sida. Regeringen hade dock sista ordet och avvaktade
ännu någon tid.(22 mars 1943) De nya västvänliga vindarna började även mär-
kas inom UD där en morskare svensk hållning gentemot Tyskland växte fram
under 1943 och övergick i en proallierad hållning de sista krigsåren 1944-45.
Utvecklingen av den svenska utrikespolitiken gick nu raskt. Transiteringsavtalet
sades upp i augusti 1943 och skyddades av ett stort militärt pådrag. Nu var
Hitler upptagen med vacklande fronter i alla riktningar och den stora faran
för Sverige var över. Fortfarande måste dock en stor försiktighet iakttas av den
svenska utrikesledningen eftersom Hitlertysklands politik och krigföring blev
alltmer desperat i takt med de ökade motgångarna i kriget.301

Svenska protester i Berlin

Grafström skrev hösten 1943 i sin dagbok att tyskarnas motgångar nu hade fått
"gigantiska proportioner" och att det allierade bombflyget malde sönder den
tyska krigspotentialen. Den 2 oktober träffade han den danske nobelpristagaren
Niels Bohr i samtal hos Gunther på UD efter en flykt från Danmark. Den följ-
des snart av större delen av de danska judarna, som fann en fristad i Sverige för
resten av kriget.(Dagboken september-oktober 1943) Sverige vågade sig nu på
en mer aktiv utrikespolitik med demarcher och protester i Berlin om de danska
och norska judarna och om deportationen av studenter, poliser m fl från Norge
till Tyskland. Den tyske utrikesministern Ribbentrop blev mäkta irriterad över
de svenska protesterna om läget i Norge, som han ansåg att svenskarna inte
skulle lägga sig i.

Även förhållandet till Finland och till Sovjetunionen var tidvis frostigt.
Från Finland hemkallades 1942 ministern Karl Ivan Westman, som öppet
hade kritiserat den finska krigspolitiken och vapenbrödraskapet med Tyskland.
Från Sovjetunionen utvisades 1943 minister Vilhelm Assarsson efter sovjetiska
anklagelser om att militärattachén i Moskva "spionerade". Dessutom var man

Carlgren, 1973, kap 13-14.
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allmänt missnöjd med att Sverige genom sin handel hjälpte Tyskland i kriget
och dessutom inte gjorde nog för att få Finland ur kriget.

Det hårda tyska trycket mot Sverige lättade och den värsta mardrömmen var
över för land och folk. Huvuduppgiften blev nu att söka hjälpa sina nordiska
grannar ur ockupation och krig. Även hjälpen till judarna och till andra flyk-
tingar blev en viktig svensk uppgift de sista krigsåren 1943-45.

Sverige gynnar de allierade i krigets slutskede
Det sista krigsåret maj 1944-maj 1945 bjöd snabba växlingar, där Sverige dip-
lomatiskt hjälpte till att fa Finland att sluta vapenstillestånd med Sovjetunionen
och där den svenska utrikespolitiken blev allt mer prononcerat västvänlig, inte
minst för att kunna bistå Danmark och Norge i krigets slutskede. Den tyska
ockupationen av grannländerna avvecklades dock i stort i oblodiga former, vil-
ket blev en stor lättnad. Av britterna fick man nu köpa radarkomponenter och
i gengäld fick dessa en rad fördelar i fråga om telekommunikationer mm, ja
de fick även vrakdelar från i Sverige störtade V2-raketer från Tyskland.(14 juli
1944)

Sveriges handel med Tyskland stoppades i stort i augusti 1944 och definitivt
vid årsskiftet 1944/45. Nu var krigsslutet nära. Sveriges eftergifter till de alliera-
de under 1944-45 var från folkrättslig synpunkt betydligt mer långtgående än
de man hade medgett tyskarna 1940-42, men har egentligen diskuterats ganska
litet. Förklaringen torde vara att dessa eftergifter gynnade västdemokraterna,
vilket ansågs vara mer politiskt korrekt. Annars kan man från neutralitetssyn-
punkt sätta stora frågetecken i kanten när Sverige bl a tillät reguljär militär
utbildning av danska och norska trupper på sitt eget territorium (polistrup-
perna), lät amerikanskt transportflyg flyga norsk trupp från Luleå.302

Även gentemot Sovjetunionen visade Sverige nu ett tillmötesgående i sin
utrikespolitik, men här var Grafström misstänksam och ansåg att ryssarna
skulle hållas kort. Det dramatiska krigsslutet upplevde Sven Grafström på
UD:s politiska avdelning, där Gunther och Boheman var de ledande män-
nen. Regeringen lyckades nu lotsa det svenska statsskeppet genom krigets sista
stormar. Omsorgen om de nordiska grannländerna och flyktingströmmarna
stod nu i fokus för intresset. Grafström var intensivt verksam under dessa sista
krigsmånader och förhandlade även med allierade diplomater och militärer för
den händelse att västmakterna och Sverige gemensamt måste agera militärt och
intervenera i Danmark och Norge, om tyskarna valde att göra fanatiskt mot-
stånd. (24 april-4 maj 1945)

302 Carlgren , 1973 kap 19-21
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Den 16 april 1945 var Grafström sekreterare i Utrikesnämnden, där man
diskuterade Sveriges svar på den norska regeringens framställning om mili-
tärt bistånd genom en total svensk militär mobilisering som en påtryckning
på tyskarna i Norge. Han förfasade sig i detta läge över den negativa attity-
den hos vissa ledamöter, bl a högerledaren Bagge som ansåg att Sverige inte
skulle göra någonting militärt utan i stället förbereda sig för återuppbygg-
nadsarbetet av Europa. UD drev i detta läge linjen att man skulle hålla alla
möjligheter öppna, vilket även blev regeringens linje. Tyskland gav upp och
kapitulerade den 7-9 maj 1945.

Hitlers död den 30 april noterades lakoniskt i dagboken den 2 maj 1945
med kommentaren att diktatorn kanske hade varit död en längre tid ty "med
dessa skurkar kan ju vad som helst vara möjligt" Kontrasten till de djupt kända
minnesorden vid Torgny Segerstedts död några veckor tidigare kunde inte ha
varit större och är mycket talande för Sven Grafströms djupt kända demokra-
tiska grundinställning: "1 april 1945. Segerstedt dog igår. Han fick inte
uppleva den dagen, då nazismen slutgiltigt krossades, men han levde
länge nog för att se de krafter, för vars ideal han med sådan skicklighet
kämpat under de senaste tolv åren, hava segern inom räckhåll. Vi buga
för minnet av en tapper stridsman."

Det kalla kriget formeras

1945 slutade det andra världskriget och en ny världsorganisation, FN, bildades.
Ännu syntes dock fredens eviga rike långt borta. Redan 1946 började mot-
sättningarna mellan segrarmakterna, dvs västmakterna och Sovjetunionen, bli
tydliga och från 1947-48 skärptes de gällande Tyskland, Grekland, Turkiet,
Polen och Kina. Det kalla kriget var snart ett faktum. För Sven Grafström
var denna utveckling inte oväntad då han länge hade hyst en stor misstro
mot Sovjetunionen och Stalin, även om han också var starkt medveten om
Sovjetunionens avgörande roll i krossandet av nazismen och Hitlertyskland.
Kritiken från en rad säkerhetspolitiska experter inom UD och militärledningen
mot den svenska neutralitetspolitiken kom nu att tillra. (Se vidare Karl Molin,
Osäker neutralitet, Tiden 1991)

Baltutlämningen lämnade en bitter eftersmak
En svår affär blev 1945/46 baltutlämningen efter regeringens beslut sommaren
1945 om utlämnande till Sovjetunionen av ett antal tyskar och balter som i
krigets slutskede hade flytt till Sverige i tysk uniform. Grafström ansåg att man
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borde följa militärens linje att inte utvisa några, men förstod att regeringen
politiskt "måste" ge ryssarna något för att hålla dessa lugna. Snart växte en opi-
nionsstorm fram i Sverige mot baltutlämningen, som sågs som ett onödigt kry-
peri från Sveriges sida gentemot Sovjetunionen. Regeringen blev hårt angripen
i riksdagen och i pressen. Regeringen ansåg dock att det var för sent att ändra
beslutet. Slutet blev att 2771 tyskar och balter utlämnades under stora protester
och delvis makabra former med självmordsförsök, allt bevakat av pressen.303

För den svenska regeringen gav baltutlämningen en dålig press och spädde
på kritiken om en ny anpasslighet mot Sovjetunionen. Det var en dålig start för
den nya socialdemokratiska regeringen med Per Albin Hansson som statsmi-
nister och Osten Undén som utrikesminister, vilken nu hade ersatt krigsårens
nationella samlingsregering. Undén kom att bli dominerande i den svenska
utrikespolitiken för en lång följd av år och stannade som utrikesminister till
1962. Han valde att fortsätta en försiktig svensk balanspolitik, nu mellan öst
och väst, i hopp om att motsättningarna mellan stormakterna på sikt skulle
tonas ned. En fortsatt alliansfrihet var huvudlinjen för Undén och en aktiv
politik inom FN för att söka minska spänningarna mellan stormaktsblocken.
Undén var skeptisk till Grafström. Han skrev i sin dagbok den 4 oktober 1945
att Grafström redan på hösten 1945 var färdig att skrinlägga förhoppningarna
om Sverige skulle kunna stå neutralt i en kommande stormaktskonflikt och i
stället förordade ett intimt politiskt samarbete med Storbritannien. A andra
sidan uppges Erik Boheman tidigt ha haft Grafström som favorit för höga UD-
befattningar.304

Hoppades på Sverige i västlägret

För Sven Grafström var Unckns säkerhetspolitik ett gynnade av Sovjetunionen
i Nordeuropa på västmakternas bekostnad. I  stället ansåg han att Sverige,
Danmark och Norge tydligt skulle markera att man hörde hemma i västlägret
och verka för Västerlandets sak gentemot det despotiska Sovjetväldets maktan-
språk. Denna inställning var ideologiskt konsekvent hos Grafström och innebar
att han som hög UD-tjänsteman kom i en långsiktig konflikt mot den förda
politiken. Han hoppades att Sverige skulle ta sitt förnuft till fånga och godvilligt
övergå i Västblocket i den av USA ledda motoffensiven mot Sovjetimperiet i
Europa och ute i världen. Samma förhoppningar fanns även i Washington och
London, där man på sikt hoppades att Sverige skulle ansluta sig till den 1949
bildade Atlantpakten, senare NATO.

3°3 Sven Grafströms anteckningar 25 6,16-31 12 1945, 15-25 1 1946, D Hickens-Bergström,
Spillror från en sällskapsresa, Sthlm 1989, s65 f (Om Bohemans preferenser).

304 Sven Grafströms anteckningar 25 6, 16-31 12 1945, 15-25 1 1946, D Hickens-Bergström,
Spillror från en sällskapsresa, Sthlm 1989, s 65 f (Om Bohemans preferenser).
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Sovjetunionen i fokus

Utvecklingen under åren 1946-47 ifråga om Sovjetunionens politik bekräftade
Grafströms farhågor om kommande svåra motsättningar. I dagboken noterade
han rader av sovjetiska "löftesbrott" och hur ryssarna systematiskt byggde upp
ett nytt imperium i Öst- och Centraleuropa i de områden man militärt behärs-
kade med röda armens hjälp. Under 1947 förvärrades läget i Europa och sovje-
timperiet bredde ut sig i öst. Den stora Pariskonferensen mellan stormakterna
misslyckades och den ryska pressen mot Finland ökade.

På en middag hos Assarsson den 9 juli, som blev något "outspoken" kriti-
serades Unden, Wigforss och ministern i Moskva, Sohlman, för en alltför stor
sovjetvänlighet. Boheman och Herman Eriksson ansåg att Unden-Sohlman nu
inte gick att rubba med sin brobyggarpolitik. I stället var det bättre att låta
tiden ha sin gång, vilket skulle klargöra de sovjetiska onda avsikterna. Nu hop-
pades Sven Grafström på en borgerlig regering, som skulle föra en västinriktad
politik. Hans analys var att Sverige nu intog en nyckelposition i Norden och att
ryssarna var rädda för en svensk västanknytning, vilket borde utnyttjas i stället
för lindens fromma predikningar om "FN och neutralitet". Inte minst ansåg
han att ryssarna fruktade Sverige psykologiskt då man ofta uppträdde mycket
klumpigt på den diplomatiska arenan. (Dagboken 22 augusti 1947).

Det skandinaviska alternativet prövas 1948-49

I februari 1948 hade regeringen bestämt sig för en ny politik. Nu höll Unden
ett riksdagstal där han attackerade hemmakommunisterna, slog fast Sveriges
demokratiska ideal och helhjärtat accepterade Marshallplanen, vilket Grafström
ansåg var ett steg framåt. Däremot undvek Undén den s k Bevin-planen, dvs
Storbritanniens förslag till en västlig pakt för att hejda sovjetblockets expansion
i Europa. Här gick gränsen för den svenska utrikespolitiken, slog Grafström
fast.

Ytterligare ett steg blev Undens utspel om utredning av en ett skandina-
viskt försvarsförbund i april 1948.1 utrikesnämnden den 3 april 1948 uttryckte
alla partier stark olust inför utvecklingen, där Norge var på väg västerut och
motsättningarna mellan öst och väst snabbt hårdnade. Det nordiska dilem-
mat framstod nu enligt Grafström i klar dager med Finland uppbundet till
Sovjetunionen (VSB-pakten i april 1948) och blockuppdelningen skärande
rakt igenom Tyskland mot Norden.

Den 30 april 1948 erbjöds Grafström befattningen som Sveriges permanen-
te delegat vid FN i New York efter Gunnar Hägglöf. Han accepterade genast.
Samtidigt framgår det av hans dagbok att han inte trodde mycket på "ett vagt
skandinaviskt förbund" utan ansåg att det behövdes något mer substantiellt
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för att få en skandinavisk enighet med västmakternas stöd.Grafström satte nu
mycket sitt hopp till Boheman som den svenske förhandlare, vilken för Norge
och västmakterna kunde förklara nyttan av ett skandinaviskt förbund, som alla
visste riktade sig mot Sovjetunionen och därför borde få västmakternas stöd.
Ändå häpnade han nu över regeringens "amatördiplomati" med utspel av stats-
råden Wigforss, Sköld och Vougt samt "den gode Osten Undens surhet och
tvärhet i umgänget med diplomaterna här", vilket inte bådade gott för projek-
tet.

I FN tog Grafström snabbt upp en dialog med FN:.s generalsekreterare, norr-
mannen Tryggve Lie, som frankt förklarade att han hoppades att den svenska

Ambassadör Sven Grafström i Korea 1953, tillfälligt befordrad till brigadgeneral i FN:s regi. (MHA)
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regeringen nu inte skulle driva en politik, som hindrade alla skandinaviska län-
der att ansluta sig till en västunion under ledning av USA ! Grafström trodde
chanserna var små och blev inte mer övertygad av ett samtal med Unden, där
denne förklarade att västmakterna borde ge upp Berlin och försörjningen med
den s k luftbron , som han enbart såg som en prestigefråga! (Dagboken 25,27
september 1948).

I FN fick Grafström mycketattgöra med bl a Palestina- ochTysklandsfrågorna,
där stormaktsmotsättningarna blev allt tydligare. Han fick initierad information
om slutförhandlingarna om det skandinaviska förbundet, där Sverige genom
Erlanders insats gick långt för att söka ge Norge garantier men där menings-
motsättningarna ändå var så stora att planerna sprack. I stället gick Danmark
och Norge 1949 med i den av USA ledda Atlantpakten.

Koreakriget en diplomatisk balansgång

Sven Grafström följde nära utvecklingen av den svenska politiken i FN i New
York under Koreakriget 1950-53. De svenska FN-delegationerna, ofta med
UncMn i spetsen, dök regelbundet upp till FN-sessionerna och Sverige stödde
i stort västsidan/FN-sidan i Koreapolitiken och i fråga om den militära FN-
alliansen .Dock markerade Sverige att landet inte var villigt att sända reguljär
trupp till kriget — det blev i stället ett fältlasarett — och man lade ned sin röst
när det gällde att stämpla Kina som angripare. Grafström själv var pessimist
i fråga om västsidans möjligheter att segra i Korea och skrev dystert den 26
december 1950 i dagboken :Jag tror, att det bästa vore, om amerikanarna
lugnt och stilla droge sig ur Korea och betraktade det som en förlorad
fästning i den stora striden mellan öst och väst." Dock trodde han inte
att USA av prestigeskäl kunde dra sig ur Asiens affärer, vilket ökade risken för
ett tredje världskrig". Hans prognos skulle visa sig stämma i stort: USA bet
sig fast i försvaret av Japan och Korea och fastnade till sist i Vietnamkriget. där
man drog sig ur 1975.

Grafström beredd att avgå 1951
Den socialdemokratiska regeringen Erlander ombildades 1951 genom en koa-
lition med bondeförbundet. Unden satt kvar som utrikesminister. Det hade
under förhandlingarna varit tal om att ta in moskvaambassadören Rolf Sohlman
i regeringen, vilket högeligen förtröt Grafström. Han ville nu avgå som FN-
ombud om ambassadören i Washington, Erik Boheman, gjorde honom säll-
skap. Boheman ville dock inte gå långt. De två var även misslynta med valet av
Dag Hammarskjöld som statsråd då denne ansågs stå Erlander och Unden nära.
305 Ibidem 26 12 1950, om Sveriges nedlagda röst om Kina se ant jan 1951.
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Att den gamle chefsideologen Ernst Wigforss (s) dessutom hade blivit med-
lem av utrikesnämnden ansågs inte göra saken bättre — enligt Grafström styrde
Undén och Wigforss tillsammans den svenska utrikespolitiken.306 Uppenbart
vantrivdes Sven Grafström i detta skede med den uncknska utrikespolitiken och
vad han såg som "flirten" med östblocket.

