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Sverige släpar på rester av stormaktens 
mentalitet. Det gäller kanske särskilt 

när våra journalister avkräver andra länders 
politiker besked. Detta enligt Mauno Koi-
visto, Finlands president 1982–1994, när 
han i sin nya bok Grannar återkommer till 
hur svenska reportrar efterlyste hans syn i 
frågan om undervattenskränkningar. Mot 
vår ubåtshantering i detta stycke är han 
syrlig, bister, ja rent av förbittrad.

Förvisso ägnar sig Koivisto i sina skri-
verier inte bara åt främmande ubåtar i 
svenska vatten, även om det finns skäl att 
uppehålla sig vid frågan. Nej, i sin senaste 
bok tar han ett mycket vidare perspektiv 
på frågan om Finlands förhållande till 
sina två grannar, Sovjetunionen/Ryssland 
och Sverige. Framställningen kan ses 
som ett personligt bidrag till minnet av 
händelserna 1808/1809, av finländare och 
svenskar manifesterade som ”märkesåret”, 
och fortsättningen.

Författaren har helt enkelt skrivit en 
läsebok om Finlands öden sedan banden 
till den andra rikshalvan Sverige oåterkal-

leligen bröts. Arbetet hör hemma i genren 
populärhistoria. Vissa avsnitt åberopar 
modern forskning. I andra uttrycker sig 
presidenten svävande även där det uppen-
bart finns vetenskapliga rön. Sådant är inte 
ovanligt, när skribenten framför allt vill 
tala med egen röst.

Politiker har ofta(st) behov av att skriva 
av sig sådant de har medverkat i och kan-
ske burit stort ansvar för. De vill försöka 
lägga fast eftervärldens syn på deras in-
satser. Men det är givetvis märkvärdigt att 
en politiker tar ett nationellt helhetsgrepp 
under ett längre skede. Man räknar inte 
med att Göran Persson eller Carl Bildt 
sätter sig att skriva sitt lands historia efter 
1809. Men Koivisto gör det.

Sitt uppenbara intellekt och skarpsinne 
och sin eftertänksamhet och subtilitet 
varvar Koivisto med en viss fyrkantighet, 
något ibland burdust. Han har visat det 
också när det gäller Sverige. Det innebär 
inte att han nedvärderar Sveriges roll som 
viktig granne till Finland. Ingen kan för-
neka den fasta grund som existerar i vårt 
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ömsesidiga förhållande, skriver han i sitt 
förord. ”Den har inte vacklat, vilket inger 
förtröstan inför framtiden.”

Några få nedslag av framför allt svenskt 
intresse får visa vad författaren ibland litet 
syrligt tar upp. Han citerar bland annat vad 
Sveriges store Finlandskännare, ambassa-
dören och professorn Krister Wahlbäck, le-
damot av vår akademi, har skrivit om 1812 
års politik: anpassningen till Ryssland som 
stormakt. Det sista elementet av denna po-
litik är enligt Wahlbäck att Sverige avhöll 
sig från erkänna Finlands självständighet 
tills Lenins regering hade gjort det.

Om Finland hade fortsatt som en del av 
det svenska riket tror Koivisto att resultatet 
kunde ha blivit en ”irlandisering” av lan-
det – ett mörkt perspektiv med kanske ett 
finskt påskuppror. ”Någon autonomi hade 
vi knappast fått även om vi hade försökt. 
Språkligt hade vi antagligen gått samma 
väg som irländarna: det egna språket 
hade blivit en kuriositet för bruk inom 
hemmets fyra väggar. Svenska hade blivit 
huvudspråk och några språkstrider modell 
1930-talet hade inte ägt rum.” Så, bra eller 
dåligt? Här får nog var och en själv bli sin 
egen tolk av vad författaren menar.

Men åter till Koivisto 
Detta slags parallell med Irland är ”allde-
les missvisande” skriver emellertid Wahl-
bäck i en vänbok till Mats Bergquist. Att 
svenskan skulle ha blivit dominerande 
finner Wahlbäck mycket osannolikt.

