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Bilden är minst dubbel. Den stora 
allmänheten har nog drygt sextio 
år efter andra världskrigets slut 

en vag uppfattning om hur Sverige den 
gången klarade sig. Mycket spelade in: 
tur, ett undangömt geografiskt läge, be-
redskapsuppoffringar och eftergifter för 
de krigförande, främst då förstås Hitler-
tyskland. I den mer preciserade debatten 
gäller frågeställningen snarast motsats-
paret skicklig realpolitik eller principlös 
opportunism. 

Att det inringade Sverige indirekt bi-
drog till den tyska krigföringen är idag 
vedertaget. Somliga går längre och säger 
att vi deltog aktivt med främst malmen 
och kullagren. Kryssade vi i en ond tid 
genom förhandlingar, försökte vi anpassa 
oss, eller bedrev vi samarbete, i värsta fall 
som rena kollaboratörer, detta krigsårens 
frånstötande begrepp? Var det rätt att 
blunda för det totalt urartade nazistiska 

Mörka bilder av Sverige under kriget

 av redaktör Olof Santesson

Henrik Arnstad: Spelaren Christian Günther. Sverige under andra världskriget, 
Wahlström & Widstrand, WS Bookwell, Finland 2006; Staffan Thorsell: Mein lieber 
Reichskanzler. Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli, Bonnier Fakta, WS Bookwell, 
Finland 2006.

våldet? Svaret är nej i höstens två paral-
lella populärhistoriska arbeten i ämnet, 
båda med sitt mörka perspektiv påhejade 
i dagspressens recensioner.

Starkast temperament visar förre redak-
tören i Expressen, Staffan Thorsell, i sin 
Mein lieber Reichskanzler. Utgångspunk-
ten är att det dröjde länge innan Förintel-
sen blev en viktig faktor i diskussionen 
om Sveriges agerande under kriget. Det 
var inget man talade om i riksdag och 
regering. 

Samma linje under det kalla kriget
Författarens kanske viktigaste budskap är 
ändå att vi även senare har undvikit att se 
klart på Sveriges roll under andra världs-
kriget, och att samma eftergiftspolitik som 
då snarast sömlöst fortsatte under det kalla 
kriget. Principlöst och egoistiskt bytte vi 
bara Tyskland mot Sovjetunionen, Hitler 
mot Stalin. Och det fanns därmed inget 
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motiv att göra upp med det förflutna, sna-
rare tvärtom. Sverige gick vidare. 

Ett annorlunda mer sofistikerat reso-
nemang återfinns hos krigsårens store 
kännare, Alf W Johansson, vars tes är att 
politiken 1939-1945 gavs legitimitet och 
moralisk sanktion genom det fortsatta ar-
betet på det moderna svenska samhällspro-
jektet, som om beredskapsåren bara hade 
varit ett tillfälligt avbrott. Sverige hade valt 
freden under andra världskriget, och det 
gjorde vi även under det kalla kriget: det 
goda före det onda. Johansson har kallat 
detta för en ”flykt från historien”.

Svar finns i arkiven
För sin del vänder sig Thorsell mot en 
”förljugen historieskrivning”. Materialet 
finns i arkiven där han uppenbarligen har 
lagt ned mycket jobb. Han menar att var-
ken Johansson eller Wilhelm Carlgren (i 
standarverket Svensk utrikespolitik 1939–
1945) har gett sig i kast med obehagliga 
sidor av den svenska regeringspolitiken, 
därtill kommer nya källor som Goebbels 
dagböcker och minnesanteckningar av 
krigsårens svenske militärattaché i Berlin, 
Curt Juhlin-Dannfelt. De senare, tillkomna 
under efterkrigstiden, finner Thorsell tids-
typiska: inte ett ord om judeförföljelserna. 
Förintelsen fanns inte i denne officers 
medvetande.

Författaren retade upp sig på allvar när 
förre statsministern Göran Persson sade 
sig känna stolthet över vår historia och den 
fredsinriktade utrikespolitiken. Mot denna 
stolthet uppbådar Thorsell sina arkivfynd, 
som han hävdar visar hur överklass, redak-

tioner, företag, militär och kungahus aktivt 
och med entusiasm sökte nya roller som 
lojala undersåtar i det kommande tyska 
herraväldet, en nation av överlöpare. Som 
generalisering är det något djärvt, eftersom 
vi vet ganska litet om klimat, defaitism och 
förberedelser i dåtidens Sverige.

