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han kunde 1971 ha blivit FN:s generalse-
kreterare – och säkert en bra sådan, kanske 
som Dag Hammarskjöld fast på sitt lite mer 
genomtänkta sätt. Fast kunde han verkli-
gen det? Den som läser historikern Jukka 
Tarkkas fina bok kring Max Jakobsons 
gärning påminns om att hela projektet var 
orealistiskt.

Man förstår varför finländarna försök-
te. I Max Jakobson hade de en företräda-
re som genom sina insatser åtnjöt högt an-
seende i FN:s generalförsamling. Han hade 
satt det nyss isolerade Finland på den stor-
diplomatiska kartan. Som generalsekrete-
rare efter den vankelmodige U Thant skul-
le han i ännu högre grad ha kunnat stär-
ka hemlandets aktier medan han tjänade 
statssamfundet. Men med sin självständiga 
hållning fick han inga sympatier i Moskva. 
Han kunde aldrig få Sovjetunionens spon-
tana stöd, och på andra håll hade han det 
emot sig att han var av judisk härkomst. 
När också USA svek var saken avgjord, 
chansen försvann. För Jakobson blev det 
efter bakslaget en ny karriär.

Efter en kortare fortsatt diplomatisk in-
sats, som ambassadör i Stockholm, fick 

Jakobson en friare tillvaro som direktör 
för en ny think tank, EVA, och blev däref-
ter till dags dato som krönikör i Helsingin 
Sanomat, läst inte minst inom det po-
litiska etablissemanget i vårt land (t o m 
Göran Perssons samtalspartner). Det är 
här han med sina perspektiv och sin analy-
tiska bredd framstår som den publicist vi 
i Sverige saknar en riktig motsvarighet till. 
Finlands politiska historia präglas av si-
na stora namn: Mannerheim, Paasikivi, 
Kekkonen. I Max Jakobson ser vi ännu en 
stor finländare. 

Som ingen annan ägnade Jakobson he-
la sin kraft åt att inför världen visa upp 
ett självständigt demokratiskt Finland, 
alls icke dominerat av sin VSB-pakt med 
Sovjetunionen utan hemmahörande i den 
västliga kulturkretsen. Vad svenskar lär-
de av Finland hade de ofta lärt sig av 
Jakobson. I sitt eget land utgjorde han väl-
görande motpol till raden av unga finländ-
ska politiker som aldrig kunde få nog av 
att visa Sovjetunionen sin välvilja och vil-
lighet att gå dess ärenden; Tarkka skriver 
om dem som framför allt socialdemokrater 
men även som ”vänster”-sinnade. Avsnittet 
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här visar hur pass kritiskt och fördomfritt 
en finländsk historiker kan behandla i ti-
den rätt närliggande fenomen 

Långt tidigare, redan i början av karri-
ären medan Finland hukade sig inåt, ha-
de Jakobson blivit uppmärksammad också 
utanför landet med sin bok Vinterkrigets 
diplomati, där finländarna för första gång-
en fick en inblick i det politiska spelet som 
föregick Sovjetunionens anfall den 30 no-
vember 1939. I hans fortsatta långa skrift-
ställarskap intas rangplatsen av tre stora 
böcker med början 2001 om det förra se-
klets storpolitik och Finlands plats i den – 
egna hågkomster men så mycket mera. 

I sin bok om Jakobson, 90 år nästa år, 
ansluter sig Jukka Tarkka till den impo-
nerande triologin och delar uppenbarligen 
många av dess slutsatser. Vad han skriver 
är inte en biografi över Jakobson utan en 
systematisk genomgång, den mest moder-
na framställning vi har av Finlands efter-
krigshistoria. 

I den spelade Jakobson under ett och ett 
halvt decennium en aktiv roll som betrodd 
medhjälpare åt president Urho Kekkonen. 
Inte minst gällde det under de kriser som 
Finland under det kalla kriget hade att 
hantera i det ständigt överskuggande sam-
spelet med Sovjetunionen. Till det som nog 
mest uppmärksammas är att Tarkka delar 
Jakobsons syn på den s k nattfrosten 1958 
och notkrisen 1961: inför trycket från 
Sovjetunionen skildras presidenten som 
plågad och ängslig; ingalunda någon själv-
svåldig manipulatör konspirerande för att 
säkra den egna makten

Lutande sig mot Jakobson presterar 
Tarkka ett fascinerande porträtt av Kekko-

nen. Denne, som Jakobson kallar ”ett po-
litiskt geni”, kunde inte undgå att trollbin-
da och skrämma. Han väckte misstro med 
sin blandning av brutalitet och slughet. 
Kekkonen trodde sig ensam om att kla-
ra relationerna med Moskvaledarna. Men 
med alla sina KGB-kontakter, snarare än 
diplomatiska relationer, drev Kekkonen en 
självständighetslinje, vilket Jakobson visste. 
Som tjänsteman, tidigt presschef, därefter 
chef för Utrikesministeriets politiska av-
delning och till sist FN-ambassadör, delade 
Jakobson presidentens mål men kände ing-
en sympati för dennes metoder. Han beva-
rade sin självständighet och gav ibland ut-
lopp för den genom att skriva under pseu-
donym, något som presidenten själv gärna 
ägnade sig åt. Jakobson höll visst avstånd, 
drogs aldrig in i kretsen kring Kekkonen 
och undgick därmed stötas bort likt den 
fallne exfavoriten Ahti Karjalainen som i 
Jakobson såg en rival.

Förhållandet till Urhu Kekkonen var do-
minerade under en stor del av Jakobsons 
verksamhet. 

Så småningom skulle nya ledare kom-
ma, först av dem Mauno Koivisto, som gav 
större möjligheter för Jakobson att ägna 
sig åt genomträngande analyser av världs-
läget medan det kalla kriget gick mot sitt 
slut. För många var och förblir han den po-
litiska publicitetens grand old man.

Med ett förord av ledamoten Krister 
Wahlbäck är boken om Max Jakobson, det 
kalla krigets diplomat, i högsta grad värd 
att läsa.

recensenten är ledamot av KKrVA.


