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Nordisk solidaritet – en problematisk 
historia
Årlig redovisning i KKrVA avd VI den 2 mars 2010  
av Krister Wahlbäck

jag har uppfattat min uppgift vara att ge 
en återblick på hela den period på 150 år 
under vilken frågan om nordisk solidaritet 
i en eller annan form har kommit på den 
svenska regeringens politiska dagordning. 
Jag tror mig ha funnit sexton tillfällen då 
så har skett. 
 Uppgiften har säkert getts mot bakgrund 
av den aktuella diskussionen om solidari-
tetsklausulerna i Lissabonfördraget, som 
trädde i kraft i december 2009, den i juni 
2009 av riksdagen godtagna solidaritets-
förklaringen i regeringens försvarsproposi-
tion samt den i februari 2009 publicerade 
Stoltenberg-rapporten. Tanken har väl varit 
att några lärdomar av intresse idag skulle 
stå att finna i det förflutna, när Akademien 
nu tagit sig an uppgiften att belysa Sveriges 
strategiska och operativa handlingsmöjlig-
heter vid en allvarlig kris i vårt närområde. 
Den frågan tar jag upp på s 20 ff, efter full-
bordad genomgång av de ”historiska” fal-
len före vårt EU-inträde 1995, då jag anser 
att ”samtiden” inträder.  
 Först ett par förtydliganden. När jag ta-
lar om ”nordisk” solidaritet så tänker jag 
också på den period före Finlands självstän-
dighet 1917, då det snarare var en fråga om 
”skandinavisk” solidaritet, alltså enbart 
mellan de tre skandinaviska länderna Sve-
rige, Danmark och Norge. 
 Och när jag talar om ”solidaritet” så tän-

ker jag på militärt stöd, och inte på sådant 
stöd som inskränkt sig till humanitär hjälp 
utan nämnvärd militär betydelse.
 Men jag kräver inte att frågan om mili-
tärt stöd till en hotad eller angripen grann-
stat ska ha övervägts seriöst av alla de öv-
riga skandinaviska eller nordiska ländernas 
regeringar. Det räcker om det har varit en-
bart i Sverige som frågan stått på agendan 
för den politiska ledningen med åtminstone 
något stöd för en insats av någon vikt. Inte 
heller kräver jag att ”solidariteten” ska ha 
varit enbart altruistisk-ideologisk, eftersom 
ett uppfattat svenskt egenintresse naturligt-
vis alltid spelat en mer eller mindre domine-
rande roll.  
 Termen ”solidaritet” har i Sverige en 
stark tradition inom fackföreningsrörelsen 
men blev mycket sällan använd i utrikespo-
litiska sammanhang förrän på 1990-talet.1 
Det är alltså i viss mån en anakronism att 
projiciera begreppet bakåt på tider då man 
snarare talade om ”sammanhållning” för 
att beteckna en politik som styrdes mera av 
moraliska eller politiska hänsyn än av juri-
diska förpliktelser mot de nordiska grannar-
na. Men fenomenet är detsamma, och jag 
har därför ansett det försvarligt att använda 
termen ”solidaritet” även på äldre tider.
 När jag angav 150 år som längden på 
den period som jag ska se tillbaka på, så av-
såg jag att det var kring 1845 som skandi-
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navismen fick politisk kraft och efter några 
år ledde till det första av de fall då nordisk 
solidaritet kom i förgrunden för svensk po-
litik. Låt mig alltså övergå till att så kort-
fattat som möjligt gå igenom de sexton fall 
som jag funnit under tiden 1845–1995.

Skandinavismen och Finland
Det första är kriget 1848–1850 mellan 
Danmark och Tyskland, d v s Tyska för-
bundet och Preussen, om Slesvig-Holsten 
eller Schleswig-Holstein. Oscar I förvissa-
de sig först om att han hade stöd från Ryss-
land, liksom även från västmakterna (fast 
det betydde mindre), innan han lät föra 
över svensk trupp på ca 4 000 man till Fyn. 
De var avsedda som en avi till tyskarna 
att ett svenskt ingripande riskerades ifall 
de gick upp norr om Slesvig in i egentliga 
Danmark. Senare deltog också ett svenskt 
förband i själva Slesvig för stilleståndsöver-
vakning. Oscars politik lyckades såtillvida 
att ingen ändring skedde i det territoriella 
status quo och att han själv och Sverige fick 
spela en prominent roll vid stilleståndsför-
handlingarna och överenskommelserna om 
den danska monarkins framtid.
 Krimkriget 1854–1856 är det andra till-
fället. Då var det London och Paris som 
försökte få oss att träda in i deras krig mot 
Ryssland. Oscar var inte alls ovillig, dä-
remot länge försiktig och fordrande. No-
vembertraktaten 1855 var dock från Os-
cars sida avsedd som förspel till ett svenskt 
krigsinträde, och målet var att återta Fin-
land, förutsatt att västmakterna på allvar 
förde över kriget till Östersjön och Ryss-
land besegrades. Emellertid hade Napole-
on III bara utnyttjat honom som bonde i 
ett schackspel för att förmå Ryssland till 
fred på sina villkor, vilket också lyckades 
i januari 1856. Det kan diskuteras om inte 
Oscars politik snarare var ett uttryck för 

svenska farhågor för fortsatt rysk expan-
sion och för revanschbehov efter 1809 än 
för någon nordisk solidaritet, eftersom de 
flesta i Finland inte längtade efter att kom-
ma tillbaka under svenskt styre, och efter-
som såväl Danmark som unionsbrodern 
Norge var skeptiska till den svenska politi-
ken. En vinst för Sverige var emellertid att 
Ryssland i 1856 års Parisfred förpliktade 
sig gentemot västmakterna att inte uppföra 
några befästningar eller ”militära etablis-
sement” på Ålandsöarna.  
 Sedan följer som ett tredje fall det andra 
kriget mellan Danmark och Preussen om 
Slesvig-Holsten 1863-64. Karl XV hade  på 
sommaren 1863 utan regeringens vetskap 
utställt löften till Frederik VII om svensk 
militär intervention, och när det visade sig 
att ingen stormakt var beredd att stödja 
ett svenskt ingripande till Danmarks stöd, 
blev detta ett huvudskäl då regeringen på 
hösten tvingade kungen till reträtt. Inom 
regeringen fanns också tvivel på det klo-
ka i den danska politiken, både ifråga om 
dess underskattning av Bismarcks Preus-
sen och ifråga om danskarnas behandling 
av de tyskspråkiga i södra Slesvig. Råden 
från svensk sida skapade viss moralisk för-
pliktelse när danskarna följde åtminstone 
några av dem, men när den s k novem-
berförfattningen beslöts utan samråd med 
Stockholm blev det lättare för regeringen 
att fullfölja reträtten. Den innebar ett sam-
manbrott för skandinavismen som politisk 
kraft.   
 Därefter dröjer det ett halvsekel till det 
fjärde exemplet, frihets- och inbördeskri-
get i Finland januari-maj 1918, kort efter 
Finlands självständighetsförklaring. Reger-
ingen Edéns socialdemokratiska ledamöter 
kunde bara gå med på ett strikt begränsat 
stöd till den lagliga vita sidan, eftersom par-
tiets djupa led såg kriget som ett klasskrig, 
trots att Branting och partiledningen genast 
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tagit mycket klart avstånd från den röda re-
volutionen. Ett antal officerare tillläts dock 
ta avsked för att tjänstgöra vid Manner-
heims högkvarter, där de spelade en väsent-
lig roll. Ett frivilligförband på ca 1 000 man 
– Svenska brigaden – sattes upp med privata 
medel. Viss transitering av vapen upp till re-
geringssidan i Vasa medgavs, men inga leve-
ranser ur kronans förråd, där de stora och 
lätt tillgängliga resurserna fanns. Tyskarna 
tillät i slutet av februari 1918 omkring 1 300 
av de s k jägarna (unga finländare som ut-
bildats i Tyskland sedan 1915) att återvän-
da till Vasa, där de gjorde en central insats i 
den vita armén. De hade illegalt tagit sig till 
Tyskland genom Sverige, där polisen såg åt 
annat håll vid deras genomresa. Initiativta-
garna hade helst velat få truppen utbildad 
i Sverige, men regeringen Hammarskjöld, 
vars neutralitetstillämpning redan lutade i 
tysk favör och sågs med misstro i Ryssland 
och västmakterna, fann det omöjligt att til-
låta militärutbildning på svensk mark för ett 
förband med uppgift att leda ett framtida 
befrielsekrig i grannlandet, som ju alltjämt 
löd under den ryske kejsaren.        
 Eftersom Tysklands stöd till den vita si-
dan blev så mycket större, kan det diskute-
ras om vårt begränsade stöd förtjänar be-
teckningen ”nordisk solidaritet”. Svenska 
regeringen var visserligen väsentligt mer 
aktiv på Åland, men det kan inte ses som 
något exempel på nordisk solidaritet, annat 
än möjligen gentemot en helt svensksprå-
kig provins inom grannlandet som kände 
sig hotad och ville återförenas med Sverige. 
Avgörande är dock att den svenska militära 
interventionen på Åland skedde i klar mot-
sättning till Finlands regering. Detta gällde 
den s k Ålandsexpeditionen, en marin styr-
ka som under några dagar i februari 1918 
förhandlade fram en uppgörelse av inne-
börd att de små röda och vita förbanden 
jämte de långt större ryska styrkorna skulle 

lämna ögruppen under svensk övervakning. 
Irritationen i Finland gällde också det s k 
Ålandsdetachementet, en styrka på ca 650 
man ur Göta Livgarde som skulle övervaka 
borttransporten av de ryska förbanden och 
som stod på Åland från slutet av februari till 
mitten av maj 1918. Den lagliga vita reger-
ingen i Vasa såg på goda grunder dessa ak-
tiviteter som försök från svenska regeringen 
att skapa ett territoriellt fait accompli, vilket 
dock förhindrades genom att en överlägsen 
tysk styrka landsteg på Åland i mars 1918. 
Den svenska interventionen är ändå intres-
sant såtillvida att det var det första tillfälle 
efter 1848 som reguljär svensk trupp fördes 
över till ett grannlands territorium.
 Sommaren 1920 vann Danmark tillbaka 
de huvudsakligen danskspråkiga delarna av 
Slesvig, och i oktober 1920 konsoliderades 
Finlands självständighet genom fredsfördra-
get i Dorpat med Lenins Ryssland. De fles-
ta svenskar som ägnade en tanke åt nordisk 
säkerhetspolitik torde ha dragit slutsatsen 
att det gått så bra som man kunde begära i 
Norden medan världskriget härjat Europa, 
trots att vi själva mest suttit stilla.  

