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i februari 1943 hemkallades Finlands mi
nister hos den Heliga Stolen i Rom Gustaf 
Achates Gripenberg (1890–1975) till Helsing
fors. Av den nytillträdde utrikesministern 
Henrik Ramsay fick han uppgiften att överta 
republikens vid denna tid allra viktigaste be
skickning; den i Stockholm. Bakom sig hade 
han en framgångsrik karriär som diplomat 
och kom till Rom från en åttaårig placering 
som sändebud i London, avbruten först när 
britterna förklarade Finland krig till följd av 
dess vapenbrödraskap med Nazityskland.

Gripenberg var född i S:t Petersburg och 
tog sjutton år gammal studenten i Helsingfors, 
följd av en fil kand varefter han flyttade till 
Uppsala. Där blev han jur kand 1917 och 
var även viss tid ordförande i den konserva
tiva föreningen Heimdal. De kontakter han 
där fick var rimligen till god nytta längre 
fram. En tid studerade han även i Oxford 
och London. Till bilden hör vidare hans 
kulturella intressen och hans sinne för stil
full möblering och ett gott bord. Ifråga om 
klädseln alltid elegant var han sålunda ovan
ligt väl förberedd för diplomatskrået i det 
nyligen självständiga Finlands tjänst. Hans 
ideal var rollen som partipolitiskt obunden 
ämbetsman. Vid några tillfällen under de 
tunga åren senare var han dock påtänkt som 

utrikesminister men värjde sig eftersom han 
inte behärskade det inrikespolitiska spelet, 
vilket han menade var en förutsättning för 
att vara statsråd.

1943–1944 var utan all gensägelse en av 
de mest kritiska perioderna i modern finsk 
historia. Samarbetet med tyskarna i kam
pen mot Sovjetunionen, ofta kallat fortsätt
ningskriget, hade nu pågått i två år och blivit 
allt mindre framgångsrikt. Visserligen hade 
Finland med någon råge återtagit förlus
terna i vinterkriget 1939–1940, men under 
1943 tvingades Tyskland successivt tillbaka 
från de stora erövringar man tidigare gjort 
i Ryssland. I den finska huvudstaden insåg 
allt fler att axelmakterna, efter nederlagen 
vid El Alamein och Stalingrad, löpte stor 
risk att förlora kriget. Trycket från USA och 
England ökade dessutom i syfte att bryta det 
finska samarbetet med tyskarna och avsluta 
striden med Sovjetunionen.

Vilket öde var det då som väntade Finland? 
Gripenberg hade hela tiden trott på de allie
rades seger över Tyskland. Som utpräglad 
anglofil och gift med en walesiska utgjor
de den av kriget skapade fiendskapen med 
Storbritannien honom en ständig källa till 
bedrövelse. Hans omdömen om de tyska le
darna var genomgående mycket negativa och 
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snarast fyllda av förakt. Detta förstärktes 
ytterligare av att allt hans bohag i London 
under Blitzen förstördes av tyska bomber. 
Inget av detta kunde han givetvis visa utåt; 
så gott som oavbrutet förda dagböcker fick 
i stället bli platsen för hans innersta tankar. 
De speglar även på många andra sätt en 
mycket ensam människa – hustrun och dot
tern vistades under denna tid i USA – som 
hela tiden var utsatt för ett hårt, yttre tryck.

Anteckningarna för åren 1943–1946 åter
ges i dessa trenne, massiva volymer, vilka 
totalt omfattar drygt tolvhundra sidor. De 
redovisar dagar i den svenska huvudstaden 
fyllda av sammanträden, möten, uppvakt
ningar, telefonsamtal, besök, rapport och 
brevskrivning samt luncher och middagar. 
Inledande morgonrutin var ofta en ridtur på 
lånad häst från K1:s stall vid Lidingövägen.

En central del av hans arbete bestod gi
vetvis i att följa och rapportera om stäm
ningslägen visavi Finland. I detta syfte in
gick löpande kontakter ut i samhället, ex
empelvis med nyhetsmedia, näringslivs och 
fackorganisationer liksom med andra be
skickningar. Framför allt bestod dock da
garna för Gripenberg, som på kuppen bli
vit en välkänd profil i staden. inte sällan av 
möten och sammanträffanden med ledande 
representanter för stationeringslandet, sär
skilt på UD.

Det gällde givetvis i första hand utrikes
ministern Christian Günther, om vilken han 
dock inte hyste några uppskattande tankar, 
och i ännu högre grad kabinettssekreteraren 
Erik Boheman. Denne var mycket kritisk till 
den finska utrikespolitiken och ivrade för att 
Finland helt skulle bryta med Tyskland för 
att kunna få fred med Sovjetunionen och 
komma närmare de allierade. Men också 
andra tjänstemän i Arvfurstens furstens pa
lats ingick i kontaktkretsen såsom Gunnar 
Hägglöf och Staffan Söderblom. Statsminister 
PerAlbin Hansson förekommer däremot 

förvånansvärt sparsamt i dagböckerna; de 
tillfällen då Gripenberg mötte honom var 
uppenbarligen få.

Kontakterna med Gustaf V rörde sig mest 
om artighetsbesök hos statsöverhuvudet. I 
samband med kreditivbrevens överlämnande 
fick han dock tillfälle till ett längre samtal 
med den 85årige monarken. I dagboken 
beskrivs denne själsligt och fysiskt vara vid 
en alldeles utmärkt vigör och ges det sam
manfattande omdömet en klok och erfaren 
statsman.

