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diskussion &
debatt  

Ryssland upphör av allt att döma aldrig 
att oroa svenska säkerhetspolitiker, 

och det är kanske inte så mycket att för-
undra sig över. Det går väl inte att förneka 
att Ryssland historiskt sett framstått som 
ett slags ärkefiende till Sverige. Karl XII:s 
blodiga krig, ryska förhärjningar på den 
svenska östkusten och förlusten av Finland 
har förvisso satt djupa ärr i den svenska 
folksjälen. ”Sveriges ansikte har sedan 
Hedenhös varit vänt mot öster”, skrev 
Karl XII-beundraren Carl Bennedich i det 
inledande kapitlet av Axel Rappe d y:s 
uppseendeväckande debattbok, Sveriges 
läge, 1923. Sovjetunionens överfall på Fin-
land 1939 såg vi endast som en bekräftelse 
på att våra farhågor varit berättigade. Det 
kalla kriget och Sovjetunionens politiska 
system gav inte precis någon anledning till 
omtänkande.

Sovjetunionens upplösning har emeller-
tid medfört ett slags uppsluppen fredseu-
fori, som i sin tur föranlett de svenska 
statsmakterna att i samförstånd med mili-
tärledningen rasera vårt invasionsförsvar; 
först under förevändning att det skulle 

omvandlas till ett s k nätverksbaserat för-
svar, som ingen egentligen begrep vad det 
gick ut på, sedan till ett insatsförsar avsett 
för begränsade internationella uppgifter. 
Under stor politisk samstämmighet har de 
svenska statsmakterna beslutat avveckla 
alla föreställningar om militära hot mot 
Sverige.

Oaktat dessa försäkringar av framstå-
ende politiska företrädare har Magnus 
Haglund funnit anledning att i sin senaste 
debattartikel varna för en kvardröjande 
russofobi. I sin iver att undanröja all oro 
efterlyser han ökad förståelse för Ryss-
lands inre problem, dess svårigheter med 
Tjetjenien och Dagestan m fl provinser 
samt de säkerhetsproblem som Ukraina, 
Kajachstan och Kina utgör. Samtidigt lyf-
ter han fram Rysslands militära svagheter, 
som visserligen måste maskeras av inri-
kespolitiska skäl. Mot bakgrund av dessa 
iakttagelser rekommenderar Haglund en 
försonligare hållning visavi Ryssland, där 
vi siktar till ökat samarbete kring gemen-
samma strategiska mål, bekämpning av 
terrorism och organiserad brottslighet m m. 

Ryssland – vän eller fiende?

Av Arvid Cronenberg
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gasledning genom Östersjön var ett lämp-
ligt samarbetsobjekt, där Sverige kunde 
medverka genom säkring och övervakning. 
För egen del tycker jag nog att ryssarna 
själva skulle få välja samarbetspartner. 
Men Haglund tycker att uppgiften ligger 
väl till för flottan. Viss förvåning väcker 
väl också Haglunds varning för att vi i vår 
operativa planering ånyo återfaller i ”krigs-
fall Ryssland” och därmed, som han säger, 
”skapar militära hot”. ”Det måste vi förstå 
och hantera; för vår egen säkerhets skull”, 
fortsätter Haglund. Jag har svårt att tro att 
vårt högkvarter lägger ner någon större 
möda på ”fall Ryssland” idag. Bland annat 
därför att vi inte har något mobiliserings-
verk och att vi inte har någon krigsmakt 
att planera för.

Personligen tycker jag nog att Haglund 
sparkar in öppna dörrar. Svensk hållning 
visavi Ryssland har enligt min mening 
dessbättre varit mindre illasinnad än vad 
Haglund vill påskina. Problemen mellan 
våra båda stater har främst haft sina röt-
ter i det tidigare tsarsamhällets despoti 
och Sovjetunionens slutenhet. Alltsedan 
kronprins Karl Johan år 1812 inledde sin 
ryska försoningspolitik har Sverige faktiskt 
intagit en tämlig försiktig hållning. Med 
den allmänna värnpliktens och masshä-
rarnas genombrott under Napoleonkrigen 
vidgades styrkemässigt klyftan mellan 
stormakter och småstater på ett markant 
sätt. Karl Johan insåg tidigt att små staters 
säkerhet snarare vilade på fredlig samlev-
nad och hävdandet av internationell rätt 
än på militär styrka och att det gällde att 