Den 10 januari 1952 fick Grafström i New York besök av Rolf Sohlman,
som sonderade terrängen om att bli dennes efterträdare som Sveriges ständiga
ombud vid FN! Det var illavarslande. Grafström kände nu motvinden vina
och tog tacksamt emot den mindre betydande posten som svensk minister i
Mexiko. Till hans stora glädje blev dock Sohlman inte hans efterträdare vid
FN — utan i stället hans gamle chef från krigsåren, Oscar Thorsing. Viktig var
Grafströms insats som svensk representant i FN:s övervakningskommission om
krigsfångarna i Korea efter krigets slut 1953. Uppdraget gällde främst repatrie-
ring av krigsfångar. Här fick de neutrala staterna en särskild roll. Vardagsarbetet
i Korea var ganska tröttsamt med mängder av beskyllningar om brott mot olika
avta1.3°7

En luttrad diplomat 1954

Den besvikne Sven Grafström hade efter Koreakriget kommit fram till nya
insikter om den svenska utrikespolitikens långsiktiga svagheter. Han var glad
över att USA och FN hade lyckats hejda kommunisterna i Korea, men ansåg
nu att det var bäst att Sverige höll sig utanför Atlantpakten, nu kallad NATO.
Motiveringen var typiskt grafströmsk: Sverige skulle genom sitt" gnäll" och
genom Un&ns politik allvarligt försvaga NATOs handlingskraft, varför det
var bäst att landet höll sig utanför ! Denna anteckning kom att bli den sista i
hans digra dagbok och kan ses som något av hans testamente: "Det kanske
är en lycka, när allt kommer omkring, att Sverige aldrig gick med i
Atlantpakten. Dock inte av de skäl som framföres på löpande band
av herr Undén utan därför att vi med U n ~ s  inställning — senast
manifesterad i hans Karlstadstal — säkerligen med vårt gnäll sänkt
den gemensamma nämnaren och försvagat organisationens hand-
lingskraft. Det var ju faktiskt en uppmaning till återhållsamhet inom
Atlantpakten, som professorn riktade till våra nordiska bröder i sin
födelsestad nyligen."(Dagboken 5 juli 1954)

306 Ibidem 17 2 1951.
307 Ibidem 6 6 1953-11 11 1953
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Sammanfattning
Sven Grafström var en starkt västorienterad diplomat som verkade som kritiker
av den svenska utrikespolitiken inom UDs organisation både under det andra
världskriget och i det kalla krigets första fas fram till 1955. Hans kritik var i
första hand ideologisk. Han ansåg att Sverige borde föra en öppet västinriktad
politik gentemot de stora diktaturerna i omvärlden, först mot Hitlertyskland,
senare mot Sovjetunionen. Grafströms linje var i dessa avseenden konsekvent,
men han tvingades som diplomat att hålla tand för tunga i offentligheten. Hans
kritik fick främst betydelse inom den svenska säkerhetspolitiska eliten. Man
kan se Sven Grafström som en av de mest uttalade "atlantisterna"bland svenska
diplomater åren 1939-54, även om Boheman, Karl Ivan Westman m fl hörde
till samma läger. Grafström stod publicister som Torgny Segerstedt i GHT och
Herbert Tingsten i Dagens Nyheter nära i sin syn på världens affärer och den
rätta svenska politiken. Han förordade en moralisk utrikespolitik till stöd för de
västliga demokratierna, men blev till sist så luttrad att han ansåg att det var bäst
att Sverige höll sig utanför Atlantpakten, eftersom landets utrikespolitik var för
svag och vacklande för att kunna tjäna västvärldens sak.

Sven Grafström var en flott diplomattyp som "gick hem" väl hos västmak-
terna under krigsåren och i det kalla kriget. Han var något för en diplomat så
ovanligt som "den raka linjens hedersman" (enligt Birger Sjöberg). Han satte
de västerländska frihetsvärdena så högt i sin diplomatiska gärning att han ofta
kom konfl ikt med den pragmatiska svenska utrikespolitiken. I denna dju-
pare mening var och förblev Sven Grafström "atlantist" livet igenom. I stäl-
let för att huka sig för de bruna och röda diktaturerna i Berlin och i Moskva
borde Sverige, enligt hans mening, föra en rak allianspolitik tillsammans med
Västmakterna. I Sverige var Sven Grafström en av de R toppdiplomaterna som
förde in Segerstedts och Tingstens demokratiska kampanda för västvärldens
grundläggande värden i de diplomatiska salongerna. Det gynnade inte hans
karriär, men gav honom sinnesfrid. Kollegan, senare radiochefen Olof Rydbeck,
har i sina memoarer gett en avslutande, personlig vinjett av diplomaten och
människan Sven Grafström:3°8

"Han var livlig, intensiv och mycket artikulerad. Han var en högst seriös
människa, men hade samtidigt ett utpräglat skämtlynne och ett drag av gamäng.
— — — Han kunde vara utomordentligt frispråkig. Han såg bra ut och kunde, trots
ett nervöst drag och trots benägenheten att skämta även i oväntade sammanhang,
utveckla en betydande pondus om han så ville."

308 Olof Rydbeck, I maktens närhet, Uddevalla 1990, s 68.
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Militären och idrotten
Kent Zetterberg

En forskningsplan för framtiden ( avhandlingsplan)
"Sveriges Militära Idrottsförbund 1909-2009 :
Studier i organisation och verksamhet, kroppskultur, genus och konstruk-

tion av manlighet samt militära ideal i en svensk och internationell samhälls-
kontext."

Inledning

Sveriges Militära Idrottsförbund (SMI) bildades 1909 och är fortfarande verk-
samt, bl. a. med en rad specialsektioner som har vuxit med åren. Det finns få
vetenskapliga studier om militären och idrotten trots att militären tidigt fanns
med i utvecklingen av idrottsrörelsen, nationellt och internationellt. Avsikten
är att denna avhandling om militären och idrotten i Sverige skall bidra till att
fylla en lucka i forskningen och i den vetenskapliga litteraturen.

Den svenska militären intresserade sig tidigt på 1800-talet för gymnastik
och idrott, liksom för olika sportverksamheter som ridsport, fäktning och skyr-
te, vilka ingick som självklara delar i den militära tjänsten. (Jfr militär femkamp
resp. modern femkamp).

Med värnpliktsarmens framväxt och nya officersideal kring sekelskiftet, såsom
allmän värnplikt och härordningen 1901, ökade intresset för utvecklandet av
fysisk kroppskultur och sportifiering i det svenska försvaret. 1909 valde man i
Sverige att bilda en frivillig organisation, SMI, för den militära idrotten, med en
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rad specifika drag. Den kom att ingå i och samverka med den svenska idrotts-
rörelsen och Riksidrottsförbundet, men hade hela tiden sin bas i det svenska
försvaret med aktiva, ledare och föreningar.

Bredden i verksamheten i modern tid framgår av tidskriften Svensk mång-
kamp och militär idrott, organ för Sveriges militäridrotts- och mångkampsför-
bund / SMI, som gavs ut åren 1986-1992. Den behandlade grenarna modern
femkamp, militärt skidskytte, fälttävlan, militär femkamp, triathlon, fallskärms-
hoppning, flygfemkamp, fäktning, löpning, motorsport, orientering, skidsport,
skytte, marin femkamp och simning samt segling.

SMI:s utveckling över tid är en spegling av den svenska samhällsutvecklingen
med skiftande ideal för fysisk fostran, kamratskap, utbildning och genus i ett
framväxande demokratiskt välfärdssamhälle. Sportifieringsidealen, d v s synen
på idrott och sport i samhället, har hela tiden skiftat i den svenska debatten (dis-
kursen), inte minst i förhållande till det demokratiska samhällets värderingar
och målsättningar. Avhandlingen om SMI syftar till att problematisera och visa
hur förbundet anpassade sig till denna samhällsutveckling och hur långt man
sökte att befrämja militära mål och ideal inom sin verksamhet.

Forskningsläge

En kortfattad historik kom ut till förbundets 75-årsjubileum, Sveriges Militära
Idrottsförbund, 75 år, Umeå 1984, 23 sidor. SMI gav 1959 ut en populär
översikt över den militära idrotten, Svensk militär idrott 1909-1959, SMI,
Folkförsvaret, Karlskrona 1959.

I trebandsverket om Krigshögskolan Karlberg finns en uppsats av Lars
Ericson om den militära idrotten, liksom i en rad militära förbandshistoriker
som t. ex. om I1, K1 och K4. (Karlberg:slott och skoki, 1-1II, Sthlm 1992). Den
rika floran av jubileumsverk m.m. från förband m.m. inom det svenska försva-
ret innehåller åtskilliga uppsatser om den militära idrottsverksamheten, som
bl.a. visar regionala särdrag och specialiseringar.

Inom ramen för det idrottshistoriska specialseminariet vid historiska insti-
tutionen, Stockholms universitet, med professor Jan Lindroth som forsknings-
ledare, bedrivs en omfattande forskning om idrotten och samhället. Tanken är
att avhandlingen ska utarbetas inom ramen för detta specialseminarium och i
en nationell och internationell forskningsmiljösom detta ger goda möjligheter
till.
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Forskningsunderlag (arkivläge)

Sveriges Militära Idrottsförbund har ett omfattande arkiv på Krigsarkivet i
Stockholm. Detta kommer att bli grunden i avhandlingen. Här finns från 1909
och framåt en rad viktiga källserier : Överstyrelsens och Verkställande utskottets
(VU) protokoll och handlingar, diarier och register, in- och utgående hand-
lingar samt två stora ämnesordnande serier:

1) F II med tävlingar 1913—ca 1976 , 53 volymer om olympiader, vinter-
spel, nordiska spel etc. och mängder av specialtävlingar

2) F IV med korrespondens ca. 1909-1980 bestående av 268 volymer
med ett stort och skiftande innehåll. Noteras kan även specialsektioners
material, som t. ex. skidsektionen och militär femkamp, och de i sen tid
bildade triathlonsektionen och fallskärmssektionen.

Arkivläget är gott och kan även kompletteras med nedslag i debatten i de militä-
ra facktidskrifterna om den militära idrotten, t. ex. Krigsvetenskapsakademins
Tidskrift och Handlingar, Ny Militär Tidskrift, försvarsgrenarnas tidskrifter
m.fl. Här väljs ut principiella frågor som har kommit upp till debatt och synen
på idrotten och de militära idealen.

Forskningsupplägg

En viktig fråga för den militära idrottsrörelsen var om man organisatoriskt skul-
le följa obligatorie- eller frivilligvägen. Varför det på lång sikt blev frivilligvägen
återstår att förklara. Enstaka nedslag i form av ledande personer inom orga-
nisationen kommer att beröras. Militärens inflytande i den samlade svenska
idrottsrörelsen har varit omfattande, inte minst under pionjärtiden, men denna
fråga om makt och inflytanden är ett avhandlingsämne i sig som inte kan tas
upp systematiskt i denna studie.(Enstaka nedslag i form av ledande personer
inom organisationen kommer dock att beröras).

Tre teoretiska aspekter och perspektiv kommer att anläggas i undersökning-
en :

1) Synen på och inriktningen på kroppsskultur och individens fostran i en
militär kontext, även elitidrott kontra breddidrott.
Konflikter mellan civila och militära synsätt lyfts särskilt fram, t. ex.
debatten om "krigets krav" och officers- och soldatideal.

2) Genusteoretiska aspekter på den militära idrottens utveckling. I detta
sammanhang kommer konstruktionen av manlighet och militära ideal
att lyftas fram för jämförelser mellan olika tidsepoker. Frågan om kvin-
nornas inträde i den militära idrotten behandlas kortfattat, men är
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intressant då man kan ställa sig frågan hur den militära sektorn förhöll
sig här i förhållande till det svenska samhället i stort.

3) Den militära idrotten och det demokratiska samhället (folkförsvaret,
totalförsvaret).

Idrottens betydelse för den demokratiska samhällsutvecklingen i form av folkrö-
relser, kamratskap, solidaritet och demokratisk fostran. Synen på diktaturernas
idrottsrörelser kan ev. tas upp till jämförelse. Samspelet mellan idrottsrörelsen
och den demokratiska utvecklingen både i fråga om normbildning, konstruk-
tionen av moderniteteten/det moderna samhället, förhållandet mellan individ
och kollektiv och synen på den personliga karaktärsdaningen är viktiga frågor
att behandla i utvalda jämförelser över tid.

Av dessa teoretiska perspektiv finns genusperspektivet redan klart utformat i
forskningen på en rad områden, men kommer här att användas med inriktning
främst på konstruktionen av manligheten inom den svenska militära idrotten i
ett historiskt perspektiv fram till nuet.

För en översikt över forskningen om konstruktion av manlighet och kvinn-
lighet se t. ex. (Ed) Jim Mc Kay, Masculinities, gender relations and sport, SAGE,
London 2000 och (Ed Sheila Scraton- Anne Flintoff, Gender and sport : a reader.
Konstruktionen av manligheten.När det gäller konstruktionen av manligheten
ger (Ed) Paul R Higate, Military masculinities : Identity and the state, Westport,
Conn. Prager, USA 2003 flera teoretiska perspektiv som är användbara i
avhandlingen, bl. a. inriktningen på stat, lojalitet, hierarki, auktoritet, disciplin
och lydnad, d v s ytterst synen på militären som en stat i staten med monopol
på våldsutövning för att rädda statens och nationens överlevnad.

Här finns även en anknytning till mjukare faktorer som "vapenbrödraskap",
kroppsideal, kroppskultur och "professionsideal". Skillnaden i synen på eliti-
drott och breddidrott och maskuliniteten i fråga om ideal, kan studeras utifrån
Garry Whanells bok Media sport stars: Masculinitites and moralities, Routledge,
London 2002. Inom forskningen om maskulinitet finns en växande littera-
tur där bl. a. RW Conell, Masculinities, Berkely, 1995( svensk översättning,
Maskuliniteter, Daidalos 1999) och R.W. Conells m. fl. studie, Men and mas-
culinites,i Gender and Sport redan är klassiska och värdefulla när det gäller både
teori och perspektiv.

Periodisering och id rottens symbios med samhällsutvecklingen

I anslutning till den danska forskaren Else Trangbaecks forskning om idrot-
ten i samhället är det intressant att se idrottsrörelsen som integrerade delar i
välfärdssamhällenas framväxt. Idrottsrörelsen blev i de nordiska länderna stora
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folkrörelser med en bred uppslutning inom folkets breda lager. Idrottsrörelsen
ställde krav på nationalstaterna och välfärdsssystemen.

Stat och samhället svarade på olika sätt på dessa krav och utmaningar.
Intresset att a idrottsrörelsen med som en del av det demokratiska välfärdspro-
jekt var påtagligt i de nordiska länderna, men även i västvärlden i stort.

Staten och idrotten kom att ingå en symbios där staten gav stöd till idrotten
i tre faser :

1) ca 1900-1950/60. Staten gav organisationer inom idrotten ekonomiskt
stöd via parlamenten.

2) ca 1960-talet — nuet : Kommuner, företag m. fl. gick in som sponsorer i
olika former i stor skala. Idrotten professionaliserades alltmer och ama-
töridealen försvagades, problem med doping uppkommer etc.

3) Staten och idrotten har blivit partners i ett mycket omfattande samar-
bete både i fråga om elit och bredd där folkhälsan är en allt viktigare
aspekt i välfärdspolitiken (kost, motion, övervikt, hälsoproblem, en åld-
rande befolkning etc.), men även elitidrotten är en ekonomiskt viktig
sektor och ger nationell och internationell prestige som blivit en viktig
del inom politik och media ( medaljer i OS, VM, EM i en rad sporter
ger status och prestige åt folk, nationer och regeringar).

Idrottsrörelsen blev en del av det moderna projektet under 1900-talet och kan
ses son del av den framväxande moderniteten i samhället. Den tilltalade bor-
gerliga normer om ordning, renlighet och regelmässighet och sågs som ett värn
mot normlöshet och kriminalitet. De maskulina normerna var länge förhärs-
kande, men under efterkrigstiden med ett genombrott från1960- och 70-talen
har kvinnorna kommit starkt inom den internationella idrottsrörelsen och
genusnormer och idealen har snabbt förändrats.

Idrottens symbios med samhället och kritiken av idrotten

Kritiken mot idrotten som kollektiv företeelse tog tidigt fart. I Sverige kan t ex
nämnas författaren Ivar LO-Johanssons pamflett, Jag tvivlar på idrotten, från
1930-talet och i Danmark ansåg socialminister Steinke 1932 att sporten var
fördummande och kommersiell och lockade fram dåliga egenskaper hos folket
("sportidioter").

Steinke ändrade dock under intryck av den stora massarbetslösheten i landet
mening och kom i slutet av 1930-talet att ge idrotten sitt stöd för dess inslag av
frivillighet, kamratskap och goda normer, som bl a gav de arbetslösa nytt hopp
om framtiden.

Detta positiva synsätt från samhället utvecklades även i en rad andra län-
der, inkl Sverige, och gjorde att idrotten fick statligt stöd och under efterkrigs-
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tiden kom att gynnas särskilt genom att få särskilda anslag via lotterier och
tipsverksamhet. Andra folkrörelser och frivilligorganisationer ogillade denna
favorisering av idrotten både i Sverige och Danmark, men uppenbart ansåg
statsmakterna att idrotten var en så positiv kraft för fysisk fostran och för folket
att det var motiverat med ett stort stöd från samhällets sida.Sundhetsidealen
med sikte på en förbättrad folkhälsa betydde här sannolikt mycket för den
positiva utvecklingen. "Sund hela livet" och "Idrott är bra för samhället" blev
slagord i offentligheten.

Idrottsrörelsen i de nordiska länderna blev påfallande integrerad i samhället
och fick efterhand en legitimering och motivering för demokratin och välfärds-
staten och bör studeras inom denna kontext. Försök att splittra och dela upp
rörelsen i en borgerlig del och en arbetarrörelsedel gjordes visserligen under
mellankrigstiden och fick en viss framgång i Norge och Finland men avtynade
efter hand i Danmark och Sverige. Den militära idrottsrörelsen är här intressant
att studera som en speciell sektor i samhället där man kan tänka sig former av
särart i verksamhet och debatt i förhållande till övriga förbund.

Det fanns ett motstånd inom "etablissemanget" och "finkulturen" i en rad
länder mot elit- och massidrott, särskilt i rörelsens början. Inom det svenska för-
svaret och militären kan det ha funnits delade meningar över tid. Synsätten och
argumenten bör här lyftas fram i avhandlingen med inriktning på vilka som var
de viktiga och dominerande åsiktslinjerna i de militära facktidskrifterna. Den
militära idrottens inriktning och förhållande till samhället och idrottsrörelsen
som helhet diskuterades och åsikterna bröts.

Tre forskningsproblem med frågeställningar

Operationaliseringen av avhandlingen är delvis prelimininär till sin natur.
Fokus i avhandlingen ligger på konstruktionen av manligheten inom den svenska
militära idrotten i ett historiskt perspektiv fram till nuet och i utvecklingen av synen
på den svenska militära idrottens roll inom den svenska idrottsrörelsen och i den
demokratiska samhällsutvecklingen.

Detta leder fram till tre övergripande forskningsproblem med frågeställ-
ningar:

1) Synen och debatten om anpassningen av organisation och verksamhet till
utvecklingen inom svensk idrottsrörelse: frivilliglinjen kontra obligatorie-
linjen, stödformer, professionalisering, bevarandet av militär särart och
egna tävlingar kontra andra samarbetsformer. Finns det klara brytpunk-
ter i utvecklingen över tid och hur upplevs och hanteras dessa inom den
militära idrottsrörelsen ?
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2) Synen och debatten om den militära idrotten och samhällsomvandlingen:
demokratisk fostran, individ kontra kollektiv, professionalisering, idrott
och politik (synen på demokrati och diktatur), krav och önskemål om
samverkan med statsmakterna och stöd från dessa,. Idrottslig norm-
bildning och verksamhet av nytta för det civila samhället kan uttryckas
som sportifieringen av samhället vilken kommer att specialstuderas i
avhandlingen, främst i SMI:s verksamhet med fokus på internationella
tävlingar(nationell status och prestige) och krav på stöd från samhäl-
let, inklusive stöd till breddidrotten (folkhälsan, militär effektivitet).
Detta kompletteras med debatten i några militära fackstridskrifter
när det "hettade till" i  principdebatter(Krigsvetenskapsakademin,
Örlogsmannasällskapet, Ny Militär Tidskrift var ledande på området).