NF och Norden 
Men det var med en klar majoritet i riks-
dagen som Sverige sökte medlemskap i 
NF, Nationernas Förbund, där vi tog säte 
1921. Det innebar början på det femte fal-
let, som varade hela femton år fram till 
1936, då det sista hoppet försvann om att 
Förbundets system av militära och ekono-
miska sanktioner mot en angripande stat 
verkligen skulle fungera. Stupet nedåt kom 
med NF:s misslyckande vid de ekonomis-
ka sanktionerna mot Mussolinis Italien. 
De beslöts med starkt svenskt stöd på hös-
ten 1935 efter hans angrepp på Abessinien. 
Men dessförinnan hade 1930 års försvars-
kommission, med Per Albin Hansson som 
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ordförande, låtit sina militära experter un-
dersöka förutsättningarna för ”Sveriges för-
svar genom sanktionsingripande”, som det 
hette i rubriken till kap. IX i 1935 års of-
fentliga betänkande. Där framgick att man 
syftade på Finland och Själland men inte på 
Baltikum, och att slutsatsen hade blivit att 
”den försvarsordning, som försvarskom-
missionen föreslår, jämväl kan fylla de an-
språk, som rimligt kunna komma att ställas 
på svenska militära maktmedel vid sank-
tionsföretag till hjälp åt vissa nordiska län-
der och för fyllande av Sveriges internatio-
nella förpliktelser”. Huruvida detta var en 
välgrundad slutsats från militära utgångs-
punkter får jag lämna öppet.
 Sverige hade vid inträdet i NF förpliktat 
sig att följa beslut om ekonomiska sanktio-
ner mot en angripare men förbehållit sig 
handlingsfrihet ifråga om deltagande i mili-
tära sanktioner. Denna militära option togs 
alltså på visst allvar av försvarskommissio-
nen, och de sekreta militära kontakterna i 
samband med undersökningen av förutsätt-
ningarna hade varit omfattande vad Fin-
land beträffade. Ett av krigsfallen i general-
stabens planering avsåg ett överförande av 
nästan hela den svenska fältarmén till Fin-
land. Men när västmakterna tillät NF-syste-
mets sammanbrott, och när såväl Nazitysk-
lands expansionspolitik som västmakternas  
appeasement-politik blev allt tydligare, för 
att kulminera i mars och september 1938, 
förlorade dessa krigsfallsplaner all aktuali-
tet. De hade aldrig godkänts av regeringen, 
och i den försvarsplan som försvarsstaben 
föredrog för regeringen på våren 1939 sat-
tes hotet från Tyskland i första rummet.    
 Utrikesminister Rickard Sandlers ”nord-
iska neutralitet” 1938-39 är det sjätte fal-
let. Han förutskickade att Sverige knappast 
skulle inta den ”odifferentierade” neutrali-
tet som folkrätten föreskrivit före NF, ifall 
ett nordiskt grannland skulle angripas. 

Sandler lämnade dock helt öppet hur långt 
stödet skulle sträcka sig. Enda undantaget 
var Åland, som sedan 1921 var strikt demi-
litariserat under NF:s överinseende. Sveriges 
och Finlands regeringar godkände i januari 
1939 en plan för gemensamt försvar av öar-
na. Men planen förutsatte dels ett godkän-
nande från stormakterna i NF:s råd, dels ett 
beslut in casu av båda regeringarna att vid 
hot mot öarna sätta ”koordinationsplanen” 
i kraft. 
 När svenska regeringen alltså förbehöll 
sig fri prövningsrätt inför ett ingripande 
även på den del av Finlands territorium som 
hade mest omedelbar betydelse för Sveriges 
egen säkerhet, blev det en bekräftelse på att 
det var helt ovisst om något svenskt mili-
tärt stöd på Finlands fastland skulle komma 
att lämnas. Det var man fullt medveten om 
även på den militära sidan i Finland. I sin 
försvarsplanering mot Sovjet lämnade man 
inga blottor i beräkning om svenskt stöd, 
inte ens som en variant i planläggningen. Så 
hade däremot fransmännen gjort på fronten 
mot Tyskland före 1914, eftersom de visste 
att det brittiska kabinettet hade auktorise-
rat planläggningen för en expeditionskår 
och att britterna likaså kände till de tom-
rum som fransmännen lämnat.  
 

Finland 1939
I maj 1939 motsatte sig Sovjet Ålandsplanen 
inom NF. I mitten på oktober 1939, sedan 
Molotov-Ribbentrop-pakten slutits  i augus-
ti, beslöt svenska regeringen att svara   nej på 
en fråga från utrikesminister Eljas Erkko om 
Sverige var villigt att delta i Ålands försvar i 
händelse av ett akut hot mot ögruppen. Far-
hågorna för en tysk-rysk kapplöpning om 
att besätta ett oförsvarat Åland, som varit 
en huvudgrund för den svenska regering-
ens engagemang, hade nu ersatts av farhå-
gor för att den tysk-ryska kollaborationen 
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gett Berlin fria händer mot Sverige. Sovjet 
hade den 5 oktober kallat Finland till över-
läggningar om ”konkreta politiska frågor” 
sedan de baltiska staterna förmåtts medge 
sovjetiska militära baser på sitt territorium. 
Per Albin gav muntligen det negativa beske-
det till Erkko i samband med det nordiska 
statschefsmötet i Stockholm den 18-19 ok-
tober. Ett brev med en fråga från en av Fin-
lands förhandlare i Moskva, socialdemo-
kraternas ledare Väinö Tanner, om Sverige 
kunde ingripa militärt till stöd för Finland 
ifråga om det sovjetiska kravet på en mili-
tärbas i Hangö besvarade Per Albin skriftli-
gen avböjande i slutet på oktober 1939.  
 Det hindrade inte att man i Finland hop-
pades på en ändrad svensk politik om Sovjet 
verkligen skulle gå till angrepp. De väldiga 
demonstrationerna för president Kallio vid 
det nordiska statschefsmötet i Stockholm 
den 18 oktober var ett skäl. Ett annat var 
de positiva uttalanden som gjordes av fram-
trädande svenskar utan politiskt mandat (ej 
minst LO-chefen August Lindberg) till so-
cialminister K-A Fagerholm när han kom 
över till Stockholm med Tanners fråga till 
Per Albin. Dessa uttalanden rapporterades 
i brev till Tanner av Fagerholm, som ansåg 
att svenska regeringens ståndpunkt diktera-
des av ”en strävan att inte göra oss alltför 
morska” i Moskva-förhandlingarna, och att 
det i händelse av krig skulle uppstå ”en så-
dan storm i Sverige, att om vi direkt och of-
fentligt begär hjälp, så kommer det hjälp”. 
 Varken de bestämmande i svenska reger-
ingen (Per Albin Hansson och finansminis-
ter Ernst Wigforss) eller den opinion som de 
företrädde ville försämra Finlands utsikter 
i Moskva genom några offentliga förklar-
ingar om svensk non-interventionspolitik. 
Erkko framförde också önskemål att Sve-
rige skulle inta en ”strong ställning” i hän-
delse av en sovjetisk förfrågan om Sveriges 
hållning, trots att han ju visste vilka besked 

som getts under hand om Sveriges verkliga 
hållning. Hans önskemål var dock lätt att 
förstå, eftersom Erkko och nästan alla hans 
regeringskolleger betvivlade att Sovjet verk-
ligen skulle anfalla, utan i stället trodde att 
alla tecken på utländskt stöd skulle bidra till 
att avskräcka Sovjet.
 Det var givetvis svårt för de ansvariga i 
Finland att bedöma om den svenska reger-
ingens besked skulle vidhållas i händelse av 
krig. Den svårigheten kan dock inte undvi-
kas när man  – som Finland i detta fall – 
har att göra med en demokrati vars regering 
inte kan förhindra att faktiskt föreliggande 
motsättningar i opinionen blir uppenbara 
för utländska iakttagare. Om den synliga 
svenska opinionen stärkte den sida i Finland 
som motsatte sig det sovjetiska kravet på en 
militärbas i Hangö-området – d v s nästan 
alla utom Mannerheim, Tanner och Paasiki-
vi – så kan man i eftervärldens ljus säga att 
detta var till Finlands fördel. Ifall Finland 
följt balternas exempel på hösten 1939, 
hade Stalin i juni 1940 fortfarande trott att 
Finland skulle vara en enkel nöt att knäcka. 
Och om Kreml levt kvar i dessa illusioner, 
hade Finland med största sannolikhet ställts 
inför samma krav på full ockupation som 
balterna, och tvingats ta ett sommarkrig 
1940 i en långt sämre internationell situa-
tion än vintern 1939-1940.    
 När Finlands vinterkrig – som är det sjun-
de fallet – utbröt den 30 november 1939, fö-
reslog Helsingfors att koordinationsplanen 
för Ålands försvar omedelbart skulle sättas 
i kraft. Sandler avgick den 2 december hell-
re än att ta ansvaret för det negativa svar 
som Per Albin gav samma dag. Då hade 
redan samtal inletts om en samlingsreger-
ing, och när den tillträdde den 13 decem-
ber var Christian Günther utrikesminister. 
Men Sandlers politik fullföljdes såtillvida 
att ingen neutralitetsförklaring utfärdades. 
Sverige behöll alltså sin frihet att leverera 
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vapen ur kronans förråd och ge statliga fi-
nansiella krediter utan hinder av folkrättens 
neutralitetsbestämmelser. Så skedde också i 
mycket stor omfattning, men under diskre-
tion. Uppsättandet och utrustandet av en 
frivilligkår på ca 8 000 man ledde däremot 
till åtskilliga kontroverser, även offentligen, 
främst därför att regeringen först strax före 
jul, när Finlands armé fångat upp det sovje-
tiska angreppet och fronten stabiliserats, var 
redo att häva förbudet mot publicitet om 
vad som förbereddes och ge positiva besked 
om statlig utrustning till kåren. Den kunde 
dock inte sättas in vid fronten i Lappland 
förrän i slutet av februari 1940. 
 Samlingsregeringen vidhöll beskedet 
från oktober att icke delta på Åland, och 
upprepade vädjanden om reguljärt militärt 
ingripande på fronten i öster under febru-
ari-mars 1940 avböjdes. Günther och ka-
binettssekreterare Erik Boheman ansåg 
att en svensk militär intervention snabbt 
skulle sätta oss i sådant beroende av stöd 
från västmakterna att vi inte skulle kunna 
motsätta oss krav från dem på att avbryta 
järnmalms exporten, med ett tyskt angrepp 
som följd. Krav från västmakterna på fri 
genomfart över Riksgränsen-Kiruna-Tor-
neå för trupper ”till Finlands hjälp” avvi-
sades också, eftersom UD misstänkte – på 
goda grunder, som det numera klarlagts – 
att det egentliga syftet var att ta kontroll 
över de järnmalmsfält från vilka vi till 
Tyskland exporterade en huvuddel av dess 
järnmalmsbehov.  
 Sovjet hade vid vinterkrigets början 
satt upp en marionettregering av finländ-
ska kommunister i gränsorten Terijoki – 
”Finlands folkregering” under Otto Vil-
le Kuusinen – som avsågs bli installerad i 
Helsingfors i tid till Stalins 60-årsdag den 
21 december 1939. Mot den bakgrunden 
var det fredsfördrag som undertecknades i 
Moskva den 13 mars 1940 en betydande 

framgång för Finland, trots att ca 12% av 
landets territorium inklusive Viborg gick 
förlorade. Svenska UD spelade en väsent-
lig roll som mellanhand i fredssonderingar-
na Moskva-Helsingfors efter det att Sovjet 
den 29 januari 1940 meddelat UD att man 
inte längre uteslöt en uppgörelse med ”re-
geringen Ryti-Tanner”. Ryssarna var med-
vetna om vikten av det svenska militära och 
ekonomiska stödet – ”finska kriget, det var 
ju ert krig”, sa Molotov till ett besökande 
svenskt statsråd i september 1940.
 Under ett par veckor i mars 1940 inföll 
vad som nog bör betraktas som ett åtton-
de fall – överläggningarna om ett nordiskt 
eller svensk-norsk-finländskt försvarsför-
bund. Anledningen var att svenska reger-
ingen den 12 mars, under slutskedet av de 
sovjetisk-finländska fredsförhandlingarna, 
på en fråga från Helsingfors hade sagt sig 
vara beredd att undersöka möjligheterna 
till ett försvarsförbund mellan Sverige och 
Finland, eventuellt även med norskt delta-
gande. Men Molotov inlade strax ett ryskt 
veto: förbundet syftade till finländskt re-
vanschkrig. Ändå kom det till stånd en dis-
kussion den 30-31 mars 1940 i Stockholm 
mellan de fyra socialdemokratiska partile-
darna inom ramen för partiernas samar-
betskommitté. Väinö Tanner pläderade för 
ett förbund, Nygaardsvold satt mest tyst, 
Hedtoft sa att Danmark inte kunde vara 
med på något som Tyskland ogillade, och 
Per Albin ansåg att ett försvarsförbund i 
praktiken krävde en så nära integration att 
det måste bli fråga om ett statsförbund, vil-
ket dock krävde förvissning om stöd från 
våra folk. Saken hänsköts till närmare ut-
redning. Det intressanta ligger väl i att det-
ta är det enda tillfälle då ledande företräda-
re för alla fyra ländernas regeringar ändå 
har dryftat – om också bara informellt på 
partinivå – ett förslag om nordisk militär 
solidaritet. 
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Norge 1940