kryssa varsamt i de starkt minerade kraft-
fälten mellan närliggande stormakter. Karl 
Johans ryska politik bar i sig själv fröet 
till framtida svensk neutralitetspolitik. 
Den svenska militärpolitiska planeringen 
har ofta anklagats för att alltför ensidigt 
haft sin udd riktad på en uppgörelse med 
Ryssland. Det kan kanske te sig så vid ett 
ytligt betraktande, men verkligheten har 
varit en annan. Det är inte ”fall Ryssland” 
som i första hand varit styrande för våra 
operativa dispositioner utan snarare vår 
geopolitiska position i föreliggande poli-
tiska kraftfält. Sverige ligger där det ligger 
och däråt är ingenting att göra heller i fram-
tiden. Under större delen av 1800-talet låg 
Sverige i kraftfältet mellan England och 
Ryssland. Vid den konflikt som uppstod 
1854, då brittiska lant- och sjöstridskraf-
ter bl a bombarderade Bomarsund och 
Sveaborg, förklarade sig Sverige på små-
statsmanér neutralt, för all del med vissa 
favörer åt engelsmännen. Trycket i det 
nordeuropeiska kraftfältet höjdes med det 
tyska rikets uppkomst och kraftutveckling 
i slutet av århundradet, varvid Sverige be-
träffande sina handels- och kulturrelationer 
ominriktade sina preferenser från Frank-
rike till Tyskland. Under 1. vk lyckades vi 
trots tyska locktoner och brittiska hotelser 
vidmakthålla vår neutralitet.

Versaillesfreden utlöste en kortvarig 
och orealistisk fredsoptimism som i bl a 
Sverige medförde en radikal nedrustning. 
Från svensk sida gjordes aktningsvärda 
försök att få igång ett fruktbart handels- 
och kulturutbyte med Sovjetunionen men 
ambitionerna strandade huvudsakligen på 
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svårigheterna att tränga in i sovjetstatens 
slutna system. Det bör dock noteras att 
Sverige var en av de första staterna som 
de jure erkände Sovjetunionen.

Hitlers och nazisternas maktövertagande 
i Tyskland ökade intensiteten i det nord-
europeiska kraftfältet, och den tysk-ryska 
nonaggressionspakten 1939 verkade alar-
merande. Sovjets anfall på Finland samt 
ockupation av de baltiska staterna kom 
som ett slags bekräftelse på alla de ”för-
domar” som åberopades visavi Ryssland. 
Den svenska samlingsregeringen avhöll 

sig dock från intervention, och svensk 
opinion såg senare ganska kallsinnigt på 
Finlands fortsättningskrig. Stämningarna 
från vinterkriget fanns inte kvar. Vid det 
svenska militärhögkvarteret lades ”fall 
Ryssland” i malpåse när tyskarna överföll 
Sovjetunionen. Svensk operativ planering 
gick därefter huvudsakligen ut på att eli-
minera tyska motiv för att överta skyddet 
av Sverige på samma sätt som man gjort i 
Danmark och Norge.

Under det kalla kriget, som inleddes 
med Pragkuppen 1948 hamnade Sverige 

År 1915 tecknade Edvard Forsström ”Neutralitetens vedermödor” (Sveriges pressarkiv, Riksarkivet) enligt 
ovan, d v s det neutrala Sveriges situation i spänningsfältet mellan stormakterna Ryssland, Tyskland och 
England. Neutraliteten hade förvisso sitt pris, men den höll oss i varje fall utanför kriget, delvis till följd av 
ett respekterat försvar. Scenariot upprepades i stort tjugo år senare. Huruvida vi skulle ha lyckats även en 
tredje gång, vet vi inte. Det kalla krigets upplöstes dess bättre utan krig. Gemensamt för dessa tre tillfällen 
har emellertid varit att vi aldrig varit direkt hotade av någon enskild stat. Problemet har varit att vi kunnat 
dras in i ”de storas” rivalitet. Ett spel som rimligen inte låtit sig regleras av svenska statsmaktsbeslut.
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direkt under kulbanan mellan de båda 
nya supermakterna, militärt företrädda av 
NATO och WP. NATO hade varken mo-
tiv eller resurser att på kort tid ockupera 
Skandinavien. Något angrepp därifrån var 
således knappast att förvänta. Sovjet hade 
väl heller inga påvisbara motiv men hade 
onekligen resurserna och därav kom sig 
den något svajiga neutralitet som vi kom 
att tillämpa. Vårt handels- och kulturut-
byte var sedan tidigare i allt väsentligt 
västorienterat. När Lennart Ljung såsom 
ÖB tillfrågades varför han inte skickade 
några officerare till Moskva för utbildning 
svarade han kort att han helt enkelt inte fått 
någon inbjudan.

