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Abstract
The aim of this thesis is to describe and analyse the Swedish policy towards the Korean Conflict 
1947–1953. “Swedish policy” means primarily the Swedish Government’s policy, but also the action 
taken by the Swedish Ministry for Foreign Affairs and the Swedish Defence Staff. 

When the Un treated the issue of Korea in the years before the outbreak of the Korean War in 
June 1950 the Swedish government abstained from voting for reasons of principle or legality, namely 
that the Korean issue belonged to the peace regulations after the Second World War, in which Swe-
den, as an ex-neutral state, considered that it should not participate.

During the Korean War 1950–1953 the Swedish government almost consistently and in many diffe-
rent ways supported the Us-led coalition in defence of South Korea. Although never officially mentio-
ned, this support was given with considerable uneasiness. This uneasiness stemmed not only from fears 
that the neutrality policy would be compromised in the eyes of the Soviet Union but also from fears of 
what the reaction would be like in Sweden. The fear concerned two things: that the public support for 
Sweden joining the Western alliance would be strengthened, and that there would be negative reactions 
among their own crack units, who were regarded as neutrality supporters. Certain elements in the po-
licy adopted by the Government have been judged as attempts to try to counteract this. 

Due to its status as non-aligned country without combat troops in Korea Sweden was given a 
number of assignments of a mediating and bridging nature during the Korean War. The Swedish 
government had worries that some of those assignments would be expensive and difficult to carry 
out. But Sweden had an obvious interest in putting an end to the war and the government also re-
alized that the fact that Sweden was given such missions could be used to justify the Swedish poli-
cy of neutrality. 

The Korean War broke out quickly and surprisingly and was initially mobile and fluctuating with 
several dramatic changes in the successes in the field. Throughout the war, also when the warfare had 
become more static and the armistice negotiations had started, there was a latent threat of escalation 
towards a major war between East and West. The Swedish foreign and security policy experts in the Mi-
nistry for Foreign Affairs and the Defence Staff could not predict the outbreak of the Korean War and 
all the dramatic shifts, but they had an accurate basic attitude concerning the two superpowers’ desire 
to avoid a world war and restrict the Korean War to Korea.

Keywords: The Korean War, the Swedish policy towards the Korean War, the Swedish Government, 
the Swedish Ministry for Foreign Affairs, the Swedish Defence Staff, Swedish foreign policy, Swe-
dish Policy of Neutrality. 

••



iii

Förord
När nu avhandlingen äntligen är klar vill jag tacka följande personer: 

Mina handledare professorerna Tom Ericsson och Kent Zetterberg, den 
förre vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet och den 
senare vid Försvarshögskolan.

Mina goda vänner och före detta doktorandkollegor Martin Hårdstedt och 
Stefan Dalin, varav den senare har läst mitt avhandlingsmanus och kommit 
med värdefulla påpekanden. 

Jörg Linder och Sune Åkerman, den förre min handledare och den sena-
re professor och forskarutbildningsansvarig under början av min forskarut-
bildning. 

Vår institutionssekreterare Britt-Marie Söderqvist, vars trevlighet och hjälp-
samhet är ett av de ljusa minnena från mina år på Institutionen för historia/
Institutionen för historiska studier/Institutionen för idé- och samhällsstudier, 
Umeå universitet. 

Personalen på de arkivinstitutioner – Riksarkivet, Krigsarkivet, Arbetarrö-
relsens arkiv och bibliotek, Kungliga Biblioteket, Utrikesdepartementets arkiv 
– varifrån jag hämtat källmaterialet till avhandlingen.

Ekonomiskt stöd under avhandlingsarbetet har jag, förutom från min fa-
kultet, fått från följande håll: Delegationen för militärhistorisk forskning, Stif-
telsen J C Kempes minne, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Stiftelsen Lars 
Hiertas minne.

Slutligen ett stort tack till mina föräldrar, Sonja Sahlén och Rune Strids-
man, vilka jag tillägnar avhandlingen. 

Umeå i juni 2008

Jacob Stridsman 



iv

Innehåll
Förord...................................................................................................................................................... iii

1..Inledning......................................................................................................................................... 1
Syfte, frågeställningar, disposition och avgränsningar ....................................5
Tidigare forskning ......................................................................................................................7
Källmaterial ......................................................................................................................................12

2..Koreafrågan.före.krigsutbrottet.1950........................................................................ 17
Den japanska ockupationen ...............................................................................................17
Kairokonferensen och förslaget att  
ställa Korea under internationellt förvaltarskap .................................................18

Krigsutvecklingen och beslutet att  
dela Korea längs den 38:e breddgraden .....................................................................20

Den revolutionära situationen vid krigsslutet .......................................................25
Moskvamötet och de amerikansk-sovjetiska  
Koreakommissionernas arbete .........................................................................................29

Koreafrågan i Fn ...........................................................................................................................33
Ockupationstruppernas tillbakadragande  
och förspelet till krigsutbrottet ........................................................................................45

3..Från.krigsutbrottet.till.landstigningen.vid.Inchon......................................... 47
Översikt över händelseförloppet ......................................................................................47
Krigsansvarighetsfrågan ..........................................................................................................48
Utrikesdepartementets och försvarsstabens bedömningar ...........................64
Sveriges hållning till Fn:s Koreaaktion ........................................................................83

••



v

4..Övergången.av.38:e.breddgraden..
och.antagandet.av.Achesonplanen......................................................117

Beslutet att överskrida 38:e breddgraden ...................................................................117
Det kinesiska beslutet att intervenera ..........................................................................121
De kinesiska varningarna och den  
amerikanska regeringens beslut att ignorera dessa ...........................................124

Sveriges hållning till beslutet att låta  
Fn-styrkorna överskrida 38:e breddgraden ..............................................................129

Achesonplanen ..............................................................................................................................132
Sverige och Achesonplanen .................................................................................................135

5..Den.kinesiska.interventionen.......................................................................................... 147
Svenska bedömningar av risken för en kinesisk intervention ...................147
Fn-styrkorna drivs ut ur Nordkorea ..............................................................................149
Generalförsamlingen behandlar den kinesiska interventionen ................154
Regeringens reaktion på den kinesiska interventionen ..................................159
Det amerikanska handlingsprogrammet ...................................................................164
USA försöker påverka Sverige att stödja dess resolutionsförslag .............167
Den svenska Fn-delegationens agerande ...................................................................168
Sveriges nedlagda röst ..............................................................................................................173
Varför höll regeringen fast vid att Sverige skulle lägga ned rösten? ......175
Regeringens syn på risken för amerikanska repressalier mot Sverige ..178
Debatten om röstnedläggelsen ..........................................................................................180
Krigsutvecklingen våren 1951 och Truman-MacArthur-striden ...............185
Beslut om sanktioner mot Kina .......................................................................................186
Begäran om ytterligare trupper till Korea.................................................................193
Varför kom stilleståndsförhandlingarna igång? ....................................................196

6..Vapenstilleståndsförhandlingarna................................................................................ 197
Vapenstilleståndsförhandlingarnas första fas:  
frågan om stilleståndslinjens geografiska placering .........................................197

Svenska bedömningar av stilleståndsförhandlingarna och risken  
för en utvidgning av Koreakonflikten sommaren och hösten 1951 ......201

Överenskommelsen om stilleståndslinjens  
sträckning ger förnyad optimism ..................................................................................208

Sverige håller fast vid att inte sända trupper till Korea ..................................209
Kinas plats i Fn ..............................................................................................................................211
Sverige ombeds ingå i en neutral övervakningskommission ......................213
Anklagelser om bakteriologisk krigföring.................................................................217



vi

Stilleståndsförhandlingarna strandar på krigsfångefrågan ...........................230
Luftkrigföring som påtryckningsmedel i stilleståndsförhandlingarna 239
Syngman Rhee säkerställer sitt återval ........................................................................242
Bakteriekrigskampanjen fortsätter .................................................................................247
USA försöker ta hjälp av Fn i stilleståndsförhandlingarna ..........................250
Förslaget om svenskt deltagande i  
en eventuell repatrieringskommission .......................................................................258

Svenska bedömningar av stilleståndsförhandlingarna  
och risken för en utvidgning av Koreakonflikten under  
den tid då krigsfångefrågan var den stora stötestenen ...................................260

Den koreanska stilleståndsfrågan debatteras i riksdagen ..............................272
Krigsfångefrågan löses och vapenstilleståndsavtalet kan ingås .................277
Varför gav kommunistsidan till slut med sig i krigsfångefrågan? ...........282
Svenska ställningstaganden under stilleståndsförhandlingarnas  
slutskede: Fn behandlar bakteriekrigsanklagelserna ........................................286

Svenska ställningstaganden under stilleståndsförhandlingarnas  
slutskede: medlemskap i en repatrieringskommission ..................................295

Svenska ställningstaganden under stilleståndsförhandlingarnas  
slutskede: offentliga uttalanden av Undén .............................................................296

7..Sammanfattande.slutdiskussion................................................................................... 299

Summary............................................................................................................................................... 325

Käll-.och.litteraturförteckning............................................................................................. 333

••



1

1. Inledning
Vid krigsslutet 1945 fanns förhoppningar om att förhållandet mellan de seg-
rande stormakterna även fortsättningsvis skulle kännetecknas av samförstånd 
och att det därför skulle bli möjligt att upprätta en fredligare internationell 
ordning baserad på den nya världsorganisationen, Förenta Nationerna (Fn). 
Men det fanns också farhågor för att de motsättningar mellan västmakterna 
och Sovjetunionen som man redan från början kunde urskilja skulle leda till 
en uppdelning i antagonistiska stormaktsblock.

Dessa farhågor blev som bekant snabbt infriade. 1947–1949 blev motsätt-
ningarna mellan västmakterna och Sovjetunionen fullt synliga och den eu-
ropeiska blockbildningen slutfördes. Lanserandet av Trumandoktrinen och 
Marshallplanen, Pragkuppen, Berlinblockaden och Atlantpaktens ingående 
var några av länkarna i den händelsekedja som fullbordade kalla krigets del-
ning av Europa. 

Genom kommunisternas seger i det kinesiska inbördeskriget 1949 och 
Koreakrigets utbrott i juni 1950 spreds kalla kriget till Asien. Bakgrunden till 
Koreakriget var den uppdelning av den koreanska halvön i två vitt skilda och 
sinsemellan starkt fientliga statsbildningar — å ena sidan den kommunistiska 
Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea), å andra sidan den av en 
auktoritär och antikommunistisk regim styrda Republiken Korea (Sydkorea) 
— som kom att etableras efter att Japans nederlag i andra världskriget befriat 
Korea från japansk ockupation. Vid krigsslutet 1945 överenskom UsA och Sov-
jetunionen att dela den koreanska halvön i två ockupationszoner med den 38:e 
breddgraden som gräns. Enligt överenskommelsen skulle de japanska trupper-
na norr om den 38:e breddgraden kapitulera till Röda armén, medan de jap-
anska trupperna söder om denna linje skulle kapitulera till amerikanska styr-
kor. De segrande stormakternas officiella mål var ett enat och självständigt 
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Korea. Att Korea delades i två ockupationszoner sades vara ett tillfälligt ar-
rangemang, motiverat av praktiska skäl. Det visade sig dock omöjligt för UsA 
och Sovjetunionen att enas kring tågordningen för Koreas övergång till en-
het och självständighet. De två zonerna började snabbt utvecklas åt olika håll. 
I norr uppkom en folkrepublik efter sovjetisk modell och i söder understöd-
de UsA tillkomsten av en auktoritär, antikommunistisk regim. Sedan ockupa-
tionstrupperna dragits tillbaka 1948–1949 steg spänningen mellan de två regi-
merna, vilka båda gjorde anspråk på att företräda hela Korea.

Koreakriget utbröt tidigt på morgonen den 25 juni 1950, då betydande 
nordkoreanska styrkor överskred den 38:e breddgraden och inledde en offen-
siv söderut i syfte att försöka ena den koreanska halvön med vapenmakt. Den 
26 juni gav president Truman order om att amerikanska flyg- och flottstyr-
kor skulle understödja och skydda de sydkoreanska trupperna, och några da-
gar senare började UsA även sätta in arméstyrkor i Korea. Parallellt med och 
på grund av Koreahändelserna vidtogs även åtgärder på andra områden där 
kommunistiska framstötar befarades. Amerikanska flottenheter kommende-
rades till Formosasundet för att blockera eventuella kommunistkinesiska för-
sök att invadera Taiwan (samtidigt uppmanades nationalistkineserna att upp-
höra med sina raider mot fastlandet). Dessutom beslöts om en omedelbar 
utökning av det amerikanska biståndet till kommunistgerillabekämpningen 
på Filippinerna och i Franska Indokina.1

Eftersom Sovjetunionen bojkottade säkerhetsrådets möten sedan janua-
ri 1950 — officiellt i protest mot att nationalistregeringen på Taiwan och inte 
den kommunistiska Pekingregeringen fick representera Kina i Fn — och där-
med inte kunde lamslå säkerhetsrådet genom att avlägga sitt veto, kunde den 
amerikanska Koreainterventionen ta formen av en Fn-aktion. På amerikanskt 
initiativ antog säkerhetsrådet några timmar efter krigsutbrottet en resolution, 
vari konstaterades att nordkoreanska styrkor angripit Sydkorea, förklarades att 
det nordkoreanska angreppet utgjorde ett brott mot freden (det vill säga ett 

1 Koreainterventionen och de parallella åtgärderna visavi Taiwan, Franska Indokina och Fi-
lippinerna tillkännagavs genom ett uttalande av Truman den 27 juni 1950. Uttalandet finns 
återgivet i Trumans memoarer: Harry S Truman, År av prövningar och hopp, Stockholm 
1956, s 300f.
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brott mot Fn-stadgans förbud mot anfallskrig2) och riktades en uppmaning 
till de nordkoreanska myndigheterna att omedelbart dra tillbaka sina styrkor 
till området norr om den 38:e breddgraden. Vidare anmodades medlemssta-
terna att lämna Fn all hjälp vid genomförandet av resolutionen samt att av-
stå från att stödja Nordkorea. När nordkoreanerna inte visade några tecken på 
att följa resolutionens uppmaning antog säkerhetsrådet, även denna gång på 
amerikanskt initiativ och med Sovjetdelegaten frånvarande, den 27 juni en an-
dra resolution, vari Fn:s medlemsstater rekommenderades att ”lämna sådant 
bistånd till republiken Korea, som kan erfordras för att avvisa det väpnade an-
greppet och återställa internationell fred och säkerhet i området”.3

Ett stort antal icke-kommunistiska stater reagerade positivt på rekommen-
dationen och gav någon form av bidrag till Fn-aktionen. För krigsinsatsen vä-
sentliga stridskrafter kom dock bara från ett mindre antal länder4 med UsA 
som den helt dominerande bidragsgivaren. UsA:s dominans underströks vidare 
av att säkerhetsrådet den 7 juli antog en resolution, enligt vilken UsA:s reger-
ing gavs befälet över det gemensamma överkommando som upprättades för 
Fn-styrkorna i Korea. Till högste befälhavare utnämndes chefen för de ameri-
kanska ockupationstrupperna i Japan, den välkände generalen och krigshjäl-
ten från Stillahavskriget Douglas MacArthur.5

Krigets förlopp blev starkt växlande och kan indelas i fyra faser. Den för-
sta varade från krigsutbrottet till mitten av september och kännetecknades för 

2 Enligt Fn-stadgans artikel 2:4 är tillgripande av våld eller hot om våld förbjudet mellan stater. 
Fn-stadgans artikel 51 medger dock undantag från detta generella våldsförbud vid individuellt 
eller kollektivt självförsvar, i väntan på att Fn:s säkerhetsråd skall hinna ingripa för att åter-
ställa internationell fred och säkerhet. Undantag från det generella våldsförbudet medges na-
turligtvis också i de fall där säkerhetsrådet tagit beslut om kollektiva tvångsåtgärder. Fn-stad-
gans bestämmelser om mellanstatlig våldsanvändning finns utredda hos: Per Ahlin, Folkrätten 
i svensk säkerhetspolitik, Stockholm 1993, s 177ff.

3 Säkerhetsrådsresolutionerna av den 25 och 27 juni finns återgivna i: ”Utrikesfrågor: Offent-
liga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1950–1951”, Aktstyck-
en utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 81ff. 

4 Förutom UsA och Sydkorea var det de anglosaxiska länderna, det vill säga Australien, Ka-
nada, Nya Zeeland och Storbritannien, som gav de mest betydande truppbidragen. Därut-
över bidrog även följande länder med stridande förband: Belgien, Colombia, Cuba, Etio-
pien, Filippinerna, Frankrike, Grekland, Luxemburg, Nederländerna, Sydafrika, Thailand 
och Turkiet. Uppgifterna om vilka stater som bidrog med trupp till Fn-alliansen är tagna 
ur: Max Hastings, The Korean War, New York 1987, s 238f, 365ff.

5 William Stueck, The Korean War: An International History, Princeton 1995, s 56.
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FN-styrkornas del av reträtt och försvarsstrider. FN-styrkorna tvingades uppge 
nästan hela Sydkorea och fick koncentrera sig på att försöka hålla det så kall-
lade Pusanbrohuvudet, ett mindre område runt den på Koreas sydöstspets be-
lägna hamnstaden Pusan.

Den andra fasen inleddes den 15 september, då FN-styrkorna igångsatte en 
motoffensiv som snabbt drev ut nordkoreanerna ur Sydkorea och sedan fort-
satte över den 38:e breddgraden in i Nordkorea, vars huvudstad Pyongyang 
intogs den 19 oktober. I slutet av oktober hade enheter ur FN-styrkorna nått 
fram till Yalufloden, gränsen mellan Nordkorea och Kina. Det tycktes bara 
vara en tidsfråga innan hela Nordkorea skulle vara i FN-styrkornas hand.

Då intervenerade Kina i kriget med stora truppstyrkor av vad som offici-
ellt betecknades som frivilliga. I slutet av november gick de nyanlända kine-
siska styrkorna tillsammans med kvarvarande nordkoreanska styrkor till mot-
offensiv, vilket inledde den tredje fasen av kriget. Innan året var slut hade 
FN-styrkorna drivits ut ur Nordkorea. Vid nyåret 1951 fortsatte den kinesisk-
nordkoreanska motoffensiven över den 38:e breddgraden in i Sydkorea, vars 
huvudstad Seoul intogs några dagar senare. Efter Seouls fall avtog emeller-
tid den kinesisk-nordkoreanska offensivkraften. FN-styrkorna kunde hejda de 
nordkoreanska och kinesiska styrkornas framryckning och gå till motoffensiv. 
Den 15 mars återtogs Seoul och vid månadsskiftet mars-april gick frontlinjen 
återigen nära den 38:e breddgraden. Då inledde kineserna och nordkoreaner-
na en ny storoffensiv som dock snabbt körde fast och slutgiltigt ebbade ut vid 
mitten av maj utan att ha gjort några terrängvinster.

Kartbilder som visar hur frontlinjen försköts under de dryga tre åren från krigsutbrottet i 
juni 1950 till vapenstilleståndet i juli 1953. Bildkälla: Wikipedia.
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Därmed inleddes den fjärde och sista fasen av kriget. Ett jämviktsläge hade 
uppstått och de offensiver som därefter igångsattes från båda sidor var begrän-
sade till sin omfattning och resulterade inte i några terrängvinster av betydel-
se. Den 10 juli inleddes konkreta förhandlingar om ett vapenstillestånd. Det 
dröjde dock ända till den 27 juli 1953 innan ett vapenstilleståndsavtal kunde 
slutas. Den överenskomna stilleståndslinjen kom att gå nära den 38:e bredd-
graden. Krigsutgången blev alltså i stort sett en återgång till förhållandena före 
krigsutbrottet. Korea förblev delat och ännu i denna dag har varken fredsför-
drag eller återförening åstadkommits.6

Syfte, frågeställningar, disposition och avgränsningar

Det geografiska och kulturella avståndet mellan Sverige och Korea var stort 
och svensk trupp deltog inte i Koreakriget. Trots detta var Koreakriget långt 
ifrån likgiltigt för Sveriges vidkommande. Koreakriget var en del av öst-väst-
konflikten, den konflikt som dominerade världspolitiken, och det uppfatta-
des som en reell risk att Koreakriget skulle eskalera till ett tredje världskrig. 
Dessutom framtvingade Fn:s engagemang i konflikten ställningstaganden 
från världens stater. Detta innebar för Sveriges del att den svenska regeringen 
tvingades till flera ställningstaganden som uppfattades ha stor principiell och 
praktisk betydelse för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken och som i 
press och riksdag blev föremål för intensiv diskussion och het debatt.