Samma dag, den 31 mars, kom de första 
rapporterna till svenska UD från legationen 
i Berlin om omfattande truppsammandrag-
ningar i Stettin och Swinemünde, och en 
vecka senare inleddes den tyska ockupatio-
nen av Norge och Danmark. Kriget i Nor-
ge fram till den 8 juni blev alls icke något 
exempel på nordisk solidaritet, främst där-
för att tyskarna redan första dagen besatte 
huvudstaden och alla viktiga hamnstäder, 
men även därför att norrmännen inte hun-
nit mobilisera det lilla de hade och de allie-
rade undsättningsstyrkorna dels gjorde kri-
get till en del av stormaktskriget, dels slogs 
dåligt. Sverige hade förklarat sig neutralt re-
dan den 9 april, och även om regeringen av-
visade alla tyska krav på militärt väsentliga 
eftergifter fram till dess att de allierade för-
banden hade evakuerats och de sista norska 
styrkorna kapitulerat, så medgav den tys-
karna en del favörer som kunde ifrågasättas 
från neutralitetsrättslig synpunkt. Samtidigt 
försökte Günther i mitten av april övertyga 
britterna om att i första hand befria Trond-
heim för att de skulle kunna hjälpa oss den 
vägen om vi angreps, vilket de också hade 
gjort – om de kunnat, så som man då fortfa-
rande trodde i Stockholm och kanske även 
i London.  
 I norskt medvetande spelade en speciell 
episod länge en viktig roll. När kung Haa-
kon den 12 april med sin regering gick över 
gränsen till Sverige vid Flötningen, sex mil 
väster om Särna i nordligaste Dalarna, ring-
de Norges utrikesminister Koht från den 
svenska tullstationen till Günther, berätta-
de om de tyska flyganfallen mot bilkolon-
nen med Haakon och regeringen, och fråga-
de om kungen kunde ”ta ophold i Sverige” 
utan risk för att interneras. Svaret blev att 
han var hjärtligt välkommen men att inga 
förhandsgarantier om tillbakaresa kunde 

ges. Inför regeringen motiverade Günther 
beskedet med att trycket mot oss från Tysk-
land på internering kunde bli för starkt. 
Enligt folkrätten är ju den neutrala staten 
skyldig att internera ett krigförande lands 
combattant som kommer in på dess terri-
torium, och den ”strikta neutraliteten” var 
det argument som regeringen behövde för 
att avvisa viktiga tyska krav. Haakon hade 
stigit ut ur sin bil iförd generalsuniform och 
börjat tala med några svenska journalister, 
så någon hemlighållen Sverigevistelse kunde 
det inte bli fråga om. Episoden har sitt in-
tresse närmast därför att detta är det enda 
exemplet på att Sverige ställts inför frågan 
om mottagande av en exilregering – eller åt-
minstone statsöverhuvudet – från ett grann-
land som angripits.
 

Finland igen
Ett par veckor i slutet på april och början 
av maj 1940 inträffade möjligen ett nionde 
fall, då svenska regeringen ville börja del-
ta i försvaret av Åland, eftersom det fanns 
indikationer som försvarsstaben bedömde 
som överhängande på ett förestående tyskt 
kupp angrepp mot ögruppen. Finland öns-
kade dock inga svenska förband på Åland, 
och det svenska ”erbjudandet” gjorde där-
för att regeringen nu såg omedelbara svens-
ka försvarsintressen att bevaka gentemot 
Tyskland. 
 I juli-augusti 1940, då ett nytt sovjet-
iskt angrepp på Finland befarades, yrka-
de Günther – det är det tionde fallet – på 
att svenska regeringen skulle göra klart 
för Moskva att Sverige i så fall skulle sluta 
upp militärt på Finlands sida. Per Albin var 
emot förslaget, och när det togs upp i utri-
kesnämnden stöddes det bara av högermän-
nen och två av socialdemokraterna. Dessa 
var visserligen tunga namn: Sandler och, 
låt vara med tvekan, Östen Undén, som re-
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dan i vinterkrigets slutskede hade förordat i 
nämnden att Sverige skulle ge en ensidig mi-
litär garanti till Finland så snart freden med 
Sovjet var sluten.  
 Det elfte exemplet är sonderingarna om 
ett försvarsförbund, eller en union, mellan 
Sverige och Finland på hösten 1940. När 
samlingsregeringen den 4 november gav 
Günther klartecken till samtal med Hel-
singfors om huruvida förutsättningar fanns 
för att inleda förhandlingar, ingick det dock 
som ett villkor att både Berlin och Mosk-
va skulle sonderas och ge något slags grönt 
ljus. Det krävdes alltså att båda stormakter-
na skulle finna det bäst att avskriva Finland, 
både som bytesobjekt vid en köpslagan om 
en ny uppgörelse i godo och som en faktor 
i sin militära planering ifall det i stället lu-
tade åt krig. Alldeles omöjligt var väl inte 
detta, men det dröjde bara någon dag innan 
Mme Kollontay infann sig på UD för att på 
det bestämdaste varna för det tänkta steget, 
som i Moskva skulle uppfattas som en tysk 
intrig. Bakgrunden var givetvis att Molotov 
avsåg att vid sitt besök i Berlin någon vecka 
senare begära förnyad accept från Hitler på 
Sovjets rätt att reglera ”den finska frågan” 
på det sätt som skett i Baltikum på somma-
ren. Senare gjorde även tyskarna klart att de 
motsatte sig det tänkta förbundet.
 Det tolfte fallet är inte Finlands fortsätt-
ningskrig från juni 1941. Det svenska bi-
fallet till transiteringen av Division Engel-
brecht var en eftergift till Tyskland, även 
om Finlands regering stödde kravet. Ett an-
tal andra stödåtgärder till den tyska krigför-
ingen mot Sovjet i Östersjöområdet kunde 
visserligen också sägas underlätta Finlands 
ansträngningar att återta Karelen och ta 
kontroll över stora delar av sovjetiska Fjärr-
karelen, och ”Finlands-faktorn” spelade en 
viss roll för de svenska besluten, men de tys-
ka påtryckningarna var helt avgörande. När 
Günther i augusti 1941 inte lyckades få re-

geringen med på att ge utrustning ur kro-
nans förråd till de ca 1 000 svenska frivilliga 
som skulle till Finland, var detta ett uttryck 
för de starka betänkligheterna hos en klar 
majoritet inom samlingsregeringen inför 
Finlands ”samkrigföring” med Tyskland. 
En annan sak är att Sverige på det humani-
tära området – krigsbarnen, vård av sårade 
etc – lämnade stöd av betydelse.
 Sedan Finland vunnit avvärjningssegrar-
na vid Tienhaara och Tali-Ihantala i juni-juli 
1944 och slutit vapenstillestånd med Sovjet 
den 19 september, gjorde Sverige viktiga in-
satser dels genom att ersätta tyskarnas leve-
ranser av brödsäd och annat som behövdes 
för att hålla hungersnöden borta, dels ge-
nom ansenliga krediter som krävdes främst 
för att 1944-46 möjliggöra de krigsskade-
ståndsleveranser till Sovjet som Finland 
ålagts i vapenstilleståndet. Även till Norge 
gavs krediter, men de hade ingen säkerhets-
politisk vikt gentemot någon stormakt. Det 
finska fallet bör således betecknas som det 
tolfte, trots att det inte var fråga om någon 
”militär” solidaritet, eftersom stödet dock 
hade en måhända avgörande betydelse för 
att förebygga en kris mellan Finlands reger-
ing och den sovjetiska ”kontrollkommissi-
onen”, som med hårda medel övervakade 
Finlands uppfyllelse av alla åligganden i av-
talet om vapenstilleståndet. En sådan kris 
hade lätt kunnat eskalera till ett akut hot 
mot Finlands då begränsade självständig-
het.   

Norge igen
Det trettonde exemplet är stödet till Norge 
och Danmark 1943-45. Till en början gällde 
det utbildning av först danska, sedan ock-
så norska polistrupper i Sverige, avsedda 
att sättas in för att upprätthålla ordningen 
efter den tyska ockupationens slut. De fick 
successivt ökat antal och tyngre beväpning, 
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men svenska regeringen höll förbandens va-
pen under sin kontroll och gjorde klart att 
de inte fick lämna svenskt territorium utan 
tillåtelse. Med början i slutet på 1944 fick 
dock ca 1 000 man föras till Finnmark med 
amerikanska militärplan sedan tyskarna 
dragit sig tillbaka därifrån. Vid befrielsen 
efter den tyska kapitulationen i maj 1945 
kom polistrupperna inte att spela någon 
nämnvärd roll.    
 Norska exilregeringen förebådade den 1 
februari 1945 en kommande hemställan att 
Sverige skulle mobilisera för att skrämma 
de tyska ockupationstrupperna till kapitula-
tion. Dessa befarades kunna välja kamp till 
det yttersta även efter ett tyskt sammanbrott 
på kontinenten. Planering för mobilisering 
och angrepp gjordes i försvarsstaben med 
regeringens samtycke, och i ett extremt läge 
torde regeringen också ha varit beredd att 
verkställa interventionen. Men när den for-
mella norska démarchen kom den 12 april, 
gavs omgående ett avvisande svar. Günther 
ansåg scenariet osannolikt dels med tanke 
på vad som inhämtats om bristande strids-
lust i de tyska trupperna, dels med hänsyn 
till risken att ett hot från en småstat som 
Sverige snarare skulle verka utmanande och 
provocera motståndsvilja hos de tyska för-
banden. Han ville pröva den väg via Berna-
dotte-Schellenberg-Himmler som småning-
om visade sig ge önskat resultat. Redan i 
mars 1945 hade såväl London som Moskva 
gjort klart för UD att de inte önskade någon 
svensk intervention. Regeringen var emel-
lertid villig att åta sig internering i Sverige av 
de tyska trupperna, om detta skulle vara det 
enda sättet att förmå dem till kapitulation 
och undvika våldsamheter och ödeläggel-
se i Norge – ett ganska stort åtagande med 
tanke på att de rörde sig om minst 300 000 
man. 
 Västmakterna, som räknade med en risk 
för att tyskarna i Norge inte skulle kapitu-

lera, visade först den 30 april intresse för en 
svensk intervention, men då som ett slags 
hjälptrupper under allierat befäl åt en ex-
peditionskår som skulle överföras till Sve-
rige. Deras sändebud hemställde om stabsö-
verläggningar, samtidigt som de klargjorde 
att Sovjet skulle hållas utanför intill dess att 
överläggningarna hade avslutats. Även Nor-
ges sändebud hölls utanför, på samma sätt 
som de allierade av något skäl konsekvent 
hade underlåtit att informera exilregeringen 
om sina förberedelser för överläggningarna 
med Sverige. Günther gav regeringens po-
sitiva svar redan samma dag, den 30 april, 
måhända i förhoppningen att tyskarna i 
Norge faktiskt skulle kapitulera i enlighet 
med vad han via olika kanaler sökt förmå 
dem till. Så skedde också innan några stabs-
överläggningar med västmakterna hann in-
ledas. Norges utrikesminister Trygve Lie 
medgav senare att det gått så som förutsetts 
av svenska regeringen, som, sade han, var 
bättre informerad än London-regeringen 
om tillståndet i den tyska armén i Norge – 
egentligen ett ganska naturligt förhållande. 