3) Några fallstudier inom SMI som speglar 1-3—dessa väljs ut i ett sena-
re skede av forskningen och anpassas för att belysa SMI inom svensk
idrottsrörelse och i samhället från de övergripande perspektiven 1-3.
OS i Stockholm 1912 kan vara en avstamp som följs upp med studier
av stora satsningar inom den militära idrotten, nationellt och interna-
tionellt. Urvalet av fallstudier kan då gälla mellankrigstiden, 1950- och
1960-talen samt den professionaliserade eran efter ca 1970. De fortsatta
genomgångarna av SMI:s arkiv och tidskriftsdebatten får här visa vägen
mot lämpliga fallstudier som även belyser de generella forskningsproble-
men och forskningsperspektiven.

Ett fokus i analysen gäller konstruktionen av manligheten/manlighetstidealen inom
den svenska militära idrotten över tid ca 1905-2005. (Unionsupplösningen 1905
fick en rad mentala effekter i svensk opinion och i försvaret, varför detta år kan
vara en lämplig utgångspunkt). Finns det likheter och skillnader mot den svens-
ka idrottsrörelsen i stort och hur kan dessa förklaras? Hur utvecklas synen på
kroppskultur och normbildning i det svenska försvaret och i det svenska sam-
hället? Kan man tala om en militär särartsideologi på vissa områden?(JfrKarin
Johannesson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siecle,
Sthlm 1994, ny utgåva 2004, som ger genussynen i 1900-talets början)

Det finns en rad svenska vetenskapliga arbeten av stort intresse för avhand-
lingen. Här kan främst nämnas Jan Lindroths epokgörande arbeten om den
svenska idrottsrörelsens uppkomst och utveckling i ett idrottsligt och i ett
samhällsperspektiv: Jan Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse: studier i svensk
idrottsrörelse till 1915 = [Athletics becomes a popular movement] : [Studies in
the Swedish athletics movement up until 1915, ) Akad. avh. Uppsala 1974,
Jan Lindroth, Idrott mellan krigen : organisationer, ledare och idkr i den svenska
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idrottsrörelsen 1919-39 1, Sthlm HLS, 1987 , och bland hans många uppsat-
ser t ex Den moderna tävlingsidrottens intensifiering : principiella synpunkter
och praktiska exempel på en försummad dimension, Idrott, historia, samhälle
1998 , vidare Idrottsrörelsens fyra samhällsroller : ett diskussionsunderlag /
Jan Lindroth, i  Fritidspolitiska studier 1994, samt Idrottshistorisk forskning,
i Forskningsprogram vid Historiska inst, Sthlms univ, i  Meddelanden från
Historiska inst, SU, 1995.

Avslutningsvis kan sägas att avhandlingsämnet till viktiga delar blir explo-
rativt. Inriktningen på de generella forskningsproblemen enligt ovan ( teoretisk
ansats) och ett urval av fallstudier ger en tydlig disposition och en avhandling
inplacerad i det aktuella forskningsläget. Målet är att nå nya forskningsresultat
på ett till stora delar försummat forskningsfält.
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Det strategiska samspelet
— om utvecklingen av svensk säkerhetspolitik och strategi under
200 år

Varje nation behöver en nationell strategi för sin utveckling, nationellt och
internationellt. Det gäller idag främst utvecklingen av politik, säkerhet, eko-
nomi och välfärd i en orolig värld. Av mycket stor vikt för Sveriges överlevnad
under de senaste 200 åren, i ett Europa sargat av två världskrig och många
konflikter, har varit utformningen av en försiktig säkerhetspolitik. Denna har
kombinerats med nationella strategier för olika sektorer och en militär strategi
för att kunna avvärja väpnade angrepp mot landet. Redan här skall sägas att
utformningen av den militära strategin — som i princip har varit en tidvinnande,
uppehållande strategi i avvaktan på hjälp utifrån (västmakterna, Tyskland, skif-
tande i olika historiska kontexter) — inte står i fokus för denna framställning. I
stället ställs svenska överlevnadsstrategier i krig, kriser och lugnare tider under
dessa två hundra år i centrum för resonemangen. Grundläggande för Sverige
har hela tiden varit förmågan att forma en yttre, trovärdig politik och att väl
kunna hantera sina säkerhetspolitiska förbindelser med omvärlden, i fred, i kri-
ser och i krig.

Olika nationella strategier

Fokus i en nationell strategi gäller ofta samordnings- och utvecklingsfrågor på
regeringsnivå, men även i hög grad hanteringen av långsiktiga, nationella pro-
blem. De senare kan gälla politiska, sociala, ekonomiska eller samhällsstruk-
turella problem, där i moderna stater en fungerande infrastruktur, välfärden,
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forskning och utveckling (FoU) och den högre utbildningen spelar en stor
roll. Huvudfrågan är hur en svensk säkerhetsstrategi har utvecklats gentemot
omvärlden, främst inom områdena utrikes- och försvarspolitik. En "livförsäk-
ring" har alltid funnits i det militära försvaret och dess långsiktiga inriktning
(militär strategi, operativ doktrin, internationella insatser etc).

I stormaktspolitiken är det ofta vanligt att utveckla en säkerhetspolitisk
och militär "Grand Strategy" för att kunna upprätthålla och utveckla den egna
maktpositionen över ett större område. 309 Under 1900-talet har stormakter-
na fått strategiska intressen att ta till vara i flera världsdelar. Ett exempel är
Storbritannien som under båda världskrigen utformade en Grand Strategy i
syfte att långsiktigt mobilisera sitt imperiums väldiga resurser, vilket även lycka-
des. Ett annat exempel är det kalla kriget, under vilket Väst, Sovjetunionen och
Kina utkämpade en lång kamp globalt om makt och inflytande.För Sverige har
frågan om storstrategiska vyer av typen Grand Strategy i stort saknat relevans
sedan marskalken Bernadotte, senare Karl XIV Johan, på ett mästerligt sätt
ledde nationens krigspolitik i Napoleonkrigens slutskede 1810-1814 — och
sedan lade grunden till den svenska alliansfria politiken/neutralitetspolitiken.
Framförallt har ett aktivt utnyttjande av det militära försvaret som en säkerhets-
politisk komponent mer eller mindre försvunnit, främst beroende på Sveriges
utsatta läge mellan stormakterna i Europa under långa tider. Först efter det kalla
krigets slut har detta läge radikalt ändrats.

Svensk alliansfrihet och neutralitet

Efter 1814 drog sig Sverige undan kontinentens affärer och övergick till en
alliansfri politik, som sedan har blivit den ledande linjen fram till våra dagar.
Begreppet neutralitet behöver dock preciseras här. Sverige har under 1900-talet
förklarat sig neutralt endast vid två tillfällen, nämligen under de två världskri-
gen. När krigen bröt ut 1914 och 1939 förklarade sig Sverige snabbt neutralt
i det utbrutna storkriget och lyckades sedan hålla sig utanför kriget. Populärt

309 Om Grand Strategy se Paul M Kennedy, Grand Strategies in War and Peace, New Haven, Yale
Univ.Press 1991.0m det militära strategibegreppet se Sverre Diesen, Militaer strategi, En inn-
faring i maktens logik, Cappelen Forlag 1998. Om klassiker bland militärstrategiska tänkare se
(Red) Torbjörn Rimstrand, Strategisk läsebok, FHS, Sthlm 1997 och (Ed.)Peter Paret, Makers
of Modern Strategy: From Machiavelli to the Nuclear Age, Princeton Univ.Press, 1986.
2) Om detta se Kent Zetterberg, Sverige och drömmen om Finland och Norden uppsats i en
svensk-finsk antologi från Atlantis förlag, A Björnson-T Suominen, Det hotade och det skyd-
dade landet ( Finland 80 dr), Atlantis, Sthlm 1999. Se även not 5.
3) Om svensk neutralitet under världskrigen se T Gihl, Den svenska utrikespolitikens historia,
IV, 1914- 1919,Srhlm 1951 och W M Carlgren, Svensk utrikespolitik 1939-45, Sthlm 1973.
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talar man ofta om den svenska neutralitetspolitiken, vilket egentligen är felak-
tigt. Det adekvata begreppet är alliansfri politik.310

För medelstora och små stater blir denna militära och säkerhetspolitiska
strategis räckvidd mer begränsad. Svensk strategi har på detta område historiskt
sett "krympt" från att ha varit brett upplagd, och spelat över hela Nordeuropa
under 16- och 1700-talen, till att under alliansfrihetens epok efter 1814 främst
ha rört sig inom ett närområde, åtminstone i förhållande till stormakterna i
Europa. (Gapet mellan stormakterna och andra nationer ökade med indu-
strialiseringen). Den mest påfallande förändringen är att allianspolitiken och
det militära försvaret har reducerats som säkerhetspolitiska medel över tiden.
Någon formell allianspolitik har inte drivits av Sverige efter 1814, men det
har funnits perioder, t ex under Krimkriget 1853-56 och under det kalla kri-
get, då det informella samspelet med västmakterna gick långt. Denna samver-
kan sågs inom regeringen som en livförsäkring om Sverige skulle angripas av
Sovjetunionen och den alliansfria politiken misslyckas. (Mer om kalla kriget i
Om kriget kommit..., Förberedelser för mottagande av militärt bistånd 1949-
69, SOU 1994:11, den s k Neutralitetspolitikkommmissionen, NPK, jfr även
den s k EWuskom-missionen 2003).31'

Katastrofen 1809 — Finlands förlust

Napoleonkrigen tvingade in Sverige i sin tids världskrig vilket ledde till för-
lusten av Finland 1809 med viss kompensation i form av unionen med Norge
1814-1905. Karl XIV Johan (kung 1818-44) lade nu radikalt om den svenska
säkerhetspolitiken och tvingade landets eliter att acceptera förlusten av Finland
i utbyte mot unionen med Norge och ett mindre utsatt strategiskt läge, med
klarare anknytning till Västmakterna.

Svensk balanspolitik i långa tider
Sverige har ofta varit föremål för stormakternas allianspolitik och intressen i
Östersjöområdet. Några sådana perioder i svensk historia skall här nämnas.
En var Krimkriget 1853-56, då Oscar I planerade ett krigsdeltagande på väst-
makternas sida mot Ryssland, i syfte att återta Åland/Finland. Kriget tog dock
snabbt slut och dessutom fann västmakterna Storbritannien och Frankrike att
den svenska militära förmågan var oväntat ringa. (Sverige bedömdes därför
främst kunna stå för underhåll och depåförband). Ett annat tillfälle kom under
det första världskriget, då Tyskland 1914-15 erbjöd Sverige samma option,

310 O m  alliansfrihet, neutralitet och folkrätt se Bo Jonsson Theutenberg, Folkrätt och säkerhets-
politik, Sthlm 1986, och Ove Bring, Sverige och folkrätten, Sthlm 1998.

311 SOU 1994:11,sammanfattningen s 301 fe
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Finland, för ett krigsdeltagande. Nationen var dock splittrad i synen på de
krigförande och det tyska anbudet rann ut i sanden. Ett nytt tillfälle kom
under mellankrigstiden genom planerna på en militär samverkan med Finland
under Nationernas Förbunds beskydd (NF:s sanktionspolitik)mot ett angri-
pande Sovjetunionen. Här var tanken att västmakterna skulle stödja Sverige
och Finland mot ett aggressivt Sovjetunionen. Hitler och Stalin gjorde dock
slut på dessa planer.312

Den svenska alliansfria politiken och militära strategin har således knappast
följt en rak linje sedan 1814 utan har hela tiden anpassats i förhållande till det
europeiska rummet och de aktuella maktpolitiska konstellationerna.

Ett genomgående drag i den vidare säkerhetstrategin mot omvärlden har
varit att Sverige alltid har gjort klart att innehållet i svensk säkerhetspolitik och
strategi bestäms endast av Sverige själv. Det betyder att den svenska regeringen
alltid har förbehållit sig rätten att forma politik och strategi efter konjunktu-
rerna och kristemperaturen. Denna rättighet tillhör den suveräna statens rät-
tigheter och skall inte blandas samman med neutralitets-politiken som sådan.
Här sker tyvärr ofta sammanblandningar, vilket kan ge den säkerhetspolitiska
debatten, nu och då, ett något förvirrat utseende.

En svensk överlevnadsstrategi

Denna överlevnadsstrategi i kriser och krig är en viktig förklaring till varia-
tionerna i den svenska politiken under 1900-talet under två världskrig, under
mellankrigstiden och under det kalla kriget. Sverige har aldrig litat på en av
stormakterna garanterad neutralitet — eller deklarationer om en permanent neu-
tralitet — liknande Belgien och Schweiz- bland annat på grund av de historiska
erfarenheterna. Den svenska politiken har långtifrån varit stabil och lineär i
det europeiska sammanhanget utan har tvärtom kännetecknats av en stor flexi-
bilitet och en viss förmåga till anpassning gentemot de starkaste makterna i
det egna närområdet, vilka har skiftat mycket över tiden. Ytterst har denna
konjunkturpolitik syftat till att trygga den egna överlevnaden i svåra kriser och
storkrig. Samtidigt har den svenska strategin varit att skapa handlingsutrym-
men och en viss handlingsfrihet i förhållande till stormakterna för att minska
risken att "pressas in" i ett stormaktskrig eller i en stormaktskonfrontation som
under det kalla kriget.

De egna säkerhetsintressena har av Sverige i pressade lägen, vilket är typiskt
för en småstatsposition utan stöd i någon allians, överordnats ideologiska prefe-
renser och även moraliska argument om vikten av att "välja rätt sida"i krig och
storkonflikter. Här finns det en lång tradition och linje i svensk säkerhetspolitik

312 O m  Sverige och Finland se not 18-19.
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och strategi från Karl XIV Johans dagar till nuet. Konkret har det varit fråga om
en småstats överlevnadsstrategi i ett av världens mest krigsdrabbade områden
under 1900-talet, d v s Nordeuropa.

När man därför på moraliska grunder kritiserar den svenska "konjunktur-
politiken" under världskrigen, och under det kalla kriget, bör man alltid hålla i
minnet att varje småstat har en legitim rätt som suverän stat att söka minimera
riskerna att dras in i krig. Dessa möjligheter har Sverige alltid sökt utnyttja,
ibland till bristningsgränsen.

Den svenska säkerhetsmetoden i fred och krig

Den svenska metoden för att minimera säkerhetsriskerna har varit en balanspoli-
tik i fred och en överlevnadstrategi i svåra kriser och krig. Denna metod har med
politisk och diplomatisk tur och skicklighet lyckats sedan 1814, dock enligt min
mening mycket beroende på att Sverige inte har befunnit sig direkt i stormak-
ternas konfrontationslinje. Sverige har haft ett fördelaktigt geostrategiskt läge,
som landet har kunnat utnyttja i svåra tider i Europa. Efter Napoleonkrigens
slut 1815 fick Sverige en stabil fred och ett gynnsamt strategiskt läge. Den nya,
tillbakadragna positionen i europeisk politik visade sig vara fördelaktig. Byggd
på alliansfrihet, balanspolitik och neutralitet i krig kunde nu den långa fredens
epok inledas. Här samverkade det strategiska läget, den säkerhetspolitiska mel-
lanpositionen mellan västmakterna och de kontinentala makterna (Tyskland,
Ryssland), dvs säkerhetsstrukturerna, med en försiktig balanspolitik av aktören
Sverige till att hålla landet utanför krigen och konflikterna för långliga tider.
Den lyckosamma svenska politiken kan alltså förklaras med både ett strukturellt
och ett aktörsperspektiv- eller som både TUR OCH SKICKLIGHET.

Vikten av det historiska perspektivet

I det följande kommer utvecklingen av den svenska överlevnadsstrategin att dis-
kuteras i ett längre historiskt perspektiv. Syftet är att utveckla och förklara den
tolkning jag gör av svensk säkerhetsstrategi i modern tid, nämligen att den inte
har kunnat vara fast och konsistent utan främst har varit reagerande på omvärl-
den. Sverige har sällan varit agerande utan har varit reagerande i stormaktsspe-
let. Detta förklaras i sin tur av att Sverige har befunnit sig i korslinjen mellan
stormakterna och därför alltid har strävat efter att behålla en viss handlingsfri-
het och manöverförmåga i pressade lägen. Så har en svensk balanspolitik mot
omvärlden formats och förts vidare genom generationerna — och så småningom
blivit en del av det svenska nationalmedvetandet och gått statsmakterna och
det svenska folket i blodet. Endast genom angrepp utifrån kan den svenska
freden och neutraliteten brytas; så har den svenska säkerhetspolitiken kommit
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att uppfattas hos de flesta. Denna småstatsrealistiska politik har i sin tur kritise-
rats, både hemma och ute i världen, från moraliska utgångspunkter. "Det fega,
neutrala Sverige", "Ett folk i pension", "Krigets asätare", "ICrigsprofitörerena
"Fredsmånglarna" med flera hårda uttryck har förts till torgs av kritiker.

I uppsatsen kommer tre perspektiv att läggas på svensk säkerhetspolitik och
strategi från det andra världskriget över det kalla kriget till den nya världen efter
det kalla krigets slut. Dessa tre perspektiv är följande:

1) Utvecklingen av  en  svensk balansstrategi i  Europa sedan
Napoleonkrigen.

2) Sektoriseringen av säkerhetspolitiken och omvärldsstrategin i  olika
områden som utrikespolitik/ diplomati, ekonomi , handel, militära frå-
gor, demokratifrågor, etc .

3) Synen på sambandet mellan utrikespolitiken och försvarspolitiken och
rollspelet inom den säkerhetspolitiska eliten, dvs regeringen/politikerna,
diplomaterna /UD och militärledningen. Förhållandet mellan den civila
och den militära sektorn — de civil-militära relationerna — uppmärksam-
mas särskilt.

Samtidigt kan sägas att den svenska regeringen sällan har följt en integrerad
helhetsstrategi utan har föredragit att låta sakerna ha sin gång på olika sektorer,
d v s den övergripande strategin har vanligen varit löst sammanhållen med ett
antal delstrategier.

Tre grundläggande problem- och svagheter

Svensk strategi och säkerhetspolitik har under 1900-talet dessutom haft tre
grundläggande problem när det gällt utformandet av en strategi, säkerhetsprio-
riteringar och regeringens beslutsförmåga . Dessa tre problem är följande:

1) Regeringens förmåga att utveckla en nationell strategi gentemot omvärl-
den, där utrikespolitiken och försvaret samverkar med ekonomi, handel
m fl "mjuka säkerhetspolitiska" sektorer. Då säkerhetspolitiken enligt
den svenska författningen är regeringens område är det följaktligen
endast på regeringsnivån (regeringen och dess rådgivare) denna sam-
lade strategi kan utvecklas och utformas. Denna förmåga hos de svenska
regeringarna har varit ojämn.