Det övergripande syftet med denna avhandling är att beskriva och analy-
sera Sveriges hållning till Koreakonflikten före7 och under det öppna krig som 
utkämpades på den koreanska halvön mellan den 25 juni 1950 och den 27 juli 
1953.

6 För en bra beskrivning av den militärhistoriska sidan av Koreakriget se: Hastings 1987. 
7 Härmed avses i praktiken 1947 och framåt. UsA och Sovjetunionen hade kort efter krigs-

slutet 1945 inlett förhandlingar i syfte att försöka enas kring tågordningen för Koreas över-
gång till enhet och demokratisk självstyrelse. Under 1947 bröt dessa förhandlingar samman 
och det började bli tydligt att Korea var en av brännpunkterna i det begynnande kalla kri-
get. Dessförinnan hade Sverige knappast någon anledning att intressera sig för Koreas ut-
veckling.
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Med Sverige avses statsledningen, det vill säga regeringen, men också de 
myndigheter som primärt stod till regeringens förfogande för utformningen 
av utrikes- och säkerhetspolitiken, det vill säga utrikesdepartementet och för-
svarsstaben. 

Med hållning till Koreakonflikten avses den förda politiken i förhållande 
till nämnda konflikt, det vill säga det öppna agerandet, exempelvis de offentli-
ga uttalanden av ståndpunktstagande karaktär som regeringen gjorde och Sve-
riges röstbeteende (som ju styrdes av regeringen) när Koreafrågan var föremål 
för omröstning i Fn, men också Sveriges Koreadiplomati: hur Sverige agerade 
i Koreafrågan via diplomatiska kanaler. En övergripande fråga blir vilka över-
väganden av in- eller utrikespolitisk natur som låg bakom regeringens ageran-
de i de olika med Koreakonflikten sammanhängande frågorna.

Med hållning till Koreakonflikten avses också synen på denna. Av intres-
se blir här uppfattningar om och bedömningar av själva konflikten, dess bak-
grund och förlopp, men också uppfattningar om och bedömningar av den 
förda svenska politiken. Följande frågor blir relevanta att besvara: I vilken mån 
kunde krigsutbrottet förutses och hur uppfattades orsakerna till och ansvaret 
för detta? Hur betraktades Fn-aktionens legalitet och de olika parternas mo-
tiv och agerande under själva kriget? I vilken mån kunde de dramatiska väx-
lingarna av krigslyckan förutses och hur bedömdes risken för att kriget skulle 
utvidgas till områden utanför den koreanska halvön, kanske till och med bli 
startpunkten för ett tredje världskrig? Vilken krigsutgång ansågs önskvärd och 
hur betraktades den krigsutgång som till slut blev verklighet? Hur ansågs Sve-
rige böra agera i Koreakonflikten? Vilka konsekvenser ansågs olika sätt att age-
ra kunna få för Sveriges del?

Avhandlingen har sju kapitel. Som redan framgått inleds kapitel 1 av en kort 
beskrivning av Koreakrigets bakgrund och förlopp, varpå forskningsuppgiften 
definieras och avgränsas. Därefter kommer en redogörelse för den tidigare 
forskningen på området. Som avslutning presenteras källmaterialet. 

Kapitel 2 är i huvudsak en litteraturbaserad bakgrundsteckning av Korea-
frågans utveckling före krigsutbrottet i juni 1950, men innehåller även på pri-
märkällor baserade skildringar av Sveriges politik i förhållande till Koreakon-
flikten 1947–1950. 

••
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Kapitel 3–6 behandlar Koreakrigsåren. Den ovan beskrivna indelningen av 
Koreakrigets förlopp i fyra distinkta faser har legat till grund för kapitelindel-
ningen. Kapitel 3 behandlar den första fasen av kriget, det vill säga perioden 
från krigsutbrottet den 25 juni 1950 fram till igångsättandet av Fn-styrkornas 
motoffensiv den 15 september samma år, men gör också tillbakablickar på ti-
den före krigsutbrottet. Det sistnämnda gäller framför allt frågan om Ud och 
försvarsstaben kunde förutse krigsutbrottet. Kapitel 4 behandlar den andra fa-
sen av kriget, det vill säga perioden från den 15 september fram till igångsättan-
det av den nordkoreansk-kinesiska motoffensiven i slutet av november. Kapi-
tel 5 behandlar den tredje fasen av kriget, det vill säga perioden från slutet av 
november fram till början av sommaren 1951 då frontlinjen hade stabiliserats i 
närheten av 38:e breddgraden och stilleståndsförhandlingar kunde inledas. Ka-
pitel 6 behandlar den fjärde och sista fasen av kriget, det vill säga perioden från 
sommaren 1951 fram till vapenstilleståndsavtalets ingående i slutet av juli 1953. 

Kapitel 7 är en sammanfattande slutdiskussion.

Tidigare forskning

Den tidigare forskningen kring ”Sverige och Koreakonflikten” har fokuserat på 
två saker: för det första att beskriva och förklara den svenska regeringens poli-
tik i förhållande till Koreakonflikten, för det andra att kartlägga argumenta-
tionslinjerna i vad man skulle kunna kalla den svenska Koreadebatten. Med 
det sistnämnda avses den press- och riksdagsdebatt som fördes dels kring själva 
Koreakonflikten, dess bakgrund och förlopp, dels kring regeringens politik i för-
hållande till nämnda konflikt.

Elis Håstad har i en studie med titeln Den svenska utrikesdebatten om fn och 
alliansfrihet behandlat Sveriges politik i förhållande till Fn och andra mellan-
folkliga organisationer eller politiska blockbildningar 1945–1954. Bland det som 
studeras ingår regeringens Koreakonfliktspolitik och Koreadebatten. Håstad 
var statsvetare, men också riksdagsman för högern och hade själv deltagit i riks-
dagens debatter under Koreakriget. Hans studie, som publicerades redan 1955, 
är i stort sett en översiktlig beskrivning av regeringens politik och argumenta-
tionslinjerna i debatten. Den bygger uteslutande på källor som var öppna redan 
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i samtiden, exempelvis tidnings- och tidskriftsartiklar, riksdagstryck och Ud:s 
officiella aktstycken. Det är alltså bara den offentliga debatten som skildras.8

Barry Holmströms statsvetenskapliga avhandling med titeln Koreakriget i 
svensk debatt behandlar samma ämne9 och bygger på samma typ av källmate-
rial som nyssnämnda studie av Elis Håstad, men är väsentligt mer omfattan-
de och utförlig.10

Koreadebatten är en av fyra debatter som behandlas i Fredrika Björklunds 
statsvetenskapliga avhandling med titeln Samförstånd under oenighet: Svensk 
säkerhetspolitisk debatt under det kalla kriget. I likhet med Håstads studie och 
Holmströms avhandling bygger den uteslutande på öppet material. Dess em-
piriska underlag är dock avsevärt mindre än motsvarande för Holmströms ge-
digna avhandling, vars resultat den knappast kan sägas ha reviderat.11

Per Ahlins rättsvetenskapliga avhandling med titeln Folkrätten i svensk sä-
kerhetspolitik är en undersökning av folkrättens roll i svensk säkerhetspolitik 
efter 1945. Några kapitel i avhandlingen ägnas åt Koreakonflikten med fokus 
på att analysera hur den svenska regeringen såg på den legala grunden för Fn:s 
Koreaaktion.12

Alf W Johanssons bok med titeln Herbert Tingsten och det kalla kriget: Anti-
kommunism och liberalism i Dagens Nyheter 1946–1952 är en studie i det kall-
la krigets retorik och opinionsbildning speglade i Herbert Tingstens publicis-
tik. Ett kapitel i Johanssons bok ägnas åt Koreakriget och behandlar framför 
allt den svenska Koreadebatten med fokus på hur dn:s ledarsida agiterade. Jo-
hanssons skildring av Koreadebatten bygger på egna genomgångar av dn:s le-
darartiklar, men också på läsning av litteratur, framför allt Tage Erlanders me-
moarer och Barry Holmström avhandling.13

8 Elis Håstad, Den svenska utrikesdebatten om FN och alliansfrihet, Stockholm 1955.
9 Här bortses givetvis ifrån att Håstads studie även behandlar andra frågor än Koreafrågan. 

Denna och följande jämförelser mellan Håstad och Holmström gäller bara vad de skrivit 
om regeringens ”Koreakonfliktspolitik” och ”Koreadebatten”.

10 Barry Holmström, Koreakriget i svensk debatt, Uppsala 1972.
11 Fredrika Björklund, Samförstånd under oenighet: Svensk säkerhetspolitisk debatt under det 

kalla kriget, Uppsala 1992.
12 Ahlin 1993.
13 Alf W Johansson, Herbert Tingsten och det kalla kriget: Antikommunism och liberalism i Da-

gens Nyheter 1946–1952, Stockholm 1995.
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Tage Erlander, statsminister och socialdemokratisk partiordförande 1946–
1969, deltog naturligtvis i hög grad i utformningen av regeringens Koreakon-
fliktspolitik, liksom i riksdagens debatter kring denna. Om detta har han också 
ganska utförligt berättat i sina memoarer. Vid arbetet med memoarerna hade 
Erlander fri tillgång till handlingar ur arkiv som vid den tiden (1970-talet) 
ännu till stor del var stängda för forskare, exempelvis utrikesdepartementets, 
utrikesnämndens, den socialdemokratiska partistyrelsens och den socialdemo-
kratiska riksdagsgruppens arkiv. Vidare kunde han stödja sig på omfattande 
egna dagboksanteckningar, ur vilka utdrag ofta återges i memoarerna (det sist-
nämnda gäller inte minst avsnittet om Koreakonflikten). Även om Erlanders 
framställning knappast stod fri från behovet att rättfärdiga den egna stånd-
punkten, kunde den därför, när den kom, på vissa punkter ge en fördjupad 
förståelse av motiven bakom regeringens Koreakonfliktspolitik och det inter-
na spelet mellan regeringen och den borgerliga oppositionen när Koreakon-
flikten behandlades i utrikesnämnden.14 Detsamma kan sägas om folkpartile-
daren Bertil Ohlins memoarer, vars skildring av den svenska Koreadebatten 
har tydliga inslag av polemik mot vad Erlander skrivit.15 

De för det utrikespolitiska beslutsfattandet centrala statsråden Tage Erlan-
der och Östen Undén (utrikesminister 1945–1962) har båda blivit föremål för 
studier av biografisk natur. Såväl Yngve Möllers Undénbiografi som Olof Ru-
ins Erlanderbiografi innehåller avsnitt som behandlar regeringens Koreakon-
fliktspolitik och Koreadebatten. Dessa avsnitt bygger till stor del på litteratu-
ren (Holmströms avhandling, Erlanders och Ohlins memoarer), men också på 
egna arkivgenomgångar. Ruin hade som en av väldigt få forskare fått ta del av 
Erlanders dagboksanteckningar. Vidare hade Ruin liksom Möller fått tillgång 
till Undéns dagböcker samt till protokoll och andra handlingar från den soci-
aldemokratiska partistyrelsen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen.16

Rickard Sandler, mångårig socialdemokratisk riksdagsman, statsminister 
1925–1926 och utrikesminister under sju år på 1930-talet, var under Koreakri-

14 Tage Erlander, 1949–1954, Stockholm 1974.
15 Bertil Ohlin, Bertil Ohlins memoarer 1940–1951: Socialistisk skördetid kom bort, Stockholm 

1975. 
16 Yngve Möller, Östen Undén: En biografi, Stockholm 1986. Olof Ruin, I välfärdsstatens tjänst: 

Tage Erlander 1946–1969, Stockholm 1986.
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get utrikesutskottets ordförande, medlem av utrikesnämnden och svensk Fn-
delegat. Han ställde sig kritisk till och förordade en ändring av delar av reger-
ingens politik i förhållande till Fn:s Koreaaktion. Härvidlag understöddes han 
av Ud-männen Sven Grafström (Sveriges ständiga ombud hos Fn 1948–1952) 
och Erik Boheman (Sveriges Washingtonambassadör 1948–1958) som också 
ingick i den svenska Fn-delegationen. De tre Fn-delegaternas kritik framfördes 
i huvudsak vid sidan av offentligheten (i telegram och skrivelser till utrikes-
ledningen i Stockholm, vid överläggningar i Fn-delegationen och den social-
demokratiska riksdagsgruppen), men Sandler gick också ut öppet i riksdagen. 
Detta omnämns i Erlanders och Ohlins memoarer och behandlas mer utför-
ligt i Yngve Möllers Undénbiografi samt i en biografi över Rickard Sandler 
som också författats av Yngve Möller.17 Min egen studie över Erik Bohemans 
verksamhet som svensk Washingtonambassadör, som bygger på genomgångar 
av Bohemans rapportering till Ud, tar också upp aspekter på detta.18

Charles Silvas historievetenskapliga avhandling med titeln Keep Them 
Strong, Keep Them Friendly: Swedish-American Relations and the Pax America-
na, 1948–1952 behandlar olika aspekter på de svensk-amerikanska relationerna 
mellan 1948 och 1952. Silvas avhandling bygger vad gäller primärkällor fram-
för allt på amerikanska sådana och ger angående Koreakonflikten ny kunskap 
om hur denna påverkade den amerikanska inställningen till Sverige. Beskriv-
ningen av den svenska regeringens politik i förhållande till Koreakonflikten 
(och Koreadebatten i riksdagen) bygger dock på litteratur och på primärkäl-
lor (i huvudsak riksdagstrycket och Undéns dagbok) som redan gåtts igenom 
noggrant av andra forskare och tillför inget egentligt nytt.19

Utrikespolitiken är regeringens domän och har alltid varit omgärdad av ett 
ganska stort mått av sekretess. Utrikesnämnden, som är ett organ för samråd 
mellan regering och opposition i utrikespolitiska frågor, inrättades efter första 
världskrigets slut i syfte att öka den parlamentariska kontrollen över utrikespo-
litiken. Enligt författningen bör regeringen samråda med utrikesnämnden före 

17 Yngve Möller, Rickard Sandler: Folkbildare, utrikesminister, Stockholm 1990.
18 Jacob Stridsman, ”Erik Boheman: Västvänlig svensk diplomat under det kalla kriget”, i 

Kent Zetterberg (red), Hett och kallt: Tre studier i svensk säkerhetspolitik och strategi gentemot 
västmakterna i början av det kalla kriget, Stockholm 1999.

19 Charles Silva, Keep Them Strong, Keep Them Friendly: Swedish-American Relations and the 
Pax Americana, 1948–1952, Stockholm 1999.
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avgörandet av alla utrikesärenden av större vikt. Hur regeringen hanterat detta 
åliggande analyseras i Stefan Ekecrantz historievetenskapliga avhandling med 
titeln Hemlig utrikespolitik. Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946–
1959. Ekecrantz undersökning är uppdelad i tio fallstudier, varav tre har att 
göra med regeringens politik i förhållande till Koreakonflikten. De olika i ut-
rikesnämndens arkiv förvarade protokollen från utrikesnämndens sammanträ-
den är naturligtvis en viktig källa för Ekecrantz undersökning. Men den byg-
ger även på material från de politiska partierna, från myndigheter som Ud och 
försvarsstaben och från privatpersoner vilka i egenskap av politiska beslutsfatt-
are eller ämbetsmän varit involverade i de frågor som Ekecrantz studerat.20

Vad nytt kan min avhandling bidra med i förhållande till de ovan referera-
de studierna? Som jag ser det framför allt två saker. För det första ger den en 
mer utförlig behandling av Ud:s och försvarsstabens roll. För det andra om-
spänner den — genom att behandla tiden före krigsutbrottet och dessutom 
hela Koreakrigsperioden 1950–1953 — en längre tidsperiod. De ovan refere-
rade studierna har alla det gemensamt att de vid behandlingen av Koreakon-
flikten (och den svenska politiken gentemot/debatten kring denna konflikt) 
fokuserar på tiden från krigsutbrottet i juni 1950 fram till sommaren 1951, 
medan tiden före krigsutbrottet och den långa tid (juli 1951–juli 1953) då va-
penstilleståndsförhandlingarna pågick behandlas tämligen summariskt eller 
inte alls. Orsaken till denna begränsning hos den tidigare forskningen är att 
dess intresse för Koreakonflikten varit centrerat kring Koreakonfliktens inver-
kan på debatten om Sveriges alliansfrihet.21 Denna debatt, som väsentligen var 
en debatt om alliansfrihet kontra västorientering, tog fart när den europeis-
ka blockbildningen slutfördes 1948–1949 och fick ytterligare näring av Korea-
konflikten. Som redan nämnts framtvingade Fn:s engagemang i Koreakon-
flikten flera ställningstaganden från regeringens sida som uppfattades ha stor 
principiell och praktisk betydelse för den svenska utrikes- och säkerhetspoli-

20 Stefan Ekecrantz, Hemlig utrikespolitik. Kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946–
1959, Stockholm 2003.

21 För denna debatt se t.ex.: Håstad 1955. Holmström 1972. Björklund 1992. Ulf Bjereld & 
Marie Demker, Utrikespolitiken som slagfält: De svenska partierna och utrikesfrågorna, Stock-
holm 1995. Ulf Bjereld, Hjalmarsonaffären: Ett politiskt drama i tre akter, Stockholm 1997. 
Sten Ottosson, Den (o)moraliska neutraliteten: Tre politikers och tre tidningars moraliska vär-
dering av svensk utrikespolitik 1945–1952, Stockholm 2000.
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tiken och som i press och riksdag blev föremål för intensiv diskussion och het 
debatt. Vad som diskuterades och debatterades var framför allt huruvida des-
sa ställningstaganden kunde anses strida mot eller vara förenliga med Sveriges 
alliansfria linje. Nämnda ställningstaganden faller alla inom tidsramen juni 
1950-maj 1951. Vad som regeringen dessförinnan och därefter gjorde i Korea-
frågan uppfattades inte som kontroversiellt i förhållande till den alliansfria lin-
jen och blev inte föremål för någon omfattande press- och riksdagsdebatt.22 

Källmaterial

Det källmaterial som avhandlingen bygger på kommer huvudsakligen från 
försvarsstabens23 och utrikesdepartementets24 respektive arkiv. Därutöver har 
utrikesnämndens arkiv, folkpartiets arkiv, högerns arkiv samt ett antal perso-
narkiv från regeringsmedlemmar och centralt placerade diplomater och mili-
tärer genomgåtts. Till användning har även kommit: Ud:s officiella publika-
tioner, Undéns och Erlanders dagböcker, vissa delar av riksdagstrycket samt 
pressarkivet vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.

Under den för min undersökning aktuella tidsperioden utgjorde försvars-
stabens så kallade utrikesavdelning den militära underrättelsetjänstens central-
organ. I den egenskapen skulle utrikesavdelningen inte bara bedriva egen un-
derrättelseinhämtning (vilket den gjorde framför allt genom försvarsattachéer) 
utan också sammanställa och bearbeta det egna underrättelsematerialet tillsam-
mans med underrättelsematerial som erhållits från annat håll, exempelvis från 
Ud, från signalspaningsorganet Försvarets Radioanstalt (FRA) och från agentor-
ganisationen T-kontoret.25 Detta sammanställnings- och bearbetningsarbete re-

22 För Håstads och Holmströms motiveringar till varför de vid studiet av den svenska Kor-
eadebatten koncentrerat sig på tidsperioden juni 1950-maj 1951: Håstad 1955, s 102. Holm-
ström 1972, s 316. Övriga studier med denna begränsning har av allt att döma styrts av sam-
ma motiv som Håstad och Holmström.

23 Försvarsstabens arkiv är deponerat i Krigsarkivet.
24 Ud:s arkiv från 1952 och tidigare är i huvudsak deponerat i Riksarkivet, medan det nyare 

materialet (och några gamla serier) finns kvar på Ud.
25 För försvarsstabens utrikesavdelningens uppgifter se: Utkast till arbetsordning under fred 

för försvarsstabens utrikesavdelning, 31/8 1953, volym 23, serie B, Sektion II, Försvarsstabens 
arkiv (Fst:s arkiv), Krigsarkivet (KrA).
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sulterade bland annat i skriftliga så kallade orienteringar, vilka delgavs behöriga 
militära chefer. Dessa orienteringar innehåller översiktliga eller mer detaljerade 
redogörelser för förhållandena i omvärlden och utgör den viktigaste källan till 
min karakteristik av hur man inom försvarsstaben bedömde händelserna i Kor-
ea och på det internationella planet under Koreakonfliktens olika skeden. 