Det är heller inte riskfritt för ambitiösa 
författare att förlita sig på tyska uppteck-
ningar med kanske inbyggt önsketänkande 
eller anpassning till makthavarna i Berlin. 
Även den alltid västsinnade svenske dip-
lomaten Sven Grafströms anteckningar 
kan ibland kanske förvrida perspektivet, 
när han hårdhänt granskar förmäns och 
kollegers agerande.

Författaren gör hursomhelst en rad 
nedslag i historien ägnade att spela på vår 
indignation, med en god dos förakt för hur 
dessa svenskar betedde sig. Somligt blir 
ändå ganska meningslöst. De höga office-
rarna med blivande överbefälhavaren som 
i full plymförsedd gala uppvaktar Hitler 
på 50-årsdagen befinner sig inte i Albert 
Speers nya rikskansli i Berlin därför att de 
älskar festföremålet utan därför att de repre-
senterar ett Sverige med fulla diplomatiska 
förbindelser med nazismens Tyskland. 

Att Thörnell senare får en tysk orden hör 
också till det utrikespolitiska umgänget, 
hur pinsamt somliga ändå kan finna det. 
Vår högste general trodde länge på Tysk-
lands seger, detta är dock välkänt. Han 
spred onekligen viss defaitism, men hans 
sakkunskap imponerade inte på majoriteten 
i Per Albin Hanssons samlingsregering. 

Sedan tidigare är utrett hur en strid 
ström av svenska befattningshavare drogs 
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till Tyskland under segeråren 1940/1941. 
Författaren ger en något oväntat stor roll 
till den urbota tyskvännen Sven Hedin. Ett 
intressant påpekande är att denne genom 
sina sammanträffande med Hitler gav den 
svenska regeringen en unik direktrappor-
tering av samtalen. Dessvärre bidrog inte 
rapporterna till att stärka statsmakternas 
motståndskraft, snarare tvärtom. 

En påfallande mörk roll tilldelas dåva-
rande ärkebiskopen Erling Eidem. När han 
i Berlin träffar diktatorn personligen är det 
bara för att ta upp inomkyrkliga frågor. Inte 
ett svenskt ord om förföljelser av judar 
och andra pinade människor i Hitlerriket! 
Thorsell pekar på att svensk försagdhet 
eller inställsamhet alls inte skulle ha berott 
på att krigsårens Sverige var helt isolerat 
från omvärlden. Med Tyskland hade man 
fungerande kommunikationer in i det 
sista, och kunskap om Förintelsen stod 
tidigt att få.

Det är som om många svenskar inte 
förmådde att se vad som dolde sig bakom 
tyska diplomaters varningar och hot el-
ler officerares, vetenskapsmäns och af-
färsmäns mestadels förbindliga yta. Man 
trodde sig kunna undgå att ta ställning i den 
stora frågan om ont och gott. Beryktade är 
försvarsministern Per Edvin Skölds ord i 
mars 1941 om att det nuvarande utrikespo-
litiska läget hindrade oss svenskar från att 
ha intresse av någondera av de krigförande 
parternas seger i det pågående kriget! 

Detta gällde tydligen så länge kampen 
stod mellan Tyskland och det brittiska 
väldet. Efter det tyska anfallet på Sov-
jetunionen vid midsommar 1941 kände 

många det desto lättare att ta ställning. 
Bekämpning av bolsjevismen blev en allt 
annat överordnad angelägenhet. Här har 
nog dagens skribenter en avsevärd svårig-
het i att nalkas det dåvarande klimatet i ett 
land som Sverige utan några intellektuel-
las vurm för kommunismen som egalitärt 
lockande idé, vilket var fallet i den anglo-
saxiska världen.