Samtidigt har vi beundrat rysk ishockey, 
ryska skidlöpare och andra framstående 
idrottsmän och vi dyrkade rysk scenkonst. 
Men vi glömde heller aldrig att ryssarna 
alldeles i onödan sänkt passagerarfartyget 
Hansa i krigets slutskede och att de skjutit 
ned två svenska plan i helt legala ärenden 
på internationellt vatten. ”Hemmamora-
lister” har visserligen kallat planen för 
”spionplan”, men de var inga spionplan 
utan underrättelseplan som betedde sig helt 
enligt internationell rätt. Det är väl möjligt 
att vi också ”bytte” underrättelser med 
NATO, men det tillhör ju liksom kutymen 
i branschen. Man har också anklagat För-
svarsmakten för att ha spelat under täcket 
med NATO avseende operativ samverkan, 
men undersökningar i ämnet har visat att 
några konkreta åtgärder aldrig vidtagits. 
Om något företagits får vi inte glömma 
att WP faktiskt hade ett tidsmässigt inte 

föraktligt övertag, gentemot NATO. Om 
Ryssland utnyttjade detta genom en ”för-
staslagskupp” skulle Sverige omgående 
föras över i västlägret.

På det hela taget tycker jag nog att Sverige 
lyckats väl med att vidhålla sin traditonella 
neutralitetslinje. ”Ingen föreställer sig”, 
skriver historikern Lennart Berntson i 
Svenska Dagbladet 2008-05-07, ”att det 
auktoritära Ryssland i dag rustar för anfalls-
krig västerut.” Jag vill för egen del fylla på 
med påståendet att Ryssland aldrig sedan 
Karl Johanstiden planerat för en bestående 
expansion över Skandinavien. Däremot 
har Ryssland alltid spelat en betydande 
roll i det nordeuropeiska kraftfältet, en roll 
som det förvisso inte är sinnat att överge. 
Ryssland är också den stormakt som geo-
grafiskt legat oss närmast. Vårt intresse för 
Rysslands åtgöranden är således knappast 
något att förundra sig över, men i grunden 
är det faktiskt i första hand vår position i 
det nordeuropeiska kraftfältet som skapat 
premisserna för vår operativa planering.

Just nu har trycket över Nordeuropa 
lättat. Oroshärdarna är förlagda till andra 
trakter. Men redan diskuteras de arktiska 
naturtillgångarna, och det torde var en tids-
fråga när nordost- och nordvästpassagerna 
förvandlas till flitigt använda farleder. Vi 
vet väldigt litet om det nordamerikanska 
imperiets framtid och om de folkrika kine-
siska och indiska staternas utveckling. Vi 
vet inte när ett maktpolitiskt kraftfält ånyo 
lägrar sig över Skandinavien, men vi vet att 
Sverige kommer att ligga kvar och att det 
då gäller att liksom tidigare kunna hävda 
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vår rätt efter bästa förmåga. Hittills har 
vi varit lyckosamma, men mot bakgrund 
av den besinningslösa raseringen av vår 
försvarsmakt ter sig framtiden olycks-
bådande. Jag håller dock med Haglund 
om att vi även framdeles bör bemöda oss 
om ett fredligt och anständigt beteende 
visavi Ryssland, dock utan att vara alltför 

påträngande. Så tyckte också kronprins 
Karl Johan.

Författaren är f d överstelöjtnant och leda-
mot av KKrVA

Denna debatt anses härmed avslutad 
Redak  tören