Uppgifter av det slaget har också tagits ur försvarsattachérapporteringen, 
främst militärattachérapporteringen från Moskva och Washington. Vid min 
genomgång av militärattachérapporteringen från Moskva och Washington har 
jag av arbetsekonomiska skäl koncentrerat mig på rapporter (som ställdes till 
försvarsministern) och meddelanden (som ställdes till chefen för försvarssta-
bens utrikesavdelning), men inte tagit upp handbreven (som ställdes till che-
fen för försvarsstabens utrikesavdelning). Valet att koncentrera sig på militär-
attachéerna i Moskva och Washington (och följaktligen låta bli att studera vad 
som rapporterades från andra försvarsattachéer än dessa) är motiverat av flera 
skäl. Under den för min undersökning aktuella tidsperioden hade Sverige inga 
försvarsattachéer i Kina och Korea (i Korea hade Sverige överhuvudtaget ing-
en diplomatisk representation). Militärattachéerna i Moskva och Washington 
var därför de försvarsattachéer, vilka i särklass flitigast rapporterade om Korea-
konflikten. Dessutom innehåller militärattachérapporteringen, framför allt 
Curt Juhlin-Dannfelts rapportering från Moskva (Juhlin-Dannfelt var mili-
tärattaché i Moskva 1948–1952), väsentligt mer av militärpolitiska analyser än 
de på snävt militärtekniska och taktiska frågor inriktade marin- och flygatta-
chérapporteringarna. 

Helge Jung (öb 1944–1951), Nils Swedlund (försvarsstabschef 1947–1951, 
öb 1951–1961) och Richard Åkerman (försvarsstabschef 1951–1957) har alla efter-
lämnat personarkiv26, vilka innehåller dagböcker, korrespondens och diverse 
arbetspapper, bland annat manus till regeringsföredragningar, det vill säga in-
för regeringen avgivna redogörelser för militärledningens syn på Sveriges stra-
tegiska läge. Dessa regeringsföredragningar har tillsammans med de ovan be-
skrivna orienteringarna och militärattachérapporterna legat till grund för min 
beskrivning av den svenska militärledningens syn på Koreakonflikten.

26 Alla tre personarkiven är deponerade i Krigsarkivet.
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Korrespondensen mellan Ud i Stockholm och de olika svenska beskick-
ningarna runt om i världen utgör en stor del av materialet i Ud:s arkiv. Ur den-
na korrespondens har jag kunnat rekonstruera Sveriges politik i förhållande 
till Koreakonflikten, både det offentliga agerandet och agerandet via diploma-
tiska kanaler. Därur har jag också kunnat utläsa mycket av hur man inom ut-
rikesförvaltning såg på dels Koreakonflikten, dels Sveriges politik i förhållande 
till nämnda konflikt. Till det sistnämnda har också handlingar ur Rolf Sohl-
mans respektive Sven Grafströms arkiv bidragit.27 Sohlman (Moskvaambassa-
dör 1947–1964) och Grafström (Sveriges ständiga ombud vid Fn-högkvarteret 
i New York 1948–1952) var centralt placerade Ud-män och har efterlämnat per-
sonarkiv som innehåller material av intresse för min undersökning.

Sedan 1950 har Ud årligen utgivit dokumentsamlingen ”Utrikesfrågor”. 
Den innehåller utrikespolitiska tal och uttalanden från stats- och utrikesminist-
rarna. Den innehåller också utdrag ur olika Fn-resolutioner och uppgifter om 
hur Sverige agerat i Fn. Det sistnämnda finns därtill mer utförligt beskrivet i 
en annan av Ud:s officiella och årligen utgivna publikationer, nämligen Ud:s 
redogörelse för generalförsamlingens möte. För mig har dessa två publikatio-
ner varit en bra källa till såväl de uttalanden av ståndpunktstagande karaktär 
som regeringen gjorde med anledning av Koreakonflikten som till Sveriges 
röstbeteende när Koreafrågan var föremål för omröstning i Fn.

Utrikesnämndens arkiv28 innehåller framför allt två typer av handlingar, dels 
protokoll från utrikesnämndens sammanträden, dels de skriftliga utrikespolitis-
ka redogörelser som utrikesministern årligen avgav till utrikesnämnden. Av de 
förstnämnda har jag fått mycket information om hur regeringen (och de bor-
gerliga partierna) såg på Sveriges politik i förhållande till Koreakonflikten. De 
senare har gett mig viss information om hur utrikesminister Undén såg på dels 
Koreakonflikten, dels öst-västkonflikten i stort under den tidsperiod som min 
avhandling behandlar.

De regeringsmedlemmar vars personarkiv har gåtts igenom är Tage Erlan-
der och Östen Undén. Som redan nämnts var Erlander statsminister och Un-

27 Rolf Sohlmans arkiv förvaras på Kungliga Biblioteket och Sven Grafströms arkiv är depo-
nerat i Riksarkivet. 

28 Riksarkivet förvarar utrikesnämndens material från åren fram till och med 1953. Därefter 
finns materialet på Ud.
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dén utrikesminister under hela den för mig aktuella undersökningsperioden. 
Regeringen ansvarar ju kollektivt för sin politik, men att döma av litteraturen 
hade Undén tillsammans med Erlander en stark ställning inom regeringen vad 
gäller det utrikespolitiska beslutsfattandet.29 Såväl Erlander som Undén förde 
kontinuerligt dagbok och deras dagböcker finns numera utgivna för hela den 
tidsperiod som min avhandling omspänner. Erlanders och Undéns dagböcker 
har — tillsammans med en del material (bland annat korrespondens och ma-
nuskript till tal och promemorior) ur deras respektive personarkiv — gett mig 
mycket information om regeringens syn på Koreakonflikten och den svenska 
politiken i förhållande till nämnda konflikt.

Vad gäller den offentliga press- och riksdagsdebatten kring Koreakonflik-
ten (och Sveriges politik i förhållande till nämnda konflikt) har jag för ti-
den fram till sommaren 1951 kunnat stödja mig på den ganska rikliga tidiga-
re forskningen, framför allt Barry Holmströms avhandling. För tiden därefter 
har jag gått igenom relevanta delar av riksdagstrycket30 och pressarkivet vid 
statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.31 Påpekas bör dock att det i första 
hand är regeringen som jag har studerat. Jag har inte haft som ambition att 
ge någon heltäckande bild av oppositionens agerande och pressens agitation. 
I den mån dessa saker tas upp sker det huvudsakligen för att ge kunskap om 
och perspektiv på regeringens agerande. 

Det sistnämnda gäller även för mina genomgångar av källmaterial från hö-
gern och folkpartiet. Jag har gått igenom dessa båda partiers arkiv32 och där-

29 För denna bedömning se: Möller 1986, 546. Ruin 1986, s 279.
30 De delar som innehåller uttalanden och debatter kring utrikesfrågor.
31 Pressarkivet vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala innehåller klipp ur svensk dags-

press. Klippen omfattar artiklar av politiskt eller statsvetenskapligt intresse, företrädesvis le-
dande artiklar, fristående artiklar, recensioner, biografiska artiklar och referat av politiska 
tal, i viss utsträckning även utrikeskrönikor samt brev från tidningarnas egna utrikeskor-
respondenter. Klippen är tematiskt indelade under en mängd olika rubriker. Jag har gått 
igenom de klipp som finns under följande rubriker: ”Korea”, ”Sverige – Korea”, ”Sverige – 
Förenta Nationerna”, ”Utrikespolitik allmänt”. Klippen har tagit ur 45 olika dagstidning-
ar som utvalts med hänsyn till spridning (mindre tidningar har i viss utsträckning uteläm-
nats) och politisk färg (alla politiska inriktningar skall finnas representerade). För principer-
na bakom urvalet se: Erik Bond, Statsvetenskaplig tidskrift 1954, s 84ff. 

32 Folkpartiet och högern har båda deponerat sina arkiv i Riksarkivet. I Riksarkivet finns även 
personarkiv från tre framträdande riksdagsmän från dessa partier, Bertil Ohlin (fp), Olle 
Dahlén (fp) och Martin Skoglund (h), men dessa visade sig inte innehålla något material 
av intresse för min avhandling. 
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igenom fått ökad kunskap om den svenska utrikespolitiska debatten under 
Koreakriget. 

••
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2. Koreafrågan före  
krigsutbrottet 1950

Den japanska ockupationen

Korea var under århundraden en kinesisk vasallstat som — bortsett från Kina 
— isolerade sig från omvärlden. Detta förändrades under senare delen av 1800-
talet då Japan, UsA och ett flertal europeiska stormakter framtvingade fördrag 
som bland annat öppnade Korea för handel. Framemot sekelskiftet 1900 ham-
nade Korea i centrum för det hastigt moderniserade Japans imperieambitio-
ner. Japan kunde uppnå ensamt herravälde över Korea sedan de främsta riva-
lerna — Kina och Ryssland — besegrats i krig: det kinesisk-japanska kriget 
1894–1895 slutade med japansk seger och Kinas frånträdande av sina intressen 
i Korea; rysk-japanska kriget 1904–1905 slutade likaledes med japansk seger. 
Vid fredsuppgörelsen erkände Ryssland Korea som japansk intressesfär. Kort 
därefter framtvingade Japan, som alltsedan krigets inledningsskede militärt 
behärskade den koreanska halvön, ett koreansk-japanskt fördrag som gjorde 
Korea till ett japanskt protektorat. 1910 gick Japan steget vidare och annekte-
rade Korea. Korea stod sedan under japansk kolonial förvaltning intill Japans 
kapitulation i augusti 1945.33

Under den 40-åriga japanska ockupationsperioden genomgick Korea en be-
tydande utveckling: den grundläggande skolutbildningen byggdes ut, infrastruk-
turen förbättrades och moderna produktionsmetoder vann spridning. Framste-
gen företogs dock i första hand för att tillgodose Japans intressen. I takt med att 

33 Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun. A Modern History, New York 1997, s 86ff. David 
Rees, A Short History of Modern Korea, Port Erin 1988, s 51ff. 
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Japans krigsengagemang ökade under 1930- och 1940-talen utsattes det korean-
ska folket för allt större mänskliga och materiella påfrestningar. Redan under 
inledningsskedet av det japanska styret hade en koreansk självständighetsrö-
relse framträtt. Självständighetsrörelsen var splittrad mellan höger och vänster 
(även inom respektive läger fanns olika fraktioner). På grund av ockupationsre-
gimens styrka och hänsynslöshet tvingades de olika självständighetsgrupperna 
verka underjordiskt eller i landsflykt. Några möjligheter att på egen hand driva 
ut japanerna hade dessa grupper givetvis inte. Koreansk självständighet blev ett 
realistiskt mål först sedan japanerna ådragit sig mäktiga fiender.34

Kairokonferensen och förslaget att  
ställa Korea under internationellt förvaltarskap

Japans deltagande i andra världskriget tände hoppet för den koreanska själv-
ständighetsrörelsen. I november 1943 sammanträffade de amerikanska, brittis-
ka och kinesiska krigsledningarna i Kairo och uppställde som målsättning för 
Stillahavskriget att Japan skulle besegras och tvingas avstå hela sitt imperium. 
Angående Korea hette det i deklarationen från Kairokonferensen: ”The afore-
said three great powers [UsA, Storbritannien och Kina], mindful of the enslave-
ment of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall be-
come free and independent.”35 

I Kairo diskuterades även formerna för Koreas övergång till självständighet. 
Från amerikansk sida förordades att Korea skulle ställas under så kallat inter-
nationellt förvaltarskap. Härmed avsågs att Korea efter befrielsen från den ja-
panska ockupationen inte omedelbart skulle få full självständighet utan under 
en övergångsperiod förvaltas — det vill säga styras — av en eller flera stater på 
uppdrag och under överinseende av den planerade nya världsorganisationen, 
Fn. Det amerikanska förslaget avspeglade Rooseveltadministrationens ambiva-
lens inför Koreas och övriga koloniers självständighetssträvanden. Å ena sidan 
var UsA:s principiella inställning tydligt antikolonial. Kolonier stred mot folk-

34 För analyser av den japanska ockupationsperioden se: Bruce Cumings, The Origins of the 
Korean War. Volume 1: Liberation and the Emergence of Separate Regimes 1945–1947, Prince-
ton 1981, s 3ff. Peter Lowe, The Origins of the Korean War, London 1997, s 3ff.

35 Citatet taget ur: Cumings 1981, s 106.
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ens självbestämmanderätt. Dessutom utgjorde så kallade imperiepreferenser 
(att kolonialmakterna lät tullsatserna för handeln inom det egna imperiet vara 
lägre än tullsatserna för handeln med den övriga världen) och andra på kolo-
nialväldena baserade former av ekonomisk nationalism ett hinder mot UsA:s 
strävan att återupprätta den fria världsmarknaden. Å andra sidan dämpades 
den amerikanska entusiasmen för avkolonisering av uppfattningen att många 
kolonier ännu inte var mogna för full självständighet. Systemet med interna-
tionellt förvaltarskap över kolonier (hädanefter benämnt förvaltarskapssyste-
met) — varigenom koloniernas utveckling mot full självständighet tänktes ske 
gradvis och under ordnade former — var ett försök att lösa detta dilemma.36

Som ett led i fredsuppgörelsen efter första världskriget hade segrarmakterna 
beslutat att de tyska kolonierna och det ottomanska rikets icke-turkiska provin-
ser, vars befolkningar sades vara ur stånd att framgångsrikt styra sig själva, skul-
le förvaltas av olika segrarmakter på mandat från Nationernas Förbund (nF). 
Förvaltarskapssystemet var modellerat efter nF:s mandatsystem, men hade ett 
mer vittgående syfte. Det tänktes nämligen inte begränsas till områden som ta-
gits från besegrade fiender, utan också omfatta segrarmakternas kolonier. Det-
ta mötte dock bestämt motstånd från de västeuropeiska kolonialmakterna som 
inte ville uppge något av suveräniteten över sina koloniala besittningar. På Jal-
takonferensen mellan ”de tre stora”, Churchill, Roosevelt och Stalin i februa-
ri 1945 tvingades den amerikanske presidenten medge att det brittiska imperiet 
skulle vara undantaget från det planerade förvaltarskapssystemet och kort där-
efter erhöll representanter för det fria Frankrike liknande försäkringar vad gäl-
ler de franska kolonierna. Det förvaltarskapssystem som våren 1945 skrevs in i 
Fn-stadgan gjordes följaktligen skäligen tandlöst. Stadgan öppnade visserligen 
teoretiska möjligheter för en total internationalisering av kolonialväldena, men 
innefattade inte några skyldigheter för de västeuropeiska kolonialmakterna att 
ställa sina kolonier under internationellt förvaltarskap.37 

36 Ibid, s 103ff. Conrad Black, Franklin Delano Roosevelt: Champion of Freedom, New York 
2003, s 850.

37 Cumings 1981, s 109f. Brita Skottsberg, “Fn och kolonialproblemen”, Världspolitikens dags-
frågor (1956:8–9), s 6ff. Enligt Fn-stadgans artikel 77 kunde tre kategorier av icke självstän-
diga områden bli föremål för internationellt förvaltarskap: 1) nF:s mandatområden; 2) om-
råden som frånhänts andra världskrigets fiendestater; 3) andra områden som frivilligt (min 
kursivering) ställdes under internationellt förvaltarskap av de stater som bar ansvaret för de-
ras styrelse.
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När det kom till kritan hade den amerikanska regeringen låtit den anti-
koloniala ideologin stå tillbaka av hänsyn till de västeuropeiska kolonialmak-
terna, stater som förväntades tillhöra UsA:s viktigaste allierade efter kriget och 
vars ekonomiska och politiska stabilitet därför ansågs vara ett första rangens 
amerikanskt intresse. Detta skulle upprepas under kalla kriget, särskilt i de fall 
där självständighetsrörelserna var revolutionära.38

Koreas och övriga axelmaktskoloniers internationalisering mötte däremot 
inga hinder från de västeuropeiska kolonialmakterna. I det avseendet blev den 
svåraste uppgiften att övertyga Sovjetunionen. Frågan diskuterades på Tehe-
ran- och Jaltakonferenserna, utan att man kunde komma fram till någon klar 
och entydig uppgörelse. Roosevelt föreslog att Korea skulle underkastas ett 
tjugo- till trettioårigt fyrmaktsförvaltarskap (Kina, Sovjetunionen, Storbritan-
nien och UsA tänktes gemensamt agera förvaltare). Enligt uppgift ställde sig 
Stalin inte helt avvisande, men ifrågasatte huruvida koreanerna verkligen var 
i behov av stormaktsövervakning och menade att de tidsperioder som Roose-
velt föreslagit var alldeles för långa.39

Krigsutvecklingen och beslutet att  
dela Korea längs den 38:e breddgraden

Vid tiden för Jaltakonferensen var Tysklands sammanbrott och därmed slutet 
på den europeiska delen av världskriget nära förestående. På den europeiska 
krigsskådeplatsen hade Sovjetunionen, i väntan på den andra front som blev 
verklighet först i juni 1944, burit huvudbördan av krigföringen. De västalliera-
de hade omsorgsfullt kunnat förbereda sin landstigning på kontinenten i vet-
skap om att huvuddelen av de tyska styrkorna fanns uppbundna i öster. Även 
efter Normandieinvasionen hade tyngdpunkten i den europeiska krigföring-
en varit förlagd till östfronten. Den amerikanska krigsledningen hade haft för-
hoppningar att Kinas tillsynes outsinliga människomassor skulle kunna spela 
en liknande roll på den asiatiska krigsskådeplatsen, det vill säga nöta ned den 

38 Robert J McMahon, ”The Cold War Comes to Southeast Asia, i Robert J McMahon & 
Thomas G Paterson (eds), The Origins of the Cold War, New York 1999, s 227ff. 

39 Cumings 1981, 108f. 
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japanska krigsmakten före en amerikansk attack på det japanska moderlandet. 
Men i det avseendet hade amerikanerna blivit grundligt besvikna. För Chiang 
Kai-sheks nationalister och Mao Zedongs kommunister var den gemensamma 
kampen mot Japan endast ett tillfälligt avbrott i det inbördeskrig dem emellan 
som pågått sedan 1920-talet. Båda sidor var inställda på att den inbördes kam-
pen skulle återupptas så snart som japanerna besegrats och ville följaktligen 
spara sina krafter. Från amerikansk synpunkt var det därför mycket välkom-
met när Stalin vid det amerikansk-brittisk-sovjetiska utrikesministermötet i 
Moskva i oktober 1943 framförde att Sovjetunionen sedan Tyskland besegrats 
skulle kunna inträda i Stillahavskriget. Vid Churchills, Stalins och Roosevelts 
möte i Teheran i december samma år upprepade Sovjetledaren sitt erbjudan-
de, men tillfogade samtidigt att detta skulle kräva en motprestation.40

Villkoren för sovjetiskt inträde i Stillahavskriget fastlades genom ett hem-
ligt avtal som ingicks på Jaltakonferensen. Enligt avtalet skulle Sovjetunionen 
inom tre månader efter ett europeiskt vapenstillestånd förklara Japan krig. Som 
motprestation godtog de västallierade att status quo bevarades i Yttre Mongo-
liet, det vill säga att denna före detta kinesiska provins skulle förbli en självstän-
dig stat och därmed i realiteten en sovjetisk satellit, samt gav Sovjetunionen rätt 
att återta de territorier och rättigheter som Ryssland förlorat genom nederlaget 
i rysk-japanska kriget 1904–1905. Det sistnämnda innebar att Sovjetunionen 
skulle erhålla Kurilerna, södra halvan av Sakhalin, marina basrättigheter i de ki-
nesiska städerna Dairen och Port Arthur samt exterritoriella järnvägsförbindel-
ser till dessa marinbaser genom den kinesiska regionen Manchuriet. Kineserna, 
vars intressen ju i hög grad berördes, hade inte konsulterats. Roosevelt åtog sig 
att i efterhand utverka Chiang Kai-sheks godkännande. Tanken var att överens-
kommelsen mellan de västallierade och Sovjetunionen skulle bekräftas genom 
ett separat avtal mellan de sovjetiska och kinesiska regeringarna.41

40 John Lewis Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War 1941–1947, New York 
2000 (1972), s 78. Idem, We Now Know. Rethinking Cold War History, New York 1997, s 56, 
60. Alf W Johansson, Den nazistiska utmaningen. Aspekter på andra världskriget, Stockholm 
2000, s 119f. Idem, Europas krig. Militärt tänkande, strategi och politik från Napoleontiden till 
andra världskrigets slut, Stockholm 1988, s 349.