Våra kungligas roll
Ett särskilt gott öga har Thorsell till det 
svenska kungahusets roll. Effektfullt ägnar 
han sig redan i spelöppningen åt bröl-
lopet mellan kungens blivande föräldrar, 
arvprinsen Gustaf Adolf och prinsessan 
Sibylla, i den sydtyska nazistiska varhär-
den Koburg den 16 oktober 1932. Carl 
XVI Gustafs morfar var en länge utnyttjad 
högreståndsfigur i Hitlers rike. Sibylla 
själv visade stort deltagande när hon träf-
fade sårade tyskar under genomtransport 
i Sverige.

I centrum står Gustav V:s förehavanden, 
som har gett boken dess titel. Farfars far 
kungen framstår som en utpräglad före-
trädare för dem som trodde, hoppades och 
ville att Tyskland skulle gå segrande ur kri-
get. Författarens fynd är ett blyertskoncept 
till det budskap som den svenske monarken 
fick överfört till Hitler i oktober 1941. 

För den 83-årige kungen var det viktigt 
att klargöra att han aldrig skulle tillåta att 
svenska vapen vändes mot Tyskland; här 
spelade han på Hitlers långvariga rädsla 
för att västmakterna skulle invadera Norge 
och dra svenskarna med sig längs en ny 
krigsfront. 
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Framför allt gällde det nu för den gamle 
monarken att visa uppskattning för att 
Tyskland hade tagit itu med bolsjevis-
men. Kungen ville till Hitler personligen 
uttala sitt ”varma tack för att Ni bestämt 
er för att varhelst möjligt slå ned denna 

pest” och lyckönskade diktatorn till 
de redan uppnådda stora framgång-
arna (som strax hotades av bakslag 
framför Moskva). Författaren skriver 
att kungen gick bakom ryggen på sin 
statsminister när han gratulerade füh-
rern till utvecklingen på slagfältet.

Det som framför allt intresserar 
Thorsell är att han i konceptet hit-
tat senare strukna formuleringar där 
kungen beklagar sina problem med 
att vara en konstitutionell monark. 
Författaren anser sig kunna leda i bevis 
att Gustav V egentligen ville vända 
grundlagen ryggen, vara sin egen 
grundlag. I kritiska lägen var det i så 
fall som om saken inte hade avgjorts 
med parlamentarismens genombrott 
tjugo år tidigare. 

När kungen tidigare under kriget 
hade approcherats om att bli av med 
Per Albin och tillsätta en regering ledd 
av den dubiöse överståthållaren Torsten 
Nothin hade han avböjt; detta gällde, 
kanske signifikativt, tills vidare. 

Om Hitlers krigslycka hade varit 
litet längre hade han, skriver Thorsell 
kontrafaktiskt, inte behövt skicka 
många soldater för att få styra och ställa 

i Sverige. En hel del i de ledande skikten 
skulle ha funnit sig i landets öde, gjort det 
bästa möjliga av situationen. Och vem vet 
var Per Albins smärtgräns gick, frågar sig 
författaren. 

Främst på scenen Günther
Utrikesministern hade i varje fall inte haft 
minsta invändning mot kungens person-

Konung Gustav V, Kronprins Gustav Adolf 
och Prins Gustav Adolf vid artilleriets 
jubileum 1943 Fst/Info bildarkiv /MHA
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liga diplomati. Och om Staffan Thorsell 
gör Gustav V till en oväntad nyckelfigur 
siktar i stället Henrik Arnstad in sig på en 
mer väntad huvudrollsinnehavare i sin bok 
om Spelaren Christian Günther, krigsårens 
utrikesminister. 

I en lättsam, litet väl ofta talspråkig fram-
ställning ger Arnstad en mer systematisk 
framställning av den svenska utrikespoliti-
ken, säkerhetspolitiken med dagens språk-
bruk, än kollegan. Författaren har bestämt 
sig för att försöka famna hela den svenska 
erfarenheten av andra världskriget. På 
ett ganska trevligt sätt flikar han därtill 
in vad som efter hand sker på den stora 
krigsscenen. Hur befästa inlästa kunskaper 
Arnstad har hunnit skaffa sig är dock frå-
gan, när han kallar Karl Ivan Westman för 
statsminister i 1936 års sommarregering. 
Lärs det inte längre ut i statskunskap att 
den kortlivade regeringen leddes av Axel 
Pehrsson-Bramstorp?