2) Sveriges alliansfria politik (neutralitetspolitiken) har medfört att kravet
på en samlad nationell strategi mot omvärlden sällan har varit akut och
har kunnat tonats ned . Ju längre denna "Törnrosasömn" har varit desto
svårare har det varit för regeringen att agera på ett adekvat sätt när kriser
flammat upp eller krigshot stått för dörren. Här finns en svaghet hos
västdemokratierna, som kan motverkas genom solidariskt stöd av allian-
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ser/stormakter, men där Sverige genom sin "Alleingang" och alliansfri-
het, inte minst under 1900-talet, har haft extra stora svårigheter.

3) Problemet hur säkerhet och välfärd (försvar och reformer) skall avvägas
och prioriteras i den nationella strategin. Synen på avvägningar mel-
Ian välfärdsprojektet och nationell säkerhet har växlat från sekelskiftet.
("Inte ett öre åt militarismen"). A ena sidan kan sägas att "socialsta-
ten"/välfärdsstaten inte kan leva med permanenta militära rustningar
på hög nivå, som slukar en stor del av statsinkomsterna; å andra sidan
kan sägas att samma välfärdsstat ytterst behöver skyddas genom säker-
hetspolitiken och dess livförsäkring i form av ett militärt försvar med
förmåga att skydda landet — eller att avskräcka från angrepp. Politiskt
har det i Sverige ofta funnits stora skillnader mellan partierna på dessa
områden Problem 1 och 3 kan sägas vara generella i västländerna, d v s
regeringarna ansvarar för säkerhetspolitiken och måste samtidigt göra
avvägningar mot andra politikområdet. Opinionsmässigt är det för små-
stater i fredstid därför ofta svårt att motivera långsiktigt höga kostnader
för den nationella säkerheten.

Några exempel skall här ges. För den enda kvarvarande supermakten idag, d v s
USA, finns det alltid nya hotbilder i den globala strategin, runtom i världen.
För att leva upp till den amerikanska supermaktsrollen krävs ofta snabba poli-
tiska och militära satsningar runtom i världen och i vissa lägen måste USA vara
beredd på ett långsiktigt engagemang. Detta har inte minst märkts efter den
11 september 2001 i USA:s globala kamp mot den internationella terrorismen
i det nya säkerhetspolitiska läget i världen som nu formas. Annorlunda är det
i Sverige, där den säkerhetspolitiska eliten, inkl ÖB, har förklarat att det inte
finns någon stor militär hotbild mot Sverige på 10-20 år. Försvarskostnaderna
anses därför kunna dras ned och frysas på en lägre nivå, och "vinsten" i stället
föras över till välfärdspolitiken, civil krisberedskap, polis och domstolar. 313.
Utan jämförelser i övrigt kan man här konstatera helt olika förhållningssätt
mellan anslag för säkerhet respektive välfärd i den nationella strategin mellan
USA och Sverige, men också mellan Västeuropa och USA.

Nationella säkerhetsstrategier ett demokratiskt dilemma-
Jämfört med marskalken Bernadotte, kronprins Karl Johan, framstår 1900-
talets stats- och utrikesledningar i Sverige och i de nordiska länderna på det
strategiska planet som ganska begränsade och insulära. Detta beror på att

313 O m  svensk hotbild se försvarsbesluten 1996 och 2000 och Försvarsberedningens arbeten
därefter. se. Om hotbilden tidigare se SOU 1985:23 och prop 1996/97, kap 4. Jfr Cars m fl,
Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, Sthlm 1986.
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man förutsätter att de välfärdsdemokratiska regeringarna, som i princip har
det säkerhetsstrategiska ansvaret, också besitter den övergripande, strategiska
analys- och beslutsförmågan, vilket torde vara mycket sällsynt. Det tar lång tid
att nå kunskap och kompetens på det säkerhetspolitiska/strategiska området
och risken för tids- och kunskapsförluster vid politiska skiften är uppenbar.
Demokratin kräver här sitt pris. Tempoförluster kan dock i viss mån kompen-
seras av skickliga medarbetare, det bör tilläggas.

Historiskt kan man säga att demokratierna ofta varit långsamma i bemötan-
det av svåra kriser och annalkande krig. Man har gärna velat föra en avvaktande
politik och söka nå diplomatiska lösningar inom ramen för ett internationellt
eller regionalt säkerhetssystem och är dessutom opinionsmässigt beroende av
att inte göra misstag i form av "pådrag" i onödan. När väl demokratierna har
fått upp farten i krishanteringen är de dock ofta funktionellt överlägsna andra
styrelsesystem.

Nils Andrén ger i sin klassiska bok Säkerhetspolitik, Analyser och tillämpning-
ar, ny upplaga, Sthlm 1997,(flera uppl.) en översikt över säkerhetspolitikens
struktur i 1) Utåtriktat säkerhetspolitik och 2) Inåtriktad säkerhetspolitik.

I den utåtriktade säkerhetspolitiken finns enligt Andrén ett strategiskt rollval
i form av försvarspolitiska relationer till andra stater, säkrandet av försörjningen
utifrån och utrikespolitiken som sådan i form av internationella förbindelser
och gemenskap, bl a genom diplomatin. I den inåtriktade säkerhetspolitiken
ingår enligt Andren förmåga till självförsva r(ett totalförsvar), tryggad försörj-
ning i kriser och krig, en säkerhetsfrämjande infrastruktur, en teknologisk och
ekonomisk kompetens som stöd för föregående målsättningar, samt, övergri-
pande, en värdegemenskap, lojalitet och försvarsvilja inom det egna landet och
dess befolkning.3"

Utifrån denna struktur kan man säga att säkerhetspolitiken och nationell
strategi brett definerad kan indelas i

1) utrikespolitiken med diplomatin för att trygga landets internationella
förbindelser,

2) försvarspolitiken för att trygga totalförsvarets kompetens och kapacitet,
3) den samhällsekonomiska politiken/försörjningspolitiken för att trygga

handel, ekonomi, infrastruktur, teknologi och tillväxt samt
4) en övergripande, konsensussträvande politik för att säkra med-

borgarnas lojalitet och försvarsvilja.

Ett annat problem rör långsiktigheten i en politik och en strategi. I princip skall
politikerna stå för helhetssynen och jämka samman skilda intressen i samhället,
även på ett långsiktigt, strategiskt plan, men i praktiken har de svårt att frigöra

314 Ibidem s 36 ff.
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sig från sina partipolitiska, mer kortsiktiga roller. Samtidigt är det självklart att
den nationella säkerheten har ett överordnat, prioriterat värde för varje reger-
ing. På detta område måste det finnas någon form av beredskap — och helst en
utvecklad policy för hur man skall gå till väga och strategiskt utnyttja de egna
resurserna och handlingsmöjligheterna i kriser.

Förvarning och beslutsfattande_

Även om det nationella "totalförsvaret" är väl förberett i sina olika delar är
det avgörande regeringens förmåga att i tid uppfatta förvarningar om allvarlig
kris/krig, att i tid reagera på detta, och dessutom att reagera på ett för situa-
tionen adekvat sätt, vilket ställer mycket stora krav på regeringens analys- och
handlingsförmåga. I grunden blir sådana krisförlopp, som kan vara både lång-
samma och snabba, genuint osäkra vad gäller förvarningen och beslutsfattan-
det. Sannolikt underlättar det i sådana lägen om det finns en nationell huvud-
strategi, även om den är vilande, eftersom man då vinner tid i fråga om att
samordna delstrategier på skilda sektorer.3' 5

Helt säkert är dock inte den tänkta fördelen, eftersom en huvudstrategi kan
vara illa utformad för att svara mot den uppkomna krisen, ja den kan t o m
förvärra den i extrema fall. I ett sådant läge kan ett improviserat beslutsfattande
faktiskt vara att föredra. Ett bra exempel på detta är det totalförsvarskoncept, inkl
det ekonomiska försvaret, som Sverige hade vid krigsutbrottet 1939. Det eko-
nomiska försvarets planering var en gigantisk papperskonstruktion, som hade
pågått sedan 1920-talet och hade vuxit över alla breddar. Samlingsregeringen
under Per Albin Hansson (s) fann snart, uppmuntrad av samarbetet mellan
stat och industri/näringslivet, att det bara var att göra sig av med hela denna
planering och i stället låta stat och näringsliv i samverkan utforma en smidi-
gare lösning. (Statliga kriskommissioner, industrins krigsomställning mm.)Det
finns en spännande avhandling om detta, 011e Månsson, Industriell beredskap,
SUAV, Sthlm 1973.

Inom den svenska militära förvaltningen under beredskapen 1939-45 upp-
dagades i sin tur en rad brister med dålig upphandling, en bristande samord-
ning och ineffektivitet. Detta ledde till räfst och rättarting och en rad militära
förvaltningschefer kritiserades hårt av riksdagen och några avsattes även. 316

315 K  Zetterberg, Historiska erfarenheter av förvarning och återtagning, rapport till Ag.politisk
anpassning, HKV/MUST augusti 1998.

316 Se min text i SOU 1996:130, De två kulturerna, s54-65.
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Stat och samhälle i allvarliga kriser och krig

Om förvarning och beslutsfattande fungerar någorlunda för en stat så vill det
sedan till att det nationella försvaret, näringslivet, förvaltningen etc har för-
mågan till en snabb krisanpassning och omställning mot olika kris- och krigs-
scenarion. Här måste t ex finnas nyckelpersonal och nyckelkompetens, möjlig-
heter att tillföra krigsviktiga insatsvaror och materiel och en förmåga hos den
militära organisationen och det civila samhället att snabbt öka sin beredskap
och vara beredd även på krig och alla onda tider som kan möta. Dessutom
måste det finnas en förmåga till uthållighet i hela samhället, inte minst inom
totalförsvaret. Idag har betoningen av det militära försvarets roll för att hjälpa
det civila samhället vid svåra påfrestningar, t ex natur- och miljökatastrofer,
ökat. Totalförsvarets uthållighet och en god krisberedskap är viktiga mål för de
svenska statsmakterna.317

Sverige och allianssystemen i Europa från 1905 till NATO och EU

Inom säkerhetspolitiska allianser utformas vanligen en gemensam, övergri-
pande politisk och militär strategi för alliansen gentemot omvärlden och ofta
mer specifikt mot dess huvudmotståndare. Inom ramen för denna alliansens
huvudstrategi kan det sedan finnas utrymme för delstrategier i form av natio-
nella modifikationer.Ett exempel är NATO, där alla medlemsstater solidariskt
skall hjälpa varandra vid angrepp utifrån (paragraf 5), men där kraven på insat-
ser kan se mycket olika ut.USA har alltid haft den ledande rollen. I fråga om
NATO kan man t ex sedan dess bildande 1949 notera att det har funnits klara
inskränkningar i det militära samarbetet i fredstid från flera medlemsstater.
Danmark och Norge har utvecklat sin egen bas- och atompolitik, enligt vilken
kärnvapen och permanenta NATO-styrkor inte tillåts i fredstid ("halva NATO-
medlemmar"), och ett land som Frankrike lämnade det militära samarbetet på
1960-talet men kvarstod i det politiska samarbetet inom NATO. Först sent
har Frankrike på nytt integrerat sig i NATOs militära struktur och samarbete.
Andra länder, t ex Spanien, har restriktioner för gemensamma övningar.318

317 Se slutrapport arbetsgrupp Ag 7 c, MHS/FOA 1994. Jfr Prop 1996/97:4 Totalförsvar i
förnyelses 61 ff  Jfr Försvarsbeslutet 2000 och Försvarsmaktens (FM) olika uppgifter. ("Bistå
samhället vid svåra påfrestningar och kriser".)

318 O m  NATOs strategi se www.nato.int.(strategy). NATOs strategi från 1991 gällde i åtta år. En
ny strategi tog i slutet av april 1999, The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of
State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington,
D.C.,on 23"i and 24th April 1999. Press Communiqu NAC-S (99)65, Enligt denna nya
strategi kan NATO ingripa utanför NATOs eget område i konflikter som hotar denregionala
säkerheten, mänskliga rättigheter mm. Efter den 11 september 20001 har tillkommit kampen
mot den internationella terrorismen. Denna utvidgning har blivit omdiskuterad när den skall
appliceras på enskilda fall, som Kosovo, Afghanistan mm.
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Utvecklingen av en svensk balansstrategi under 1900-talet
Utformningen av en nationell strategi för små och medelstora stater blir vanli-
gen mycket beroende av det storpolitiska skeendet och då särskilt förhållandet
mellan stormakterna i det egna närområdet. Detta beroendeförhållande har
varit typiskt även för Sveriges situation under hela 1900-talet och torde bestå
för överskådlig framtid. Sverige har, anser jag utveck-lat en immuniseringsstra-
tegi för att skapa distans till omvärldens krig, stormaktskonfron-tationer, ideo-
logiska motsättningar och intressekonflikter under 1900-talet. Denna typ av
strategi syftar till att politiskt avskärma det egna landet vid kriser och krig i när-
området, och har för Sverige hetat alliansfrihet, diplomati, fortsatt handel och
ett nationellt existensförsvar med viss avskräckningseffekt. Förtroendeskapande
åtgärder har varit det främsta medlet mot stormakterna och allianserna men
avskräckande åtgärder har även ingått i arsenalen (militärt försvar, handels-
åtgärder, diplomatiska markeringar). Målet har för Sverige varit att övertyga
stormakterna och omvärlden om att den valda säkerhetspolitiken är långsiktig,
konsekvent, och att lita på.

I fråga om den svenska neutralitetspolitiken kan sägas att denna efter 1945
nästan fick en sankrosankt karaktär och att dess kritiker i debatt och politik
ofta medvetet marginaliserades. Den eller de grupper som talade för att Sverige
skulle överge sin alliansfrihet och sluta allians med någon stormakt eller t ex
gå in i NATO under kalla kriget, fick lätt stämpeln att vara en utrikespolitisk
äventyrare. EU-NATO-ingripandet på Balkan med USA som aktör från 1995
liksom kampen mot internationell terrorism har dock delvis ändrat synen i
Sverige. Sverige har nu militärt deltagit i "västalliansen" för fred på Balkan, i
Afrika och Afghanistan mm på ett sätt som hade varit otänkbart tidigare.319

En politisk immuniseringsstrategi kan sägas ha lyckats när det råder bred
enighet inom den egna nationen (elit och folk) om att den valda politiken
i princip är " den bästa och den enda möjliga för en överskådlig framtid. "I
Sverige har detta uppenbart varit fallet med neutralitetspolitiken sedan Karl
XIV Johan lanserade den efter Napoleonkrigens slut 1814-15. Endast i två fall,
Danmark 1848-51 och 1863-64, och Finland på 1930-talet och under finska
vinterkriget 1939-40, har Sverige övervägt att överge sin alliansfrihet under
trycket av en stark inhemsk opinion som velat hjälpa de nordiska broderlän-

319 O m  vänstern i  början av 1900-talet och arbetarrörelsen och alliansfriheten se Al f  W
Johansson-Torbjörn Normans insiktsfulla essä, Den svenska neutralitetspolitiken; historia, i
(Red) Bo Hugemark, Neutralitet och försvar, Aspekter på svensk säkerhetspolitik 1809-1985,
Sthlm 1986, s 21 ff.
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derna. Även planerna på "Rädda Danmark och Rädda Norge" 1945 kan ses i
detta ljus.320

Amerikansk svängning från isolationism till global supermakt

Problemet med denna typ av immuniseringsstrategi mot omvärlden är lika
uppenbar. När verkligheten snabbt förändras genom svåra kriser eller ett krigs-
utbrott kan den i vissa lägen snabbt falla ihop som ett korthus och bli helt över-
spelad. Några historiska exempel på detta kan vara värda att nämna. Amerikas
Förenta Stater, USA, hade länge strategin att inte blanda sig i Europas affärer
och att kontrollera utvecklingen i den egna, västra hemisfären, genom den s k
Monroedoktrinen från 1823. Under 1900-talet har dock USA tvingats överge
denna strategi, först under de två världskrigen (1917 resp 1941) sedan under
det kalla kriget. USA står i dag, efter det kalla krigets slut, som den enda kvar-
varande supermakten i världen, och söker på olika sätt genom en global strategi
(en "Grand Strategy") hantera denna unika position. Samtidigt har de isolatio-
nistiska strömningarna i amerikansk säkerhetspolitik, främst inom kongressen,
tidvis varit starka under 1900-talet, vilket alltid är ett memento för presidenten
och dennes rådgivare. 321

Typiskt var t ex att USA ansåg att Europa på egen hand borde kunna klara
konvulsionerna efter Sovjetunionens och Jugoslaviens upplösning 322, men att
USA från 1995 har sett sig tvingat att med kraft ingripa på Balkan med stöd av
NATO-alliansen. Detta är supermakten USA: s dilemma runt om i världen och
avgörande för den amerikanska politiken och internationella insatser blir hur
man definierar sina strategiska intressen i olika världsdelar. Gulfkriget 1990-91
gällde t ex världens kanske strategiskt viktigaste oljeområde medan krigen i det
forna Jugoslavien från 1992 inte alls har denna dimension, men i stället i hög
grad gällt nationellt självbestämmande, demokrati och mänskliga rättigheter,
områden där USA och västvärlden har särskilda politiska och moraliska obliga-
tioner och förpliktelser.

320 Mer  om den svenska politiken gentemot Danmark, Norge och Finland i  Kent Zetterberg,
Sverige och drömmen om Finland och Norden, uppsats i kommande bok från Atlantis förlag
1999, Det hotade landet och det skyddade landet (Finland 80 år). Om RD och RN se
Wilhelm Carigren, Svensk utrikespolitik 1939-45, Sthlm 1973, kap 20, s 557-582, och Ulf
Torell, Hjälp till Danmark, akad.avh, SUAV, Sthlm 1973.

321 Se vidare Geir Lundestad, a a, not 7.
322 Se vidare Annette Baker Fox, The Power of Small States, Chicago 1959. Jfr A Schou-A 0

Brundtland, Small States in International Relations, Nobel Symposium 17, London 1971.
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Sveriges strategiska vägval under 1900-talet

För småstaten Sverige har det strategiska vägvalet under 1900-talet sett helt
annorlunda ut. Efter unionsupplösningen 1905 inriktade Sverige sin strategi
alltmer mot Östersjöområdet, där Tyskland och Ryssland var de helt domi-
nerande stormakterna. Denna konstellation förklarar i mycket den försiktiga
svenska neutralitetspolitiken under en stor del av 1900-talet. Främst har det
gällt för de svenska regeringarna att i fredstid aktivt söka befordra en freds- och
avspänningspolitik i Europa, bl a via NF och FN, för att sedan vid stigande
spänningar mellan stormakterna retirera till en s k småstatsrealistisk politik, där
freden och överlevnaden har haft högsta prioritet. Sveriges nationella intressen
har här främst definierats inom de egna gränserna och efter maktförhållandena
i det egna närområdet.