41 Geoffrey Roberts, Stalin’s Wars. From World War To Cold War, 1939–1953, New Haven 2006, 
s 283f.
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Utsikterna att Japans kommande sammanbrott skulle skapa ett maktvaku-
um i Fjärran Östern som till stor del skulle fyllas av Sovjetunionen hade tidigt 
oroat befattningshavare inom de amerikanska försvars- och utrikesministeri-
erna. Om Kina, vilket verkade allt mer sannolikt, skulle förbli svagt och splitt-
rat, återstod endast UsA att balansera Sovjetunionen. Det ovan beskrivna hem-
liga Jaltaavtalet om sovjetiskt inträde i Stillahavskriget, varmed UsA godkände 
en kraftig framflyttning av Sovjetunionens positioner i Fjärran Östern, inne-
bar emellertid snarast motsatsen. Dessutom stred dess tillkomstsätt och inne-
håll mot flera av de ideal — att diplomatin skulle vara öppen; att segrarmak-
terna inte skulle eftersträva territoriella vinster för egen del; att territoriella 
förändringar endast skulle ske med de berörda folkens samtycke — som Roo-
sevelt i offentliga sammanhang alltid bekände sig till. Den amerikanske presi-
denten var väl medveten om detta, men ansåg sig ända ha handlat rätt. Av sina 
militära rådgivare hade han nämligen övertygats om att ett sovjetiskt krigsin-
träde skulle påskynda Japans kapitulation och spara många amerikaners liv. 
Vid tiden för Jaltakonferensen var den topphemliga atombomben fortfaran-
de en avlägsen och osäker möjlighet. Den fanatiska motståndsvilja som japa-
nerna uppvisat vid försvaret av olika ögrupper hade ingett den amerikanska 
krigsledningen farhågor att en invasion av det japanska moderlandet skulle 
bli oerhört kostsam. Att erhålla sovjetiskt bistånd, framför allt vad gäller ned-
kämpandet av de japanska trupperna i Kina och Korea, ansåg den amerikan-
ska krigsledningen därför vara av stor betydelse.42 

Roosevelt fick inte möjlighet att fullfölja sina planer: han avled och efter-
träddes av Truman i april 1945. Vid presidentskiftet befann sig den europeiska 
delen av världskriget i sitt absoluta slutskede. Efter det europeiska vapenstille-
ståndet — Tyskland kapitulerade den 7 maj — kunde de amerikanska krigsan-
strängningarna helt inriktas mot Japan. Maj-juni utarbetade de amerikanska 
militärstaberna planer för en fullskalig invasion av Kyushu (den sydligaste av de 
tre japanska huvudöarna) med verkställighetsdatum i november. Planläggnings-
arbetet sammanföll med den mycket blodiga erövringen av Okinawa, vilken 
förstärkte de redan existerande farhågorna att slutstriden om Japan skulle kräva 

42 Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–1945, New York 
1979, s 283. Johansson 1988, s 352. Paul Johnson, A History of the American People, London 
1997, s 660. Stueck 1995, 17f.
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stora förluster. Under dessa omständigheter fann de militära planerarna för gott 
att dels förkasta möjligheten att UsA skulle kombinera invasionen av Kyushu 
med en samtidig invasion av Korea, dels betona det önskvärda i att Sovjetuni-
onen så snabbt och kraftfullt som möjligt skulle engagera de japanska styrkorna 
i Kina och Korea och därigenom bidra till att dränera Japans resurser.43 

Även om den amerikanska militärledningen således välkomnade ett sovje-
tiskt inträde i Stillahavskriget, väckte utsikterna att Korea skulle befrias av Röda 
armén inte odelat positiva känslor. Alltsedan 1942 hade planerare inom det 
amerikanska utrikesministeriet varnat för att en sovjetisk ockupation av Korea, 
understödd av de många koreanska kommunister som uppehöll sig i Sovjetuni-
onen eller deltog på kommunistkinesisk sida i partisankrigföring mot japaner-
na, kunde utmynna i ett kommunistiskt och Sovjetdominerat Korea. Nämnda 
planerare oroades av bristen på en detaljerad, skriftlig överenskommelse angå-
ende Koreas efterkrigsstatus, men hoppades kunna råda bot på detta vid det 
sista krigstida stormaktsmötet, Potsdamkonferensen, som skulle äga rum un-
der senare delen av juli 1945. Sonderingar inför konferensen verkade hoppingi-
vande: till olika samtalspartners förklarade sig Stalin vara helt införstådd med 
tanken på att Korea skulle underkastas ett tidsbegränsat fyrmaktsförvaltarskap. 
Väl i Potsdam fastnade dock förvaltarskapsdiskussionen i oenighet kring Itali-
ens afrikanska kolonier och fick ajourneras innan man hunnit behandla Korea-
frågan. Kort dessförinnan hade det inkommit underrättelser om den första 
kärnvapensprängningen i Alamogordo, New Mexico, vilket med ens gjort slut 
på Trumanadministrationens entusiasm för sovjetiskt inträde i Stillahavskriget. 
Det nya vapnet tycktes erbjuda ett snabbt och (för UsA) smärtfritt sätt att fram-
tvinga en japansk kapitulation. Bland Truman och dennes närmaste medarbe-
tare väckte vetskapen att atombomber fanns insatsberedda förhoppningar om 
att Japan skulle kapitulera innan Sovjetunionen hunnit inträda i Stillahavskri-
get. De började överväga möjligheterna att UsA skulle hinna först till Korea och 
därefter kunna utestänga Sovjetunionen från halvöns ockupation.44 

Men det skulle visa sig att Sovjetregeringen inte tänkte låta sig utmanövre-
ras. Medan Potsdamkonferensen pågick började japanerna via sin Moskvaam-
bassad försöka engagera Sovjetunionen som fredsmedlare. Sålunda förvarnad 

43 Cumings 1981, s 117. Lowe 1997, s 15ff.
44 Cumings 1997, s 188. Idem 1981, s 111ff. James Irving Matray, The Reluctant Crusade: Amer-

ican Foreign Policy in Korea, 1941–1950, Honolulu 1985, s 35ff. 
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att det japanska motståndet kunde vara på väg att kollapsa och sannolikt väl 
medveten om de potentiella följderna för Sovjetunionens andel av rovet, be-
ordrade Stalin sina generaler att med all kraft påskynda förberedelserna för 
krigsinträdet. Den 8 augusti förklarade Sovjetunionen krig mot Japan. Två da-
gar dessförinnan hade UsA genomfört kärnvapensprängningen över Hiroshima 
och den 9 augusti var det Nagasakis tur. Den 14 augusti kapitulerade Japan. I 
det läget föreslog UsA att Korea skulle delas i två ockupationszoner: de japan-
ska trupperna norr om 38:e breddgraden skulle kapitulera till Röda armén, 
medan alla trupper söder om denna linje skulle kapitulera till amerikanska 
styrkor. Förslaget lämnade huvudstaden Seoul liksom två tredjedelar av Koreas 
befolkning inom den amerikanska zonen, men accepterades genast av Sovjet-
regeringen. Sovjettrupperna, som när Japan kapitulerade endast hunnit besät-
ta ett litet område i nordöstligaste Korea, fortsatte söderut under tredje augus-
tiveckan, men gjorde avtalsenligt halt vid 38:e breddgraden. Den 8 september 
började amerikanska trupper besätta den södra halvan av Korea.45

45 Stueck 1995, s 18f.

Sovjetledaren Stalin och den ameri-
kanske presidenten Truman ledde öst- 
och västblocken under Koreakriget. 
Bilden är tagen vid deras enda per-
sonliga sammanträffande: Potsdam-
konferensen 1945. Bildkälla: Wikime-
dia Commons
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Den revolutionära situationen vid krigsslutet

För Korea innebar Japans kapitulation början på en tumultartad omvandlings-
period. Under de första efterkrigsåren rådde i Korea en revolutionär situation. 
Det fanns ett utbrett behov av att göra upp med arvet från kolonialtiden. Re-
vanschbegäret riktades mot de koreaner som varit befattningshavare inom den 
japanska ockupationsförvaltningen (framför allt mot dem som tjänstgjort inom 
den mycket hatade polismakten), men hade också tydlig klasskaraktär. Lejon-
parten av den koreanska industrin var japanskägd, men det fanns också en in-
hemsk bourgeoisie, vars förmögenhet framför allt baserades på ett omfattande 
jordinnehav. Vid krigsslutet var Korea fortfarande ett i huvudsak agrart land. 
Vidare var ägandestrukturen på den koreanska landsbygden extremt skev: cirka 
80 % av landsbygdsbefolkningen hade ingen eller mycket lite egen jord och 
var hel- eller deltidsarrendatorer på större jordegendomar. De koreanska större 
jordägarna hade samarbetat med japanerna eftersom dessa erbjudit lukrativa 
affärsmöjligheter och garanterat egendomsrättigheterna. Många koreaner hyste 
uppfattningen att jordägarklassen hade gynnats av det japanska styret medan 
alla andra lidit. Vid krigsslutet fanns det därför starka radikala strömningar, 
framför allt manifesterade genom de så kallade folkkommittéerna, som krävde 
nationalisering av industrin och uppsplittring av de större jordegendomarna.46

Folkkommittéerna, som existerade på flera nivåer — by, stad, kommun, 
provins — över hela Korea, hade bildats när japanerna retirerade och bland an-
nat övertagit skötseln av kommunikationerna och upprätthållandet av ordning-
en. De hade till en början uppkommit spontant, men snabbt kunnat anslutas 
och organiseras av ett Seoulbaserat huvudorgan: den så kallade Folkrepubli-
ken. Folkrepubliken dominerades av kommunister och andra vänsterradikaler, 
men försökte bredda sin bas genom att inkludera några välkända konservativa 
motståndsmän i den provisoriska regering som proklamerades den 8 septem-
ber 1945. De konservativa motståndsmän — bland annat Sydkoreas blivande 
ledare Syngman Rhee — som fann sina namn uppsatta på Folkrepublikens 
ministerlista ställde sig dock kallsinniga till att ingå i en vänsterdominerad 
övergångsregering. Detta understöddes av den amerikanska ockupationsregi-

46 Cumings 1981, s 43f, 69ff, 282f. Lowe 1997, s 22.
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men under ledning av armégeneralen John Reed Hodge. Hodge och dennes 
närmaste medarbetare betraktade Folkrepubliken som ett Moskvastyrt redskap 
syftande till Koreas sovjetisering. Följaktligen ville de varken erkänna Folk-
republiken som Koreas provisoriska regering eller involvera folkkommittéer-
na i den södra ockupationszonens förvaltning. I kombination med att UsA led 
brist på egna experter, det vill säga personer med kännedom om det korean-
ska språket och landet, medförde detta att den amerikanska ockupationsregi-
men till en början hade stora svårigheter att skapa en fungerande civilförvalt-
ning. För att över huvud taget kunna hålla i gång samhällsmaskineriet såg sig 
amerikanerna tvungna att på administrativa poster i stor utsträckning använda 
kvarvarande japaner samt koreaner med administrativ erfarenhet, det vill säga 
kollaboratörer, ett förfarande som väckte mycken ilska bland befolkningen. I 
den sovjetiska ockupationszonen kunde man däremot genomföra en snabb 
och effektiv utrensning bland de japanska ämbetsmännen och deras korean-
ska medhjälpare. Till skillnad från sina amerikanska kollegor tvekade de sovje-
tiska befälhavarna inte att använda folkkommittéerna i den civila förvaltning-
en (ur sovjetisk synpunkt var folkkommittéernas radikalism naturligtvis inget 
problem). Dessutom förfogade ryssarna över en talrik kader exilkoreaner som 
delade deras ideologiska bekännelse och som omedelbart kunde utplaceras på 
nyckelposter inom administrationen och det politiska livet.47

Kairolöftet om koreansk självständighet bekräftades i Potsdamproklama-
tionen av den 26 juli 1945, i vilken Kina, Storbritannien och UsA en sista gång 
före atombombsfällningarna uppmanande Japan att kapitulera. Ännu vid den-
na tidpunkt var Sovjetunionen neutral i Stillahavskriget, men den 8 augusti, då 
Sovjetunionen förklarade Japan krig, meddelade Sovjetregeringen, att den an-
slöt sig till uttalandena från Kairokonferensen liksom till Potsdamproklama-
tionen. Därmed hade samtliga segrande stormakter förklarat, att Koreas frihet 
och självständighet var ett av deras fredsmål. Det officiella syftet med ockupa-
tionen av Korea var enkelt och klart: att likvidera det japanska herraväldet och 
lägga ledningen av landet i det koreanska folkets händer. Att Korea delades i 
två ockupationszoner framställdes som ett tillfälligt arrangemang, motiverat av 
praktiska skäl. Det fanns aldrig någon uttalad avsikt att den 38:e breddgraden 
skulle bli en sluten gräns mellan två vitt skilda och sinsemellan fientliga korean-

47 Cumings 1981, s 84ff, 135ff. Lowe 1997, s 22ff. Stueck 1995, s 20f.
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ska statsbildningar. Med facit i hand är det dock uppenbart att den starka ide-
ologiska polarisering som kännetecknade koreansk politik inte bådade gott för 
Koreas möjligheter att uppnå enhet och demokratisk självstyrelse. Den ideolo-
giska polariseringen gjorde det svårt att bilda breda koalitioner och skrämde el-
ler lockade ockupationsmakterna att välja sida. Med tanke på deras skilda ideo-
logiska preferenser var det högst osannolikt att de skulle göra likadana val.48

Folkrepubliken utgjorde den inhemska politiska kraft som kanske hade 
kunnat överbrygga klyftan mellan höger och vänster i koreansk politik. Från 
amerikansk sida betraktades den emellertid som en kommunistisk täckorga-
nisation. Följden blev att allt samarbete med Folkrepubliken avvisades och 
att dess verksamhet i december 1945 förklarades olaglig. I det läget hade den 
amerikanska ockupationsregimen redan etablerat en praxis av att satsa på de 
konservativa som bålverk mot kommunismen. De amerikanska befälhavare 
som utsetts att förvalta den södra halvan av Korea hade före sin avresa er-
hållit instruktioner att försöka upprätta en bred koreansk övergångsregering 
med tyngdpunkten i det politiska mittfältet. Men när de anlände och börja-
de konfronteras med Koreas politiska verklighet fick de snabbt uppfattningen 
att Korea saknade schatteringar mellan kommunister och konservativa. I valet 
mellan kommunister och konservativa ansåg de föga förvånande att UsA skulle 
stödja de senare (en uppfattning som i allt väsentligt delades av Washington). I 
den hektiska politiska organisationsverksamhet som följde på befrielsen bilda-
des flera konservativa partier eller grupperingar. Deras möjligheter att utveck-
las till masspartier hämmades emellertid av det faktum att många koreaner 
satte likhetstecken mellan konservativa och kollaboratörer. I akt och mening 
att tillhandahålla ett konservativt politiskt ledarskikt som var obefläckat av 
samröre med japanerna lät UsA oktober-december 1945 hemtransportera den 
så kallade Koreanska Provisoriska Regeringen (kPR), en koreansk exilgrupp 
som alltsedan första världskrigets slut varit baserad i Kina. kPR var den ledan-
de icke-kommunistiska exilgruppen. Dess medlemmar var konservativa, men 
också välkända och respekterade för sin långvariga antijapanska kamp.49

Bland de sålunda hemvändande exilpolitikerna fanns den 70-årige Syng-
man Rhee. Rhee tillhörde kPR:s grundare och hade 1919–1921 varit organisa-

48 PM Malling, 30/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, Riksarkivet (RA). Stueck 1995, s 20.
49 Cumings 1981, s 179ff. Holmström 1972, s 15f. Lowe 1997, s 22ff. Stueck 1995, s 20f.
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tionens förste president. Han hade dock endast tillfälligt och under kortare pe-
rioder uppehållit sig vid kPR:s Kinabaserade högkvarter. Huvuddelen av sitt 
vuxna liv hade han istället tillbringat i UsA, där han bland annat blivit den för-
ste koreanen att uppnå doktorsgrad vid ett amerikanskt universitet (1910 dispu-
terade han i statsvetenskap vid Princeton). Under sin långa Amerikavistelse — 
i själva verket närmare fyra decennier — hade han genom penninginsamlingar, 
opinionsbildning och lobbyverksamhet hela tiden fortfarit att verka för kore-
ansk självständighet. I kraft av sin höga ålder, sina akademiska meriter och sin 
långvariga antijapanska kamp var han vid återkomsten till hemlandet en högt 
respekterad person. I kombination med hans starka antikommunism, engelsk-
språkighet och vana att umgås med amerikaner medförde detta att den ameri-
kanska ockupationsregimen uppfattade honom som en idealisk person att an-
förtro höga poster inom ett begynnande koreanskt självstyre. Stödet från UsA, 
bland annat manifesterat genom utnämningen till ordförande i det rådgivande 
organ (”Advisory Council”) som general Hodge upprättade i oktober 1945, bi-
drog till att Rhee snabbt kunde få en ledarroll inom den koreanska högern.50

Nyssnämnda rådgivande organ, som tänktes vara en länk mellan befolk-
ningen och militärförvaltningen i den södra ockupationszonen, gjorde anspråk 
på att representera ett brett politiskt spektrum. Men i själva verket hade den 
amerikanska ockupationsregimen nästan uteslutande tillsatt konservativa leda-
möter. En tydlig strävan att utestänga vänsterkrafterna präglade också organise-
ringen av koreanska polis- och militärstyrkor. Som redan nämnts fann sig den 
amerikanska ockupationsregimen till en början tvungen att bibehålla den japan-
ska kolonialförvaltningens polisorganisation. Oktober-december 1945 kunde 
man dock stegvis låta hemsända kvarvarande japanska poliser och skapa ett 
nytt, helkoreanskt polisväsende. Till chefsposterna handplockades framträdan-
de konservativa. Till de lägre graderna lät man dels återanställa den stora mas-
san av de koreaner som tjänstgjort inom den japanska kolonialförvaltningens 
polisorganisation, dels nyrekrytera bland de koreaner som tillhört den japan-
ska krigsmaktens koreanska förband. Den sistnämnda gruppen utgjorde också 
rekryteringsbasen för den militärakademi och de värvade förband, embryot till 
den framtida sydkoreanska armén, som den amerikanska ockupationsregimen 
började sätta upp parallellt med skapandet av det nya polisväsendet. Även vid 
utformningen av Koreas mest trängande sociala reform — jordens omfördel-

50 Cumings 1981, s 189ff. Holmström 1972, s 17.
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ning — kan UsA sägas ha tagit parti mot radikalerna och för de konservativa. I 
syfte att lätta bördorna för den fattiga arrendatorsbefolkningen utfärdade gene-
ral Hodge i oktober 1945 ett dekret enligt vilket arrendeavgiften ej fick översti-
ga en tredjedel av årsskörden (det hade dittills varit brukligt att betala hälften 
av årsskörden i arrendeavgift). Samtidigt avvisade han kraven på expropriering 
av godsägarnas jord. Endast på japanskägda jordegendomar (12,5 % av jorden 
i hela Korea) gavs arrendatorerna rätt att friköpa den jord som de brukade. På 
grund av praktiska svårigheter och motstånd från de konservativa (som frukta-
de att friköpsrätten skulle utsträckas till att även omfatta koreanska godsägares 
jord) dröjde det dock ända till 1948 innan reformen kunde genomföras.51

Av omsorg om den Seoulbaserade Folkrepublikens auktoritet undvek Sov-
jetunionen till en början att upprätta en nordkoreansk interimsregering. Men 
sedan UsA olagligförklarat Folkrepubliken och börjat bygga upp separata syd-
koreanska institutioner övergav Sovjetunionen sin försiktighet och upprät-
tade — i februari 1946 — en Pyongyangbaserad och kommunistdominerad 
interimsregering med Kim Il Sung, den blivande nordkoreanske ledaren, som 
ordförande.52 

Moskvamötet och de amerikansk- 
sovjetiska Koreakommissionernas arbete

USA och Sovjetunionen hade således redan under det första fredshalvåret bör-
jat gynna varsin sida i den interna koreanska kampen och därmed bidragit till 
att fjärma de båda ockupationszonerna från varandra. Men de hade också inlett 
förhandlingar vars syfte var motsatsen. Avstampet för dessa förhandlingar var 
det amerikansk-brittisk-sovjetiska utrikesministermötet i Moskva i december 
1945. Som redan framgått hade UsA under de krigstida stormaktsmötena före-
språkat att Korea skulle underkastas ett långvarigt förvaltarskapsstyre, medan 
Sovjetunionen förordat en tämligen omedelbar övergång till full koreansk själv-
ständighet. Moskvamötet utmynnade i en kompromiss mellan de båda stånd-
punkterna. Man enades om att tillsätta en amerikansk-sovjetisk kommission 
sammansatt av representanter för de båda ländernas Koreakommandon. Kom-