Med Arnstads bok får vi för första 
gången en rejält tilltagen biografi (över 
500 sidor) av Christian Günther. Politiska 
levnadsteckningar är överhuvudtaget allt-
för sällsynta i vårt land. Det är hög tid för 
ett arbete om en man som var med om 
att lotsa Sverige genom några av rikets 
mer kritiska skeden. Günther behöver 
räddas ur den glömska som många menar 
ha blivit resultatet sedan han efter kriget 
snabbt gjordes till syndabock för svensk 
undfallenhet. 

Författaren har gått ambitiöst tillväga 
och underkastat sig seminariegranskningar 
på Försvarshögskolan. Resultatet blir inget 
som helst äreminne. En recensent har redan 

bestämt sig för att Günther här ”personi-
fierar svensk hållningslöshet”. 

Behovet av ett proffs
När Sverige på Luciadagen 1939, efter 
Sovjetunionens angrepp på Finland (Vin-
terkriget), fick en samlingsregering av 
socialdemokrater och borgerliga hade de 
tongivande bestämt sig för en sak. Läget 
krävde en professionellt djupt erfaren och 
i världsfrågorna insatt diplomat på posten 
som utrikesminister. Man behövde en trygg 
figur efter Rickard Sandler, som med sin 
aktiva Finlandspolitik hade kommit att 
betraktas som äventyrlig. 

Litet originellt då att man fastnade för en 
medelålders herre som just av Sandler hade 
getts höga diplomatiska poster, bl a några 
år som högste tjänsteman inom UD, kabi-
nettssekreteraren. Till detta behöver läggas 
att den nye till sin läggning egentligen inte 
alls svarade mot vad som efterfrågades. En 
gång förhoppningsfull diktare och pjäsför-
fattare hade Günther sällan frustande kastat 
sig över nya uppgifter på den diplomatiska 
bana som han mer eller mindre hade glidit 
in på. På något sätt förblev han något av 
en diplomatins amatör, ivrig bridgespelare 
och besökare på travbanor.

 Efter åren som kabinettssekreterare 
hade Günther hamnat på en lugn plats som 
envoyé i Oslo (en gång pappa diplomatens 
post). Nu befann han sig plötsligt kastad 
tillbaka in i händelsernas nervcentrum, 
ställd inför den tyngsta av svenska utri-
kesuppgifter.

Günthers insatser har självfallet berörts 
av dem av våra forskare som har etablerat 
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sig som kännare av krigsåren. Man har 
noterat hur snabbt han vid sidan av den 
verklige makthavaren, Per Albin Hans-
son, fick en nyckelroll. Det gällde framför 
allt ansträngningarna i början av 1940 för 
vapenvila och fred mellan Finland och 
Sovjetunionen. Finlands centrala plats i 
svensk politik under andra världskriget 
belyses av Arnstad på ett helt annat sätt än 
vad Thorsell fick plats för.

Hänsynen till Tyskland
Att Günther långt in på kriget såg hyggliga 
förhållanden till Hitlertyskland som sin 
kanske främsta uppgift är väl känt. Krister 
Wahlbäck finner (i Svenska diplomatiska 
profiler under 1900-talet) att utrikesminis-
tern i åtminstone något fall möjligen gick 

onödigt långt i hänsynstaganden till tyska 
önskemål. Excellensen trodde väl länge på 
att tyskarna skulle gå segrande ur kriget. 

Günther ville att bolsjevismen kros-
sades; den var honom totalt främmande. 
Men som utpräglad tyskvän har få sett 
honom. Wahlbäcks avspända hållning 
till Günther delades av Herbert Tingsten 
och en utpräglad antinazist som Dagens 
Nyheters utrikesredaktör Ulf Brandell; 
den senare gav betecknande nog en ung 
kollega chansen att fortbildas genom att 
vid lunchbordet få träffa den gamle utri-
kesministern. Arnstad å andra sidan går 
för långt i att hålla Günther ansvarig för 
en svensk medgörlig hållning gentemot 
Tyskland som många idag kan uppfatta 
som medlöperi. 