Facit 1945
En vanlig riksdagsledamot som på somma-
ren 1945 funderat över världskrigets lär-
domar för Sverige sade sig förmodligen att 
alltsammans ändå slutat ganska väl, fram-
för allt för oss själva, men också för våra 
tre nordiska grannar, åtminstone i jämfö-
relse med den förödelse som gått över hu-
vuddelen av Europa. I sitt sista tal som ut-
rikesminister sade Günther att alla med oss 
jämförbara folk hade försökt föra samma 
politik som vi. ”Att Sverige lyckats med 
vad alla velat, nämligen att undgå kriget, 
ger ingen anledning till självförhävelse men 
heller inte till förebråelser. Sveriges politik 
har inte försvårat våra broderfolks frihets-
kamp eller vållat dem ökat lidande. Tvärt-
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om har vi kunnat hjälpa dem inom ramen 
för det möjliga.” Per Albin hade samma 
uppfattning, i varje fall ville han behålla 
Günther som utrikesminister när den rent 
socialdemokratiska ministären bildades i 
juli 1945, men han måste vika sig för sina 
partikolleger i samlingsregeringen. 
 Den baltiska tragedin var visserligen alla 
väl medvetna om genom de estniska flyk-
tingarna, men den förbigicks med tystnad, 
eftersom de baltiska staterna aldrig räknats 
in i den nordiska kretsen och deras öde upp-
fattades som bestämt av övermäktiga stor-
maktsintressen. Undén hade i augusti 1940 
påmint riksdagen om hur balterna på hösten 
1939 hade låtit sig luras ut på eftergifternas 
väg när de gått med på de sovjetiska militär-
baserna, men som utrikesminister i novem-
ber 1945 gjorde han helt om. Nu uppmana-
de han i riksdagen balterna att pröva vägen 
som lojala sovjetmedborgare - en realpo-
litisk cynism som är svår att förklara med 
tanke på hans opposition mot anpassning 
söderut under kriget, men antagligen be-
tecknande för en optimistisk syn på Sovjet 
som var ganska utbredd, inte bara i Sverige, 
vid denna tid.
 Störst betydelse för efterkrigstidens syn-
sätt hade sannolikt Per Albins hållning till 
vår politik under kriget under det dryga år 
som han hade kvar som statsminister och 
partiordförande efter krigsslutet. Han er-
kände aldrig offentligen för svenska folket 
att vår egen bevarade frihet hade som förut-
sättning att britterna inte gett upp 1940-41, 
och att det bara varit genom att Sovjet och 
USA dragits in i kriget som hotet från Na-
zityskland undanröjts. I stället valde han att 
hävda att ”vi har gjort vårt, vi har fört kam-
pen på vårt sätt”. Det fanns givetvis många 
röster i vår debatt om krigsårens politik som 
var starkt kritiska, men vanligt folk fann det 
nog oftast enklast att hålla sig till Per Albins 
omdöme.

Skandinavien och Baltikum

Mot den bakgrunden var det ett djärvt ini-
tiativ som Erlander tog med förslaget om ett 
skandinaviskt försvarsförbund 1948-49. Det 
bör ses som ett fjortonde fall av svensk so-
lidaritet med grannarna, eftersom det under 
åtskilliga år framåt bara skulle vara Sverige 
som hade militära resurser att stödja en för-
bundsmedlem mot hot eller angrepp. Men 
givetvis var det främst en kalkyl av Sveri-
ges egna intressen som låg till grund för det 
svenska initiativet. ”Förståelse” från väst-
makternas sida förutsattes, men från norsk 
sida krävde man långt tydligare anknytning 
till väst, och denna motsättning ledde till att 
förhandlingarna strandade.  
 De förberedelser som vi gjorde under det 
kalla kriget för operativ samverkan med 
Norge resp Danmark på vissa viktiga om-
råden (den s k DNS-planeringen), och som 
inleddes i början av 1950-talet, bör nog 
räknas som ett femtonde fall. Våra grannar 
var visserligen nu medlemmar i Nato, och 
den samverkan som förbereddes skulle väl i 
praktiken knappast ha kunnat isoleras från 
deras samverkan med västmakterna. Men 
förberedelserna avhandlades dock bara med 
grannarna. Planerna skulle träda i kraft au-
tomatiskt för det fall att båda länderna kom 
i krig mot samma part. De utarbetades gi-
vetvis med kännedom och samtycke från re-
geringen, eller i varje fall dess säkerhetspoli-
tiska ledning. När de omgärdades med den 
största sekretess var detta något som hade 
gällt i nästan lika hög grad även i ett par av 
de tidigare fall som jag berört. Men reger-
ingen fann dessutom 1959 politiska skäl att 
inför riksdagen förklara att detta slags för-
beredelser var uteslutna med hänsyn till tro-
värdigheten i vår neutralitetspolitik. Detta 
skulle möjligen kunna anföras som skäl mot 
att beteckna de fortsatta förberedelserna ef-
ter 1959 som ett exempel på nordisk solida-
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mit under ockupationens decennier. Det var 
alltså snarast fråga om en krisförebyggande 
diplomati, som också utövades i nära sam-
verkan dels med USA, dels med viktigare 
EU-stater inom ramen för den s k ad hoc-
gruppen, ledd från Stockholm.2 
 Väsentligt var givetvis att Jeltsin och Ko-
zyrev under dessa år förde samarbetspoli-
tik västerut. Riskerna i det svenska enga-
gemanget var alltså mindre än vad många 
trodde, särskilt om de vägdes mot riskerna 
för hela det nya öst-västförhållandet ifall 
rysk militär skulle sättas in mot en baltisk 
regering eller mot en rörelse i något av län-
derna som i Moskvas ögon uppträtt pro-
vocerande. Men avgörande var naturligtvis 
Sveriges eget intresse av att de baltiska sta-
ternas återupprättade självständighet blev en 
realitet. Den svenska insatsen torde ha varit 
minst lika väsentlig för att undvika en kris i 
det rysk-baltiska förhållandet som den hade 
varit i det sovjetisk-finländska fallet 1944-
46. Eftersom jag bedömt den sistnämnda 
insatsen som ett exempel på nordisk solida-
ritet, trots att den inte alls var militär, följer 
därav att det baltiska fallet blir det sextonde 
och sista på min lista. 
 Det blir det sista eftersom jag har bestämt 
mig för att ”historien” slutar med vårt EU-
inträde 1995. Vad som därefter skett under 
de gångna femton åren, dels gentemot bal-
terna, dels genom exempelvis de finländska, 
norska och svenska försvarschefernas sam-
arbetsplaner, hör till ”samtiden”. Det byg-
ger på vårt EU-medlemskap och på det i 
augusti 1994 fullbordade ryska tillbakadra-
gandet av förbanden på baltiskt territorium. 
Det är en del av dagens svenska säkerhets-
politik.  
 

Lärdomar?
Finns det då några lärdomar att hämta 
i 2010 års situation från alla dessa fall av 

ritet, eftersom en solidaritet som inte bara 
är sekret, utan också offentligen förnekad, 
kanske blir för machiavellisk för att passa in 
under beteckningen. Jag lämnar här därhän 
Sveriges kontakter och förberedelser bilate-
ralt med Storbritannien och USA.
 Sveriges baltiska politik 1991-1994, det 
sextonde fallet, innebar ett genombrott så-
tillvida att de baltiska länderna för första 
gången omfattades av överväganden om sä-
kerhetspolitiskt stöd från den svenska reger-
ingens sida. Den territoriella räckvidden för 
den nordiska solidariteten utvidgades alltså 
så att den snarare blev en ”nordeuropeisk 
småstatssolidaritet”. Några av dessa stödåt-
gärder – exempelvis villigheten att, om frå-
gan skulle uppstå, låta en baltisk exilreger-
ing etableras och verka i Sverige – hade varit 
oförenliga med en neutral hållning. Statsmi-
nister Carl Bildt gjorde vid flera tillfällen 
klart offentligen att han hade svårt att se 
hur Sverige skulle kunna inta en passiv eller 
likgiltig hållning vid ett hot mot de baltiska 
länderna, och att han anförde vår hållning 
under finska vinterkriget som ett precedens-
fall i det förflutna. 
 Men det var markeringar av politiskt 
stöd som det i praktiken var fråga om, icke 
militärt. Det var stöd till de nya staternas 
”inre säkerhet”, eller ”suveränitetsstöd”, 
som gavs av Sverige. På det militära områ-
det inga vapen, endast vissa fordon och far-
tyg samt sambandsutrustning. Den svenska 
politiken gick ut på att förmå den Ryska Fe-
derationens ledning att dra tillbaka de sista 
kvarstående f d sovjetiska förbanden från 
hela Baltikum före den 31 augusti 1994, 
d v s samma datum som gällde för Polen och 
f d DDR. Samtidigt gällde det att moderera 
de baltiska ståndpunkterna i en rad prak-
tiska frågor som gällde de ryska militärerna, 
den strategiska anläggningen i Skrunda och 
ubåtsreaktorsimulatorerna i Paldiski, dess-
utom även de ryska invandrare som kom-
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det andra skälet, som kan bemötas snab-
bast. Det är givetvis sant att Estland och 
Lettland inte är nordiska länder, men det 
är deras ambition att räknas dit, och det är 
vår ambition att underlätta de samhällsför-
ändringar som leder dit. Dessutom blev ju 
Sveriges nordiska solidaritet redan 1991 ut-
sträckt till de baltiska länderna. Framför allt 
omfattar 2009 års solidaritetsförklaringar – 
såväl Lissabonfördraget som regerings- och 
riksdagsuttalandet – alla EU-medlemmar, 
inte bara de nordiska.
 Så till det första skälet. Förändringarna 
i vårt närområde och i vår egen politik må 
vara genomgripande, men det finns svaghe-
ter i de existerande säkerhetsstrukturerna 
som vi blivit mer medvetna om på sistone 
genom tvisterna inom EU och osäkerheten 
om USA:s beredskap till fortsatta insatser 
för stabiliteten i Europa. Det finns också en-
ligt min uppfattning kvar mentaliteter och 
instinkter i svenska folket som är rotade i 
vår närhistoria och som är segare än vi kan-
ske tror. Det gäller fruktan för och antipati 
mot våra ryska och tyska stormaktsgrannar 
när de styrs av nationalistiska diktatorer el-
ler auktoritära ledare. Denna hållning för-
enas dock med åtskillig skepsis mot förslag 
om förberedelser att stödja hotade grannar 
- idag givetvis mot Putins ryska stormakt. 
Skälet är dels vanlig försiktighet, dels vaga 
minnesbilder av hur ”aktivister” i det för-
flutna förordat mer av solidaritet med utsat-
ta grannar eller med demokratierna. När re-
geringen inte har följt dem, har det gång på 
gång gått bra ändå, inte bara för oss utan på 
det hela taget även för grannarna och för de-
mokratins sak. Parallellt med denna ”själv-
gratulering” finns en latent misstro mot mo-
tiven hos stormakter i allmänhet, även dem 
som vi hoppas få stöd från, inte minst ”su-
permakten” i väst. 
 Jag kan ju inte belägga existensen av 
dessa stämningar med data från opinions-