Men åter till Koivisto. De stora dragen i 
Finlands historia, det länge ganska gynn-
samma läget som ryskt storfurstendöme, 

frigörelsen från Ryssland, inbördeskriget, 
Lapporörelsen och vägen till krig mot 
Sovjetunionen, allt detta skildrar han utan 
uppseendeväckande egna analyser. Det 
kan ändå noteras att han inför vinterkrigets 
utbrott skriver att den finska armén var 
så välutrustad som den kunde vara. Han 
har inget explicit klander mot hur Finland 
gick in i fortsättningskriget som medkrig-
förande med Tyskland, mot Mannerheims 
dagorder om att befria Östkarelen eller 
mot hur finländarna uppträdde som ocku-
pationsmakt. 

Ifråga om det sistnämnda och särskilt 
jämförelser med tyska koncentrationslä-
ger skriver Koivisto att sådant var sov-
jetisk propaganda. Han åberopar vad en 
huvudsakligen svensk grupp journalister 
rapporterade efter ett besök på platsen om 
att de finska myndigheterna trots de svåra 
allmänna omständigheterna hade ansträngt 
sig för att förbättra förhållandena i områ-
det och att de sovjetiska beskyllningarna 
saknade grund. (Här är det långt till den 
mot Finlands politik under krigsåren starkt 
kritiske Henrik Arnstad, som i en artikel i 
Dagens Nyheter i september om Finlands 
politik i Östkarelen använde begreppet 
”krigsförbrytelser”.)

När det gäller det svåra skedet närmast 
efter kriget tycks Koivisto känna viss för-
ståelse för svensk försiktighet. Med tanke 
på Finlands utrikespolitiska ställning idag 
som EU-medlem och uppskattad partner 
till NATO känns det lätt hisnande att åter 
läsa om hur mödosamt landet kunde vidga 
sina förbindelser i FN, IMF och små-
ningom frihandelsorganisationen Efta, en 
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tid dock endast associerad och först 1986 
fullvärdig medlem. 

Ett kapitel ägnas åt försöken att skapa 
Nordek, ett nordiskt samarbete kring 
tullar, jordbruk och investeringar, med 
Koivisto som nytillträdd statsminister i en 
nyckelroll och Olof Palme som pådrivare. 
Just när en uppgörelse efter många om och 
men skulle undertecknas sade Moskva nej 
och ”Nordek gick i graven”. Turerna kring 
bland annat svenska anbud för att få bygga 
finländska kärnkraftverk liksom den lyck-
ade försäljningen av Draken (till skillnad 
från Gripen) får sin beskärda del.

Vissa grubblerier ägnar Koivisto åt upp-
gifterna om att president Urho Kekkonen 
frestades att kuppartat driva igenom ett 
förvärv från Sovjetunionen av Viborg, 
den i krigen förlorade storstaden. Om pro-
jektet hade blivit verklighet skulle det ha 
inneburit en katastrof, skriver författaren 
kärvt. När det gäller en finländsk presidents 
användning av de stora maktbefogenheter 
som presidentämbetet innehåller (särskilt 
tidigare) anser Koivisto att ”man kan säga 
att Kekkonen stod i en klass för sig”. Det 
är att uttrycka saken försiktigt.

När det sedan gäller författarens kritiska 
hållning till grannar får även dansken 
Uffe Elleman-Jensen sin släng av sleven 
som alltför ivrig pådrivare av Baltikums 
frigörelse från Sovjetunionen. Finland 
var länge försiktigt inte bara här. Koivisto 
kontrasterar landet mot Sverige (särskilt 
under Vietnamkriget). Våra relationer med 
USA var bättre än Sveriges. Vi var inte 
bara nöjda med det, vi rent av skröt med 
det, skriver författaren. ”Också jag gjorde 

det.” En smittande ärlighet.
Koivisto anser att man i ”grova drag” 

ändå kan säga att förhållandet mellan 
Finland och Sverige under det kalla krigets 
dagar var relativt problemfritt. Friktion 
fanns då och då – mest iögonenfallande 
var ubåtsfrågan – men till största delen 
löstes våra konflikter på ett fridfullt sätt, 
skriver författaren.