Utrikesminister Christian Günther rider på En svensk tiger. Teckning av Ivar Starkenberg 1943 
ur Bo Hugemark: (red) Nya fronter? 1943 – spänd väntan, PR0BUS, Stockholm 1994
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Mest besvärande för Günthers goda rykte 
är nog hans benägenhet att vilja ha det tyst i 
Sverige. Blott alltför villigt föll han in med 
Per Albin Hansson och justitieministern 
Karl Gustaf Westman, den direkt ansvarige 
för krigsårens tryckfrihetsinskränkningar, 
i att göra Sverige konformt okritiskt mot 
regeringspolitiken. Han ansåg sig person-
ligen sviken av Torgny Segerstedts envisa 
vilja i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
Tidning att brännmärka Hitler och nazis-
men. För Günther var den segerstedtska 
intensiteten farligt kontraproduktiv.

Omvänt fanns det kring 1940, under 
intryck av Tysklands förkrossande segrar, 
människor i ansvarig ställning som kalky-
lerade med att även Sverige till sist skulle 
dras in i krigshandlingarna. Då borde man 
i god tid klargöra en till Berlin välvillig in-
ställning. Dit hör ett ofta anfört exempel på 
att Thörnell gärna ville enrollera Sverige 
på tyskarnas sida. 

I en PM våren 1941 fann generalen det 
osäkert om Sverige kunde behålla neutra-
liteten, ifall Finland drogs med i ett tyskt 
krig mot Sovjetunionen. Det vore bättre för 
Sverige att självständigt lämna neutralite-
ten än att tvingas till det av Tyskland. För 
att bevara framtida prestige och ställning i 
norra Europa borde man göra förberedelser 
för krigföring mot Sovjetunionen. Under-
håll skulle planeras för en svensk armé i 
norra Finland. 

Det här visste Günther vore omöjligt 
att plantera hos regeringen. Den kunde 
sprängas på kuppen. Hans egen posi-
tion förutsatte att han kunde räkna med 
statsministerns stöd. Arnstad hade kunnat 

vara tydligare i frågan om utrikesminis-
terns svaga förankring bland ministärens 
politiker. Det var gott och väl att denne 
kunde ventilera tankar med högerledaren 
Bagge och kungen, men det räckte inte 
hela vägen.

Fallet Rössing
I detta sammanhang får man se det be-
ryktade fallet Rössing, när Günther till 
den tyske ministern i Stockholm, prinsen 
av Wied, att döma av rapporter till Berlin 
namngav den tyske militärattachén i Hel-
singfors som uppgiftslämnare till svensk-
arna. Enligt författaren var Günther här en 
säkerhetsrisk, ja närmast kriminell. 

Rössing hade för den svenske militärat-
achén på platsen tydligt berättat att Tyskland 
var i färd med att dra in ett av Sovjetunionen 
pressat Finland i det kommande anfallskri-
get. Det var ett besked som Günther ogärna 
ville ha just då, eftersom han befarade att 
det i regeringen skulle binda Sveriges rö-
relsefrihet gentemot tyskarna.

Att utlämna en källa får anses som både 
riskabelt och stötande. Men frågan är 
om inte Arnstad väl lättvindigt avfärdar 
möjligheten att Günther såg Rössing som 
så skadlig för svenska intressen att han 
ville tysta honom. Det har bl a Carlgren 
varit inne på i boken om krigsårens utri-
kespolitik.

I Arnstads tappning kalkylerar Günther 
långsiktigt, alltför långvarigt, med en tysk 
slutseger. Det styr hela hans agerande, inte 
minst när han särskilt 1941 inte drar sig för 
att gå bakom ryggen på Per Albin. Plan-
mässigheten kan tyckas gå ihop med hans 
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kyliga nonchalans och uppenbara tondöv-
het när det gällde vad som faktiskt pågick 
i av tyskarna behärskade områden. 

Men agerade utrikesministern verkligen 
efter en Plan? Faran med biografier är att 
föremålet ges en för stor roll, som när 
Arnstad gör excellensen till huvudperson 
under midsommarkrisen 1941. Eftersom 
denne sällan eller aldrig dokumenterade 
sina möten, ödesmättade eller ej, har vi 
svårt att faktiskt komma åt hur han både 
tänkte och formulerade sig.