Till klar glädje för forskningen är dessa 
utgåvor av dagböckerna försedda med utför
liga personregister, vilka dessutom innehål
ler korta presentationer av de omnämndas 
insatser. Här uppträder ett stort antal per
soner som vid denna tid spelade tongivande 
eller inflytelserika roller i det svenska sam
hället. Trots att Gripenbergs roll i viss mån 
kan sägas ha bestått i att vara en underdog 
är det både spännande och lärorikt att ta del 
av hans omdömen om dem som här passerar 
revy. Exempelvis är det bland mycket annat 
av visst intresse att notera att Carl Peterséns 
namn förekommer flitigt under alla de här 
behandlade fyra åren. Denne var chef för 
den militära underrättelsetjänsten, Cbyrån, 
och ledde från svensk sida Operation Stella 
Polaris där finsk utrustning och underrättel
sematerial 1944 räddades över till Sverige 
undan ryssarna.

Fullt klart från första början var att 
Gripenbergs insatser på legationen i 
Stockholm förväntades spela en verkligt 
central roll i de finska ansträngningarna 
att komma ur en synnerligen prekär situa
tion. Stöd från svenskt officiellt håll var ju 
då ofta viktigt, rentav en nödvändig för
utsättning för framgång i olika samman
hang. En central faktor utgjorde givetvis 
relationerna till utrikesministeriet hemma 
i Helsingfors, vilka vissa tider inte var helt 
oproblematiska. Mellan honom och Ramsay 



nr 4 oktober/december 2021

218

inleddes dock omgående en vanligen daglig 
och öppen korrespondens, vars innehåll den 
senare bestämde om det skulle delgivas vi
dare inom ministeriet och den övriga finska 
statsledningen.

I gengäld hölls Gripenberg utanför skeen
det när statsrådet Juho Paasikivi i februari 
1944 besökte Stockholm för samtal med det 
sovjetiska sändebudet Aleksandra Kollontay; 
ett första seriöst försök att ta Finland ur kriget. 
Han fick nöja sig med vad Paasikivi efteråt 
valde att berätta. Detta måste ha upplevts 
som smått märkligt av Gripenberg som varit 
den som genom många turer aktivt förmed
lat kontakterna med henne. Sedan Ramsay 
avgått var relationerna med Helsingfors inte 
längre helt oproblematiska. Särskilt under 
efterkrigstiden, då folkdemokrater ingick i 
finska regeringen, var Gripenberg tidvis be
redd på att tvingas avgå.

En viktig samtalspartner var den drygt 
tjugo år äldre marskalken och sedermera 
presidenten Gustaf Mannerheim, de var för 
övrigt släkt, vilken hyste stor respekt för 
Gripenbergs kunnande, erfarenheter och 
omdöme. Bland annat gavs utrymme för 
tankeutbyte dem emellan på tu man hand i 
samband med upprepade besök i Helsingfors 
och på högkvarteret i St Michel. Man ser 
framför sig två finlandssvenska aristokrater 
lutade mot varandra i förtroendefulla sam
tal om de bekymmersamma lägena i världen 
och på fronten.

Som alltid när det gäller dagböcker måste 
förstås frågan ställas vilka mottagare som 
Gripenberg tänkt sig för dem – om alls nå
gon – inte minst med hänsyn till hur öppen
hjärtiga vissa avsnitt är. Som jämförelse kan 
nämnas att PerAlbin Hanssons dagboksan
teckningar uppenbart var inställda för fram
tida läsning. Av några formuleringar från 6 
juni 1946, på Svenska flaggans dag, framgår 
att samma sak gäller för de här behandlade 

dagböckerna och att dessa alltså var avsedda 
för eftervärlden.

Att innehållet i Gripenbergs dagböcker på 
detta sätt alls nu kunnat offentliggöras beror 
till avgörande del på ledamoten och stats
kunskapsprofessorn Krister Wahlbäck som 
tyvärr gick ur tiden 2013. Denne disputerade 
1964 på en avhandling om Finlandsfrågan 
i svensk politik 1937–1940. Sin fortsatta 
forskning ägnade han i stor utsträckning åt 
relationerna mellan våra båda länder. Detta 
ledde till att UD anställde honom som säker
hetspolitisk expert och bland annat minister 
i Helsingfors. Statsminister Carl Bildt utsåg 
Wahlbäck till chef för statsrådsberedningens 
säkerhetspolitiska analysgrupp.

Hans vetenskapliga arbete avslutades 
2011 med en stor studie av hur länkarna 
SverigeFinland påverkats av Ryssland/
Sovjetunionen; betitlad Jättens andedräkt. 
I sitt testamente avsatte Wahlbäck 1,5 mil
joner kronor som han önskade skulle äg
nas åt utgivningen av diplomatiskt material 
belysande relationerna mellan Sverige och 
Finland och då särskilt nämnde Gripenbergs 
dagböcker.

Vi alla som är intresserade av vårt östliga 
broderlands moderna historia har många skäl 
att glädjas över att Kungl Samfundet för utgi
vande av handskrifter rörande Skandinaviens 
historia valt att gå vidare på den av Wahlbäck 
föreslagna vägen och dessutom gjort det med 
stöd av all tänkbar expertis. Givetvis är dag
böckerna av stort intresse för den fortsatta 
vetenskapliga forskningen. Men också för en 
bredare allmänhet är det av betydande värde 
att få dessa möjligheter till osminkade och 
välformulerade inblickar i en diplomatisk 
vardag, med stundtals mycket dramatiska 
inslag, hemmahörande i vår egen huvudstad.

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd. Han 
är ledamot av KKrVA.