Svensk "igelkottsstrategi" under storkrigen

I krigstid, dvs under världskrigen 1914-18 och 1939-45, har Sverige sedan
distanserat sig ytterligare från omvärlden genom att deklarera sin neutralitet,
upprusta sitt militära försvar och för omvärlden klargöra att det enda sättet att
bryta den svenska neutraliteten är att främmande makt anfaller landet. Denna
"igelkottsstrategi"har gynnats av Sveriges relativt perifera läge under storkrigen
och stötts av den militära upprustningen och av en skicklig svensk diplomati,
där regering, UD och näringsliv (handelspolitiken) framgångsrikt har samarbe-
tet sedan tiden efter unionsupplösningen 1905, som blev en vattendelare.

Sverige förde under de två världskrigen en småstatsrealistisk politik, som
även fungerade under det kalla kriget. Den realpolitiken medförde att landet
kunde vinna tid och bibehålla sin långa fred. Tidvinnandets och överlevnadens
strategi var funktionell och räddade freden; det var huvudmålet som det rådde
stor nationell enighet om. Den är för övrigt historiskt en beprövad metod, som
många länder har prövat i sin nationella historia. Sverige fick genom denna stra-
tegi under storkrigen tid att satsa på nationell samling, militär upprustning och
folkförsörjning, alla lika nödvändiga att klara för att öka landets motståndskraft
mot det hårda yttre trycket.

Moraliskt kan självfallet den svenska säkerhetspolitiken och strategin kriti-
seras som ett svek mot västdemokratierna och de egna idealen. Den moraliska
kritiken mot småstaternas överlevnadsstrategier utgår dock vanligen från ett
stormaktsperspektiv och tar sällan hänsyn till småstaternas pressade lägen och
intressen att undvika krig till svåra eller omöjliga odds. Detta bäddar i sin tur
för olika balansstrategier från småstaterna för att söka Svensk säkerhetspolitik
och strategi under 1900-talet är således en mycket komplicerad verksamhet
med många facetter, som kräver mycket av forskarna för att kunna analyseras
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i sin fulla bredd. Dessutom gällde en ansvarsetik for varje fredlig småstat och
demokrati, dvs regeringen måste i första hand skydda det egna landet och dess
befolkning.

Den svenska säkerhetspolitiken och strategin under 1900-talet har ytterst
syftat till fred, avspänning och mellanfolkligt samarbete och har verkat på tre
nivåer, internationellt, inom det egna närområdet och nationellt (överlevnad i
kris). Insatt i ett säkerhetsperspektiv kan vi kalla dessa tre nivåer:

1) Internationell säkerhet/kollektiv säkerhet,
2) Regional säkerhet/ nordisk säkerhet samt
3) Nationell säkerhet/svensk överlevnad.

Misslyckanden under mellankrigstiden

Ett bra exempel på försöken att utforma svensk politik och strategi på dessa
tre nivåer är mellankrigstiden, där Sverige först satsade på kollektiv säkerhet i
NF:s regi, vilket misslyckades, Därefter satsade man på regional säkerhet i
Norden och när denna misslyckades 1939-40 enbart på den nationella säker-
heten och överlevnaden, medan storkriget rasade runt de svenska gränserna

Strategiskt har dessa tre beslutsnivåer, internationellt, regionalt(närområdet)
och rent nationellt, alltid haft "olika riskvärden" för "Sverige, varvid den egna
säkerheten och överlevnaden självfallet i pressade lägen haft prioritet. Däremot
kan prioritetsordningen i tider av avspänning vara annorlunda. Så har Sverige
sedan 1920-talet utrikespolitiskt utvecklat en internationalistisk tradition. Vid
svåra kriser som berör det egna närområdet, har i modern tid Norden och
Östersjön ofta uppfattats som en yttre skyddsbarriär- en vallgrav- för det egna
landet. När denna barriär har rämnat, som under det andra världskriget, har
Sverige övergått till en ren överlevnadsstrategi med en krass prioritering av den
egna nationen och dess överlevnad. I sådana lägen har vinnandet av tid och
överlevnad haft prioritet framför yttre mål som demokratiska ideal och interna-
tionalism, vilket torde vara mycket vanligt för småstater i pressade lägen.

"The power of the weak"

Denna prioriteringsordning på olika säkerhetspolitiska nivåer har förstärkts
av att Sverige har valt att föra en alliansfri politik och deklarerat neutralitet
i världskrigen. Med tanke på Sveriges strategiska läge mellan maktblocken
under hela 1900-talet kan denna strategi framstå som konsekvent och logisk.
Inomvetenskapligt brukar denna typ av säkerhetspolitik och strategi kallas för
"anti-balance-of power- behaviour "- eller "the small-fish-behaviour." Här är
föreställningen att småstaten håller sig nära en skyddande stormakt för att slip-
pa bli slukad av en stormakt. Denna något sociobiologiska syn på säkerhetspo-
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En lång svensk humanitär tradition. Folke Bemadotteaktionen 1945 räddade liver 10000 från de nazistiska
dödslägren. Här de vita bussarna.(MHA)

I tiken har dock kritiserats. En helt annan analysmodell understryker i stället
en sorts styrkeposition hos småstaterna i form av "the power of the weak", d v s
småstater, särskilt de alliansfria, kan utnyttja sina positioner till att vinna för-
delar från stormakter eller stormaktsallianser. Dessa fördelar kan vara politiska,
ekonomiska, militära och strategiska.323

Den senare modellen förefaller passa in ganska väl på t ex Sverige under det
kalla kriget, då Sverige som en "free rider" vid sidan om huvudkonflikten samti-
digt kunde förstärka sina internationella positioner, öka ekonomisk tillväxt och
välstånd, få ett diskret militärt stöd från väst, främst USA, i form av högtekno-
logi och, sammanfattande, framstå som en intressant utvecklingsmodell ("Den
svenska modellen") för de avancerade industri-länderna i väst. Sverige kunde
dessutom kosta på sig lyxen att kritisera USA:s och Sovjetunionens politik och
krig i den tredje världen ( t ex Vietnam och Afghanistan) , där den ideologiska
konfrontationen och krigen mellan blocken i hög grad skedde. Här kan man
verkligen tala om att Sverige kunde utnyttja de möjligheter som "the power of
the weak" gav. Tilläggas bör dock att Sverige militärt var en medelstor makt
under det kalla kriget, med ett starkt luft- och sjöförsvar, vilket gav ett visst

323 O m  detta se (Red) Kent Zetterberg, Hotet från öster, Tre studier i svensk säkehetspolitik, strategi
och krigsplanering 1945-1958 Probus, Sthlm 1997.
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strategiskt manöverutrymme. På det militära området kan man inte tala om
Sverige som en svag makt.324

Däremot höll Sverige en "låg profil" utrikespolitiskt i det kalla kri-
get i Europa, där man var angelägen om att Norden skulle förbli ett relativt
avspänningsområde i form av en sk nordiska balansen med Danmark och USA
i NATO och Sverige och Finland som "neutrala" stater. Den svenska politiken
i det egna närområdet stämde alltså väl med den tidigare presenterade analys-
och förklaringsmodellen på tre nivåer. På det internationella planet agerade
Sverige däremot mer idealistiskt enligt formeln: REALPOLITIK I DET EGNA
NÄROMRÅDET, IDEALISM PÅ DEN INTERNATIONELLA ARENAN.

Här var det särskilt Olof Palme, som drev denna dualism och balansposition
i den svenska säkerhetspolitiken och strategin långt och irriterade och förbryl-
lade makthavarna i Washington och Moskva på flera sätt.

Läget efter det kalla krigets slut

Efter det kalla krigets slut har Sverige genom medlemskapet i EU 1994, delta-
gandet i PFP och NATO-ledda operationer i Bosnien, Kosovo mm, delvis änd-
rat sin säkerhetspolitik och strategi. Idag kan man säga att "Sverige verkar inom
EU:s och NATO:s säkerhetspolitiska strukturer", vilket på sitt sätt är något av
en säkerhetspolitisk revolution. I praktiken innebär detta, enligt min tolkning,
att den klassiska svenska neutralitetspolitiken till stora delar har upphört, men
att den militära alliansfriheten dock kvarstår. Statsminister Göran Persson (s)
hävdade t ex i samband med Kosovokrisen och NATO:s bombningar, i Dagens
Nyheter den 3 maj 1999, att den militära alliansfriheten är och förblir en hörn-
sten i den svenska säkerhetspolitiken och att det inte finns någon anledning
att ändra på ett vinnade recept: "Varför ska vi byta politik när vi har kanske det
bästa säkerhetspolitiska läget någonsin ? De som vill in i NATO har bevisföringen,
inte jag som håller fast vid en säkerhetspolitik som fiingerat." Sveriges klara stöd
till USA och Väst efter den 11 september 2001 kan ses som inslag i denna
tydliga omorientering av politiken och den övergripande strategin som en av
EU:s aktörer. Sveriges diplomatiska balanspolitik har dock delvis kvarstått i
dialogen med Washington och Moskva. Sveriges säkerhetsengagemang inom
EU har ökat medan landet konsekvent står utanför NATO.325 Den svenska
neutralitets- och balanspolitiken, som inleddes av Karl XIV Johan, har således

324 J f r  SOU 1994:11, Om kriget kommit... ( Neutralitetspolitikkommissionen), s 201 ff.
325 Intervju i DN 3 maj 1999 av Bengt Albons med rubriken "Sverige har valt rätt linje Säker

trots svårt dilemma. Göran Persson anser art vår alliansfrihet ökar vår trovärdighet i stödet
för NATO:s bombningar." Persson hävdar här bl a att den svenska alliansfriheten givit unika
möjligheter för Sverige att dels delta i NATO:s toppmöte i Washington(50-årsjubileum)inom
PFP:s ramar, dels föra samtal i Moskva under krisen.
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haft en lång kontinuitet och har ofta smidigt kunnat anpassas efter växlingarna
i det internationella läget och i Europa. Göran Perssons uttolkning av politiken
kan sägas bekräfta den analysen.

Svensk flexibilitet och anpassning i närområdet

När de olika ansatserna i svensk politik enligt ovan kombineras, dvs en svensk,
ideologisk immuniseringsstrategi för att stärka tron på alliansfriheten , en mili-
tär "igelkottsstrategi" för krigslägen/svåra kriser, och i övrigt en säkerhetspolitisk
blandning av internationalism och en småstatsrealistisk grundsyn i Europa, allt
efter lägenhet, uppstår en mycket brokig bild. Min tolkning av denna mångfald
är följande:

Sverige har under 1900-talet saknat en sammanhängande säkerhetsstrategi
gentemot omvärlden och i stället i hög grad varit reagerande på utvecklingen
i närområdet och internationellt. Alliansfrihet och neutralitet har visserligen
varit styrande grundvärden, men den flexibla anpassningen efter de starkaste mak-
terna i det egna närområdet har varit påtaglig. Denna flexibla inställning har i
sin tur lett till utvecklandet av en rad delstrategier på olika sektorer för hante-
ringen av svenska säkerhetspolitiska och strategiska problem gentemot omvärl-
den. Samtidigt har den löst sammanhållna strategin gett en rad nya möjligheter
gentemot stormakterna, inte minst under det andra världskriget och under det
kalla kriget. Samma mönster tycks gå igen efter det kalla kriget, där Sverige
under 1990-talet flexibelt anpassat sig till "EU:s och NATO:s säkerhetspoli-
tiska strukturer", men har behållit ett ganska stort mått av politisk och militär
handlingsfrihet.Den svenska omvärldsstrategin under en stor del av 1900-talet
kan därför kallas både pluralistisk och fragmentiserad, både regeringsstyrd och
styrd av stormakternas och krigens/konflikternas tryck, allt i en ständig växel-
verkan. 326

Den svenska politiken och strategin har dock varit problematisk på det poli-
tiska och ideologiska planet där moralisk kritik för att svika västdemokratierna
och de demokratiska idealen har framförts tid efter annan i debatt och politik,
hemma och ute i världen.327

Småstatsstrategins begränsningar
Mycket talar för att småstater i utsatta lägen knappast har förmåga att utveckla
en fast, konsekvent och långsiktig strategi mot omvärlden. Detta kan i sin tur
förklaras av trycket och inflytandet från maktförhållandena på den interna-

326 Artikel av Ulf Bjereld på DN-debatt april 1999.
327 J f r  Ann-Sofi Nilsson, Den moraliska stormakten, Sthlm 1991. Jfr hennes nya bok 1999,

Svenskarna och NATO. Timbro förlag.
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tionella arenan, där stormakterna och allianserna normalt dominerar och styr
utvecklingen. En småstatsstrategi utanför stormakterna och allianserna blir
ganska begränsad till sin karaktär och blir i hög grad beroende av växlingarna i
maktbalansen. Den alliansfria, neutrala småstaten Sverige passar väl in på denna
bild och tolkning.

Västmakternas svaghet i östersjöområdet ett svenskt memento

Västmakterna hade efter Tysklands enande 1871 svårt att projicera sin militära
makt in i Östersjön och var militärt utestängda från området under båda världs-
krigen, där i stället Tyskland och Ryssland/Sovjetunionen utkämpade förödande
krig. Sverige fann det därför vara klokast att lägga sin politik och strategi så att
man behöll en handlingsfrihet genom att odla sina förbindelser med regimerna
i både Berlin respektive Petersburg/ Moskva oavsett deras politiska färg, så att
dessa inte i onödan skulle provoceras till konfrontationer. Samtidigt sökte man
politiskt samverka med de nordiska länderna(regional säkerhet), först efter den
alliansfria linjen, sen under det kalla kriget med målen avspänning och nordisk
balans. Det var en föga heroisk politik men en småstatsrealistisk politik för
säkra en viss säkerhet i närområdet.

Sverige har dock i princip sedan mellankrigstiden litat på stöd från de
demokratiska västmakterna, d v s främst Storbritannien och USA, om den
egna säkerhetspolitiken skulle misslyckas. Detta gällde främst hoten från gran-
narna Hitlertyskland och Sovjetunionen. Västmakterna prioriterade dock säl-
lan Norden/Östersjöområdet i sin politik och hade ringa militär närvaro i det
direkta svenska närområdet. Maktbalansen i området rubbades därför, till nack-
del för Sverige som baserade sin politik och strategi på en balans. Landet vidtog
därför sina mått och steg för att öka det egna skyddet. Medlen blev alliansfrihet,
balanspolitik, handel och ett relativt starkt neutralitetsförsvar.

Hoten nära gränserna

Sverige har under 1900-talet faktiskt inte varit någon nära granne med de
västliga stormakterna, utan med fullblodsdiktaturer som Hitlertyskland och
Sovjetunionen, och auktoritära stormakter som Kejsartyskland och Tsarryssland.
Detta tillsammans med det strategiska läget och krigsutvecklingen 1914-18 res-
pektive 1939-45 , förklarar varför Sverige valde en säkerhetspolitik med fortsatt
alliansfrihet och väpnad neutralitet under krigen. Det var en ren realpolitik för
Sverige. Freden och självständigheten var de överordnade målen för Sverige, inte
kritiken av diktaturerna och ett ideologiskt krig för demokratins sak. Storkrigen
avgjordes av stormakterna och Sverige sökte i sin strategi att överleva säkerhets-
trycket från Tyskland och Ryssland, vilket lyckades. Läget under det kalla kriget
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var annorlunda, men mycket talar ändå för att den fortsatta svenska alliansfrihe-
ten bidrog till att hjälpa Finland och göra Norden till ett lågspänningsområde
och en buffertzon mellan väst- och östblocken .

Denna växlande, flexibla svenska säkerhetspolitik med en rad olika delstra-
tegier kan, efter erfarenheterna från två världskrig och det kalla kriget, bero-
ende på de egna värderingarna kallas åtskilligt längs en bred skala. Här kan
man antingen positivt tala om en succe eller en framgångsrik politik eller en
fungerande realpolitik. Negativt kan samma politik kallas en opportunistisk
politik, ett svek mot demokratin, en diktaturvänlig politik eller en feg, politik
för att skydda det egna skinnet, osv. Alternativet, en svensk allianspolitik, hade
drivit Sverige i krig under de två världskrigen, det kan vi säga med facit i hand.
Under det kalla kriget hade ett medlemskap i NATO däremot, det vet vi med
facit i hand, haft sådana effekter utan hade snarare gett västdemokratierna en
ökad tyngd mot östblocket och hade gett Sverige ett moraliskt alibi för att mer
aktivt kämpa för frihetens och demokratins sak i Europa. Frågan är dock om
inte Sverige under det kalla kriget genom sitt nära samspel med västmakterna
militärt, handelspolitiskt o s v, ändå uppnådde en stor del av NATO-alliansens
fördelar utan att vara medlem i NATO. Detta är en öppen fråga.

Övergripande vill jag definiera den svenska säkerhetsstrategin under 1900-
talet, med dess många delstrategier, som "en svensk balansstrategi , väl anpas-
sad mot stormakterna och stormaktsblocken, särskilt de starkaste mak-
terna i närområdet". Detta har fördelen att historiskt anknyta till en lång
balanstradition i svensk säkerhetspolitik, som i princip började efter Karl XII:
s död 1718. Dessutom undviker den definitionen det ofta missförstådda neu-
tralitetsbegreppet.

"Den svenska balansstrategin" har genom sina tre nivåer haft fördelen att
kunna omvandlas till en aktiv, internationalistisk utrikespolitik, när förhållan-
dena så har medgivit, t ex i NF under mellankrigstiden och i FN under det kalla
kriget, det senare särskilt under regeringarna Olof Palme (1969-76, 1982-86).
Strategin har även medgivit särskilda insatser för det nordiska närområdet, där
drömmen om nordisk neutralitet i storkrigen krossades under det andra världs-
kriget men kom att ersättas av etablerandet av ett relativt avspänningsområde i
Norden under det kalla kriget, den s k nordiska balansen.

Slutligen har den svenska balansstrategin under de europeiska storkrigen
1914-18 och 1939-45 medgivit att Sverige kunnat spela ut de krigförande läg-
ren mot varandra i den betydelsen att man sökt övertyga båda sidor om att de
tjänade på Sveriges fortsatta fred och neutralitet. Här fick i viss mån ändamålet
helga medlen, ty från svensk sida krävdes en märklig mix av utrikespolitiska,
handelspolitiska, militärstrategiska, ekonomiska och ideologiska argument för
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att påverka de krigförande stormakterna, vilka helt naturligt satte de egna krigs-
målen långt före hänsynen till de neutrala staterna.

Neutraliteten en samlingsformel under världskrigen

Konkret kom Sverige, på grund av krigsutvecklingen och sitt strategiska läge,
politiskt under båda världskrigen att söka "hålla tyskarna på gott humör".
Tyskland dominerade under båda krigen det svenska närområdet, särskilt
Östersjöområdet, och var en livsviktig handels-partner, både för svensk upp-
rustning och folkförsörjning. Det var ett dilemma.