Gällde det inte just för spelaren Günther 
framför allt att ständigt göra det bästa av 
given, att gilla läget och hoppas på turen; 
en taktiker som ibland trasslar till det för 
sig? Minst lika litet som statsministern ville 
han precisera var gränsen gick för möjliga 
eftergifter. Det är nog riktigt att det var ett 
bakslag för honom att samlingsregeringen 
godtog division Engelbrechts transport 
genom Sverige till fronten i Finland som 
en engångseftergift. Så ville Günther aldrig 
binda sig – och Sverige.

Efter midsommarkrisen – där snarare 
Per Albin var den mest fingerfärdige att 
skjuta kungen framför sig – stärktes aldrig 
Günthers ställning. Bara drygt ett år senare, 
framför allt efter det tyska nederlaget vid 
Stalingrad, gällde det för Sverige att vända 
och inleda en anpassning västerut. Sent 
omsider började utrikesministern ta sig an 
de förföljda nordiska judarna.

Oron för vad ett retat Tyskland kunde 
ta sig till stillades först långsamt. Idag 
anser vi att Hitler aldrig hade några allvar-

liga militära planer på att isolerat angripa 
Sverige. Men dåtidens svenskar visste det 
inte, kunde inte veta det. Oron fanns även 
när det började gå allt sämre för tyskarna, 
kanske särskilt då med tanke på ökad des-
peration i Berlin. När tyska trupper den 19 
mars 1944 ockuperade Ungern, samtidigt 
som frågan om ett finländskt krigsutträde 
började få laddning i både Helsingfors och 
Stockholm, gick det ilningar av oro på våra 
breddgrader.

Det var länge också trögt för Günther 
och Per Albin Hansson att vända politiken. 
Men på nytt och efter hand starkare tum-
made man på neutraliteten, nu till förmån 
för de allierade. Det hjälpte dock inte 
Günther, när han efter kriget gjordes till 
ansvarig för tyskpolitiken – under ett kort-
varigt generat skede, innan allt beslutsamt 
började falla i glömska.

Vad var alternativet?
De två böcker som här har granskat har 
ett gemensamt budskap. Författarna ser 
en principlös svensk opportunism. För den 
skull utesluter de inte att realpolitik fick do-
minera andra världskriget säkerhetspolitik. 
Om denna politik sedan förtjänar att kallas 
skicklig besvarar ingen av dem. De ser 
egentligen inte frågan bakom alla tecken 
på moraliskt tillkortakommande. 

Men, som redan var fallet när Maria-Pia 
Boëthius 1991 återuppväckte debatten med 
sin bok Heder och samvete, vad var alter-
nativet om vi inte ville med i kriget? Den 
frågan får inte heller nu något svar.
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Former Expressen Chief Editor Staffan 
Thorsell in his Mein lieber Reichskanzler 
(My Dear Chancellor) saves most of his 
ammunition for King Gustav V. The title 
refers to a manuscript from the autumn 
of 1941, found by the author in the royal 
archives. In this the King personally con-
gratulates Adolf Hitler on his recent victo-
ries in Russia stressing that they fought a 
common battle against Bolshevism.

In the other book Spelaren (The Gam-
bler) Christian Günther, a somewhat more 
scholarly work, Henrik Arnstad paints a 
rather dark picture of the then Swedish For-
eign Minister. His controversial opinion 
is that Günther, a career diplomat, played 
a more pivotal role to – above all – keep 
Hitler in good spirits than many scholars 
earlier believed.   

Dark Pictures of Sweden From World War II 
Summary

by Senior Editor Olof  Santesson

During World War II Sweden was more 
or less a bystander. Surrounded by Nazi 
Germany she adjusted to German demands 
until at later stages she felt freer and tried 
to accommodate the Allies. 

Everybody agrees that this was no pure 
neutrality. However, for the past fifteen 
years now, another debate has been raging 
concerning Sweden’s stance. Mainly non-
historians have argued that professional 
historians never took a sharp look at the 
Swedish performance, especially in the 
light of the Nazi Holocaust. These often 
younger critics maintain that Sweden be-
haved cowardly and immorally.  

The two books being reviewed here ob-
viously belong to this rather new critical 
tradition.