51 Cumings 1997, s 200f. Hastings 1987, s 35. Holmström 1972, s 18.
52 Cumings 1981, s 403ff.
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missionen gavs två huvudsakliga uppgifter. Dels skulle den utarbeta principer 
för en permanent koordinering i administrativa och ekonomiska frågor mel-
lan de båda Koreakommandona. Dels skulle den i samråd med Koreas ”demo-
kratiska partier” och ”sociala organisationer” utse ledamöter till en allkoreansk 
övergångsregering. Övergångsregeringen skulle sedan styra landet med sikte på 
att snarast möjligt hålla fria val. Vidare skulle det upprättas ett förvaltarskaps-
avtal, varigenom fyra stormakter — UsA, Kina, Storbritannien och Sovjetunio-
nen — under en femårig övergångsperiod skulle övervaka det koreanska själv-
styret och ha möjlighet att ingripa om detta utvecklades i fel riktning.53 

I samtiden beskrevs Moskvamötet som en stor framgång. Den amerikansk-
sovjetiska kommissionens arbete blev dock snabbt en besvikelse. Förhandling-
arna, som inleddes i mars 1946, strandade redan från början på frågan om vil-
ka demokratiska partier och sociala organisationer som skulle konsulteras vid 
bildandet av den allkoreanska övergångsregeringen. Från sovjetisk sida häv-
dades att endast partier och organisationer som intagit en positiv attityd till 
Moskvamötets beslut om en tids förvaltarskapsstyre kunde komma på fråga. 
Problemet ur amerikansk synvinkel var att ett sådant förfarande skulle uteslu-
ta de icke-kommunistiska partierna. Beslutet att låta Korea genomgå en tids 
förvaltarskapsstyre, som ju implicerade att landet ännu inte var moget för full 
självständighet, hade inte mottagits väl bland koreanerna. Offentliggörandet 
av Moskvaöverenskommelsen hade utlöst omfattande protester. Kommunist-
erna hade en kort tid deltagit i protesterna, men på sovjetisk inrådan tvärt 
bytt ståndpunkt och därefter helhjärtat stött Moskvaöverenskommelsen. Till 
Washingtons bestörtning hade det varit UsA:s främsta allierade, de konservati-
va i den södra zonen, som gått i bräschen för protesterna. Syngman Rhee med 
flera ledande högermän hade krävt omedelbar självständighet och bildat en 
antiförvaltarskapskommitté med uppgift att propagera för denna linje. Även 
general Hodge, som ansåg att de konservativa ännu var för svaga för att utan 
amerikanskt understöd klara konkurrensen med kommunisterna och fruktade 
att möjligheterna att lämna sådant understöd skulle vara betydligt sämre som 
fyrmaktsförvaltare än som fullskalig ockupationsmakt, hade kraftigt oppone-
rat mot förvaltarskapsplanerna.54

53 Ibid, s 215ff. 
54 Lowe 1997, s 28ff. William Stueck, Rethinking the Korean War. A New Diplomatic and Stra-

tegic History, Princeton 2002, s 32f. 
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I kravet på full självständighet hade de konservativa hittat en fråga där de 
kunde påräkna majoritetens stöd och där kommunisterna var sårbara. Där-
för ville de varken inställa eller tona ned sin antiförvaltarskapskampanj. Un-
der sådana omständigheter var det naturligtvis omöjligt för UsA att acceptera 
den sovjetiska ståndpunkten i ”konsulteringsfrågan”. Efter en tids resultatlösa 
kompromissförsök övergick den amerikansk-sovjetiska kommissionen till att 
behandla sin andra uppgift (att utarbeta principer för en permanent koordine-
ring i administrativa och ekonomiska frågor mellan de båda Koreakomman-
dona). Från amerikansk sida lades särskild vikt vid att åstadkomma åtgärder, 
däribland främst att öppna den slutna gränsen längs den 38:e breddgraden, 
som kunde återupprätta Koreas ekonomiska enhet. Men också här visade det 
sig omöjligt att komma överens. Efter två månaders resultatlösa förhandling-
ar ajournerades kommissionen i maj 1946.55 

Medan förhandlingarna pågick fortsatte polariseringen mellan de två zo-
nerna. I mars genomfördes i den sovjetiska zonen en mycket långtgående jord-
reform; i princip beslagtogs all privatägd jord överstigande fem hektar och 
fördelades sedan bland arrendatorerna på grundval av familjestorlek. De folk-
kommittéer som den sovjetiska ockupationsregimen samarbetade med var till 
en början inte några helt kommunistdominerade organ. Vid tiden för jordre-
formen igångsattes emellertid en massiv utrensningskampanj som inte bara 
rensade folkkommittéerna från kvarvarande ickekommunister utan även 
drabbade vissa fraktioner inom den koreanska kommunistiska rörelsen. Den 
slutliga konsolideringen skedde genom två sammanslagningar sommaren 
1946. Dels förenades de tre rivaliserande kommunistfraktionerna — Irkutsk-
gruppen som uppehållit sig i Sovjetunionen, Yenangruppen som varit baserad 
i Kina och slutligen ”hemmakommunisterna”, de vill säga de kommunister 
som inte gått i exil — till ett gemensamt kommunistparti (i realiteten innebar 
detta att Irkutskgruppen, som leddes av Kim Il Sung, med sovjetiskt bistånd 
tog kommandot över de andra två fraktionerna). Dels bildades den så kalla-
de Nationaldemokratiska fronten, en enhetsfront mellan kommunistpartiet 
och två nominellt icke-kommunistiska partier, där kommunisterna utgjorde 
det klart dominerande elementet. I november hölls val till folkkommittéerna, 
varvid såväl valdeltagandet som frontens röstetal blev näst intill hundrapro-

55 Cumings 1981, s 239ff. Stueck 1995, s 22.
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centigt. Av och ur folkkommittéerna på provinsnivå valdes sedan en konstitue-
rande församling och ett församlingens presidium som tjänade som lagstifta-
re mellan de korta sessionerna. Vid tiden för folkkommittévalen hade man 
även hunnit nationalisera de större företagen och anta en ekonomisk flerårs-
plan som gav prioritet åt utbyggnaden av den tunga industrin (jordbrukskol-
lektivisering och nationalisering av små och mellanstora företag dröjde dock 
till 1950). Allt detta hade naturligtvis inte åstadkommits utan tvångsåtgärder. 
Därtill hade man uppmuntrat snarare än förhindrat den spontana folkliga 
våldsutövning som frodades i den nationella och sociala revanschismens spår. 
Under 1946 hade man därför fått bevittna en massflykt till den södra zonen av 
personer som var besuttna och/eller stämplades som kollaboratörer och därför 
hade anledning att frukta för sina liv och sin egendom.56

Jordreformen, utrensningarna och massflykten skapade i den sovjetiska zo-
nen ett visst lugn. Läget var betydligt oroligare i söder. När det stod klart att 
UsA motsatte sig en radikal uppgörelse med arvet från kolonialtiden utbröt 
omfattande protester. På landsbygden gick arrendatorer till angrepp mot jord-
ägare och bland städernas arbetare igångsattes strejker och upplopp. 1945–
1946 fick den amerikanska ockupationsregimen därför ägna betydande energi 
åt att bryta upp de organisationer, det vill säga fackföreningarna och folkkom-
mittéerna, som ledde protesterna. Härvidlag utnyttjades polis och militär, 
men också frikårsliknande grupper som organiserades av den koreanska hö-
gern. Vid tiden för det första försöket med val till en interimistisk lagstiftan-
de församling — oktober 1946 — var vänsterorganisationerna krossade eller 
tvingade under jord. I kombination med ekonomiska rösträttsvillkor och på 
sina håll regelrätt valfusk medförde detta att de konservativa kunde vinna en 
jordskredsseger; endast genom ingripande från general Hodge — den ameri-
kanska ockupationsregimen utnämnde hälften av församlingens ledamöter — 
blev mitten och den icke-kommunistiska vänstern representerad.57

Koreafrågan var inte den enda fråga där UsA och Sovjetunionen upplevde 
tilltagande samarbetssvårigheter. Vid tiden för den amerikansk-sovjetiska Kor-
eakommissionens möten våren 1946 hade stormaktsmotsättningarna börjat 

56 Cumings 1981, 382ff. Holmström 1972, s 18f. Pierre Rigoulot, “Brott, terror och hemligheter i 
Nordkorea”, i Stéphane Courtois (red), Kommunismens svarta bok, Stockholm 1999, s 558.

57 Cumings 1981, s 261f. Lowe 1997, s 33f. Stueck 1995, s 22f.
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bli tydligt märkbara. I februari hade Stalin hållit ett uppmärksammat tal som 
tycktes förkasta tanken på fredlig samexistens mellan kapitalistiska och socia-
listiska stater. Talet framfördes vid en tidpunkt då flera parallella skeenden — i 
säkerhetsrådet utnyttjade Sovjetunionen för första gången sitt veto; de polska, 
ungerska och rumänska kommunistpartierna konsoliderade sin maktställning 
och slöt militära samarbetsavtal med Sovjetunionen; i Manchuriet och Iran 
tycktes Sovjetunionen ovillig att genomföra utlovade trupptillbakadragan-
den; den kanadensiska regeringen offentliggjorde att sovjetiskt atomspiona-
ge avslöjats — ökade oron i väst. Det sistnämnda fick ett vältaligt uttryck när 
Churchill den 5 mars höll sitt ryktbara ”järnridåtal” i Fulton, Missouri.58

Trots det hastigt försämrade världsläget gjorde ett nytt försök att genom di-
rekta, amerikansk-sovjetiska förhandlingar komma fram till en lösning på Kor-
eafrågan. I april 1947 inledde den amerikanske utrikesministern Marshall en 
notväxling med sin sovjetiske kollega Molotov, varvid det beslöts att den ame-
rikansk-sovjetiska Koreakommissionen skulle få återuppta sitt arbete. Kom-
missionens arbete, som pågick från maj till augusti, blev dock lika resultat-
löst som föregående år. Ryssarna upprepade sin tidigare ståndpunkt (att endast 
partier och organisationer som bejakat Moskvamötets beslut om en tids för-
valtarskapsstyre skulle få delta i förhandlingar kring en allkoreansk övergångs-
regering), vilken amerikanerna även denna gång fann oacceptabel. Efter tre 
månaders resultatlösa förhandlingar föreslog UsA att de båda zonerna var för sig 
skulle hålla val till parlamentariska församlingar, vilka sedan skulle överta UsA:s 
och Sovjetunionens roller som motparter i förhandlingarna om den allkorean-
ska övergångsregeringen. Detta avvisades av Sovjetunionen som istället föreslog 
ett omedelbart tillbakadragande från Korea av samtliga utländska trupper.59

Koreafrågan i Fn

I det läget — september 1947 — valde UsA att hänskjuta Koreafrågan till Fn. 
Detta drag signalerade att man på amerikansk sida definitivt hade gett upp 

58 Melvyn P Leffler, A Preponderance of Power. National Security, the Truman Administration, 
and the Cold War, Stanford 1992, s 103f. Stueck 1995, s 24.

59 Bruce Cumings, The Origins of the Korean War. Volume II: The Roaring of the Cataract 1947–
1950, Princeton 1990, s 68f. Lowe 1997, s 40.
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hoppet om att kunna lösa Koreafrågan i samförstånd med Sovjetunionen. Is-
tället tänkte man försöka framtvinga en från amerikansk synpunkt acceptabel 
lösning med hjälp av Fn:s auktoritet.

Beslutet att koppla in Fn återspeglade UsA:s svaga förhandlingsposition. 
De amerikaner som följt den södra zonens utveckling under de två år som gått 
sedan krigsslutet hade haft svårt att hitta ljuspunkter. Delningen hade kapat 
förbindelserna mellan landsändar som i ekonomiskt avseende varit starkt in-
tegrerade. I förening med bortfallet av det livliga handelsutbytet med Japan 
hade detta skapat ekonomisk recession. Läget hade ytterligare förvärrats ge-
nom inflödet av cirka två miljoner koreaner — en miljon var flyktingar från 
den sovjetiska zonen; den andra miljonen var återvändare från tvångs- eller 
gästarbete i Japan — varav flertalet hamnade i arbetslöshet. Det militära läget 
framstod inte som mer uppmuntrande än det ekonomiska: enligt amerikan-
ska bedömningar hade den norra zonen väsentligt starkare inhemska strids-
krafter än den södra. 

Våren 1947 hade de amerikanska finans-, försvars- och utrikesministerier-
na tillsatt en gemensam arbetsgrupp med uppgift att föreslå riktlinjer för den 
amerikanska Koreapolitiken. I den rapport där arbetsgruppen presenterade 
sina slutsatser föreslogs bland annat ett omfattande treårigt ekonomiskt stöd-
paket som skulle finansiera de amerikanska ockupationstruppernas kvarstan-
nande och stimulera den södra zonens ekonomi. Därigenom hoppades man 
kunna trygga de av antikommunister dominerade sydkoreanska interimsmyn-
digheterna mot yttre och inre omstörtningsförsök samt lindra den materiella 
nöd som ansågs vara grogrunden för kommunismen.

Ett realiserande av det rekommenderade Koreastödet krävde emellertid 
godkännande från kongressen, där motståndet mot kostnadskrävande inter-
nationella åtaganden fortfarande var starkt. I april 1947 hade kongressen god-
känt det ekonomiska och militära biståndspaket till Grekland och Turkiet vars 
motivering blivit känd som Trumandoktrinen. Den fyra månader senare lan-
serade Marshallplanen mötte dock betydande motstånd; det var först genom 
den akuta krigsrädsla som utlöstes av Pragkuppen i februari 1948 som det 
amerikanska biståndsprogrammet kunde baxas genom kongressen. Det var 
därför föga förvånande att Trumanadministrationen fann för gott att lägga 
Koreastödsplanerna på is. Istället blev det angeläget att så snabbt som möjligt 
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dra tillbaka de amerikanska Koreatrupperna för att därigenom frigöra resurser 
till UsA:s växande förpliktelser på annat håll.

Samtidigt tyckte sig Trumanadministrationen, som vid det laget redan hade 
övertygats om att UsA måste hålla tillbaka kommunismens expansion, inte kun-
na dra tillbaka de amerikanska Koreatrupperna utan att ha skapat rimliga möj-
ligheter att åtminstone den södra zonen kunde förbli icke-kommunistisk. I det 
sammanhanget aktualiserades tanken på att hänskjuta Koreafrågan till Fn. Om 
UsA hänsköt Koreafrågan till Fn med den uttalade målsättningen att åstadkom-
ma koreansk självständighet blev det å ena sidan svårt för Sovjetunionen att väg-
ra nordkoreanskt deltagande i Fn-övervakade allkoreanska val. Det var möjligt 
att vänstern skulle segra i sådana val, men förfaringssättet skulle i alla fall ha varit 
demokratiskt och UsA kunna dra sig tillbaka med hedern i behåll. Å andra sidan 
var det mycket möjligt att Sovjetunionen, vars ledare hade dåliga erfarenheter av 
fria val i både det egna landet och de östeuropeiska satellitstaterna, skulle vägra 
samarbeta med Fn. Om så blev fallet skulle UsA söka generalförsamlingens stöd 
för att upprätta en oberoende koreansk stat söder om 38:e breddgraden. Den 
fortgående avkoloniseringen skulle sedermera göra generalförsamlingen till en 
antivästlig kraft. Men före och under Koreakriget hade västblocket fortfarande 
stabil majoritet i generalförsamlingen. Den amerikanska regeringen hyste därför 
gott hopp om att generalförsamlingen skulle stödja dess Koreapolitik. En på så 
vis tillkommen sydkoreansk stat skulle vara sårbar för både yttre och inre fien-
der. Men med hjälp av visst amerikanskt bistånd borde det inte vara omöjligt att 
bemästra de inre fienderna. Dessutom borde Sovjetunionen tveka att släppa loss 
nordkoreanerna mot en Fn-sanktionerad självständig stat.60

Det var det andra scenariot, det vill säga sovjetisk vägran att samarbeta med 
Fn, som blev verklighet. Under generalförsamlingens andra ordinarie möte, 
som ägde rum hösten 1947, framlade den amerikanska Fn-delegationen ett re-
solutionsförslag, enligt vilket Fn skulle tillsätta en temporär kommission med 
uppgift att övervaka ett för båda Koreazonerna gemensamt val till en allkore-
ansk nationalförsamling. Denna församling skulle sedan utse en regering, vars 

60 Ovanstående om de amerikanska motiven för att hänskjuta Koreafrågan till Fn bygger på: 
Michael J Hogan, A Cross of Iron: Harry S. Truman and the Origins of the National Securi-
ty State 1945–1954, New York 1998, s 87ff. Lowe 1997, s 36f. Geir Lundestad, Öst, väst, nord, 
syd. Huvuddrag i internationell politik 1945–1995, Lund 1997, s 252ff.. Stueck 1995, s 24ff. 
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första uppgift skulle vara att träffa uppgörelse med Sovjetunionen och UsA om 
ockupationstruppernas tillbakadragande. Som motivering till förslaget fram-
förde den amerikanska Fn-delegationen, att UsA önskade dra tillbaka ockupa-
tionstrupperna och infria löftet om koreansk självständighet, men att innan så 
kunde ske, en demokratisk regering för hela Korea måste ha bildats. Den sov-
jetiska Fn-delegationen hävdade å sin sida, att det allkoreanska val som förut-
skickades i det amerikanska förslaget inte kunde bli rättvisande, eftersom de 
demokratiska krafterna i den södra zonen undertrycktes av den amerikanska 
ockupationsregimen. I anslutning till detta framlade Sovjetdelegationen ett re-
solutionsförslag, enligt vilket UsA och Sovjetunionen skulle uppmanas att i bör-
jan av 1948 ömsesidigt dra tillbaka sina Koreatrupper och därefter överlämna 
år koreanerna att själva föranstalta val och regeringsbildning. De båda super-
makterna förblev alltså djupt oeniga i Koreafrågan även sedan denna hänskju-
tits till Fn. Bland Fn:s medlemsstater stödde det stora flertalet den amerikan-
ska linjen. I den slutliga omröstningen som ägde rum den 14 november antogs 
det amerikanska resolutionsförslaget med 43 röster mot 0 och 6 nedlagda. Sve-
rige, Norge och Danmark jämte tre arabiska stater stod för de nedlagda röster-
na, medan östblocket61 helt bojkottade omröstningen.62

I januari 1948 inledde Fn:s temporära Koreakommission — United Nations 
Temporary Commission on Korea (UntCok) — sitt arbete genom att försöka 
etablera kontakt med de båda Koreakommandona. Det amerikanska visade sig 
genast tillmötesgående, medan det sovjetiska varken ville kommunicera med el-
ler släppa in UntCok i den norra zonen. Därmed uppstod frågan huruvida Unt-
Cok skulle fullfölja sitt uppdrag trots att detta måste begränsas till den södra 
zonen. Den 26 februari beslöt generalförsamlingens interimskommitté63 att så 
skulle ske. De förhandlingar som föregått beslutet hade dock avslöjat att många 
regeringar kände olust inför tanken på ett separat sydkoreanskt val. Framför allt 
Australiens och Kanadas regeringar hade kraftigt opponerat mot ett sådant för-

61 Östblockets Fn-medlemmar var vid denna tid Vitryssland, Ukraina, Tjeckoslovakien, Sov-
jetunionen, Polen och Jugoslavien (som dock höll på att stötas ut och snart skulle börja age-
ra självständigt i Fn-sammanhang).

62 ”Förenta Nationernas generalförsamlings andra ordinarie möte New York 1947”, Aktstyck-
en utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1948, s 46ff. Per Möller, “Korea 
mellan öst och väst”, Världspolitikens dagsfrågor (1950:5), s 15ff. 