Samtidigt var Tyskland även ett militärt hot, särskilt under det andra världs-
kriget. Ideologiskt stod dock Sverige närmare västmakterna/ västdemokratier-
na, men då deras politiska och militära förmåga att verka i östersjöområdet
var ringa under de två krigen, tvingades Sverige anpassa sin strategi efter detta
förhållande. (Jämför med Napoleonkrigen och Krimkriget 1853-56 då Royal
Navy tvärtom dominerade Östersjön — och åren 1808-10 skyddade Sverige
från invasion). Att den svenska opinionen var splittrad i synen på de krigfö-
rande under båda världskrigen hörde även till bilden. Svensk allmänhet visste
knappast vad begreppet neutralitet stod för 1914. Klassisk är Albert Engströms
teckning av bonngubben som säger: 'Man är väl neutral, så jag håller på tys-
ken . 'Sympatierna för Tyskland var starka under det första världskriget, sär-
skilt inom kungahuset, högern och militären. "En gentemot Tyskland välvillig
neutralitet" var linjen för kungaregeringen Hammarskjöld 1914-17 medan
vänsterregeringen Ec161-Branting 1917-20 däremot hade sina sympatier hos
västmakterna.

Under det andra världskriget fanns det kvar en hel del svenska sympatier
för Tyskland, särskilt i kriget mot Sovjetunionen, även om många "tyskvän-
ner" tog avstånd från nazismen som sådan. Folkets stora majoritet höll dock
på västmakterna, även om det såg mycket mörkt ut för det inringade Sverige
åren 1940-42 med Norge och Danmark ockuperade av Tyskland och Finland
i krig på tysk sida från juni 1941. Efterhand ljusnade dock läget och Sverige
kunde från 1943 föra en gentemot de allierade, främst västmakterna, välvil-
lig politik och återställa de politiska eftergifter (transiteringar mm) som 1940-
42 hade gjorts gentemot Tyskland. Handeln med Tyskland stoppades i stort
hösten 1944. Den svenska balanspolitiken lyckades på nytt under krigsåren,
även om landet aldrig tidigare hade varit i ett så utsatt och prekärt läge sedan
Napoleonkrigen. Politikens framgång togs sedan till intäkt för en fortsatt alli-
ansfrihet under efterkrigstiden, särskilt under det kalla kriget.328

328 Mer  om detta se W.M. Carlgren, A a, kap 21, Neutralitet och praktisk politik.
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Målet att minska spänningen i det nordiska området

Framförallt har Sverige i sin politik och strategi sökt att minska stormakter-
nas säkerhetspolitiska och strategiska intressen för landet och även sökt minska
spänningarna och hoten i det omedelbara närområdet, främst Norden. Det
har gällt att " hålla stormakterna på avstånd". Konkret har det för Sveriges del
under 1900-talet handlat om att genom utrikespolitiken, diplomati, handel,
militära medel etc söka hålla stormaktskonfrontationerna och krigen på avstånd
från Norden. Rent geopolitiskt och strategiskt gynnar en nordisk lågspänning
särskilt Sverige, med sin centrala placering mitt i Norden.

I svåra fall, som under det andra världskriget, kunde det hotade Sverige,
när de nordiska staternas fred och neutralitet hade krossats av Tyskland och
Sovjetunionen 1939-40, isolera sig bakom den väpnade neutraliteten. Denna
"noli-me- tangere"- strategi (latin: rör mig icke) betyder ytterst militär avskräck-
ning, och spelade onekligen en stor roll under bl a det kalla kriget. Denna stra-
tegi syftar till att verka avskärmande, skyddande och avskräckande mot omgiv-
ningen i kritiska lägen och skall förstärka folkets tro och lojalitet till den egna
nationen och regeringen.

Ny svensk strategi på nordflanken
Från 1960-talet fick den svenska stats- och utrikesledningen utveckla en ny stra-
tegi för att på ett trovärdigt sätt kunna möta den ökade hotbilden på Europas
nordflank.(Kärnvapenhotet, rustningarna). Lösningen från 1968-72 kom i hög
grad att signeras av Olof Palme och blev att tona ned det militära försvarets
betydelse i säkerhetspolitiken och i stället kraftigt uppvärdera den aktiva, svens-
ka utrikespolitikens roll . Långsiktigt satsade man nu på avspänning i Europa
och internationellt genom FN hjälpa Den tredje världen till en egen utveckling
bortom det kalla krigets maktblock. Västtysklands nya östpolitik, formad under
ledning av Willy Brandt och Helmut Schmidt (s), och Helsingsforsavtalet 1975
blev milstolpar i den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Den ökade
avspänningen mellan blocken och Sovjetunionens inriktning på "fredlig samex-
istens" och "fredlig tävlan" mellan de olika samhällssystemen spädde ytterligare
på de optimistiska stämningarna. I detta läge valde Sverige att gå vidare på den
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inslagna vägen och prioriterade den aktiva utrikespolitiken framför satsning-
arna på det militära försvaret,

Drömmen om den tredje vägen i det kalla kriget

Olof Palme talade även om att finna en tredje väg, mellan kapitalism och kom-
munism, i form av den fredliga socialismens väg. Svensk socialdemokrati och
den svenska välfärdsmodellen blev här upphöjd till en sorts världsideal och en
fredlig utvecklingsväg mellan" brutal kommunism och exploaterande kapita-
lism." Den tredje vägen blev ett ideal som på sikt skulle kunna göra slut på det
kalla kriget och det ofruktbara nötandet av kommandoekonomi och enpartistat
å den ena sidan med västdemokrati och kapitalism å den andra sidan, så tycktes
föreställningen på ledande socialdemokratiskt håll länge vara. Även den dröm-
men tog dock snart slut eftersom utvecklingen i den tredje världen inte blev
så fredlig och lyckosam som tänkt. Däremot upphörde det kalla kriget med
Berlinmurens fall och Sovjetunionens sammanbrott 1989-91. Detta ändrade
helt och i grunden förutsättningarna för säkerhetspolitiken i Europa och ute i
världen.

Svensk strategi under det kalla kriget 1947-1990

Motsättningarna mellan segrarmakterna ledde snabbt fram till det kalla kri-
get mellan öst och väst några år efter det andra världskrigets slut. USA och
Sovjetunionen framstod som de två huvudantagonisterna och en stor del av
västdemokratierna bildade försvarsalliansen NATO 1949. Sovjetunionen, som
behärskade de s k öststaterna i ett nytt imperium, bildade snart den militära
alliansen Warszawapaken (WP). Sverige fortsatte sin alliansfria politik mellan
blocken och försökte sig periodvis på en s k brobygggarpolitik mellan öst och
väst. Från 1960-talet satsade Sverige även på en internationell bistånds- och
solidaritetspolitik, främst riktad mot den fattiga Tredje världen utanför väst-
och östblocken.

Det var särskilt under regeringarna Olof Palme (1969-76, 1982-86) som
en mycket aktiv svensk utrikespolitik bedrevs. Denna var kontroversiell både
hemma och ute i världen.

Den kan ses som ett försök att komma ifrån Sveriges instängda läge som
en östersjöstat i ett Europa där de två blocken låste varandra i en terrorbalans.
Sveriges kritik av USA: s roll i Vietnamkriget, i Latinamerika mm uppmärk-
sammades internationellt men även kritiken av Sovjetunionen i Afganistan, i
Tjeckoslovakien mm.

På flera sätt var Sverige en "free rider" under det kalla kriget. I fråga om poli-
tik och samhällssystem var det ingen tvekan om att landet hörde till västdemo-
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kratierna. Militärt byggde Sverige upp ett starkt neutralitetsförsvar, som dock
i fråga om sofistikerade försvarssystem, särskilt inom luftförsvaret, var mycket
beroende av västmakterna, främst USA. Dessutom kom Sverige i sin krigsplane-
ring och militära strategi att inrikta sig på förberedelser för ett militärt bistånd
från västmakterna. Sovjetunionen sågs som den stora militära hotbilden, var-
för regeringen godkände olika typer av förberedelser för att kunna ta emot ett
bistånd från väst i händelse av att Sovjetunionen angrep Sverige.

En undersökningskommission, Neutralitetspolitikkommissionen (NPK),
har i betänkandet Om kriget kommit (SOU 1994:11) dock hävdat att förbe-
redelserna var ensidiga(unilaterala) från svensk sida, d v s de skedde utan orga-
niserat stabssamarbete och utan garantier och att verksamheten rymdes inom
ramen för den alliansfria politiken. Framtida forskning kommer sannolikt att
kunna ge klarare besked i denna fråga.329 Kommissionen hävdade även att det
hade varit oansvarigt av den politiska och militära ledningen i Sverige att inte
vidta åtgärder för att underlätta understöd från västmakterna om Sverige hade
anfallits av Sovjetunionen/östblocket.33°

Sveriges kritikerroll — "den moraliska stormakten

I den internationella politiken förde Sverige en aktiv politik inom ramen för
FN , mot kolonialismen, i kampen för nedrustning och mot kärnvapen och i
kritiken mot stormakterna för deras framfart mot mindre folk och nationer i
en rad världsdelar.

Denna politik gjorde knappast Sverige populär hos stormakterna, som
inte var vana vid att mindre nationer vågade sig på denna kritikerroll i så bred
skala. Det var särskilt västmakterna som var irriterade på svensk politik under
Palmeepoken, eftersom man ansåg att den svenska politiken främst kritiserade
västsidan, främst USA, och därför långsiktigt gynnade östsidan i det kalla kri-
get, dvs främst Sovjetunionen och Kina.

Denna kritik gällde även initiativ och utspel av Olof Palme och hans reger-
ingar i fråga om en kärnvapenfri zon i Europa, stopp på kärnvapenrustningarna
mm, vilka också ansågs gynna Sovjetunionen i förhållande till väst.33'

329 SOU 1994:11 Om kriget hade kommit... Jfr uppsatser av Zetterberg, Wallerfelt och Wiklund
i Kent Zetterberg, Hotetfrån öster, Tre studier i svensk säkerhetspolitik, strategi och krigsplanering
1945-1958, SI Acta B 3, FHS, Sthlm 1997.

330 SOU 1994:11 s 33 f
331 J f r  Ann-Sofi Nilsson, Den moraliska stormakten, Sthlm 1991.
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Utrikes- och säkerhetspolitiken som ett strategiskt problem idag

Genom Maastrichtfördraget 1992 har begreppet security policy fått en vidgad
betydelse. Traditionellt omfattade säkerhetspolitik utrikes- och försvarspolitik
men Europeiska Unionen (EU) använder ett vidare begrepp, Common foreign
and security policy. EU har under 1990-talet inte kunnat utveckla en gemensam
försvarspolitik varför begreppet gemensam säkerhetspolitik kan sägas omfatta
mer av en intressegemenskap gentemot omvärlden. Om något av EU:s med-
lemsländer således hotas till sin säkerhet på något område, kan EU förväntas
att solidariskt stödja detta land, även om det inte kan bli fråga om ett bindande
försvarssamarbete med gemensamma åtaganden som inom NATO (artikel 5).
Det gemensamma försvaret för EU framtonade som ett framtidsmål.332

Sverige deltar från 2002 i det fördjupade försvars- och säkerhetssamarbetet
inom EU och skall bl a ansvara för en nordisk stridsgrupp första halvåret 2008
för snabba krisinsatser, troligen i Afrika. Sverige och Finland står båda utan-
föär NATO men är mycket aktiva i EU-samarbetet. Sverige verkar nu aktivt
inom "säkerhetsstrukturerna FN-EU-NATO", vilket hade varit otänkbart före
1995.

Världen har sannerligen förändrats efter det kalla krigets slut- och
Sveriges säkerhet och försvar med den. Övergången från det nationella inva-
sionsförsvaret till ett internationellt inriktat insatsförsvar har paradoxalt nog
medfört Sveriges största militära nedrustning under 200 år. Den svenska armén
har reducerats från en jätte till en dvärg och flyg och flotta är kraftigt reduce-
rade. Stora delar av Sverige har idag mycket svaga militära stridskrafter och den
civila krisberedskapen har även den uppenbara svagheter. Sverige litar uppen-
bart på att avspänningen i Europa garanterar landets säkerhet (EU, FN, NATO,
Ryssland etc) långsiktigt, men det är ett risktagande med osäker utgång.

Om det är en klok militärstrategi för Sverige att satsa på små insatsförband
för främst internationella uppgifter är dessutom en öppen fråga.

Slutsatser

Sammanfattande kan sägas att svensk säkerhetspolitik och strategi i modern tid
ofta har lyckats med att nå målen inom säkerhetspolitiken, handeln, välfärden
och ekonomin. Även en stark enighet har kunnat nås kring den förda balans-
politiken, med fred, överlevnad och neutralitet i det första rummet. Ett fråge-
tecken har dock varit frågan om försvarets kapacitet, inriktning och kvalitet.
(Försvaret har ofta varit svagt när det som bäst behövdes.)

Detta för Sverige lyckosamma säkerhetspolitiska resultat har varit en produkt av

332 Nils Andr&i, Säkerhetspolitik, Sthlm 1997, s 13 f
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både tur och skicklighet. Av stor vikt har dock varit att den svenska strategin mot
omvärlden har varit pragmatisk och flexibel. I praktiken har den ofta bestått av
delstrategier på olika områden och en reagerande säkerhetspolitik, d v s Sverige
har avstått från att vara aktör i det europeiska rummet. Denna balanspolitik,
enligt receptet alliansfrihet i fred och neutralitet i krig, har starkt bidragit till att
Sverige som enda stat i Nordeuropa sedan 1814 har undgått krigen. Sverige har
fört en nationellt egoistisk, men på sitt sätt klok, kall och balanserad politik i ett
Europa som under 1900-talet har slitits sönder av storkrig, regionala krig och
stormaktskonflikter. Hur framtiden blir återstår att se. Kanske slutes nu den
historiska cirkeln och Sverige återgår till en mer aktiv säkerhetspolitik och stra-
tegi i Europa inom vilket som nu kan kallas "EU:s och NATO:s säkerhetspo-
litiska strukturer". Cirkeln är nu sluten och Sverige är tillbaka i det europeiska
rummet som en aktiv säkerhetspolitisk aktör. Samtidigt har det stora svenska
invasionsförsvaret avvecklats till stora risker och kostnader.

EU som säkerhetspolitisk aktör är dock ännu i nådens år 2007 foga enhetlig
och Sverige står ännu utanför försvarsalliansen NATO. Samtidigt har Sverige, till
omvärldens häpnad, lyckats genomföra den mest omfattande militära nedrust-
ningen i modern tid under åren 1998-2007. Krigsorganisationen är borta och
det svenska försvaret har krympt från en jätte till en dvärg. Hurtiga politiker
och militärer säger dock att det lilla, halvprofessionella försvar som återstår,
kan uträtta underverk, vilket nog både medborgarna och vår omvärld ställer
sig tvivlande till.

Försvarsmakten kunde under det kalla kriget mobilisera mer än en miljon
medborgare i vapen, idag kan man inte 2 ihop 50000 soldater om det skulle
krävas. Armål har krympt till en liten internationell insatsorganisation (En
nordisk stridsgrupp år 2008 är i fokus), marinen är kraftigt bantad och flyg-
vapnet behöver inte halva sin styrka (JAS-projektet). Det är ingen uppbygglig
syn och betyder konkret att Sverige inte kan försvara sig mot ett större väpnat
angrepp — men uppenbart kallt räknar med att EU och NATO skall utgöra
en säkerhetsgaranti i alla tänkbara lägen.(Underskottet i svensk säkerhet skall
täckas av andra.)

Sverige har därmed övergett sitt traditionella invasionsförsvar och övergått till
ett litet expeditionskårsförsvar för internationella insatser. Det stora mobilise-
rade massförsvaret är nedlagt till stora kostnader. Bristen på verksamhetsidé har
sedan lett fram till en tämligen ensidig satsning på ett s k insatsförsvar, den per
capita dyraste lösningen man kan tänka sig.(NBF-försvaret kring år 2000 var en
dröm som kostade 10-20 miljarder men nu är glömt). Resultatet är att Sverige
nu har det minsta försvaret i sin moderna historia samtidigt som försvarskost-
naderna är fortsatt stora, bl a för att rädda den svenska försvarsindustrin. Till
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saken hör även att ett militärt hot mot landet inte anses finnas på 10-20 års sikt.
(Fan tro't, sa Rellingen hos Ibsen)

Sverige har nedrustat förr och det har blivit en dyr läxa under 200 år att
försöka återta förlorad försvarskapacitet, som uppsatserna i denna bok visar.
Nedrustningen efter 1814 tog det årtionden att vända, nedrustningen på 1920-
talet tog det 10-15 år att vända (då var det andra världskriget över), och den
nya nedrustningen 1998-2007 torde det ta många år att vända- om det ens
går med dagens Förutsättningar. Sverige har en tendens att gå sin egen väg
(Säkerhetspolitisk Alleingang) och Sverige har en tendens att upprepa gamla
försvarspolitiska misstag. EU är ingen fast säkerhetspolitisk garanti för med-
lemsländerna och Sverige är inte med i försvarsalliansen NATO. Sveriges eget
försvar är idag svagt (armen kan idag inte skarpa ihop ens 10 bataljoner) och vi
lever i en såpbubbla av fromma förhoppningar om att det finns några hotbilder
mot landet på mycket lång sikt. Vi får hoppas att den bubblan inte brister en
dag. Det tar 5-10 år att återuppbygga ett starkt svenskt försvar, den nådetiden
kanske aldrig ges. Den svenska säkerheten idag är dock sannolikt tryggad efter-
som den stora avspänningen efter det kalla kriget fortsätter i Europa mellan
stormakterna. Hur länge den består vet ingen. Mot den genuint osäkra grunden
måste svensk säkerhet och försvar fortsätta att utvecklas i framtiden.

Möjligen vänder kurvorna på nytt uppåt från en lågvattennivå för det svens-
ka försvaret.