nordisk solidaritet före 1995? Man kan an-
föra tre skäl att besvara frågan nekande el-
ler åtminstone skeptiskt. Jag ska först redo-
visa dem, sedan diskutera dem.
 Det första är att både läget i vårt närom-
råde och vår egen säkerhetspolitik har för-
ändrats så radikalt att inga paralleller med 
situationer under tiden 1845-1995 har nå-
gon relevans. Tyskland har blivit nästintill 
pacifistiskt, Ryssland starkt försvagat, och 
medlemskapen i såväl Nato som EU har 
bäddat in de baltiska länderna och Polen i 
de transatlantiska och västeuropeiska säker-
hetsstrukturerna. Sveriges och Finlands EU-
medlemskap har stöd av allt starkare folk-
majoriteter, och vårt vidsträckta samarbete 
med Nato väcker viss men ändå begränsad 
kritik. 
 Det andra skälet är att de scenarier som 
brukar tecknas när man diskuterar tänkba-
ra implikationer av 2009 års solidaritetsför-
klaringar sällan gäller våra nordiska gran-
nar – inte Norge eftersom dess friktionsyta 
mot Ryssland ligger i havsområden som är 
västmakternas bekymmer mer än vårt, och 
inte heller Finland eftersom man utgår från 
att ryssarna numera accepterat Finlands 
självständighet som en realitet och att lan-
dets ledning, med stöd inte minst av dess 
försvarsmakt, kan hantera en situation där 
Moskva skulle uppträda på annat sätt. I 
stället gäller scenarierna de baltiska länder-
na, särskilt Estland och Lettland, som dock 
inte räknas till de nordiska staterna.
 Det tredje skälet är att Ryssland inte bara 
är försvagat utan också förändrat i en sådan 
utsträckning att det är meningslöst att för-
djupa sig i scenarier som innebär rysk mili-
tär aggression mot stater i Östersjöområdet 
som är EU- och Nato-medlemmar.
 Enligt min mening har dessa tre skäl en 
avsevärd, men inte tillräcklig styrka. 
 Låt mig diskutera dem, dock inte i tur 
och ordning, eftersom jag helst börjar med 
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organisationerna, EU inifrån, Nato utifrån, 
för bistånd till våra utsatta grannar, och att 
samtidigt markera beredskap till egna insat-
ser. Ett sådant budskap skulle dock sanno-
likt stå i strid med den ljusare bild av EU 
och Nato som varje svensk regering torde 
ha många skäl att hålla fast vid. Dessutom 
skulle det kunna leda en del av den svenska 
opinionen till slutsatsen att vårt eget enga-
gemang tycks bli alltför riskabelt. 
 Den risken ökar, ifall yrkanden om öka-
de anslag till Försvarsmakten och ändrad 
försvarsstruktur förs fram med hänvisning 
inte bara till behovet av tidiga insatser i Bal-
tikum, utan också till vikten att vi garde-
rar oss mot sådana vedergällningsaktioner 
mot vårt eget territorium från den aggres-
siva maktens sida som kan bli följden av ett 
tidigt ingripande. Om å andra sidan förslag 
om anslagshöjningar till Försvarsmakten 
motiveras med den nya hotbild som skulle 
uppstå efter det att stormakten lyckats flyt-
ta fram sina militära positioner i Baltikum, 
tvingas man laborera med värstafallsscena-
rier som vore politiskt vanskliga. 
 Onekligen möter våra politiker ett dilem-
ma, när frågan om Försvarsmaktens resurs-
tilldelning och kapacitetsstruktur aktuali-
seras samtidigt som hoten mot grannstater 
diskuteras och svenska folket ska övertygas 
om en form av solidaritet som det inte alls är 
vant vid.3 En oberoende akademi ställs som 
sagt inför ett annat dilemma redan tidigare. 
Hur långt ska man gå i att visa medvetenhet 
om de ”folkpsykologiska” inrikespolitiska 
restriktionerna, när sådana kommentarer 
kan försvaga budskapet i scenarierna? Hur 
undviker man att verka naiv utan att samti-
digt verka resignerad? 

Ryssland   

Vad slutligen gäller förändringen av Ryss-
land, det tredje skälet, så finner jag det 

undersökningar eller liknande, men tycker 
mig ändå kunna utgå från att de flesta kän-
ner igen dem av egen erfarenhet. Om jag har 
rätt, måste våra politiker på något sätt söka 
hantera dem, ifall de vill förbereda opinio-
nen på en politik som går långt ifråga om 
militärt stöd vid en kris. Ett sätt vore att de 
tog debatten snart och utmanade de menta-
liteter och instinkter som jag berört, så att 
de inte hämmar Sveriges handlingskraft den 
dag en kris kan komma. Men vill och kan 
de göra det, om de vet att konkurrenterna 
står redo att utnyttja de traditionella stäm-
ningarna i väljarkåren mot dem? Det finns 
ju bekvämare sätt att gå till väga, nämligen 
att acceptera att svenska folket, sådant det 
nu är, nog kan bli villigt att göra militära in-
satser i närområdet tillsammans med andra, 
men knappast i främsta ledet, och framför 
allt inte som förtrupp. 
 Detta slags överväganden är dock ing-
enting som behöver bekymra en oberoende 
akademi vars uppgift måste vara att hän-
synslöst teckna de scenarier som den på sak-
liga grunder finner befogade, när det gäller 
framtida lägen där solidariteten med hota-
de grannar i Norden och Nordeuropa sätts 
på prov. Dock ställs även en fri akademi 
inför frågan i vilken utsträckning den bör 
visa medvetenhet om de svårigheter som 
en enskild politiker eller ett politiskt parti 
skulle ställas inför, om de – utan att låta sig 
hindras av väljartaktiska hänsyn – i positiv 
anda tog upp den debatt som Akademiens 
scenarier pekar fram mot. Låt mig ge ett par 
exempel!
 Det kan bli nödvändigt att medge att 
både EU och Nato kan visa sig vara mindre 
beslutsamma än vi räknat med som säker-
hetspolitiska aktörer till stöd för balterna i 
händelse av hot från Ryssland. Det skulle 
innebära att den uppgift som kan falla på 
oss och Finland i så fall blir än viktigare än 
förutsett - alltså uppgiften att engagera båda 
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ökar ifall ett ryskt militärt ingripande inte 
skulle omfatta hela det anfallna landets ter-
ritorium. Om jag ska ge mig in på politiskt 
okloka hypoteser så kan jag exempelvis tän-
ka mig ett scenario där det skulle ”uppstå” 
oroligheter i Narva-området, som estnisk 
polis fick ta till hårda medel för att kontrol-
lera, och där det följde en förhandsplane-
rad rysk snabbockupation av denna del av 
nordöstra Estland. Eftersom den ryska all-
mänheten under lång tid har desinformerats 
med skildringar av ”hotet” från Estland, 
skulle en sådan aktion knappast minska be-
slutsfattarens popularitet inför ett förestå-
ende ryskt val av president eller parlament. 
Kanske skulle den också leda till den åsyfta-
de förändringen i balternas hållning till sin 
mäktige granne.
 Jag är naturligtvis på det klara med att 
det främsta skyddet mot detta slags risker 
ligger i Moskvas medvetenhet om att en 
sådan aktion med stor sannolikhet skulle 
leda till betydande framflyttningar och för-
stärkningar av Natoländernas resurser till 
Baltikum. Samma invändning mötte under 
det kalla kriget de farhågor om en sovjet-
isk Finnmark grab som ibland framfördes 
i Norge. I det fallet skulle följderna ha bli-
vit dramatiska i huvuddelen av Norge, även 
om Nato inte tagit upp någon strid för att 
återta Finnmark. De militära fördelarna för 
Sovjet med kontrollen över Finnmark skulle 
därför ha blivit illusoriska. Frågan är dock 
hur långt den parallellen håller ifråga om 
Baltikum.
 När jag ansett mig ha skäl att tala utför-
ligt om möjliga hot från Ryssland, vill jag 
samtidigt tillfoga en reflexion som blivit 
mer angelägen under redigeringen av den-
na årliga redovisning sommaren 2010 än 
vid mitt referat av den i mars 2010. Vi bör 
inte försumma att notera när Moskva upp-
för sig enligt gängse normer för civiliserade 
stater i Europa även i frågor som rör dess 

mycket sannolikt att den nuvarande led-
ningens mål i ”det nära utlandet” är att få 
staterna ifråga ”hörsamma”, för att inte 
säga ”lydiga”. Det sker givetvis enklast ge-
nom ekonomisk-politiska medel såsom fö-
retagsuppköp eller korruption av partier 
och media, politiker och journalister. Här 
har ett statskapitalistiskt system goda möj-
ligheter i sårbara småstater. Men de risker 
som detta slags medel innebär är av en helt 
annan art än dem som nu är mitt ämne, och 
de måste mötas på andra sätt. Närmare mitt 
tema ligger stormaktens demonstrationer 
av sin militära makt för psykologisk påver-
kan. Den metoden är det inte särskilt svårt 
att föreställa sig. Faktisk användning av mi-
litära medel på territorier tillhörande stater 
som är medlemmar i Nato och EU är dä-
remot osannolik. Icke desto mindre anser 
jag att riskerna för en utveckling i Ryssland 
som gör det möjligt att Moskva i en framtid 
överskrider även denna gräns är tillräckligt 
stora för att böra tas på allvar. 
 Ryssland är en vulkan av oförlösta spän-
ningar. Vi kan bara hoppas att dess ledning 
vill och kan hålla dem under kontroll och 
ta beslut om de reformer som kan få dem 
att småningom klinga av utan att spilla över 
på omvärlden. Men vi bör gardera oss mot 
risken att ledningen i vissa skeden kan fin-
na det lämpligt eller nödvändigt att avleda 
spänningarna utåt mot svaga grannar. Fres-
telsen att tillfredsställa sina imperienostal-
giska instinkter genom populistiska aktio-
ner kan bli övermäktig för Kreml, särskilt i 
lägen då USA och EU har händerna fulla av 
kriser på andra håll. 
 Hur långt ledningen skulle gå blir inte 
bara beroende på dess beräkning av vad 
västmakterna kan tolerera, utan också på 
hur Moskva bedömer Rysslands handlings-
frihet i ljuset av dess väldiga inre problem 
och de latenta yttre hoten i söder och öster.4 
Allmänt gäller att risken för aggressioner 
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ropa, även när detta begränsar regimens tra-
ditionella sätt att tillvarata sina intressen, så 
bör vi notera det. Vi bör inte a priori ute-
sluta att det kan avspegla en omprövning 
av Moskvas intressen, visserligen sannolikt 
framkallad av den ekonomiska krisen, men 
därför inte nödvändigtvis kortvarig. Med-
vedevs projekt för Rysslands ”moderniser-
ing” förutsätter att landets utrikespolitik är 
tillräckligt samarbetsinriktad mot väst för 
att öppna vägen till den teknologi och de in-
vesteringar som är nödvändiga. När premi-
ärminister Vladimir Putin låter Medvedev 
driva denna kampanj, beror det förstås på 
att han själv bedömer den som lämplig, åt-
minstone för närvarande.    
 Det kommer att ta flera generationer 
innan den ryska vulkanen slocknat, och jag 
skulle tro att skeden av samarbete och kon-
frontation kommer att avlösa varandra med 
korta eller långa intervaller. Vår nu inled-
da svenska diskussion om solidaritetsför-
klaringarnas innebörd kommer kanske att 
sammanfalla med ett skede av rysk sam-
arbetsvilja vars uttryck vi i så fall inte kan 
bortse från. Det är sant att vi som vill varna 
för möjliga bakslag därmed blir hänvisade 
till en inte alldeles lätt balansgång: att på-
tala det långsiktigt riskabla men samtidigt 
erkänna det just nu lovande. Men den ba-
lansen är den enda intellektuellt hederliga, 
och för övrigt nödvändig om vi vill behålla 
trovärdigheten.        
 Med detta har jag avslutat min genom-
gång av de tre skälen att inte fästa någon vikt 
idag vid våra erfarenheter från den nordiska 
solidaritetens problematiska historia. Min 
slutsats är att dessa erfarenheter har en viss 
vikt, främst som ett inslag i nationens kol-
lektiva minne, men också som en illustration 
till de problem som skulle uppstå, ifall frå-
gan om nordisk eller nordeuropeisk solidari-
tet skulle ställas på sin spets genom en form 
av ryskt agerande som dessvärre är möjlig. 