63 Interimskommittén, där samtliga Fn-medlemmar var representerade, agerade å generalför-
samlingens vägnar när denna ej var samlad.
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farande, vilket de ansåg skulle permanenta halvöns delning och öka risken för 
framtida konflikter. Intensiva diplomatiska påtryckningar från UsA:s sida och de 
starka antisovjetiska stämningarna direkt efter Pragkuppen hade till sist förmått 
Fn-majoriteten att ge klartecken till ett separat sydkoreanskt val. Likväl hade 
omkring en tredjedel av Fn-medlemmarna, däribland Sverige, Norge och Dan-
mark, lagt ned sina röster, medan Australien och Kanada röstat emot och öst-
blocket precis som tidigare helt bojkottat omröstningen.64

Kort efter interimskommittébeslutet tillkännagav det amerikanska Korea-
kommandot att den södra zonen skulle gå till valurnorna i maj. Pyongyang-
regimen och de sydkoreanska vänsterkrafterna var bestämda motståndare till 
ett separat sydkoreanskt val och uppmanade invånarna i den södra zonen att 
bojkotta det kommande valet. Syngman Rhee var lika bestämt för ett separat 
sydkoreanskt val. Rhees hållning vann dock inte allmän uppslutning bland de 
center- och högerpolitiker som kontrollerade de sydkoreanska självstyrelseor-
ganen. Kim Kiu-sic, moderat ordförande i den sittande lagstiftande försam-
lingen, och Kim Koo, Rhees främste rival om ledarskapet inom högern, delade 
de farhågor, framför allt risken för att landets delning skulle permanentas, som 
framkommit under Fn-behandlingen och motsatte sig därför ett separat syd-
koreanskt val. I syfte att försöka avvärja en sådan utveckling sökte de kontakt 
med Pyongyangregimen, vilken inbjöd dem att delta i det nord-sydkoreanska 
möte som skulle äga rum i Pyongyang i slutet av april. Pyongyangmötet, vars 
deltagare till övervägande del var nordkoreaner och sydkoreanska vänstersym-
patisörer, anslöt sig helt till den nordkoreanska och sovjetiska ståndpunkten, 
det vill säga hävdade att fria och rättvisa val var en omöjlighet så länge som de 
amerikanska trupperna kvarstod i landet. De båda Kim fick därför återvända 
till Seoul utan det löfte om en kompromisslösning som kanske kunnat stärka 
deras position i debatten med Syngman Rhee och andra separatvalsföresprå-
kare. Under dessa omständigheter fann de för gott att tona ned sitt separat-
valsmotstånd. Tillsammans med vänsterkrafternas bojkott bidrog detta till att 
valet, som ägde rum den 10 maj, kunde bli en triumf för Syngman Rhee, vars 
nationella självständighetsparti blev största parti och med stöd av tre andra hö-
gerpartier kunde bilda majoritet i den nya nationalförsamlingen.65 

64 Förutom Sverige, Norge och Danmark lade följande länder ned sina röster: Afghanistan, 
Colombia, Egypten, Irak, Panama, Saudiarabien, Syrien och Venezuela: Matray 1985, s 143f, 
291. Stueck 1995, s 26. 

65 Hastings 1987, s 42. Holmström 1972, s 23. Lowe 1997, s 49f. Stueck 1995, s 26f.
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Förberedelserna till och förrättandet av valet hade övervakats av UntCok. 
Enligt UntCok:s sammanfattande bedömning utgjorde valresultatet ”ett giltigt 
uttryck för väljarnas fria vilja i de delar av Korea, som var tillgängliga för kom-
missionen och i vilka innevånarna utgör omkring två tredjedelar av befolkning-
en på hela Korea”.66 

Några av UntCok-delegaterna var personligen starkt kritiska till omständig-
heterna kring valet. Kritiken gällde det myckna våldet och rättsotryggheten, 
polisens samarbete med högerkrafterna67, de senares överrepresentation bland 
valbara kandidater och kontroll över valmyndigheterna68 samt användandet 
av otillbörliga påtryckningsmetoder för att motverka röstskolk.69 Emellertid 
hade det stora flertalet av de stater som generalförsamlingen utsett till med-
lemmar av UntCok nära politiska, ekonomiska och militära förbindelser med 
UsA.70 Att UntCok trots allt skulle godkänna valet var därför ganska givet.71

66 Möller 1950, s 20.
67 Inför valet hade vänsterkrafterna på olika sätt — möten och demonstrationer med uppma-

ningar till folket att underlåta att registrera sig (för rösträtt krävdes att man i förväg låtit 
registrera sig som väljare), strejk- och sabotageaktioner, attentat mot politiska motstånda-
re och myndighetspersoner — givit uttryck för sitt separatvalsmotstånd. Det amerikanska 
Koreakommandot hade svarat med att beordra massiva polisinsatser för att återställa ord-
ningen. Polisen hade masshäktat vänsteraktivister och — ofta i intim samverkan med vissa 
högergruppers frikårsliknande ungdomsorganisationer — gått till angrepp mot och försökt 
bryta upp vänsterns möten och demonstrationer.

68 Enligt det amerikanska Koreakommandots uppskattning var tre fjärdedelar av de drygt tu-
sen kandidater (valet var majoritetsval i enmansvalkretsar) som ställde upp i valet nära lie-
rade med någon av högerns två frontfigurer, det vill säga Syngman Rhee och Kim Song Su. 
Denna grupp kontrollerade också de myndigheterna som organiserade valprocessen, där-
ibland den myndighet som prövade om kandidater uppfyllde kraven för valbarhet, vilket 
bland annat fick till följd att Syngman Rhee kunde väljas utan motkandidat (de som velat 
ställa upp mot honom hade på tvivelaktiga grunder förklarats icke-valbara). 

69 Det amerikanska Koreakommandot hade haft klart för sig att valdeltagandet skulle få stor 
betydelse för valets legitimitet och därför låtit genomföra en omfattande propagandakam-
panj som gjorde reklam för valet och fördömde vänsterns uppmaningar till valbojkott. 
Även mer direkta metoder hade tillgripits för att motverka röstskolk. Väljarregistrering och 
utdelning av ransoneringskort hade sammanförts och röstskolkare hotats med att få sina 
ransoneringskort indragna. Därtill hade polisen och högerungdomarna — handgripligen 
om så behövdes — hjälpt till med att mobilisera valmanskåren. Valdeltagandet hade också 
blivit relativt högt: 75 % av de röstberättigade hade röstat. 

70 Generalförsamlingen hade utsett följande stater till medlemmar av UntCok: Australien, 
El Salvador, Filippinerna, Frankrike, Indien, Kanada, Kina, Syrien och Ukraina. Ukraina 
hade dock vägrat att inta sin plats. Av de åtta kvarvarande staterna hade samtliga utom möj-
ligen Syrien och Indien (som dock mottog betydande ekonomiskt bistånd från UsA) nära 
politiska, ekonomiska och militära förbindelser med UsA.

71 Ovanstående om UntCok:s bedömning av det sydkoreanska valet bygger på: Cumings 
1990, s 72ff. Matray 1985, s 135ff.
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Den 31 maj började den nya nationalförsamlingen sammanträda. Sedan en 
författning hade utarbetats och antagits och Syngman Rhee valts till president 
bildades den 15 augusti en regering — kallad ”Republiken Koreas regering” — 
vilken övertog det amerikanska Koreakommandots funktioner. Den nya reger-
ingen förklarade sig vara den nationella regering över hela Korea som Fn — ge-
nom den ovan beskrivna Fn-resolutionen från hösten 1947 — beslutat inrätta; 
anspråken på att företräda hela Korea demonstrerades genom att ett hundratal 
platser i nationalförsamlingen lämnades tomma, reserverade för representanter 
från den norra zonen. Dessa anspråk godtogs dock inte av Pyongyangregimen. 
I slutet av augusti organiserade Pyongyangregimen motval till en ”högsta folk-
församling för hela Korea”. När valresultatet presenterades angavs den förelagda 
kandidatlistan ha erhållit nästan hundraprocentig uppslutning. Vidare hävdades 
att valet inte hade begränsats till den sovjetiska zonen; enligt Pyongyangregimen 
hade även en stor del — 77 % var den siffra som uppgavs — av de röstberättiga-
de i den amerikanska zonen deltagit i valet. Den 9 september utsåg de nyvalda 
medlemmarna av ”högsta folkförsamlingen för hela Korea” en regering för ”De-
mokratiska folkrepubliken Korea”. Kim Il Sung blev regeringschef.72

Från och med hösten 1948 existerade alltså två koreanska regeringar som 
båda gjorde anspråk på att representera hela nationen. När Koreafrågan under 
generalförsamlingens tredje ordinarie möte, som ägde rum hösten 1948 och vå-
ren 1949, upptogs till behandling inom Fn blev de båda regeringarnas ställning 
föremål för livlig debatt. Debatten tog sin utgångspunkt i den rapport som Unt-
Cok hade insänt till Fn. Rapporten, där UntCok redogjorde för sin verksamhet, 
innehöll bland annat det ovan citerade godkännandet av det sydkoreanska valet. 
Med hänvisning till detta framlade Australiens, Kinas och UsA:s Fn-delegatio-
ner ett gemensamt resolutionsförslag — det så kallade tremaktsförslaget — en-
ligt vilket generalförsamlingen skulle förklara följande: dels att republiken Kor-
eas (alltså Sydkoreas) regering utgjorde en laglig koreansk regering som utövade 
effektiv kontroll och jurisdiktion över den del av Korea som UntCok hade erhål-
lit tillträde till, dels att nämnda regering hade tillkommit genom fria val och var 
den enda koreanska regeringen av det slaget. Vidare skulle generalförsamlingen 

72 PM Malling, 30/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. ”Förenta Nationernas ge-
neralförsamlings tredje ordinarie möte Paris 1948, New York 1949”, Aktstycken utgivna av 
Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1949, s 56. Stueck 1995, s 27. 
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rekommendera att de amerikanska och sovjetiska ockupationstrupperna så snart 
som möjligt skulle dras tillbaka från Korea. Slutligen skulle församlingen beslu-
ta om tillsättande av en Koreakommission — United Nations Commission on 
Korea (UnCok) — vilken skulle fortsätta UntCok:s arbete, det vill säga medver-
ka till att Korea enades och fick demokratisk självstyrelse.

Tremaktsförslaget mötte bestämt motstånd från östblocket. De östblocks-
delegater som under de olika Fn-debatterna kommenterade tremaktsförsla-
get hävdade att det nordkoreanska valet hade förrättats i full frihet, medan 
det sydkoreanska ägt rum under en terrorregim. I anslutning härtill gick de 
till häftigt angrepp mot UntCok som anklagades för att gå i UsA:s ledband. 
Fördömandet av UntCok och det sydkoreanska valet återfanns också i det reso-
lutionsförslag som framlades av den sovjetiska delegationen. Förslaget utmyn-
nade i rekommendationen att UntCok skulle upplösas, de utländska trupper-
na dras tillbaka och koreanerna själva få avgöra sin framtid.

Den 12 december 1948 ställdes de båda resolutionsförslagen under votering 
i generalförsamlingen. Tremaktsförslaget godkändes med 48 röster mot 6 (öst-
blocket) och 1 nedlagd (Sverige), medan det sovjetiska förslaget förkastades med 
46 röster mot 6 (östblocket). Sverige röstade mot det sovjetiska förslaget.73 

FN hade därmed givit den sydkoreanska regeringen ökad legitimitet samt 
utlovat en fortsatt internationell närvaro i Korea. Från amerikansk sida be-
traktades detta som en stor framgång, vilken skulle avsevärt förbättra den syd-
koreanska regeringens överlevnadschanser.74 

Medan Fn behandlade Koreafrågan tillkännagav Moskva att de sovjetiska 
trupperna inom kort skulle dras tillbaka från Korea. Vid årsskiftet 1948–1949 
var det sovjetiska trupptillbakadragandet slutfört. Ett halvår senare hade även 
UsA dragit tillbaka sina trupper från Korea. Sedan ockupationstrupperna hade 
bortdragits ökade spänningen mellan Nord- och Sydkorea. Sommaren 1949 
inleddes de gränsstrider (allt ifrån smärre incidenter till ganska omfattande ar-
tilleridueller och infanterisammandrabbningar) längs 38:e breddgraden som 
skulle pågå fram till krigsutbrottet. Vid samma tid intensifierade nordkorea-

73 Ovanstående om Fn-behandlingen av Koreafrågan under generalförsamlingens tredje ordi-
narie möte bygger på: Skrivelse (Skr) Hichens Bergström till Undén, 15/12 1948, volym 905, 
HP12Xko, Ud:s arkiv, RA. ”Förenta Nationernas generalförsamlings tredje ordinarie möte 
Paris 1948, New York 1949”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 
1949, s 58ff. 

74 Matray 1985, s 178.
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nerna sin infiltration till stöd för de sydkoreanska kommunisternas alltsedan 
våren 1948 bedrivna partisankrigföring.75

FN:s nya Koreakommission, UnCok, förvägrades i likhet med föregånga-
ren UntCok tillträde till norra Korea och lyckades inte åstadkomma något för 
att upprätta ett enat och självständigt Korea i enlighet med generalförsamling-
ens intentioner. Detta konstaterades i den rapport från UnCok som förelåg när 
generalförsamlingen under sitt fjärde ordinarie möte, som ägde rum hösten 
1949, ånyo tog befattning med Koreafrågan. Enligt rapporten hade den bitt-
ra fientlighet som kännetecknade förhållandet mellan de två koreanska reger-
ingarna alltmer försvagat möjligheterna för ett enande och samtidigt allvar-
ligt ökat riskerna för ett inbördeskrig. Framför allt såg emellertid rapporten 
Koreakonflikten som ett led i den världsomspännande antagonismen mellan 
UsA och Sovjetunionen. Alla försök att Fn-vägen lösa Koreakonflikten var en-
ligt rapporten dömda att misslyckas så länge som UsA och Sovjetunionen inte 
kunde komma överens.76 

USA:s reaktion på UnCok-rapporten blev att tillsammans med Australien, 
Filippinerna och Kina framlägga ett resolutionsförslag, enligt vilket UnCok 
skulle fortsätta sin verksamhet och därtill befullmäktigas att anställa militära 
observatörer, vilka skulle observera och inrapportera varje utveckling som kun-
de leda till militär konflikt i Korea. Från sovjetisk sida framlades ett motförslag, 
enligt vilket UnCok skulle upphöra med sin verksamhet och Fn förklara att det 
var det koreanska folkets egen uppgift att ena norra och södra Korea till en de-
mokratisk stat. Vid omröstningen den 21 oktober antog generalförsamlingen 
det av UsA med flera stater framlagda förslaget med 48 röster mot 6 (östblocket) 
och 3 nedlagda (däribland Sverige). Samtidigt nedröstades det sovjetiska försla-
get med 42 röster (däribland Sverige) mot 6 (östblocket) och 5 nedlagda.77

USA lyckades alltså få sina resolutionsförslag i Koreafrågan antagna av Fn. 
Detta var ju också vad man kunde förvänta sig med tanke på att, som redan 
nämnts, västblocket vid den tiden hade stabil majoritet i generalförsamling-
en. Under generalförsamlingens fjärde ordinarie möte antogs även ett austra-
liensiskt resolutionsförslag som innehöll en uppmaning till säkerhetsrådet att 

75 Cumings 1997, s 219ff, 243ff.
76 Skr Grafström till Undén, 22/9 1949, volym 905, HP12Xko, Ud:s arkiv, RA.
77 ”Förenta Nationernas generalförsamlings tredje ordinarie möte New York 1949”, Aktstyck-

en utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1950, s 34f.
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ompröva sin negativa hållning till en av den sydkoreanska regeringen inläm-
nad ansökan om koreanskt Fn-medlemskap (nämnda ansökan hade avslagits 
i juni 1949 genom sovjetisk nejröst i säkerhetsrådet). För förslaget röstade alla 
medlemsstater utom östblocksstaterna som röstade emot och Jugoslavien och 
några tredjevärldenstater som lade ned sina röster.78 Sovjetunionen vidhöll 
dock sitt motstånd mot den sydkoreanska regeringens Fn-medlemskapsan-
sökan. Koreanska Fn-medlemskapsansökningar, vare sig dessa härrörde från 
Seoul eller Pyongyang, skulle för övrigt bli nedröstade i säkerhetsrådet under 
hela det kalla kriget. Det skulle dröja ända till 1991 innan Nord- och Sydkorea 
var för sig kunde bli Fn-medlemmar.79

Den sydkoreanska regeringens ansökan om koreanskt Fn-medlemskap var 
ett led i dess strävan att vinna ökad legitimitet. I samma syfte försökte den 
sydkoreanska regeringen få diplomatiskt erkännande från omvärlden. Kort ef-
ter tremaktsförslagets antagande i december 1948 kontaktades den norska Fn-
delegationen av en representant för den sydkoreanska regeringen. Sydkoreanen 
framförde sin regerings tack för Norges stöd vid omröstningen och gjorde sam-
tidigt en hemställan om att Norge skulle erkänna och upprätta diplomatiska 
förbindelser med den sydkoreanska regeringen.80 Med anledning av detta tog 
den norske utrikesministern Halvard Lange vid ett möte med Undén och den 
danske utrikesministern Gustav Rasmussen i Oslo i januari 1949 upp frågan om 
erkännande av den sydkoreanska regeringen. Lange anförde vid mötet att ett så-
dant erkännande inte var aktuellt för närvarande, inte hastade och väl delvis fick 
bero av utvecklingen i Korea, vilket inte motsades av Undén och Rasmussen.81

Frågan återkom när de tre utrikesministrarna möttes i Köpenhamn i sep-
tember samma år. Vid det laget hade ett tjugotal väststater, däribland UsA, 
Storbritannien och övriga anglosaxiska stater, liksom Frankrike, Belgien och 
Nederländerna, erkänt82 den sydkoreanska regeringen. Vidare hade såväl Sve-
rige som Danmark och Norge via diplomatiska kanaler fått motta hänvändel-

78 Ibid, s 40ff. PM Carbonnier, 23/2 1950, volym 905, HP12Xko, Ud:s arkiv, RA.
79 Ann-Marie Ekengren, Av hänsyn till folkrätten? Svensk erkännandepolitik 1945–1995, Stock-

holm 1999, s 132.
80 Kjetil Skogrand, Norge og Koreasporsmålet 1945–1953, Oslo 1994, s 20f.
81 Av Sverker Åström förda anteckningar från mötet visar att frågan om erkännande av den syd-

koreanska regeringen behandlades som hastigast och inte föranledde någon egentlig diskus-
sion: Anteckningar från de nordiska utrikesministrarnas möte i Oslo 28 januari 1949, volym 
35, L108, Östen Undéns samling, Kungliga Biblioteket (kb). Se också Skogrand 1994, s 22f.

82 När jag här och i fortsättningen talar om erkännande menar jag erkännande de jure.
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ser från den sydkoreanska regeringen om erkännande. I Köpenhamn sade sig 
Lange och Rasmussen vara beredda att erkänna den sydkoreanska regeringen. 
Undén intog dock ståndpunkten att det inte fanns någon anledning att på-
skynda ett erkännande och menade att det borde vara möjligt att fortsätta att 
avvakta. Slutresultatet av Köpenhamnmötet blev att Lange och Rasmussen 
anslöt sig till Undéns uppskovslinje.83 Denna gällde fortfarande när Koreakri-
get bröt ut. I själva verket skulle det dröja ända till 1957 innan Sverige, Norge 
och Danmark erkände den sydkoreanska regeringen.84

Förutom östblocksstaterna, vilka under hela kalla kriget av de båda kore-
anska regeringarna enbart erkände den nordkoreanska, var det före 1970-ta-
let endast ett fåtal socialistiskt inriktade tredjevärldenstater som erkände den 
nordkoreanska regeringen. Under 1970- och 1980-talen kom dock ett flertal 
icke-kommunistiska stater, däribland Sverige, Norge och Danmark, att erkän-
na den nordkoreanska regeringen och därefter ha diplomatiska förbindelser 
med både Nord- och Sydkorea.85

När Koreafrågan upptogs till behandling inom Fn från hösten 1947 och 
framåt lade Sverige, som framgått ovan, konsekvent ned sin röst. Som moti-
vering framfördes att Koreafrågan sammanhängde med fredsregleringarna ef-
ter andra världskriget, vilka Sverige, eftersom landet hade varit neutralt under 
kriget, inte ansåg sig böra delta i.86

Den svenska hållningen gavs alltså en slags folkrättslig fernissa, men styrdes 
av allt att döma även av mer politiska överväganden. Undén var naturligtvis väl 
medveten om att Koreafrågan starkt präglades av den framväxande öst-västkon-
flikten och måste av hänsyn till Sveriges traditionella strävan att hålla sig utanför 
stormaktskonflikter ha uppfattat det som klokt att inta en försiktig och avvak-
tande hållning (sådana hänsyn hade med största sannolikhet också betydelse för 
att Sverige uppsköt erkännandet av Sydkorea till 1957 och väntade ännu längre 
med att erkänna Nordkorea). Dessutom var han kritisk till det sätt på vilket UsA 

83 PM Carbonnier, 23/2 1950, volym 905, HP12Xko, Ud:s arkiv, RA. Skogrand 1994, s 24f. 
84 Yngve Möller, Sverige och Vietnamkriget. Ett unikt kapitel i svensk utrikespolitik, Stockholm 

1992, s 163.
85 Ekengren 1999, s 131f. Åke J Ek, Hans C Pettersson & Erik Linander, Kostbart diploma-

tiskt (ut-)spel? En studie i propaganda, handel och diplomati i förhållandet Sverige-Nordkorea, 
Lund 1980, s 42f, 81f.