Det land som inte kan försvara sig självt lever farligt. Idag saknar Sverige i
praktiken en här till försvar för det egna landet — och ett land utan egen arme
lever farligt. Vi får väl hoppas att omvärlden skyddar oss. Den som lever får
se.
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Från forskarverkstaden
Forskningsprojektet Försvaret
och det kalla kriget (FOKK)
— En presentation av verksamheten 2002-06 och en plan för åren
2007-2010333

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget(FOKK) bedrivs i samar-
bete mellan Försvarshögskolan, Kungl Krigsvetenskapsakademien och Kungl
örlogsmannasällskapet. Projektet Försvaret och det kalla kriget utförs av ett antal
forskare, främst militärhistoriker, och experter med specialisering inom området
och med biträde av ett antal referensgrupper. Forskningen strävar efter en hög
vetenskaplig nivå. Projektet dokumenteras i form av rapporter, böcker och upp-
satser inom ramen för en samlad utgivning. Forskningen påbörjades i mindre
skala åren 2002-06 inom ramen för Försvarshögskolans verksamhet och fylkat
kring professor Kent Zetterbergs projekt Sveriges försvar och säkerhet (SFS).
Det har efter hand byggts ut. Tack vare ett generöst forskningsstöd från Knut
och Alice Wallenbergs stiftelse hösten 2006 kan det avslutas åren 2007-2010 i
fördjupad form och i en större skala med efterföljande publiceringar. Projektet
är nu inriktat på följande fyra huvudområden:

1. Säkerhetspolitik, politisk ledning
2. Strategi och operationer, gemensam ledning

333 Underlaget till denna presentation är ert lagarbete inom ledningsgruppen för FOKK vid ansö-
kan till Knut och Mice Wallenbergs stiftelse 2006. Jag har överarbetat och redigerat texten
och aktualiserat den till läget våren 2007.
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3. V å r a  stridskrafter
— Armfin.
— Marinen.
— Luftstridskrafterna

4. Försvarsindustrin/Den nationella profilen

Bakgrund
Sveriges politiska linje efter det att förhandlingarna om ett nordiskt försvars-
förbund strandat 1948 var neutralitetspolitiken. Tolkad enligt Östen Unckns
uppfattning stödde den sig på 1907 års Haagkonventioner om neutrala staters
rättigheter och skyldigheter i krig. Därutöver ansågs det krävas en stabilitet och
förutsägbarhet i utrikespolitiken för att viljan att vara neutral vid ett framti-
da krig skulle anses trovärdig hos stormakterna. En avgörande förutsättning var
att Sverige höll sig med ett rimligt starkt försvar.

Projektet omfattar perioden från 1942 års försvarsbeslut till 1992. Försvarsfrågan
griper in i väsentliga delar av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, men
har även starka återkopplingar till svenskt samhällsliv. Försvaret under det kalla
kriget var Sveriges största kontinuerliga försvarsinsats i modern historia. Genom
systemet med allmän värnplikt var halva landets befolkning direkt inbegripen i
det militära försvaret. Men folkförsvaret var ett totalförsvar, som också omfatta-
de civilförsvar, ekonomiskt försvar och psykologiskt försvar. Frivilligrörelserna
spelade en vital roll i totalförsvaret. Förberedelser för beredskapshöjningar och
omställning till krigsförhållanden eller neutralitetstillstånd gjordes inom sam-
hälle och näringsliv.

Knappast någon medborgare stod helt utanför försvarsansträngningen.
Omvänt kan försvarets roll och utveckling inte förstås annat än i samman-
hanget av den svenska samhällsutvecklingen.

Föreliggande projekt är avgränsat till det militära försvaret, men kopplingar
till totalförsvarets civila delar kommer givetvis att behöva göras. En mera samlad
bild av totalförsvarets civila delar bör ske inom ramen för ytterligare projekt.

Sverige framstod som en regional militär stormakt under en stor del
av det kalla kriget, och detta bidrog till stabiliteten i Norden. Lojaliteten
gentemot det svenska totalförsvaret var stor. Till bilden hör en skiftande verk-
lighetsföreställning inom politiska, civila och militära kretsar samt hotbildens
och de ekonomiska realiteternas betydelse. Hit hör också nationella särdrag som
det historiska arvet, neutralitetsdoktrinens tillämpning, det svenska stridssättet och
teoriutvecklingen. Beroendet av stöd från västmakterna är ett viktigt element.
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Det är tid att ge en samlad framställning av det svenska värnplikts- och invasi-
onsförsvaret under skedet. När det säkerhetspolitiska läget radikalt har föränd-
rats och den traditionella försvarsorganisationen har stöpts om, har det också
blivit möjligt att ge en överblick. Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kri-
get kan bidra till att fördjupa synen på både försvaret och samhället genom att
sätta in utvecklingen och de särskilda problemen i ett längre perspektiv. Minnet
bleknar snabbt, men den svenska försvarsinsatsen under det kalla kriget
var den största Sverige har gjort i modern tid, ja sedan stormaktstiden.
Det är hög tid att nu genomföra en forskningsinsats om detta innan det
är för sent.

Försvarshögskolan och de två militära akademierna har kunskapen och kom-
petensen att i samverkan med det svenska forskarsamhället genomföra detta
projekt.Källäget har avsevärt förbättrats genom ökad tillgång till arkiv både i
Sverige och i andra länder. Men samtidigt försvinner snabbt personer, materiel,
installationer och andra spår av försvarsinsatsens innehåll. Det är därför bråt-
tom att fullfölja arbetet.

Motsvarande projekt har tidigare påbörjats i  Finland ,Norge och
Danmark.

Ett inledande arbete har bedrivits sedan 2003 med hjälp av ett startbidrag från
Försvarsmakten och stöd från Försvarshögskolan. Detta har resulterat i ett
antal mindre publikationer samt fem vittnesseminarier med militära beslutsfat-
tare. Arbetet inom projektet kommer att bedrivas i ett antal projektgrupper.
Forskarna rekryteras mot bakgrund av vetenskaplig och professionell kom-
petens. Inom varje grupp har forskarna till sitt förfogande en referensgrupp
bestående av personer med särskild sakkunskap inom det aktuella området.
Den gemensamma ledningen utövades av en styrgrupp som bestod av pro-
fessor Gunnar Art&is, professor Lars Ericson Wolke, kommendör Herman
Fältström, överste Bo Hugemark, professor Bo HuIdt, överstelöjtnant Arvid
Cronenberg, styresman Erik Norberg, redaktör Olof Santesson, överste Claes
Sundin, generallöjtnant Gustaf Welin, överste Bertil Wennerholm, professor
Kent Zetterberg, sammankallande, och professor Gunnar Åselius.

Plan för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) för perioden
1 jan 2007-30 december 2009
Samarbetsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) mellan
Försvarshögskolan (FHS), Kungl Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) och
Kungl Örlogsmannasällskapet (KOMS) igångsattes under 2003-04 med stöd
av Högkvarteret (HKV). Projektet fick en god start, har publicerat tio skrifter
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2003-06, men saknar nu långsiktiga medel för att kunna drivas vidare med
kraft och i större skala. Samverkan mellan Försvarshögskolan och de två mili-
tära akademierna fungerar väl och säkerställer både den militära kompetensen
och kunnandet om epoken liksom den vetenskapliga inriktningen och ledning-
en av projektet.

FOKK har hittills publicerat fem vittnesseminarier med dokumentation (för-
svarsgrenarna) och ett antal monografier, antologier och skrifter enligt följan-
de:

Serien "Försvaret och det kalla kriget" (FOKK)
Nr. 1 B o  Hugemark (red.), Fel sort och för mycket? Arme‘ns avvägnings-

frågor under det kalla kriget, Vittnesseminarium armin (Stockholm:
Försvarshögskolan/Kungl Krigsvetenskapsakademien/Kungl
örlogsmannasällskapet, 2004).

Nr. 2 K e n t  Zetterberg (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat (Stockholm:
Försvarshögskolan, 2004).

Nr. 3 B e r t i l  Wennerholm (red.), Snabbare, högre och starkare?:
Avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det kalla kriget,
Vittnesseminarium luftstridskrafterna (Stockholm: Försvarshögskolan/
Kungl Krigsvetenskapsakademien/Kungl örlogsmannasällskapet,
2005).

Nr. 4 Bengt  Gustafsson, Ubåtsfrågan — sanningen finns i betraktarens öga
(Stockholm: Försvarshögskolan/Crismart, 2005).

Nr. 5 Herman Fältström (red.), Rätt sort, kom får sent och var får fä: Marinens
avvägningsfrågor under det kalla kriget, Vittnesseminarium mari-
nen den 8 juni 2004, Marinens planering 1945-1992 (Stockholm:
Försvarshögskolan/Kungl örlogsmannasällskapet/Kungl Krigsvetens
kapsakademien, 2005).

Nr. 6 BoHugemark(red.),Flexibilitetellerrigiditet?:Vittnesseminariumoperatio-
ner (Stockholm: Försvarshögskolan/Kungl Krigsvetenskapsakademien/
Kungl örlogsmannasällskapet, 2006).

Nr. 7 Sam Nilsson, Stalins Baltic Fleet and Palm's T-Office: Two Sides in the
Emerging Cold War 1946-1947(Stockholm: Swedish National Defence
College, 2006).

Nr. 8 Ber t i l  Wennerholm, Fjärde flygvapnet i världen? Doktrinutveckling i
det svenska flygvapnet i försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut
och genomförande i nationellt och internationellt perspektiv. (Stockholm:
Försvarshögskolan/ Svensk flyghistorisk förening, 2006).
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Nr. 9 Bengt Gustafsson, Det "kalla kriget" — några reflexioner (Stockholm:
Försvarshögskolan, 2006).

Nr. 10 Thomas Roth, Försvar för folkhem och fosterland: Den svenska krigs-
makten under det kalla kriget — en essäistisk översikt (Stockholm:
Försvarshögskolan, 2007).

Kommentar : Flera av FOKKs skrifter utgör ny grundforskning, bl a rörande
Sveriges relationer till Sovjetunionen, flygvapnets utveckling i internationell
jämförelse, översikten över den svenska krigsmaktens organisation och T-kon-
torets verksamhet i Östersjöområdet. Fler kommer. Vittnesseminarierna har
givit värdefull dokumentation, analyser och uppslag till vidare, fördjupad forsk-
ning. De är av stort värde och viktiga för forskningsgenerering. Den vägen
bör fortsätta med teman som beredskap och mobilisering, förvarning, logistik,
säkerhetspolitiken, totalförsvaret, militärområdenas roll och betydelse, utveck-
ling av operationer och taktik i gemensamma operationer osv. Hela det svenska
försvarskonceptet från Östersjön(ubåtar, attackflyg, ytattack) över gränsförsva-
ret till djupförsvaret bör dessutom studeras med olika perspektiv och analyser.
Det var ett väl genomtänkt och delvis väl övatr koncept med klara förtjänster ,
men med inneboende svagheter och sårbarheter som sannolikt ökade med tiden
då resurserna inte räckte till och stormaktsblocken drog ifrån i vapenkapplöp-
ningen och rustningarna.

FOKK vill nu genomföra en fördjupad forskning under en treårsperiod 2007-
2009 med fortsatta vittnesseminarier och avslutande essäböcker. Planen är föl-
jande:

En fördjupad forskning på fyra huvudområden

1. Säkerhetspolitik och politisk ledning

1.1 Synen på svensk säkerhet och försvar 1945-1990 i väst- och östblocken,
särskilt i USA, Storbritannien och Sovjetunionen.

Under detta tema behandlas det syntetiska forskningsämnet hur den svenska
säkerhetspolitiken, försvarsindustrin och det svenska försvaret uppfattades och
tolkades av väst- och östblocken (hotbilder, perceptioner, synen på nordisk
balans och svensk säkerhetspolitik och svensk militär förmåga) över tid och
då särskilt av USA, Storbritannien och Sovjetunionen. Forskningsläget är nu
moget för ett försök till en syntes på basis av litteraturen och nya källor. I fokus
ställs kombinationen av säkerhet och försvar (militära resurser och förmåga),
vilket är ovanligt i forskningen.
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Undersökningen genomförs av professor Kent Zetterberg, FHS, som sedan
länge har varit verksam med en forskargrupp kring svenskt försvar och säkerhet
vid FHS och i samverkan med svenska universitet gällande hela 1900-talet.

Tanken är att samla in och systematisera bearbetningar och material från
blocken/stormakterna om synen på Sverige (politik, försvar, försvarsindu-
strin) och att ge ut några vetenskapliga rapporter och antologier på området.
Zetterberg är även beredd, om medel kan ställas till förfogande för detta, att
skriva en syntes i form av monografi med arbetstiteln, "Sken och verklighet. Väst
och Öst granskar svensk politik och svenskt försvar 1945-1990". Arkivläget på
området har förbättrats avsevärt i Väst medan de sovjetiska/ryska arkiven tyvärr
till stor del är slutna (militära arkiv, KGB etc.).Projektet Parallel History Project
(PHP)om NATO och Warszawapakten (WP) har publicerat både källor och
skrifter, men föga om det svenska närområdet. Bilden av den sovjetiska synen
på Sverige måste därför bli mer översiktlig och delvis hypotetisk, men kan ändå
delvis pusslas ihop genom PHP, litteratur, bearbetningar, diplomatiskt material
mm.

Genom de svenska arkiven (UD, militära arkiv mm), två statliga kommissio-
ner (SOU 1994:11, Neutralitetspolitikkommisionen och EWuskommisionen,
Fred och säkerhet, SOU 2001:85, SOU 2002:108) och ny litteratur i främst
Norden, USA och Storbritannien kan Sveriges roll i "den nordiska balansen"
mellan NATO-länderna Danmark, Norge och Island å andra sidan och Finland
(VSB-pakten med USSR) och mellan blocken i Europa belysas klarare.

En fördjupning kommer här främst att ske inom FOKK när det gäller den
militära dimensionen, som sällan ges någon större plats i den säkerhetspolitiska
analysen i forskningen. (Utrikespolitiken överskuggar de militära frågorna). Ett
gott exempel på denna inriktning är Magnus Petersson, "Brödrafolkens väl":
svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969, FHS — Sthlms Univ, akad,avh,
Sant&us, Sthlm 2003. En god forskningsöversikt har dessutom skrivits av Olof
Kronvall-Magnus Petersson, Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga
1945-1991, Sant&us, Sthlm 2005.

Tanken är att huvudområde 1 om blockens syn på Sverige direkt skall kunna
komplettera huvudområde 2 om det svenska militära försvarets förmåga. Dessa
teman kan även dra nytta av två pågående projekt. Det ena är en fristående
undersökning: Erfarenheterna av de svenska internationella fredsbevarande insat-
serna under FN-mandat från 1956 till nuet. På detta område var Sverige en
pionjärstat med Gaza-, Kongo- och Cyperninsatserna som viktiga milstenar.
Inom FHS genomför docent Lars Ericsson (med annan finansiering) en under-
sökning på området fram till nuet, vilket är värdefullt för FOKK och ökar vår
kunskap på området.

FOKK och tema 1 väntas även få direkt nytta av samverkan med det fristå-
ende projektet Sverige-Sovjetunionen, lett av professor Kent Zetterberg FHS/
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ISS och med general Bengt Gustafsson (ÖB 1986-94) som initiativtagare. Det
syftar till att systematiskt sammanställa befintlig och ny kunskap (militärstra-
tegiskt, operativt, planering etc.) om främst Östersjöområdet och relationen
Sverige — SSSR och hur de två länderna såg på varandra i en rad militära och
säkerhetspolitiska avseenden, insatt i det kalla krigets storpolitiska ram.( Bl.a.
Sverige som militär tröskel och den nordiska balansen). Projektet kommer att
genomföra en serie seminarier med experter, forskare och militärer från väst,
Norden och öst, för att fördjupa vår kunskap på området.

2. Strategi och operationer

Sammanhållande för detta huvudområde är överste Bo Hugemark, KKrVA,
som redan har planerat och genomfört två vittnesseminarier inom FOKK med
inriktning armsfrågor (kvantitet kontra kvalitet) respektive operativa frågor.
Vetenskaplig rådgivning kommer fortlöpande att ges genom en referensgrupp
där förutom Kent Zetterberg vi även räknar med professor Bo Huldt och pro-
fessor Gunnar Åselius. Till gruppen kan ytterligare ledande forskare knytas.

I ledningen för de två delstudierna kommer att ingå en rad militära experter
på området ("strateger, operatörer"), varvid ledningsnivåerna ÖB/Försvarsstaben
och Militärbefälhavarna (MB, Milon) kommer att stå i centrum för analysen I
dagsläget medverkar bl.a. generalerna Gustaf Welin och Karlis Neretnieks, som
har kontakt med ett stort nätverk av militära experter, med delvis skiftande
uppfattningar, vilket ger ett spännande analysläge.

2.1 Sammanhanget säkerhetspolitik — strategi — operationer.

Denna studie syftar till att undersöka i vilken mån rubricerade sammanhang
förefunnits och vilka andra faktorer spelat in. 1 centrum för studien bör ligga en
undersökning av våra bedömningar av angriparens strategiska mål

Ett land kan utgöra ett strategiskt mål genom tre typer av värden för en
angripare, egenvärde, t ex genom att landet besitter naturresurser eller indu-
strikapacitet, instrumentellt värde genom att angriparen behöver landets ter-
ritorium för krigföringen mot sin huvudmotståndare (t ex för genommarsch,
överflygning, eller basering av flyg- eller sjöstridskrafter samt preventivt värde;
angriparen vill ta territoriet innan det kan användas av hans huvudmotstån-
dare.

Sveriges säkerhetspolitik och försvarsplanering under det kalla kriget utgick
från att landet kunde hotas eller angripas endast i sammanhang med en kon-
flikt mellan stormaktsblocken och att dess strategiska betydelse var ett resultat
av instrumentellt och preventivt värde. Det innebar dock inte nödvändigtvis
att ett storkrig måste utkämpas på kontinenten samtidigt som Sverige angreps.
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Man kunde också tänka sig ett angrepp på Sverige som inledningen till ett
storkrig eller i ett läge då krigshandlingar på kontinenten avbrutits temporärt
eller definitivt.

Framför allt under senare delen av kalla kriget diskuterades också fall av
strategisk överraskning, då en angripare ville skapa ett fait accompli, en ändrad
strategisk situation som gav fördelar i olika slags förhandlings- eller utpress-
ningsstrategier och/eller ett förbättrat utgångsläge för en eventuell senare
väpnad konflikt. Även i detta fall kunde vår strategiska betydelse hänföras till
värdena instrumentellt och preventivt värde.I samtliga fall kunde egenvärdet
utgöra ett bonusvärde som också kunde påverka val av operationsriktning(ar).
Kirunamalmen eller uranfyndigheter i Ranstad kunde vara sådana värden.

Sveriges säkerhetspolitik och försvarsplanering utgick från att det främst
eller uteslutande var Sovjetunionen som hade så starka motiv att ett angrepp
på Sverige skulle kunna komma att övervägas, men att det fanns möjlighe-
ter att avhålla ett angrepp genom att vårt försvar skulle kunna utkräva sådana
kostnader att angreppet bedömdes olönsamt. I kostnadsbilden fanns också
möjligheten för ingripande av Väst, även om detta fr.o.m. omkring 1970 inte
sades öppet utan omskrevs med hjälp av den s.k. marginaldoktrinen, dvs. att
ett angrepp mot Sverige var styrkemässigt till nackdel för endera stormakten i
huvudanfallsriktningen i Europa. Från dessa säkerhetspolitiska utgångspunkter
borde det gå att finna klara kopplingar till valet av militär strategi för strids-
krafternas användning i krig och därifrån till dels stridskrafternas utveckling
(krigsorganisationen) dels till den operativa krigsplanläggningen.

Det primära syftet med vårt försvar att vara krigsavhållande skulle rimli-
gen bäst nås med en militär strategi inriktad på att förhindra eller försvåra för
angriparen att uppnå de värden som ovan angivits. Grovt uttryckt "slåss för
NATO".