Ubåtsfrågan ja, men det skaver också 
fortfarande då Koivisto tänker tillbaka 
på läget hösten 1990, när den svenska re-
geringen gjorde klart att ekonomiska skäl 
aktualiserade en ansökan om medlemskap 
i EU, något som under tidigare år hade fal-
lit på neutralitetspolitiken. Finland kände 
sig överrumplat. Sverige hade handlat 
brådstörtat och dessutom hanterade man 
medlemsansökan på ett klumpigt sätt, 
förkunnar Koivisto. Det är hårda ord från 
en granne. 

Men förre statsministern Ingvar Carls-
son, enrollerad som kommentator när 
Koivisto presenterade sin bok på finska 
ambassaden i Stockholm i september, 
behöll där sitt goda humör. Han hävdade 
att beskedet 1990 ingick i en process, det 
var inget dramatiskt utspel och beslutet om 
ansökan togs först våren 1991. Alla andra 
anser nog att ett avgörande hade skett när 
regeringen överraskade med sitt tillkän-
nagivande. Carlsson brukar inte tycka om 
frågan huruvida han överrumplade finlän-
darna. Men något slags medgivande kom 
ändå mot slutet: ”Om det var ett misstag 
som begicks, så blev resultatet ändå bra.”

Varför är då Koivisto så extra störd av 
den svenska ubåtsjakten att han kallar 
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den för ett lågvattensmärke i relationerna 
mellan Finland och Sverige? Han tycks 
ha blivit mer än rimligt besvärad av att 
svenska journalister ville veta hur han 
såg på ubåtslarmen. Situationen kallas 
plågsam. 

Problemet var att Warszawapakten 1983 
hade utpekats som skyldig till kränkningar 
och att i Sverige misstankar fortsatte att 
riktas mot Sovjetunionen efter nya larm. 
Koivisto anser att den svenska pressen 
reagerade negativt när han som president 
undrade varför någon östersjöstat skulle 
vilja försämra situationen. Finland beskyll-
des för undanflykter, och man uttryckte 
sin förtrytelse över att Finland inte ville 
klandra Sovjetunionen för något annat än 
territorialvattenkränkningen i samband 
med den 1981 grundstötta ubåten (U 137), 
skriver författaren. 

Nu var ju den populäre Koivisto tidigt 
skicklig att hantera massmedier, det ter 
sig därför egendomligt att ubåtsfrågan 
tydligen blev så svår för honom. Svenska 
medier hade ingen anledning att pressa 
Finlands president. Någon storm mot 
Finland var det heller knappast tal om, och 
möjligen kan Koivisto litet ha sig själv att 
skylla eftersom han inte kunde hålla inne 
med antydningar om att svenska misstan-

kar mot Moskva nog var grundlösa. En 
viss återkommande lust att pika Sverige 
kan han nog inte frikänna sig från. 

Hur Koivisto än idag uppfattar saken 
framgår av att han erinrar om att Ekéus-
kommissionen inte kan utesluta vare sig 
västliga eller östliga ubåtar. Koivisto lyfter 
även fram forskaren Ola Tunanders fanta-
sifulla skriverier om att det eventuellt var 
NATO-ubåtar som kränkte svenska vatten 
och talar om dem som ”bevis”. 

Det betyder, utan att man hårdrar for-
muleringarna särskilt mycket, att Mauno 
Koivisto med sin stora prestige från tiden 
som Finlands president faktiskt instämmer 
i beskyllningar mot ett grannlands dåva-
rande militära chefer och anklagar dem 
för landsförrädisk vilja att skuldbelägga 
oskyldiga och fria skyldiga inkräktare. 
Ubåtsaffären lämnade en så dålig smak i 
munnen, skriver han. Sådant kan slå till-
baka. Men Koivisto kunde ändå inkassera 
att Ingvar Carlsson säger att han ”med 
dagens kunskap” inte som Palme skulle 
ha anklagat Sovjetunionen för Hårsfjärd-
enhändelserna.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