86 Den svenska Fn-delegationen framförde denna motivering som röstförklaring i samband med 
Fn-omröstningarna: PM Malling, 30/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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hade överlämnat Koreafrågan till generalförsamlingen under hösten 1947. Detta 
hade, menade han, skett väldigt hastigt och utan någon egentlig information till 
medlemsstaterna, vilket hade gjort det svårt för de regeringar som inte tidigare 
hade ägnat sig åt frågan att komma fram till en grundad uppfattning.87

Som framgått ovan lade Norge och Danmark till en början i likhet med Sve-
rige ned rösten vid Fn-omröstningarna i Koreafrågan. Men som också framgått 
ovan började Norge och Danmark från och med generalförsamlingens tredje 
ordinarie möte hösten 1948 följa västblockslinjen vid Fn-omröstningarna i Kor-
eafrågan. Norge, Sverige och Danmark hade under de första efterkrigsåren fört 
en snarlik utrikespolitik kännetecknad bland annat av ett starkt Fn-engagemang 
och en strävan att försöka överbrygga motsättningarna mellan öst och väst. Det 
sistnämnda, som givits benämningen ”brobyggepolitik”, inbegrep i viss mån 
aktiva åtgärder i förtroendeskapande syfte, exempelvis initiativ till ökad han-
del och andra kontakter mellan öst och väst, men bestod framför allt i att man 
undvek åtgärder som kunde uppfattas som ett ställningstagande för västsidan. 
Under 1948, under intryck av det allt mer spända internationella läget, började 
Norge och Danmark dock orientera sig mot västmakterna och kom som bekant 
att ingå bland de stater som i april 1949 undertecknade Atlantpakten.88

Att Norge och Danmark i slutet av 1948 började stödja västblockslinjen i 
Koreafrågan var uppenbart ett led i deras allmänna omorientering från bro-
byggepolitik till västallians. Värt att notera är kanske — vilket Kjetil Skogrand 
har påpekat89 — att förändringen av det norsk-danska röstbeteendet i Korea-
frågan inträdde medan förhandlingarna om ett skandinaviskt försvarsförbund 
fortfarande pågick. De skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna, som 
ju var ett svenskt initiativ i syfte att försöka hejda grannländernas drift väster-
ut, inleddes i maj 1948 och pågick fram till slutet av januari 1949. Dessförin-
nan var det åtminstone utåt sett oklart huruvida Norge och Danmark skulle 
ingå i den större västliga försvarsallians som höll på att ta form. 

87 Denna synpunkt framförde Undén vid diplomatiska samtal och i riksdagen den 4/2 1948: 
PM Undén, 26/11 1947, volym 42, HP1Ab, Ud:s arkiv, RA. Andra kammarens protokoll 
1948:5, s 17.

88 Det finns en omfattande litteratur kring de skandinaviska ländernas brobyggepolitik 1945–
1947 och säkerhetspolitiska vägval 1948–1949. För en översikt se: Tore M Danielsen, ”The 
Security Choices of the Scandinavian Countries 1948–1949”, i Kent Zetterberg (red), Hett 
och kallt: Tre studier i svensk säkerhetspolitik och strategi gentemot västmakterna i början av det 
kalla kriget, Stockholm 1999, s 13ff. 

89 Skogrand 1994, s 30. 
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Ockupationstruppernas tillbakadragande  
och förspelet till krigsutbrottet

Som redan nämnts intensifierade Nordkorea sommaren 1949 sin infiltration till 
stöd för de sydkoreanska kommunisternas alltsedan våren 1948 bedrivna parti-
sankrigföring. Eventuella förhoppningar att kunna fälla Rheeregimen enbart ge-
nom subversiv verksamhet skulle dock bli svikna. Vintern 1949–1950 igångsatte 
den sydkoreanska armén en motoffensiv som till stor del lyckades krossa geril-
lan. Därigenom blev de nordkoreanska ledarna slutgiltigt övertygade om att en 
återförening på kommunistiska villkor skulle kräva en regelrätt invasion av Syd-
korea. Alltsedan våren 1949 hade Kim Il Sung återkommande gjort hänvändel-
ser till Stalin med begäran att denne skulle godkänna ett sådant företag. Sovjet-
ledaren ställde sig emellertid — med hänvisning till Nordkoreas (enligt sovjetisk 
uppfattning) otillräckliga militära förmåga och risken för att UsA skulle interve-
nera — avvisande ända fram till slutet av januari 1950, då han, genom att inbju-
da den nordkoreanske ledaren till Moskva för konkreta diskussioner, för första 
gången gav sitt principiella godkännande.

Efter Kim Il Sungs Moskvavistelse (30 mars till 25 april) sändes sovjetis-
ka generalstabsofficerare till Pyongyang för att hjälpa nordkoreanerna med 
planläggningen av anfallet. Vidare gav Stalin order om att nordkoreanernas 
önskemål om krigsmaterielleveranser omedelbart skulle uppfyllas. Nordkorea 
hade redan erhållit betydande mängder japansk och sovjetisk krigsmateriel; 
den förra hade beslagtagits från de kapitulerande japanska Koreatrupperna 

Den nordkoreanske ledaren Kim Il Sung lyckades 
övertala Stalin att ge honom klartecken att anfalla 
Sydkorea. Bildkälla: Wikimedia Commons.
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och den senare hade antingen kvarlämnats när de sovjetiska Koreatrupperna 
hemförlovades eller levererats från Sovjetunionen. Genom de nya leveranser-
na kunde den nordkoreanska krigsmakten på bara två månader utökas med 
tre fullt stridsutrustade divisioner, vilket säkerställde en överlägsen slagkraft i 
förhållande till de sydkoreanska styrkorna.90

Även om Sovjetunionen innehade ledarrollen och stod för lejonparten av 
det materiella stödet, spelade också Kina en viktig roll. Stalin gjorde nämli-
gen sitt godkännande av det nordkoreanska anfallet beroende av den kinesis-
ka ledningens samtycke. Kim Il Sung var därför tvungen att resa till Peking i 
maj 1950 och inhämta kinesiskt godkännande innan anfallet slutgiltigt kunde 
igångsättas. Vidare hade omkring 100 000 soldater av koreanskt ursprung del-
tagit i kommunistkinesisk partisankrigföring mot japanerna. Flertalet av des-
sa hade därefter slagits på kommunisternas sida i det kinesiska inbördeskri-
get, men 1948–1950 återsänts till Korea för att bidra till uppbyggnaden av den 
nordkoreanska armén.91

Den sydkoreanska krigsmakten hade tillgång till stridserfaren personal i 
form av koreaner som under världskriget hade tjänstgjort i den japanska krigs-
maktens koreanska förband. I likhet med nordkoreanerna hade sydkoreaner-
na fått överta kvarlämnad japansk krigsmateriel, och denna hade kompletter-
ats med krigsmaterielleveranser från UsA. Men jämfört med nordkoreanerna 
hade sydkoreanerna erhållit väsentligt mindre kvantiteter av tunga offensi-
va vapen som flygplan, stridsvagnar och tungt artilleri. Sammantaget var den 
nordkoreanska krigsmakten både bättre beväpnad och mer stridsvan än den 
sydkoreanska. Detta hade de nordkoreanska ledarna klart för sig och därför 
hyste de gott hopp om att relativt snabbt kunna besätta Sydkorea.92

90 Ovanstående om förspelet till krigsutbrottet bygger på: Cumings 1997, s 219ff. Sergei N 
Goncharov & John W Lewis & Xue Litai, Uncertain Partners: Stalin, Mao, and the Korean 
War, Stanford 1993, s 135ff.

91 Goncharov et al. 1993, s 145f. Shu Guang Zhang, Mao’s Military Romanticism: China and 
the Korean War, 1950–1953, Lawrence KS 1995, s 44f.

92 Stueck 2002, s 62, 70f.
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3. Från krigsutbrottet till 
landstigningen vid Inchon 

Översikt över händelseförloppet

Omständigheterna kring krigsutbrottet, det vill säga att kriget inleddes genom 
att Nordkorea tidigt på morgonen den 25 juni 1950 gick till angrepp mot Syd-
korea, den amerikanska interventionen till stöd för Sydkorea och dennas om-
vandling till en Fn-aktion har redan beskrivits i inledningskapitlet. Detsamma 
gäller de åtgärder gentemot Taiwan, Filippinerna och Franska Indokina som 
UsA vidtog parallellt med Koreaintervention, liksom det faktum att den UsA-
ledda Fn-koalitionen till en början hade stora svårigheter att hejda den nordko-
reanska framryckningen. Som nämnts tvingades Fn-styrkorna under de första 
krigsmånaderna uppge nästan hela Sydkorea och koncentrera sig på att för-
söka hålla det så kallade Pusanbrohuvudet, ett mindre område runt den på 
Koreas sydöstspets belägna hamnstaden Pusan. I början av augusti gick de 
nordkoreanska styrkorna till anfall mot Pusanbrohuvudet. Efter sex veckors 
hårda strider, varunder Fn-styrkorna kontinuerligt förstärkts, hade nordkore-
anerna uttömt sin anfallskraft. Den 15 september genomförde Fn-komman-
dot en luft- och amfibielandsättning av stora styrkor vid hamnstaden Inchon i 
nordvästra Sydkorea, långt bakom den nordkoreanska frontlinjen. I kombina-
tion med en samtidigt igångsatt offensiv norrut från Pusanbrohuvudet med-
förde detta en dramatisk omsvängning av krigslyckan till Fn-sidans fördel. De 
nordkoreanska styrkorna i Sydkorea skars av och förintades eller tvingade till 
hastig reträtt. Den 26 september återtogs Seoul och vid månadens slut hade 
Fn-trupperna nått fram till 38:e breddgraden. 93

93 Hastings 1987, s 52ff.
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Krigsansvarighetsfrågan

Från nordkoreansk sida hävdades att det var Sydkorea som hade startat Korea-
kriget. Enligt den nordkoreanska versionen av omständigheterna kring krigs-
utbrottet igångsatte sydkoreanska styrkor tidigt på morgonen den 25 juni ett 
plötsligt anfall längs hela gränsen vid 38:e breddgraden, överskred denna på tre 
ställen och lyckades tränga ett par kilometer in i Nordkorea innan de hejdades 
av det nordkoreanska försvaret, vilket inom några timmar hade jagat angripar-
na på flykten och därefter fortsatte den egna motoffensiven in i Sydkorea, vars 
huvudstad Seoul intogs tre dagar senare. Från nordkoreansk sida hävdades vi-
dare att den amerikanska regeringen hade varit införstådd med och gett klar-
tecken till det sydkoreanska anfallet. Nordkoreanerna påstod sig efter Seouls 
fall ha påträffat dokument och erhållit muntliga upplysningar, vilka tillsam-
mans utgjorde övertygande bevisning att det sydkoreanska anfallet igångsatts 
i samförstånd med UsA och inte varit någon mindre provokation utan ett för-
sök att genomföra en fullskalig invasion av Nordkorea.

Östblocksstaterna understödde helt den nordkoreanska versionen av om-
ständigheterna kring krigsutbrottet. Den amerikanska Koreainterventionen 
och sändandet av amerikanska flottstyrkor till Formosasundet betecknades 
från östblocksstaternas sida som direkta aggressioner, vilka tillsammans med 
de parallella amerikanska åtgärderna visavi Franska Indokina och Filippiner-
na avslöjade UsA:s imperialistiska strävan att hindra de asiatiska folkens natio-
nella och sociala frigörelse.

Den nordkoreanska ståndpunkten i angriparfrågan betecknades från syd-
koreansk och amerikansk sida som en grotesk propagandalögn. Den sydko-
reanska regeringen förnekade bestämt att det nordkoreanska anfallet hade 
föregåtts av ett sydkoreanskt försök att invadera Nordkorea. Enligt den syd-
koreanska regeringen hade det nordkoreanska anfallet igångsatts helt oprovo-
cerat och kommit mycket överraskande.94

I den samtida svenska press- och riksdagsdebatten var det bara kommu-
nisterna som anslöt sig till den nordkoreanska ståndpunkten i angriparfrågan. 
Bland icke-kommunistiska debattörer utgick man från såsom självklart att den 

94 För en utförlig diskussion kring de olika versionerna av omständigheterna kring krigsut-
brottet se: Cumings 1990, s 568ff.
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sydkoreanska ståndpunkten var den korrekta. Den militära händelseutveckling-
en, närmare bestämt nordkoreanernas snabba framgångar, ansågs bevisa dels att 
sydkoreanerna haft låg beredskap, dels att det nordkoreanska anfallet inte var 
någon hastigt improviserad motaktion utan måste ha krävt ett omfattande och 
tidskrävande förberedelsearbete. Dessutom kunde man peka på att Fn:s Korea-
kommission (UnCok), som haft frontlinjen längs 38:e breddgraden under över-
vakning, rapporterat att de sydkoreanska styrkorna varit förlagda i rent defensi-
va positioner och blivit helt överrumplade av det nordkoreanska anfallet. 

De svenska stats- och utrikesministrarna, Tage Erlander och Östen Undén, 
gjorde några dagar efter krigsutbrottet offentliga uttalanden av innebörden att 
den svenska regeringen fördömde det nordkoreanska angreppet och delade 
den i säkerhetsrådets resolutioner uttalade uppfattningen att detta utgjorde ett 
brott mot freden. Flera företrädare för den borgerliga oppositionen och hela 
den icke-kommunistiska pressen (det var ingen skillnad mellan borgerliga och 
socialdemokratiska tidningar i det avseendet) nöjde sig inte med att utpeka 
nordkoreanerna som angripare utan utvidgade omedelbart angriparbegreppet 
till att främst gälla Sovjetunionen eller mer obestämt ”kommunisterna”. 

Uppfattningen att Sovjetunionen låg bakom Koreakriget bemöttes av de 
svenska kommunisterna med argumentet att inte en enda ryss hade kunnat 
upptäckas på den koreanska halvön, medan bevisligen ett stort antal ameri-
kaner deltog i striderna. Medan de icke-kommunistiska debattörerna i Korea-
kriget tyckte sig se ett utslag av kommunistisk alternativt sovjetisk expan-
sionspolitik, betecknade kommunisterna konflikten som ett imperialistiskt 
kolonialkrig och gav UsA skulden för dess uppkomst. Koreakonflikten var, 
menade kommunisterna, en del av ett större asiatiskt mönster där folken strä-
vade efter nationell och social frigörelse, medan UsA och de europeiska kolo-
nialmakterna genom militär maktutövning och allianser med de inhemska 
överklassgrupperna försökte bibehålla sin ekonomiska och politiska domi-
nans. Som grundorsaken till konflikten angavs följaktligen att UsA i eget in-
tresse hade skapat en sydkoreansk regim som hatades av det stora flertalet 
koreaner. Av kommunisterna gjorda jämförelser mellan Seoulregeringen och 
Pyongyangregeringen utföll obetingat till den senares fördel. Seoulregeringen 
beskrevs som en reaktionär och terroristisk klick, vilken varken kunnat erövra 
eller behålla makten utan UsA:s massiva stöd. Pyongyangregeringen däremot 
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sades vara demokratiskt vald, föra en politik som gynnade folkflertalet och åt-
njuta brett stöd både norr och söder om 38:e breddgraden.

När kommunisterna skulle motivera sitt ställningstagande för nordsidan i 
Koreakriget påstod de alltså dels att sydsidan hade startat kriget, dels att nord-
sidan till skillnad från sydsidan hade folkets stöd och slogs för en god sak. I den 
icke-kommunistiska pressen förekom det att Sydkorea beskrevs med ett språk-
bruk som gav intrycket att landet betraktades som en fullvärdig demokrati. De 
flesta skribenter som tog upp de politiska och sociala förhållandena i Sydkorea 
var dock kritiska, även om kritiken allt som oftast dämpades genom påståen-
det att förhållandena var ännu sämre i Nordkorea. Jämförelser mellan de nord- 
och sydkoreanska samhällssystemen gavs emellertid inte någon framskjuten 
plats när den icke-kommunistiska pressen skulle motivera sitt ställningstagan-
de till Koreakonflikten. Det nästan unisona välkomnandet av den amerikanska 
interventionen (och dess snabba omvandling till Fn-aktion) motiverades fram-
för allt med rättsliga och säkerhetspolitiska argument. Allmänt hävdades att 
det nordkoreanska anfallet utgjorde ett klart och odiskutabelt fredsbrott, det 
vill säga ett brott mot Fn-stadgans förbud mot angreppskrig, samt att en un-
derlåtenhet att beivra detta kunde få synnerligen allvarliga konsekvenser.

Det sistnämnda baserades på ett resonemang liknande den senare så upp-
märksammade dominoteorin. En kommunistisk seger i Sydkorea befarades ge 
upphov till en kedjereaktion: tilltron till den amerikanska viljan och förmå-
gan att stå emot kommunismen skulle försvagas, vilket skulle demoralisera de 
icke-kommunistiska krafterna och göra kommunisterna starkare och mer ag-
gressiva i hela Asien. I det läget skulle UsA ställas inför valet att antingen låta 
stora delar av Asien gå förlorat till kommunismen eller ta upp en strid som 
inte bara skulle vara svår att vinna utan också lätt kunna övergå till ett nytt 
stormaktskrig. På samma sätt fast omvänt antogs ett bestämt tillbakavisan-
de av det nordkoreanska angreppet komma att stärka de antikommunistiska 
krafterna och göra kommunisterna mer återhållsamma i hela Asien. I anslut-
ning till detta resonemang — och som stöd för uppfattningen att det var nöd-
vändigt att beivra det nordkoreanska angreppet — hänvisades ofta till miss-
lyckandet för 1930-talets eftergiftspolitik.95

95 Ovanstående om den samtida svenska krigsansvarighetsdebatten bygger på: Björklund 
1992, s 126ff. Holmström 1972, s 39ff. Håstad 1955, s 67ff.
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En överväldigande riksdags- och pressopinion lade sålunda ansvaret för 
krigsutbrottet på den kommunistiska sidan, och i linje med den då rådande 
tendensen att betrakta den kommunistiska rörelsen som en Moskvastyrd en-
het blev Sovjetunionen och inte Nordkorea den utpekade anstiftaren. Det-
ta synsätt, som ju innebar ett accepterande av den officiella sydkoreanska och 
amerikanska versionen av omständigheterna kring krigsutbrottet och ansva-
ret för detta, var förhärskande även inom den samtida amerikanska debat-
ten96 och blev under 1950-talet knappast ifrågasatt.97 Men som ett led i 1960- 
och 1970-talens allmänna kallakrigsrevisionism98 utsattes även Koreakriget för 
omvärderingsförsök. Huvudpoängen var inte att ifrågasätta att nordkoreaner-
na hade startat kriget, även om det gjordes försök i den riktningen. Huvud-
poängen var snarare att framhålla Koreakrigets inhemska drivkrafter, det vill 
säga klassmotsättningarna i det koreanska samhället, medan Sovjetunionens 
roll som anstiftare tonades ned.99

De första decenniernas Koreakrigsforskning byggde naturligt nog på ett 
bristfälligt källmaterial. Under 1970- och 1980-talen blev efter hand doku-
ment från State Department och den amerikanska militärledningen (Joint 
Chiefs’ of Staff) tillgängliga för forskare. Vid samma tid började också de brit-
tiska arkiven öppnas. Detta resulterade i ett flertal studier byggda på en säkra-
re empirisk grund än tidigare forskning.100 

En särställning kom att innehas av den amerikanske historikern och Östa-
sienspecialisten Bruce Cumings, vars massiva studier101 övriga Koreakrigsfors-
kare i stor uträckning både influerats av och polemiserat mot.102 Cumings kan 

96 För den amerikanska kongress- och pressopinionens reaktion på krigsutbrottet se: Cumings 
1990, s 637ff.

97 Rosemary Foot, “Making Known the Unknown War: Policy Analysis of the Korean Con-
flict since the Early 1980s”, i Michael J Hogan (ed), America in the World: The Historiogra-
phy of American Foreign Relations since 1941, Cambridge MA 1995, s 271.

98 Orsakerna till kalla krigets uppkomst är ett klassiskt historievetenskapligt diskussionsäm-
ne. Vad som karakteriserar de olika skolorna på området (traditionalister, revisionister och 
postrevisionister) är välkänt och skall ej upprepas här.

99 För en översikt över den revisionistiska litteraturen kring Koreakriget se: Holmström 1972, 
s 80ff.

100 För en översikt över denna litteratur se: Foot 1995, s 271ff.
101 Cumings huvudverk är hans två volymer om bakgrunden till Koreakriget: Cumings 1981. 