Ett helt annat strategiskt syfte skulle vara att försvara områden vitala för
vårt samhälles funktion eller överlevnad intill dess hjälp utifrån anlände eller
konflikten löstes på annat sätt. I en del fall kunde de två fallen sammanfalla
geografiskt, I andra fall kunde de divergera helt eller delvis, ibland varierande
över tiden. Det är uppenbart att strategiska bedömningar som ovan antytts inte
kunde ske utan att man vägde in växelspelet mellan vårt och angriparens huvud-
motståndares agerande i säkerhetspolitiska, strategiska och operativa perspektiv
(Kommer väst att ingripa, i så fall hur och med vilken effekt?)

Ett första steg i studien är givetvis att undersöka vilka strategiska ideer
som explicit diskuterats och stadfästs och/eller vilka som implicit framgår av
den operativa planläggningen. En given grundbult är överstelöjtnant Bengt
Wallerfelts forskning om krigsplaneringen är grundbulten. Utifrån denna (Si
vis Paceco para BeIlum, FHS 2001, och pågående avhandlingsarbete) kan hela
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temat utvecklas och bidrag från en rad militära experter (FST, MB, försvars-
grenarna, specialfunktioner) sammanställas till ett stort övergripande mönster,
därvid bl.a. följande frågor bör belysas:

• Förekom diskussioner/bedömningar/studier om valet av överordnad stra-
tegi utifrån våra bedömningar om angriparens strategiska mål?

• Vilken hänsyn togs till olika möjligheter till överraskande angrepp?
• Såg man ett behov av flexibilitet för att i ett giver läge välja optimal strategi

utifrån vad man då såg som vårt primära säkerhetspolitiska intresse?
• Fanns denna flexibilitet, mentalt och materiellt?
• Var  förberedelserna för samverkan/samspel med NATO tillräckliga för att

ge underlag för strategival?

2.2 Försvarets operativa förmåga
Denna studie behandlar främst det militära försvarets operativa effekt sedd i
relation till de antaganden och föreställningar som låg till grund för den opera-
tiva krigsplanläggningen. Hänsyn tas i detta stadium inte till sådana frågor som
hotföreställningarnas realism eller de gällande strategiska principernas rimlig-
het.. Här gäller det endast att bedöma om krigsmakten/försvarsmakten skulle
ha kunnat lösa sina uppgifter inom de givna strategiska ramarna.

Inledningsvis skall genomföras en systematisk faktainsamling och kart-
läggning av krigsorganisation, taktik och operativ planläggning över tiden. På
denna grund ansätts undersökningen sedan efter två linjer

a) Kartläggning och analys av de värderingar som gjordes av krigsorgani-
sationen vid olika tidpunkter.(Årsredovisningar, inspektionsrapporter,
övningsiakttagelser, studierapporter)

b) Jämförelse mellan existerande krigsorganisation vid olika tider och ope-
rativa och taktiska krav.

Den svenska profilen i fråga om materielanskaffning och svenska förbands för-
måga att föra strid i egen terräng är viktiga teman som kommer att lyftas fram
i denna del av FOKK-projektet.

3. Våra stridskrafter

3.1 Armen
Ett dominerande problem för utvecklingen av markstridskrafterna under det
kalla kriget var ökande kvalitativa brister i såväl utrustning som utbildning.
Arten och graden av denna utveckling undersöks i delstudie 2.2. Bristerna bru-
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kar oftast tillskrivas en kombination av minskade reala försvarsanslag och strä-
van att bibehålla en stor numerär. Avvägningen kvalitet — kvantitet var temat
för vittnesseminarium 1. Olika förklaringsfaktorer kan urskiljas till skälen till
att försöka bibehålla kvantiteten.

En faktorgrupp är säkerhetspolitiska, strategiska och operativa krav. Landets
konfiguration och belägenheten av strategiskt viktiga områden krävde en stor
numerär; markstridskrafternas begränsade strategiska rörlighet gjorde att för-
band från början måste vara på plats i hela landet. Växlingsmöjligheterna mel-
lan kvalitet och kvantitet är mindre för markstridskrafter än för t ex marin och
flyg, om målsättningen art försvara hel riket skall innehållas. Inom ramen för
denna allmänna målsättning finns emellertid variationsmöjligheter i strategiska
och operativa principer — t ex avvärjning vid gräns och kust vs fördröjningso-
perationer. Strategiska och operativa krav har betydelse både för antalet för-
band som deras taktiska förmåga, organisation och utrustning (bl.a. avvägning
mellan infanteri- och pansarförband). Slutsatser ur delstudie 2.1 kan ligga till
grund för denna undersökning om strategiska och operativa styrningar.

En annan grupp av faktorer som påverkat krigsorganisationen är politiska
styrningar såsom
• den allmänna värnpliktens orubblighet,
• strävan att stödja den inhemska försvarsindustrin,
• regionalpolitiska krav på utbildningsorganisationen samt
• begränsningar av utbildningstidens längd och krav på dess inpassning under

året.

En tredje grupp är institutionella faktorer, såsom försvarsgrensrivalitet och en
organisations motvilja mot förändringar.

En övergripande roll för alla tre faktorgrupperna är det organisatoriska och
materiella arvet som hindrat radikala förändringar av medelstilldelning, strate-
giska och operativa principer, politiska ramvillkor och förbandsorganisation.

Tyngdpunkten för studie 3.1 skall ligga på krigsorganisationen, men freds-
organisationen kan i vissa fall ha varit en styrande faktor, bl a genom att en stor
fredsorganisation minskade utrymmet för främst den materiella förnyelsen. En
undersökning av hela fredsorganisationsutvecklingen kräver dock en särskild
studie. Denna torde kunna påbörjas parallellt med krigsorganisationsstudien
med en kartläggning av genomförda förändringar over tiden och deras eko-
nomiska kostnader. Slutsatser beträffande motiv och orsaker kräver dock en
koppling till resultatet av krigsorganisationsstudien.
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3.2. Marinens operativa och taktiska utveckling 1945-1990 och den
svenska "Östersjöprofilen" på det marina försvaret (Marin strategi och
doktrin)

Det saknas en grundläggande studie inom området Marinens operativa och tak-
tiska utveckling 1945-1990 och den svenska "Östersjöprofilen" på det marina
försvaret. Det svenska marina försvarskonceptet med ubåtsförband, ytattack-
förband, minröjningsförband, rörligt kustartilleri och det fasta kustförsvaret
bildade, tillsammans med attackflyget, under det kalla kriget en stark yttre
sköld mot de sovjetiska förbanden vid Östersjön. Utvecklingen av detta marina
koncept över tid är väl värt en specialstudie, som väsentligt kommer att öka vår
kunskap på området även inom tidigare sekretessbelagda delområden. Det är
hög tid att nu genomföra en forskningsinsats om detta innan det är för sent.

Det första vittnesseminariet om marinens planering under det kalla kriget
är genomfört och publicerat. Efter detta väcktes tanken på att göra ett andra
seminarium med deltagare som under den aktuella perioden tjänstgjort i ope-
rativa och taktiska befattning på Milostaber, i Chefens för Kustflottan stab
samt örlogsbas- och kustartilleriförsvarsstaber. Kungl Örlogsmannasällskapet
genomförde detta våren 2006 i form av ett andra vittnesseminarium på FHS.
Genomförandet av ett sådant seminarium är för närvarande finansiellt möj-
ligt.

Den svenska marina insatsen under andra världskriget och det kalla kriget
var den största Sverige har gjort i modern tid. Det saknas en grundläggande stu-
die på området. De två vittnesseminarierna tillsammans med pågående doku-
mentation om Kustflottan under 1900-talet kan utgöra en grund för denna
studie. Lars Wedin, forskningsledare för militär strategi vid FHS, har skrivit
viktiga bidrag på området, vilka kan vidareutvecklas till en större studie om
resurser kan skapas.

Som sammanhållande för detta delområde föreslås kommendör Herman
Fältström, KÖMS, som har planerat och genomfört vittnesseminarierna inom
FOKK med inriktning marina frågor (avvägningsfrågor, doktrin och taktik).
Vetenskaplig rådgivning kommer fortlöpande att ges genom en referensgrupp
där förutom Kent Zetterberg vi även räknar med professor Bo Huldt och docent
Gunnar Åselius. Till gruppen skall ytterligare ledande forskare knytas.

3.3 De svenska luftstridskrafterna i det kalla kriget
Tanken här är att forska om hur de svenska luftstridskrafterna (flygvapnet, luft-
värnet mm) byggdes ut från 1945 och nådde internationell klass. Det var en
kraftprestation av Sverige i det kalla krigets värld genom stora insatser från
regering, riksdag, försvaret, försvarsindustrin och det svenska folket. Härigenom
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Bild: Två sovjetiska kryssare i Östersjön: Kresta och Kara, Fst info/MHA.

fick Sverige en ansenlig slagstyrka i sitt invasionsförsvar med betydelse också
för säkerhetsläget i Europa. Bland annat upprätthölls en mycket hög svensk
incidentberedskap, som ingav respekt hos både NATO och WP. Betydelsen av
denna kommer att särskilt uppmärksammas inom temat.

USA och Storbritannien stödde utbyggnaden av det svenska luftförsvaret
genom att sälja essentiell högteknologi till Sverige (flygplanssystem, robotar,
stridsledning etc.), vilket definierades som egna säkerhetspolitiska intressen i
den stora konflikten med Östblocket (Sovjetunionen).

Den svenska utvecklingen och produktionen av egna system (SAAB,
Ericsson, Volvo, Bofors m.fl.) nådde en hög internationell nivå. Sverige lycka-
des under det kalla kriget producera fyra inhemska flygplanssystem (system
29, 32, 35 och 37, d v s Tunnan, Lansen, Draken och Viggen) samt påbörja
utveckling av nästa generation, system 39 Gripen. För luftvärnet utvecklades
och producerades likaledes internationellt framstående luftvärnssystem som 40
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mm luftvärnsautomatkanonsystem och robotsystemen RBS 70 och 90 samt det
påbörjade RBS 23 Bamse.

Parallellt med denna utveckling skedde en motsvarande utveckling på
elektroniksidan — sensorer, telekommunikationssystem, telekrigföringssystem
och ledningssystem som stöd för de nämnda vapenplattformarna och vapnen.
Beroendeförhållandet till västsidan torde dock ha ökat med tiden genom infö-
rande av allt mer högteknologiska komponenter. Pågående forskning vid KTH/
teknikhistoria ger här ett viktigt underlag liksom FOKK:s vittnesseminarium
om luftstridskrafterna, en publikation på 187 sidor publicerad 2005.

Området om luftstridskrafterna föreslås ledas av överste Bertil Wennerholm
från Flygvapnet, fil mag. Hans magisteruppsats i historia med militärhistorisk
inriktning vid Stockholms universitet och Försvarshögskolan 2005 utgör en
omfattande vetenskaplig studie om det svenska flygvapnets doktrin 1942-58
och en jämförelse av det svenska flygvapnet med ett antal andra flygvapen under
samma epok (Fjärde flygvapnet i världen — Doktrinutveckling i det svenska flyg-
vapnet i försvarsbesluten 1942-1958. Underlag, beslut och genomförande natio-
nellt och internationellt perspektiv), som avses publiceras av Försvarshögskolan.
Wennerholm var också redaktör för rapporten från FOKK:s vittnesseminarium
om luftstridskrafterna. Till gruppen knyts militära experter och samma veten-
skapliga referensgrupp som enligt tema 1. (Flexibel sammansättning)

Nattjakten anfaller. Teckning Fstrinfo . MHA

A m r r. h 9 K r E N
Rivr i9LL.ER
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4. Försvarsindustrin från det kalla kriget till nuet

Tanken i detta huvudområde är att på befintlig kunskap och genom ny forsk-
ning beskriva och analysera samverkan mellan statsmakterna och den svenska
försvarsindustrin under det kalla kriget. Inriktningen är i första hand att ta fram
en problematiserad översikt och dra linjerna fram till nuet och mot framtiden.

I fokus står framväxten av den svenska profilen i försvarsmaterielen, den täta
samverkan mellan statsmakterna och försvarsindustrin (ledande företag som
SAAB, Bofors, Ericsson, Volvo, Kockums, Hägglunds, etc.) och behovet att ha
en egen högkvalitativ försvarsindustri för att kunna möta olika krislägen och
för uthållighet i krig. Tanken är att i detta tema dra linjen fram till nuet och
framtiden eftersom den svenska försvarsindustrin fick en stor volym och en
hög teknisk nivå under det kalla kriget, delvis i samverkan med västmakterna.
(Beroendet av högteknologiska komponenter från USA m.fl. länder ökade san-
nolikt över tiden). Svensk försvarsindustri har sedan kunnat transformeras till
de nya förhållandena efter det kalla kriget. Även om flera av företagen har fått
utländska ägare så har arvet från det kalla kriget, och svensk produktion, kunnat
föras vidare mot en ny och mer internationell framtid. Området är viktigt för
Sverige som en högteknologisk nation med möjlighet att genom hög kunskap
och kompetens ligga på framkant i globaliseringen och för att säkra sysselsätt-
ning och framtida produktion.(Nyckelkompetens, nyckelpersonal, nischom-
råden, internationell samverkan.) Att analysera utvecklingen under det kalla
kriget på området och sedan dra fram linjerna till nuet och framtiden, förefaller
väl motiverat.

Den svenska profilen i  försvarsindustri skapades och utvecklades i en
tät samverkan mellan statsmakterna och svenska storföretag, främst från
Wallenbergssfären. Påfallande var även insatserna av Marcus och Jacob
Wallenberg från krigsåren 1939-45 och framåt för att i god samverkan med de
maktägande socialdemokraterna utveckla en stor och framgångsrik försvarsin-
dustri av internationell klass. Här förenades olika intressen i en fruktbar sam-
verkan. På båda sidor fanns starka inslag av svensk patriotism och det avspär-
rade Sverige från krigsåren som fortsatte under det kalla kriget. Det ömsesidiga
beroendet mellan statsmakterna och försvarsindustrin ledde emellertid också
till ett roll- och maktspel mellan dessa poler som förändrades över tiden — ett
frågekomplex som motiverar forskningsinsatser.

Huvudområdet 4 är väl värt en egen volym i vårt projekt FOKK. Vi har
här en samverkan med teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och även goda
kontakter med ledande forskare på området i historia, Stockholms universitet,
och ekonomhistorikerna i Göteborg och Stockholm.

Debatten om vapenexporten (export av försvarssystem) kommer även att
behandlas översiktligt eftersom den svenska politiken sätter en rad restriktioner
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på området. Krigsmaterielexporten regleras genom lagstiftningen och dess till-
lämpning och den politiska debatten i Sverige har tidvis varit het. Huvudområdet
Försvarsindustrin kommer att utvecklas vidare efterhand, här har det främst getts
en skissartad form.

Samarbetet med KTH, avd för teknik- och vetenskapshistoria, kommer att
utvecklas.

Vittnesseminarier

FOKK-projektet vill även fortsätta sin serie av vittnesseminarier enligt följande:
Dokumentation och vittnesseminarier om strategiska, operativa och taktiska

frågor vid insatser med förband inom försvarsgrenarna och i gemensamma opera-
tioner. Denna verksamhet problematiserar viktiga forskningsfrågor och ger samti-
digt en fyllig dokumentation och diskussion av en rad helt vitala frågor kring det
svenska invasionsförsvaret under det kalla kriget.

Följande seminarier har hittills genomförts:
Fel sort och för mycket? Arm&is avvägningsfrågor under det kalla kriget.
Genomfördes 16 september 2003. Dokumentation utgiven hösten 2004.
Red. Bo Hugemark.
Rätt sort, kom för sent och var för få. Marinens avvägningsfrågor under det kalla

kriget. Genomfördes 8 juni 2004. Dokumentation utgiven hösten 2005
Red. Herman Fältström.
Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luftstridskrafterna under det

kalla kriget. Genomfördes 23 mars 2004. Dokumentation utgiven hösten 2005.
Red. Bertil Wennerholm.
Flexibilitet eller rigiditet? Operationskonst under det kalla kriget.
Genomfördes 12 oktober 2004. Dokumentation beräknas utges våren 2006.
Red. Bo Hugemark.
Kan vi lita på vittnesbörden ? FHS den 9 maj 2006.
En diskussion av FOKK:s vittesseminarier på Försvarshögskolan den 9 maj

2006 i samverkan mellan FHS, KKrvA och KOMS.
(Anm. Detta heldagssysmposium syftade ej till publikation men till fortsatta

uppslag för projektet).
Planer finns på fortsatta vittnesseminarier, bl.a. om säkerhetspolitik/strategi,

beredskap, underrättelsefrågor, logistik och marinens utveckling av operationer
och taktik. Vittnesseminarierna har väckt stort intresse och har genererat nya
forskningsproblem och hypoteser. De har dessutom ställt olika tolkningar hos
experter och forskare mot varandra.

FOKK bör till sist avslutas med en syntes i form av en avslutande reflekterande
essäbokom det svenska försvaret under det kalla kriget, där de stora linjerna,förmågor
och svagheter diskuteras av landets ledande forskare och experter. I mån av resur-
ser kan ytterligare en antologi av essäkaraktär utges med bedömningar av svensk
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säkerhet och försvar under det kalla kriget av utländska experter från både Väst
och Öst. Forskningsledaren, professor Kent Zetterberg, hoppas även kunna
skriva en avslutande syntes över svensk säkerhet och försvar under det kalla
kriget utifrån forskningsläget och de resultat FOKK-projektet har gett.
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I denna bok tar Kent Zetterberg, professor vid Försvarshögskolan, upp ett
antal centrala forskningsteman inom området Sveriges försvar och säker-
het under de senaste 200 åren. Huvudsyftet är att dra upp de långa lin-
jerna i Sveriges säkerhetspolitiska balansgång i Europa från Napoleonkrigen
till idag. Fokus ligger på en analys av den neutrala småstaten Sveriges för-
svarsdilemma. Under den långa fredsepoken från 1814 har satsningar på
försvaret kommit för sent i förhållandena till kriserna och krigen. Detta
medförde att Sverige var militärt svagt under skandinavismens svåra kriser
1845-72 och under de två världskrigen. Samma tendens tycks upprepa sig
idag med ett svagt insatsförsvar, främst för internationella uppdrag, och ett
nedlagt invasions- och mobiliseringsförsvar för hemlandet.

Huvudtolkningen är att Sverige säkerhetspolitiskt har utnyttjat sitt
strategiska läge väl för att bevara sin fred i alla väder. Samtidigt har
försvaret släpat efter och har varit alltför svagt i kriser. Utrikespolitiken
har varit pragmatisk med ett lågt risktagande och med försörjningen och
handeln i centrum. Det har varit en svensk säkerhetspolitisk linje med stor
framgång. Satsningarna på det svenska försvaret har varit mindre lyckade
och försvarspolitiken har varit för senfärdig och ryckig.

Zetterberg leder En. forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget
(FOKK) i en samverkan mellan Försvarshögskolan och Kungl Krigsveten-
skapakademin och Kungl Örlogsmannasällskapet.
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