förflutna och dess syn på sina stormaktspri-
vilegier. Det har ju inträffat nyligen ett par 
gånger, exempelvis när man efter Katyn-
olyckan i april 2010 tillät visning i den le-
dande tv-kanalen av Wajdas mästerliga film 
om vad som hände 1940 och om det trauma 
för polska folket som uppstod genom årti-
onden av lögner från kommunistregimerna 
i Moskva och Warszawa. Därmed togs ett 
litet men dock steg mot den Vergangenheits-
bewältigung som Ryssland måste genomfö-
ra innan det kan bli en jämställd part i euro-
peiskt samarbete. Ännu ett steg togs genom 
president Dmitrij Medvedevs Izvestija-inter-
vju den 7 maj om Rysslands mörka sovjetis-
ka förflutna och dess effekter på attityderna 
än idag inom det ryska folket. Estlands pre-
sident Ilves gav omgående intervjun betyget 
”quite a European approach to issues”.5

 Men ännu mer tänker jag på uppgörelsen 
med Norge i maj 2010 om delningen av det 
omstridda området i Barents hav. Ratifika-
tionen återstår, och det finns delfrågor som 
ännu är öppna. Säkert fanns det goda eko-
nomiska skäl för Moskva att sluta överens-
kommelsen. Men när man nu i princip gått 
med på att slå fast gränsen genom en jäm-
lik fördelning, innebär det ändå att man av-
står från den möjlighet till press på Norge, 
exempelvis i de öppna frågorna kring Sval-
bard och dess kontinentalsockel, som man 
dittills behållit genom den oavgjorda grän-
sen i ett område med stark rysk marin över-
lägsenhet gentemot grannen. 
 Till skillnad från en rad andra goodwill-
gester rör det sig i dessa båda fall om inte 
oväsentliga ting. Det kan förstås hända att 
det bara är fråga om tillfälliga taktiska av-
brott i en nyimperialistisk utveckling. Vi bör 
undvika att falla i farstun för sådan mode-
ration som egentligen är självklar bara där-
för att det är ryssarna som iakttar den. Men 
när Ryssland visar tecken på beredskap att 
verkligen följa de normer som gäller i Eu-
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Den åberopade artikeln anger att ”beslut 
enligt detta kapitel ska fattas av Europeiska 
rådet med enhällighet”.
 I avsnittet om den gemensamma säker-
hets- och försvarspolitiken förklaras i arti-
kel 42.7: 

Om en medlemsstat skulle utsättas för 
ett väpnat angrepp på sitt territorium, är 
de övriga medlemsstaterna skyldiga att 
ge den medlemsstaten stöd och bistånd 
med alla till buds stående medel i enlig-
het med artikel 51 i Förenta nationernas 
stadga. Detta ska inte påverka den sär-
skilda karaktären hos vissa medlemssta-
ters säkerhets- och försvarspolitik.
 Åtagandena och samarbetet på detta 
område ska vara förenliga med åtagan-
dena inom Nordatlantiska fördragsor-
ganisationen, som för de medlemsstater 
som är medlemmar i denna också i fort-
sättningen ska utgöra grunden för deras 
kollektiva försvar och den instans som 
genomför det.

Den sista meningen är alltså tillämplig bl a 
på de baltiska länderna. Den näst sista får 
antas syfta på de stater som betecknar sig 
som ”militärt alliansfria” eller som ”neu-
trala”. 
 Solidaritetsklausulen i artikel 222 gäl-
ler däremot samtliga unionens medlems-
stater. Den besynnerliga termen ”katastrof 
som orsakas av människor” skulle lätt kun-
na uppfattas så att den även innefattar ett 
väpnat angrepp på en medlemsstats territo-
rium, särskilt som det talas om de ”militära 
resurser” som andra medlemsstater i så fall 
ska tillhandahålla. Men EU-experterna fö-
refaller ense om att så inte är fallet, utan att 
formuleringen syftar på exempelvis en olje-
tankerkollision, där även militära resurser 
kan behöva sättas in för att begränsa ska-
dorna. För att få full klarhet om tolkningen 
måste vi uppenbarligen invänta det rådsbe-
slut med ”närmare bestämmelser” om so-

Solidaritetstexterna

Låt mig nu gå över till de givna utgångs-
punkterna för den diskussion som jag alltså 
anser behövlig, det vill säga solidaritetsför-
klaringarna, deras exakta lydelse och deras 
innebörd.
 Den artikel 222 i Lissabonfördraget som 
rubriceras ”Solidaritetsklausul” lyder i de 
delar som förefaller närma sig frågan om 
militärt stöd mot väpnat angrepp på en an-
nan medlemsstat: 

1.  Unionen och dess medlemsstater ska 
handla gemensamt i en anda av solida-
ritet om en medlemsstat utsätts för en 
terroristattack eller drabbas av en na-
turkatastrof eller en katastrof som or-
sakas av människor. Unionen ska mo-
bilisera alla instrument som står till 
dess förfogande, även de militära resur-
ser som medlemsstaterna tillhandahål-
ler, för att … b) bistå en medlemsstat 
på dess territorium på begäran av dess 
politiska myndigheter vid en naturka-
tastrof eller katastrof som orsakas av 
människor. 

2.  Om en medlemsstat utsätts för en ter-
roristattack eller drabbas av en natur-
katastrof eller en katastrof som orsakas 
av människor, ska de andra medlems-
staterna lämna bistånd på begäran av 
den drabbade medlemsstatens politis-
ka myndigheter. Medlemsstaterna ska 
i detta syfte samordna sina åtgärder 
inom rådet. 

3.  Närmare bestämmelser för hur unio-
nen ska genomföra denna solidaritets-
klausul ska anges i ett beslut som an-
tas av rådet på gemensamt förslag av 
kommissionen och unionens höga re-
presentant för utrikes frågor och sä-
kerhetspolitik. Om detta beslut har för-
svarsmässiga konsekvenser, ska rådet 
besluta i enlighet med artikel 31.1 i för-
draget om Europeiska unionen.
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ett annat medlemsland eller nordiskt land. 
Vi förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas. Sverige 
bör därför kunna såväl ge som ta emot 
militärt stöd.

Förklaringen utsträcker alltså solidariteten 
till att även gälla de båda nordiska länder 
som inte är med i EU. Finland, som gjort 
sin inhemska ”översättning” av Lissabon-
fördragets klausuler i en säkerhetspolitisk 
redogörelse från regeringen till riksdagen 
2009, har inte företagit någon motsvarande 
utvidgning.7  

Innebörden?
Vad beträffar den svenska texten ska först 
noteras att när solidaritetsförklaringen sä-
ger att Sverige bör ”kunna såväl ge som ta 
emot militärt stöd”, så lär oss vår närhisto-
ria att ”militärt stöd” kan ta sig många for-
mer som inte inbegriper att svenska regul-
jära förband sätts in på utländsk mark. 
 Vi vet också att det inte finns någon au-
tomatisk korrespondens mellan vår egen 
villighet att ge ett angripet grannland stöd 
och stormakters villighet att ge oss stöd 
om vi blir anfallna. Vi gav inte norrmän-
nen något militärt stöd i april 1940, men 
västmakterna hade ändå gjort vad de kun-
nat för att ge oss stöd om tyskarnas aktion 
utvidgats mot oss. Solidaritetsförklaringen 
kan visserligen ge intrycket att vi utgår från 
att den korrespondens jag nämnt faktiskt 
föreligger. Förklaringen säger ju att Sverige 
inte kommer att förhålla sig passivt vid ett 
angrepp mot ett annat EU-land eller nord-
iskt land och att vi förväntar oss att dessa 
länder agerar ”på samma sätt” om Sverige 
drabbas. Med den formuleringen låter vi 
förstå att vi inte räknar med större stöd än 
vad vi själva gett. Samtidigt vet vi att även 
om vi gett ett mindre stöd än vi hade kun-
nat till ett angripet baltiskt land, så kommer 

lidaritetsklausulens genomförande som för-
utskickas under den tredje punkten i artikel 
222. Det beslutet, som anses kunna kom-
ma inom en ganska nära framtid, ska en-
ligt samma punkt 3 fattas med enhällighet 
om det har ”försvarsmässiga konsekvenser” 
(”defence implications”). En omisstänksam 
läsare skulle kunna tro att de orden måste 
syfta på försvar av en angripen medlems-
stat, men återigen anser EU-expertisen att 
det inte förhåller sig så.6    

 Det vore lätt att fördjupa sig än mer i de 
oklarheter som döljer sig i ett flertal ordval 
i artiklarna 222 och 42.7 och som motvil-
liga medlemsstater skulle kunna använda 
för att fördröja eller förhindra ett verksamt 
ingripande. Jag avundas inte den politiker 
eller tjänsteman i Sverige som i en debatt 
med en traditionalist ska övertyga en undr-
ande publ ik om den närmare innebörden i 
det som ändå är kärnan i fördragets artik-
lar, alltså den ”anda av solidaritet” som ska 
prägla medlemsstaternas handlande.    
 Mot denna bakgrund är jag benägen att 
ge större praktisk politisk betydelse åt den 
av riksdagen godtagna texten som i huvud-
sak utformats av försvarsberedningen och 
som alltså accepterats av alla stora partier 
i riksdagen. Den förklaringen är visserligen 
ingalunda som Lissabon någon folkrättsligt 
bindande fördragstext, utan en politisk av-
siktsförklaring. Men i en svensk inrikespo-
litisk kontext får den ändå, vill jag hävda, 
en större tyngd genom att den tecknar ett 
nordeuropeiskt scenario för en av oss själva 
formulerad förklaring:

Regeringen står bakom den av Försvars-
beredningen deklarerade solidaritetsför-
klaringen som omfattar EU-medlemmar 
samt Norge och Island. Det går inte att se 
militära konflikter i vårt närområde som 
skulle påverka endast ett land. Sverige 
kommer inte att förhålla sig passivt om en 
katastrof eller ett angrepp skulle drabba 
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Tyskland bli en tung aktör. Vi vet att Tysk-
land lider av ett Rysslandskomplex, som dels 
beror på välmotiverade skuld- och tacksam-
hetskänslor (de förra för 1941-45, de se-
nare för 1989-94), dels på en intermittent 
och för oss sinister tradition av samarbete 
på andras bekostnad sedan tvåhundrafem-
tio år. Många tyskar är emellertid medvetna 
om sitt lands medansvar för den första sov-
jetiska ockupationen av Baltikum 1940-41 
och fulla ansvar för det brutala tyska rege-
mentet där 1941-44. 
 Viktigare än dessa stämningar är säker-
ligen ett annat förhållande som jag åtmins-
tone för egen del tyckte mig iaktta redan 
1991-94, och som jag tror förstärktes efter 
skiftet Kohl-Schröder. Tyskarna har svårt 
att se motsättningen mellan å ena sidan sin 
egen snåla hållning mot sina efterkrigstida 
invandrare, å andra sidan sin benägenhet 
att kritisera esternas och letternas mer ge-
nerösa hållning mot deras efterkrigstida 
invandrare. Frågar man tyska företrädare 
om det inte exempelvis är betydligt besvär-
ligare för en turkisk invandrare att få tyskt 
medborgarskap än för en rysk att få est-
niskt eller lettiskt, får man inget (eller möj-
ligen något formaljuridiskt) svar. Tyskarna 
bedömer småstater som gränsar till Ryss-
land med andra mått än sig själva, fast de 
förstås inte medger det och kanske inte hel-
ler begriper det. På samma sätt bedömer de 
turkar annorlunda än ryssar, fastän deras 
turkar har kommit som anspråkslösa arbe-
tare, balternas ryssar som en följd av sovje-
tisk ockupation.  
 För Sveriges del kan man notera ett an-
nat slags besynnerlighet. Vår egen generösa 
politik mot våra ickenordiska invandrare 
under senare decennier tycks leda till be-
tänkligheter hos många mot den i det per-
spektivet snåla estniska och lettiska håll-
ningen till sina ickenordiska, d v s ryska, 
invandrare under ockupationstiden. Mitt 

detta förhållande att spela ringa eller ingen 
roll när stormakterna i Nato/EU överväger 
sin reaktion om angreppet skulle utvidgas 
till att gälla Sverige. Så blir i alla händelser 
fallet så länge vi inte varit flagrant ohjälp-
samma i överläggningar med andra länder 
om stöd till balterna. Skälet är givetvis att 
Sveriges politiska och strategiska vikt från 
deras synpunkt är långt större än Estlands 
eller Lettlands. 
 Ett annat sätt att uttrycka samma sak är 
att hävda, att medan en full rysk militär kon-
troll över Estland och Lettland skulle inne-
bära en mycket påtaglig försämring av läget 
(i betydelsen incidentrisker och reducerade 
försvarsmöjligheter mot Ryssland) för Fin-
land och Sverige, så skulle det rimligen ha 
långt mindre betydelse för exempelvis Tysk-
land. (Kanske också för Polen – för Wars-
zawa är väl bara Litauen av verklig vikt?) I 
ett vidare säkerhetspolitiskt perspektiv skul-
le det naturligtvis vara ett grundskott mot 
trovärdigheten hos Nato och dess artikel 
5, med djupgående återverkningar på alla 
medlemsstater, om Estland och Lettland till-
läts komma under rysk militär kontroll utan 
att ha fått effektivt bistånd. Det är ju den 
effekten, och dess förutsebara följder för 
USA:s och de andra Nato-stormakternas re-
aktion, som är det främsta skyddet för Est-
land och Lettland mot rysk militär aggres-
sion. Men jag befarar att det går att tänka 
sig scenarier då aggressionen genomförs så 
skickligt, samtidigt som USA är så hårt en-
gagerat i andra riktningar, att västmakterna 
skulle finna skäl för att undvika en militär 
konfrontation med Ryssland i Baltikum. Så 
kan bli fallet i synnerhet om aggressionen 
ifråga varit partiell och inte följt Georgien-
modellen med straffexpeditioner långt in i 
det angripna landets centrala delar.     
 Även om USA:s reaktion naturligtvis 
blir den avgörande faktorn vid ett kris- el-
ler krigsscenario för Baltikum, skulle även 
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valde att kalla ”Björn von Sydow-linjen”, 
alltså det suveränitetsstöd till balterna som 
gavs under Göran Perssons tid som statsmi-
nister och von Sydows som försvarsminister 
1997-2002. Det stödet gick mycket längre 
på den militära sidan än vad som hade va-
rit möjligt 1991-94 och hör som jag redan 
sagt till vår samtida säkerhetspolitik, inte till 
”historien” så som jag definierat den. Det 
hindrar inte att det skulle vara nyttigt med 
en sammanfattande beskrivning och ana-
lys av vad som hittills uträttats. Jag tänker 
bland annat på de omfattande leveranserna 
av materiel ur våra avvecklade infanteri-, 
luftvärns- och andra förband. 
 Utrikesministern gjorde klart att den 
svenska linjen är att stödja de baltiska län-
derna när det gäller deras möjligheter att 
värna sin egen säkerhet. Han angav där-
med en politisk viljeinriktning som kan sä-
gas göra det mer sannolikt att Sverige skulle 
spela en aktiv roll inom en vidare interna-
tionell understödsoperation till balterna vid 
en rysk militär aggression eller otillbörlig 
press. Jag citerar direkt ur riksdagsproto-
kollet hans uttalande om läget vid ett an-
grepp eller en katastrof som drabbat ett an-
nat EU-land eller nordiskt land:

Hur vi gemensamt skulle agera i en så-
dan situation beror på hur situationen då 
såg ut. Det tror jag är varken möjligt eller 
lämpligt att avgöra eller söka reglera eller 
begränsa idag. Den konkreta situationen 
kommer att vara avgörande för vad som 
inträffar i den situationen. Att det skulle 
börja med politiska konsultationer som 
syftar till gemensamt agerande är något 
av en självklarhet. Det ligger också i de 
fördragsmässiga skyldigheter som Sveri-
ge  har, även om verkställigheten i de allra 
flesta fall därefter skulle handla om själv-
ständiga nationella beslut. Jag förutsät-
ter – jag hoppas – att en framtida svensk 
regering i en sådan situation som jag inte 
hoppas ska uppkomma ska ha en sådan 

intryck både från 1991-94 och de femton 
åren därefter är att dessa betänkligheter 
grundas dels på tanklös okunnighet om en 
rad fundamentala skillnader, dels på den 
vanliga svenska bristen på förståelse för de 
historiska trauman som drabbat grannfol-
ken. Denna empatibrist gäller särskilt bal-
terna, trots att deras erfarenheter är fyrtio-
fem år mer närliggande än våra nordiska 
grannars. Realpolitiska hänsyn till Mosk-
va spelar mindre roll för de svenska atti-
tyderna, tror jag, åtminstone är det sällan 
som de åberopas. I scenarier där förspelet 
till en rysk militär intervention skulle vara 
påstådda övergrepp mot ryssar i Estland el-
ler Lettland, särskilt sådana som tagit ryskt 
medborgarskap, bör man räkna med en viss 
mottaglighet i svensk opinion för synpunk-
ten att balterna har sig själva att skylla. Det 
gäller vare sig detta är det egentliga skälet 
eller en förevändning för att motsätta sig 
svenskt deltagande i en stödoperation som 
i praktiken skulle ledas av USA och Nato. 
 Samtidigt finns det ett starkt folkligt en-
gagemang för de baltiska länderna ända 
sedan 1989-91, även om det kanske för-
svagats genom senare års negativt vinkla-
de rapportering i svenska media. Regering-
ens bedömning av engagemangets styrka 
blir en av de faktorer som skulle komma 
att vägas in i en framtid vid dess ställnings-
tagande till Sveriges roll redan i förspelet 
till en eventuell rysk-baltisk kris. Scenarier 
som tecknar en rad tänkbara krisförlopp är 
inte bara nyttiga utan oumbärliga för att 
höja medvetandet om de situationer som 
Sverige kan ställas inför.
 

Om krisen kommer
Därvid finns det skäl att observera ett par 
interpellationsdebatter i riksdagen den 16 
mars och den 6 april i år. Utrikesminister 
Bildt påminde då med gillande om vad han 
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militära insatser som medlemsstaterna kan 
ställa upp med. Det gäller även de bidrag 
som kan lämnas av vissa av EU:s medlems-
stater med ”särskild karaktär” på sin säker-
hets- och försvarspolitik, d v s i det baltiska 
fallet Sverige och Finland, såväl ifråga om 
tillstånd till basering och luftrumsutnytt-
jande som ifråga om egna aktiva insatser. 
Eftersom en regeringsledamot naturligtvis 
inte kan diskutera dessa ting offentligen, är 
det desto nyttigare om fristående bedömare 
tecknar scenarier om dem.
 Under interpellationsdebatten den 16 
mars påminde utrikesministern om Stolten-
berg-rapporten från februari 2009, som till-
kommit på de nordiska utrikesministrarnas 
uppdrag. Han nämnde att det i den ingår 

en lång rad övningsinslag och annat där 
vi på ett helt annat sätt än tidigare utby-
ter sjölägesinformation och luftlägesinfor-
mation. 

Han nämnde däremot inte Stoltenbergs 
förslag att de nordiska regeringarna ska ut-
färda en ömsesidig förklaring där de

på en forpliktende måte klargör hvordan 
de vil reagere dersom et nordisk land blir 
utsatt for et ytre angrep eller for otilbör-
lig press. 

 
Stoltenberg ser denna tanke som en konse-
kvens av sina olika samarbetsförslag på för-
svarsområdet. Det kan hända, säger Stolten-
berg, att man når en punkt där ett eller flera 
länder specialiserar sig på vissa uppgifter 
och får olika men kompletterande roller. Då 
minskar försvarsförmågan för det enskilda 
landet om man ser det isolerat, samtidigt 
som förmågan ökar för länderna samman-
lagt och man får betydande rationaliserings-
vinster och förbättrad försvarsekonomi. 
Men om de nordiska länderna ska vara mi-
litärt beroende av varandra, måste de, fort-

styrka i det europeiska samarbetet att vi 
påtagligt kan påverka dessa konsultatio-
ner. 

Ingen av regeringens kritiker i interpella-
tionsdebatten gjorde gällande att solidari-
tetsförklaringen och det svenska suveräni-
tetsstödet skulle ha lett till förväntningar i 
Baltikum som kommer att svikas i ett skarpt 
läge. Våra erfarenheter de 150 åren efter 
1845 lär oss visserligen att grannländerna 
ibland övertolkar – eller av taktiska skäl låt-
sas övertolka – vad som sagts och gjorts av 
svenska regeringar i fredstid, och framför 
allt lägger överdriven vikt vid vad som sagts 
och gjorts av aktörer utan politiskt mandat. 
Grannländernas regeringar frestas också att 
gentemot sina egna folk blåsa upp det stöd 
som ställts i utsikt i Sverige, dels för att höja 
motståndsviljan, dels kanske också för att 
ha någon att skylla på om det går illa. Men 
mitt intryck är att dagens ledare i de baltis-
ka länderna är lika illusionsfria som de all-
tid har varit och ägnar mer uppmärksamhet 
åt att söka tyda tecknen i Washington, Brys-
sel och Berlin än i Stockholm. Därmed inte 
sagt att Sveriges hållning inte skulle kunna 
bli av stor, kanske rentav avgörande bety-
delse i vissa scenarier.  
 Utrikesministern gick inte in på frågan 
hur de politiska konsultationer inom EU 
som han förutskickade skulle komma att 
samordnas med motsvarande samråd inom 
Nato. För de EU-länder som är Natomed-
lemmar är det ju Nato som enligt artikel 
42.7 är grunden för deras kollektiva försvar 
mot ett väpnat angrepp på deras territorier. 
Således får man anta att de baltiska Nato-
medlemmarna, om de utsätts för hot, kom-
mer att påfordra samråd inom Nato samti-
digt med, eller före, konsultationerna inom 
EU. Även Nato har ju en konsultationsar-
tikel 4 som kan aktiveras innan artikel 5 
blivit aktuell. Och det är Nato som har ka-
paciteten att besluta om och samordna de 
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es to cooperate in meeting the challenges in 
the area of foreign and security policy in the 
spirit of solidarity”. Ministrarna noterar att 
en del av Stoltenbergs förslag ”lend themsel-
ves to more immediate consideration while 
others will have to be reviewed in a longer 
term perspective”. Till den senare gruppen 
hör uppenbarligen solidaritetsförklaringen. 
Det kan inte överraska med tanke på att 
en liknande idé, som kom upp redan un-
der 1948 års förhandlingar om ett skandi-
naviskt försvarsförbund, snabbt föll under 
bordet av samma skäl.8    
 Om jag därmed avslutat granskningen av 
de tre solidaritetsförklaringarna, återstår det 
att summera resultatet. Varken Lissabonför-
draget eller det svenska regerings- och riks-
dagsuttalandet är otvetydigt förpliktande 
annat än ifråga om ett visst minimum av 
åtgärder. Båda uttrycker ett moraliskt åta-
gande, vars utsträckning är odefinierad och 
vars kraft främst torde bli beroende av två 
faktorer. Dels vilka militära resurser som vi 
disponerar över och vilka förberedelser vi 
gjort för att använda dem i vårt närområde, 
ett ämne som jag här medvetet avstått från 
att beröra.9 Dels på en beräkning av kostna-
den för framtiden i att svika om andra ställt 
upp. Den beräkningen faller på den regering 
som bär ansvaret när en eventuell kris in-
träffar. 
 Samma formella oklarhet återfinns i och 
för sig i 1949 års Atlantpaktsfördrag och 
dess artikel 5. Under det kalla kriget fick ar-
tikel 5 sin fulla trovärdighet först genom de 
förändringar som inträdde i samband med 
Koreakriget – kommandostrukturen, den 
militära integrationen i övrigt och de kon-
tinuerliga övningarna inför ett hot som alla 
uppfattade som entydigt, gemensamt och 
bestående. I dag är läget ett helt annat. Nato 
har nu under rätt många år främst ägnat sig 
åt andra uppgifter än att förbereda medlem-
marnas territorialförsvar. Vad den nya Stra-

sätter Stoltenberg, kunna lita på att de får 
tillgång till nödvändiga militära medel hos 
samarbetsparten om de behöver försvara 
sig. En nordisk solidaritetsförklar ing av den 
innebörd som han skisserar skulle möjliggö-
ra långt närmare samarbete än idag, fram-
håller Stoltenberg. 
 Det dussintal konkreta förslag om militärt 
samarbete som Stoltenberg föreslår knyter 
an till de förslag som de norska och svenska 
överbefälhavarna tidigare lagt fram. För en 
lekman på området verkar de vettiga, kon-
struktiva och uppenbart rationella från eko-
nomisk synpunkt, låt vara att de naturligtvis 
kommer att stöta på starka hinder från dem 
som skulle bli bortrationaliserade. Den soli-
daritetsförklaring som Stoltenberg skisserar 
med de få ord som jag ovan återgett skulle, 
beroende på slutlig formulering, ha förde-
len att åtminstone delvis utsträcka Natos 
skyddsnät från Norge och Danmark österut 
över Sverige och Finland. Samtidigt skulle 
det ske under en politiskt attraktiv nordisk 
etikett som reducerar oron hos många i Sve-
rige och Finland så snart Nato nämns i sam-
band med territorialförsvar och säkerhets-
förpliktelser. 
 Frågan är dock om inte detta vore ett rep-
trick som snabbt skulle misstänkliggöras av 
opponenter i Norden och av Moskva, sam-
tidigt som det skulle möta starka betänklig-
heter inom Nato från de medlemsstater som 
skulle kunna dras in i försvaret av två länder 
som inte själva tagit på sig motsvarande för-
pliktelser mot dem. Bör inte tystnaden i den 
offentliga debatten om Stoltenbergs solida-
ritetsförklaring tolkas så, att alla insatta har 
förstått dessa svagheter? Hittills har inget 
av de fem länderna klargjort sin hållning till 
hans förslag om förklar ingen. På samnor-
disk nivå har det däremot gjorts ett uttalan-
de i deklarationen från det nordiska utrikes-
ministermötet i Reykjavik i juni 2009. Där 
sägs att ”it is natural for the Nordic countri-
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Vad som för närvarande förekommer inom 
Nato ifråga om stabsplanering och övnings-
förberedelser för Baltikums del vet vi emel-
lertid inte, ej heller vad som kan förekomma 
separat på amerikansk sida, slutligen ej hel-
ler vad man i Moskva tror förekommer. 
 Det är inte särskilt tilltalande att behöva 
avsluta en diskussion om solidaritetsförklar-
ingar i EU-fördrag och i svenska regerings- 
och riksdagsdokument med att konstatera, 
att avgörandena om vad som ska ske i form 
av militära insatser i en konkret situation 
kommer att ligga i händerna på Nato. Och 
där är ju Sverige inte medlem. Men det kan 
väl förändras?    

Författaren är professor, ambassadör och 
ledamot av KKrVA.

tegic Concept som Nato förebådat kom-
mer att ge för anvisningar torde vi snart 
få se. I rapporten i maj 2010 från den ex-
pertgrupp som generalsekreteraren tillsatt 
för att förbereda marken finns emellertid 
flera marker ingar av Natos ursprungliga 
uppgift. Under rubriken Moving Toward 
NATO 2020 tas artikel 5 upp som första 
punkt:

To remain credible, this pledge to shield 
member states from armed aggression 
must be backed up not only by basic mi-
litary capabilities but also by the contin-
gency planning, focused exercises, force 
readiness, and sound logistics to preserve 
the confidence of Allies while minimizing 
the likelihood of miscalculation on the 
part of potential adversaries.
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testaktioner från de ryska invandrargrupperna i 
Estland och Lettland.

6.  En mycket nyttig analys återfinns i Myrdal, Sara 
och Rhinard, Mark: The European Unions’s 
Solidarity Clause: Empty Letter or Effective 
Tool?, Draft 7 June 2010, to be published as an 
UI Occasional Paper, Utrikespolitiska Institutet. 
Där diskuteras artikel 222 utförligt med sikte 
på – utöver terroristangrepp - exempelvis ”ash-
clouds, pandemics, explosions or cross-border 
infrastructures failures”, men även ”troops for 
crowd control”. Studien drar ändå en skarp 
gräns mot art. 42.7 och betecknar artikel 222 
som ”an alternative way of showing solida-
rity, in contrast to that required by the mutual 
defence clause”. 

7. ”Finland bistår övriga medlemsländer i enlighet 
med biståndsskyldigheten och förväntar sig att 
de övriga medlemsländerna agerar på samma 
sätt. Finland anser att en biståndsskyldighet 
som även omfattar militära medel är ett åta-
gande som faller sig naturligt i ett sådant nära 
förbund som unionen utgör. Det är klart att den 
starka samhörigheten i unionen också återspeg-
lar sig på den militära verksamheten och på 
beredskapen att försvara andra medlemsländer 
med alla till buds stående medel. Den ömsesi-
diga biståndsskyldigheten är en skyldighet som 
direkt binder medlemsstaterna och ibruktagan-
det av den kräver inget beslut på unionsnivå. 
Varje medlemsstat fattar ett eget beslut om 
att ge bistånd och formerna för det.” – Nato-
medlemmen Danmark har som bekant fått EU:s 
medgivande att stå utanför unionens gemen-
samma säkerhets- och försvarspolitik.   

8.  Chefen för Northern Department i Foreign Offi-
ce, Robert Hankey, framförde i november 1948 
tanken att Danmark, Norge och Sverige skulle 
ingå ett försvarsförbund samtidigt som enbart 
Danmark och Norge gick med i Atlantpakten. 
Den gången var motivet i Foreign Office att få 
Sveriges militära resurser engagerade i försvaret 
av Skandinavien. Men den norska utrikes-
ledningen förkastade idén redan vid Hankeys 
första sondering, eftersom den skulle ge Sverige 
Atlantpaktens trygghet utan att – på samma 
sätt som för Norges del – kräva dess solidaritet i 
händelse av en militär konflikt som inte berörde 
skandinaviskt territorium. Av samma skäl skulle 
säkerligen även de övriga västeuropeiska kandi-
daterna till medlemskap ha motsatt sig förslaget 
om det kommit till deras kännedom. 

9.  En utförlig diskussion förs i Wiktorin, Johan 
och Neretnieks, Karlis:”På slak lina? Att förbe-
reda oss för konflikter i närområdet”, bihäfte 
till KKrVAHT 2. häftet 2010 s 26.

Noter

1.  Det tidigaste belägg jag känner till är Rickard 
Sandlers anförande i mars 1937, då han påpe-
kade ”vad en obetingad svensk neutralitet för 
alla omständigheter betyder för nordisk solida-
ritet”. Fortsättningsvis talade Sandler dock om 
nordisk ”sammanhållning”.

2.  Det baltiska fallet är unikt såtillvida att det 
redan drygt ett decennium efteråt blev skildrat 
och analyserat i två omfattande och vetenskap-
ligt dokumenterade framställningar (2004 och 
2006) av en av de huvudagerande, sedermera 
ambassadören Lars Fredén, som 1990-91 
hade merparten av sin verksamhet vid avdel-
ningskontoret i Riga under generalkonsulatet i 
Leningrad och 1992-94 var statsminister Bildts 
närmaste medarbetare i de baltiska frågorna 
Fredén, Lars: Förvandlingar: Baltikums frigö-
relse och svensk diplomati 1989-1991, Atlantis, 
Stockholm 2004 samt Återkomster: Svensk 
säkerhetspolitik och de baltiska ländernas första 
år i självständighet 1991-1994, Atlantis, Stock-
holm 2006.

3.  Ett liknande dilemma mötte under det ovan 
beskrivna femte fallet av nordisk solidaritet 
i det förflutna. 1930 års försvarskommission 
sökte lösa problemet i 1935 års betänkande 
genom en lapidariskt undvikande formulering. 
Den möjligheten torde inte stå till buds i dagens 
svenska samhälle.

4.  Dessa två begränsningar har jag inte möjlighet 
att här diskutera närmare, trots att särskilt den 
förstnämnda rimligen bör spela en avgörande 
roll för varje rysk statsledning som agerar ratio-
nellt enligt våra föreställningar. Ryssland kan ju 
inte bli en stormakt i den moderna världen utan 
att först ha kommit till rätta med de enorma 
bristerna i landets infrastruktur. En av dessa 
brister, som inte brukar förekomma på listorna 
över försummade samhällsfunktioner, har vi på-
mints om sommaren 2010, när brandförsvarets 
under lång tid nonchalerade behov av underhåll 
avslöjades under de förödande bränderna i 
stora delar av Ryssland. Man får anta att den 
styrande eliten blivit obehagligt berörd av de 
skador som Rysslands prestige tillfogats genom 
myndigheternas vanmakt, och förhoppningsvis 
också blivit mer medveten om de uppgifter som 
borde sättas främst när landets stormaktsställ-
ning ska återupprättas.  

5.  Man skulle också kunna peka på det faktum 
att den ryska regeringen såvitt man kan se har 
avstått från att utnyttja den ekonomiska krisen 
sedan 2008 till att uppmuntra särskilda pro-