Idem 1990.
102 Foot 1995, s 273f.
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sägas ha förfinat och försökt lägga större empirisk tyngd bakom de revisio-
nistiska teserna. Vad gäller angriparfrågan tog han i sin stora studie från 1990 
klart avstånd från påståendet att den nordkoreanska offensiven skulle ha före-
gåtts av ett sydkoreanskt försök att genomföra en fullskalig invasion av Nord-
korea. Samtidigt ville han inte utesluta att det nordkoreanska anfallet hade fö-
regåtts av en mindre sydkoreansk provokation. Dessutom menade han att de 
sydkoreanska och amerikanska regeringarna inte kunde ha varit omedvetna 
om vad som var på väg och därtill måste ha välkomnat ett krig. 

Cumings framhöll den sydkoreanska regeringens sviktande inhemska stöd 
(i det parlamentsval som hölls i maj 1950 led Syngman Rhees anhängare ett 
svidande nederlag och förlorade sin majoritet) och menade att den därför mås-
te ha betraktat ett krig som enda utvägen att säkerställa fortsatt maktinnehav. 
Han framhöll också Syngman Rhee med flera regeringsmedlemmars provoka-
tiva språkbruk (de gjorde återkommande bombastiska, offentliga uttalanden 
med löften om att göra slut på Pyongyangregimen och ena halvön), liksom 
det faktum att sydsidan många gånger tog initiativet till de ovan beskrivna 
gränsstriderna. Av detta drog han slutsatsen att den sydkoreanska regeringen 
hade försökt framprovocera ett nordkoreanskt anfall.103

Vad gäller den amerikanska regeringen intresserade sig Cumings bland annat 
för utrikesminister Dean Achesons så kallade pressklubbstal. Nämnda tal, som 
hölls inför nationella pressklubben i Washington den 12 januari 1950, var fram-
för allt ett försök att förklara och försvara Trumanadministrationens hållning 
till det kinesiska inbördeskriget. UsA hade givit ekonomiskt och militärt bistånd 
till Chiang Kai-sheks regering. Detta bistånd hade varit omfattande, men ändå 
inte kunnat förhindra att inbördeskriget efter hand tagit en för nationalisterna 
allt olyckligare vändning. Sedan Chiang Kai-sheks regering (som ett resultat av 
den offensiv som kommunisterna genomförde i norra och mellersta Kina un-
der senare delen av 1948) hade förlorat huvuddelen av sin krigsmakt och tving-
ats retirera söder om Yangtze drog Trumanadministrationen slutsatsen att en 
amerikansk direktintervention med trupp var det enda som kunde avvärja en 
kommunistisk slutseger. Men att UsA verkligen skulle försöka genomföra ett så-
dant företag betraktade den amerikanska regeringen av flera skäl som uteslutet. 

103 Cumings 1990, s 466ff.
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Det amerikanska folket ansågs vara bestämt emot att UsA så kort efter an-
dra världskrigets slut åter skulle bli inblandat i krig. Vidare hade erfarenhe-
terna av japanernas stridsteknik, enkannerligen deras likgiltighet för förlus-
ter, givit de amerikanska ledarna uppfattningen att markstrider mot asiater 
skulle bli mycket blodiga. Dessutom var det ovisst hur Sovjetunionen skulle 
agera om UsA började sända trupper till Kina. Risken fanns att Sovjetunionen 
då skulle trappa upp sitt stöd till de kinesiska kommunisterna och den dittills 
lokala konflikten utvecklas till något som kunde hota världsfreden. Slutligen 
måste en amerikansk intervention i det kinesiska inbördeskriget för att över-
huvudtaget ha några utsikter till framgång få sådana dimensioner att den all-
varligt skulle inskränka UsA:s möjligheter att bidra till Västeuropas beväpning 
och ekonomiska återuppbyggnad. Trumanadministrationen ansåg Västeuropa 
vara långt viktigare för UsA:s ekonomiska och strategiska intressen än Kina och 
var därför inte beredd att acceptera en sådan konsekvens.

I april 1949 överskred kommunisterna Yangtze och började ta kontrollen 
över södra Kina. Ett halvår senare utropades folkrepubliken Kina med Pe-
king som huvudstad. Vid det laget hade Chiang Kai-shek med spillrorna av 
sin krigsmakt utrymt det kinesiska fastlandet och tagit sin tillflykt till Taiwan. 
Trumanadministrationen var till en början inriktad på att låta händelserna 
ha sin gång när det gällde Taiwan. Den amerikanska regeringen räknade med 
att folkrepubliken inom en inte allt för avlägsen framtid skulle erövra ön och 
avsåg inte att intervenera militärt för att förhindra en sådan utgång. Taiwan 
hade, ansåg den amerikanska regeringen, ringa militärstrategiskt värde. Dess-
utom skulle en amerikansk intervention till skydd för Chiang Kai-sheks regim 
driva de kinesiska kommunisterna i armarna på Moskva och fördärva alla ut-
sikter till ett drägligt förhållande mellan Washington och Peking.

Bland Trumanadministrationens planer ingick att försöka driva en kil mel-
lan Kina och Sovjetunionen. Tanken var att kineserna, vars land fortfarande 
var väldigt fattigt och underutvecklat, skulle inse att Sovjetunionen inte kun-
de tillfredställa deras behov av utvecklingsbistånd och därför söka ett närmade 
till UsA. Inom Trumanadministrationen var man inte särskilt optimistisk att 
detta skulle lyckas, men hade aldrig betraktat kommunismen som någon helt 
monolitisk rörelse och fann det därför inte otänkbart att de kinesiska kommu-
nisterna skulle anse det ligga i sitt intresse att föra en från Sovjetunionen rela-
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tivt oberoende kurs. Hur som helst ville man inte agera på ett sätt som redan 
i förväg omintetgjorde alla möjligheter i den riktningen.

Trumanadministrationens hållning till det kinesiska inbördeskriget var 
inte oomstridd. Ett konglomerat av missionärer, affärsmän, publicister, jour-
nalister, militärer och republikanska kongressmän, av sina motståndare givna 
benämningen Kinalobbyn, hade hela tiden ifrågasatt prioriteringen av Västeu-
ropa och förespråkat ökat stöd till Chiang Kai-shek (dock sade sig även Kina-
lobbyns medlemmar vara motståndare till att UsA skulle sända trupper för att 
slåss direkt på nationalisternas sida). Sedan nationaliststyrkorna fått allvarliga 
svårigheter hade Kinalobbyn börjat anklaga Trumanadministrationen för att 
utlämna Kina åt kommunismen. För att bemöta dessa anklagelser hade Sta-
te Department låtit framställa en vitbok över den amerikanska Kinapolitiken. 
Vitboken, som publicerades i augusti 1949, framhöll den stora omfattningen 
av den amerikanska hjälpen till Chiang Kai-sheks regim, vilken beskrevs som 
auktoritär, korrupt och hopplöst inkompetent. Budskapet var att nationalist-
regeringen hade fallit på eget grepp och att inget som UsA rimligen kunde ha 
gjort skulle ha kunnat ändra utgången av det kinesiska inbördeskriget.

Kinalobbyn hävdade å sin sida att nationalistregeringen visst hade kun-
nat räddas utan att UsA:s kostnader behövt bli orimligt höga och framförde en 
konspirativ förklaring till vitbokens (enligt Kinalobbyns mening) svartmål-
ning av nationalisterna. State Departments Fjärran Östernavdelning, vars be-
dömningar låg till grund för vitbokens skildring av Chiang Kai-sheks regim, 
sades vara dominerad av kommunistagenter, vilka länge hade svartmålat na-
tionalisterna i syfte att beröva dem amerikanskt stöd och därmed bereda vä-
gen för en kommunistisk seger i det kinesiska inbördeskriget. 

Dessa anklagelser var inte nya; de hade framförts kontinuerligt alltsedan 
kampen mellan nationalister och kommunister återupptogs 1945–1946. Vid 
tiden för vitbokens publicering hade de fortfarande svagt stöd i press- och kon-
gressopinionen, men detta skulle snart ändras. Trumanadministrationen hade 
dittills till stor del lyckats föra en utrikespolitik ovan partierna, det vill säga led-
ande republikaner hade förmåtts delta i utformningen av och stödja huvud-
dragen i den amerikanska utrikespolitiken. Bland republikanerna fanns starka 
krafter som ogillade denna ordning och ville börja konfrontera Trumanadmi-
nistrationen även på utrikespolitikens område. Under senare delen av 1949 
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fick de överhanden i partiet och kunde dra igång en omfattande kampanj mot 
Trumanadministrationens utrikespolitik. I denna kampanj, där Trumanadmi-
nistrationen anklagades för ”mjukhet mot kommunismen” både utomlands 
och på hemmaplan, spelade ”förlusten av Kina” en central roll. Detta gäll-
de inte minst senatorn Joseph McCarthy som inkorporerade Kinalobbyns an-
klagelser mot State Departments Fjärran Östernavdelning i sin kampanj mot 
kommunistiskt inflytande i den amerikanska statsförvaltningen. 

Frågan om Taiwans framtid bidrog också till att mobilisera republikaner-
na mot Trumanadministrationen. Den 5 januari 1950 gjorde president Tru-
man ett uttalande av innebörden att UsA inte skulle försvara Taiwan. Detta 
utlöste starka protester från republikansk sida med krav på att UsA skull sän-
da flyg- och flottstyrkor till Formosasundet för att blockera en eventuell kom-
munistkinesisk erövring av Taiwan. I olika sammanhang, bland annat i det 
ovan nämnda talet inför nationella pressklubben i Washington den 12 janua-
ri 1950, försökte Acheson förklara och försvara regeringens noninterventions-
politik visavi Taiwan.104

Pressklubbstalet ingick alltså i vad som i samtiden kallades Formosade-
batten, men skulle i efterhand framför allt bli förknippat med Koreakriget. 
Vad som skulle bli anledningen till detta var det i talet ingående uttalandet 
att UsA:s försvarslinje i Stilla Havet gick från Aleuterna till Japan och däri-
från över Ryukyuöarna till Filippinerna. Väster om denna försvarslinje kunde 
UsA, framförde Acheson i talet, inte ge några militära garantier. Detta uttalan-
de, vilket antogs ha givit intrycket att UsA inte tänkte försvara Sydkorea och 
därmed ha uppmuntrat det nordkoreanska anfallet, blev efter krigsutbrottet 
starkt kritiserat och förklarat med att Acheson varit obetänksam och inte för-
stått vad följderna kunde bli.105 

104 Ovanstående om den amerikanska hållningen till det kinesiska inbördeskriget bygger på: 
James Chace, Acheson: The Secretary of State Who Created the American World, New York 
1998, s 211ff. Leffler 1992, s 248ff, 291ff, 333ff. Lundestad 1997, s 46ff. Richard Gid Pow-
ers, Not Without Honor: The History of American Anticommunism, New Haven 1995, s 228ff. 
Nancy Bernkopf Tucker, “Subordinating China”, i Robert J McMahon & Thomas G Pa-
terson (eds), The Origins of the Cold War, New York 1999, s 225f.

105 Dean Acheson, Present at the Creation: My Years at the State Department, New York 1969, s 
355ff.
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Det sistnämnda har dock ifrågasatts av Cumings. I den ovan nämnda stu-
dien från 1990 drog han slutsatsen att Achesons uttalande inte var någon blunder 
utan ett väl kalkylerat försök att göra nordkoreanerna mer handlingsbenägna. 
Vad som föranledde denna slutsats var dels uppfattningen att en utrikesminister 
med Achesons stora intelligens och erfarenhet knappast kunde ha varit omed-
veten om de potentiella följderna av sitt uttalande, dels vetskapen om Korea-
krigets betydelse för förverkligandet av rekommendationerna i det bland kalla-
krigsforskare välbekanta National Security Council Paper No. 68 (nsC 68).106 

NSC 68, som hade utarbetats inom State Departments politiska plane-
ringsavdelning i samråd med Pentagon och under intryck av de oroande 
händelserna 1949–1950 (den första sovjetiska kärnvapensprängningen, kom-
munisternas seger i det kinesiska inbördeskriget och den sino-sovjetiska vän-
skaps- och biståndspakten), innebar en kraftig uppvärdering av kommunist-
blockets militära potential. nsC 68 framhöll kommunistblockets övertag vad 
gäller konventionella stridskrafter och förutskickade en snabb utbyggnad av 
dess kärnvapenarsenal. UsA:s avskräckningsförmåga riskerade därmed att för-
svagas, vilket, om det blev verklighet, befarades demoralisera de antikommu-
nistiska krafterna och göra kommunisterna mer aggressiva i sina världsrevo-
lutionära strävanden. För att motverka en sådan utveckling rekommenderade 
nsC 68 bland annat en kraftig amerikansk upprustning, japanskt fredsfördrag 
och västtysk återupprustning.

Före Koreakrigets utbrott var nsC 68 bara ett topphemligt uttryck för upp-
fattningar inom de amerikanska försvars- och utrikesledningarna. Motståndet 
mot västtysk återupprustning bland UsA:s europeiska allierade (framför allt 
Frankrike gjorde motstånd) och presidentens och kongressens återhållsamhet 
i fiskala frågor förhindrade ett realiserande av nsC 68:s rekommendationer. 
Dessa tillbakahållande faktorer försvagades emellertid genom den krisstäm-
ning som inträdde med Koreakriget, efter vars utbrott nsC 68:s rekommenda-
tioner snabbt kunde börja förverkligas.107

Cumings har alltså hävdat att Acheson välkomnade och till och med aktivt 
eftersträvade ett nordkoreanskt anfall som medel att genomföra en viss politik. 
Därtill har han, som framgått ovan, sagt liknande saker om den sydkoreanska 

106 Cumings 1990, s 409ff.
107 Gaddis 1997, s 76. Leffler 1992, s 355ff.
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regeringen. Han har därmed sällat sig till den skara som i förspelet till Korea-
kriget tyckt sig se inslag av en amerikansk och sydkoreansk konspiration.108

Med tanke på den sydkoreanska regeringens sviktande inhemska stöd 
och uppenbara oförmåga att själv ena den koreanska halvön förfaller det inte 
osannolikt att den — givetvis under förutsättningen att UsA skulle komma 
till dess hjälp — gärna såg att nordkoreanerna anföll. Den sydkoreanska reger-
ingen kan onekligen sägas ha agerat provokativt genom sin krigiska retorik 
och sitt beordrande av raider in på nordkoreanskt territorium. Samtidigt hade 
väl nordkoreanerna varit lika fast beslutna att anfalla även om provokationer-
na uteblivit. Att beskriva dem som på något vis lurade eller hetsade att anfalla 
vore därför felaktigt.

Koreakriget gav obestridligen en avgörande impuls till förverkligandet av 
nsC 68:s rekommendationer. Men vare sig Cumings eller någon annan har 
kunnat belägga att man på amerikansk sida förutsåg och aktivt försökte be-
främja en sådan utveckling (Cumings har också medgivit att hans slutsats angå-
ende Achesons uttalande om UsA:s försvarslinje i Stilla havet, det vill säga att 
detta syftade till att göra nordkoreanerna mer handlingsbenägna, inte kunnat 
— och sannolikt aldrig kommer att kunna — beläggas i klartext109). De av-
tryck som lämnats i källmaterialet tyder snarare på motsatsen. Det är för det 
första väl belagt att UsA försökte dämpa den sydkoreanska regeringens aggres-
sivitet genom klara besked av innebörden att Sydkorea endast kunde påräk-
na amerikanskt stöd om det utsattes för en oprovocerad attack. Vidare hade ju 
den sydkoreanska krigsmakten endast i begränsad omfattning utrustats med 
tunga, offensiva vapen, något som åtminstone delvis kan förklaras med att UsA 
oroade sig för att sydkoreanerna, om de fick tillgång till sådana vapen, skul-
le söka en krigisk uppgörelse med nordkoreanerna. Trumanadministrationens 
låga beredskapsnivå vid krigsutbrottet (under det veckoslut då kriget bröt ut 
befann sig nästan samtliga ledande befattningshavare borta från Washington 

108 Det första och kanske mest outrerade exemplet (här bortses givetvis från östblockets och 
överhuvudtaget de kommunistpartianslutnas agitation) på denna tendens är den amerikan-
ske journalisten I F Stones The Hidden History of the Korean War, New York 1952. Stones 
slutsatser är bitvis svävande, men han tycks hävda att den sydkoreanska regeringen provo-
cerade fram kriget och att detta understöddes av MacArthur, John Foster Dulles och Chi-
ang Kai-shek, troligen med den amerikanska regeringens goda minne.

109 Cumings 1990, s 435.
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i ledighet eller på olika uppdrag) och de många förödmjukande nederlag som 
de amerikanska styrkorna led under de första krigsmånaderna talar också emot 
att man på amerikansk sida varit inställd på och förberett sig för ett nordkore-
anskt anfall. Därtill led ju den amerikanska krigsmakten vid tiden för Korea-
krigets utbrott fortfarande av sviterna efter den snabba och mycket omfattande 
världskrigsdemobiliseringen och mycket återstod att göra innan Västeuropas 
försvar kunde anses säkert. Varför den amerikanska regeringen i ett sådant läge 
skulle önska sig krigiska förvecklingar i Asien är inte helt lätt att förstå.110

När Acheson i efterhand kommenterat pressklubbstalet har han inte heller, 
vilket väl i och för sig är föga förvånande, erkänt någon avsikt att locka nord-
koreanerna att anfalla. Han har dock försökt bemöta anklagelserna om att ta-
let skulle ha kunnat ge nordkoreanerna uppfattningen att det var riskfritt att 
anfalla. I det sammanhanget har han framför allt hävdat att den av honom 
uppdragna försvarslinjen inte avsåg hur UsA skulle agera i händelse av en lo-
kalt begränsad kommunistisk framstöt (som det nordkoreanska anfallet) utan 
förhållandet under ett globalt storkrig mellan öst och väst.111

Det sistnämnda bör man ha klart för sig om man skall förstå motivet bakom 
den amerikanska Koreainterventionen. Forskarna kan sägas vara eniga om att 
detta framför allt handlade om att slå vakt om containmentpolitikens trovärdig-
het. Det nordkoreanska anfallet tycktes bekräfta Trumanadministrationens 
ovan beskrivna farhågor för att Sovjetunionen, uppmuntrad av de stora fram-
gångar som kommunistblocket haft på sistone, skulle bli mer aktiv och riskvil-
lig i sina världsrevolutionära strävanden. Som redan nämnts var ju Trumanad-
ministrationen dessutom hårt ansatt på hemmaplan för sin påstådda mjukhet 
mot kommunismen. För Trumanadministrationen uppfattades det därför som 
viktigt att inför både vänner, fiender och inhemska kritiker demonstrera sin 
vilja och förmåga att hejda vidare kommunistisk expansion. Det sätt på vilket 
nordkoreanerna gick till angrepp — en fullskalig och helt oprovocerad överrask-
ningsattack i stil med Pearl Harbor — bidrog också till den starka amerikanska 
reaktionen. Bland de amerikanska beslutsfattarna, för vilka minnet av appease-
mentpolitikens misslyckande fortfarande var levande, fanns en utbredd upp-
fattning att undfallenhet mot diktaturer bara skulle öka deras aptit. 

110 För de faktorer som talar emot att Trumanadministrationen önskade och aktivt försökte 
frambesvärja ett nordkoreanskt anfall: Cumings 1998, s 250ff. Gaddis 1997, s 76f.

111 Leffler 1992, s 367.
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Även ekonomiska överväganden kunde anföras som skäl för att bevara Syd-
korea icke-kommunistiskt. Som livsmedelsproducent och avsättningsmarknad 
för industrivaror hade Korea varit en viktig kugge i Japans östasiatiska ekono-
miska storrum. För Japans ekonomiska tillfrisknande — en av huvudpunk-
terna i det amerikanska programmet för att skapa en dynamisk efterkrigstida 
världsekonomi — ansågs det därför viktigt att Sydkorea förblev kapitalistiskt 
och återupptog det ekonomiska utbytet med det före detta moderlandet. 

Det fanns däremot inga starka militärstrategiska skäl för UsA att hålla Syd-
korea utanför kommunistblocket. Koreanskt territorium kunde visserligen an-
vändas som utgångspunkt för angrepp mot Japan, ett land vars försvar UsA 
hade utfäst sig att ombesörja. På amerikansk sida ansågs emellertid Stillahavs-
flottan i kombination med de starka flygstyrkor som UsA höll baserade på olika 
japanska öar vara fullt tillräckligt för att kunna neutralisera eventuella från kor-
eanskt territorium utgående hot mot Japan. Dessutom var det ju endast under 
ett globalt storkrig mellan öst och väst som Japan kunde tänkas bli angripet och 
under en sådan konflikt skulle UsA behöva koncentrera sina framför allt på det 
lantmilitära området begränsade resurser till det område som ansågs viktigast 
att försvara, det vill säga Västeuropa. I det amerikanska militära tänkandet vid 
tiden för Koreakrigets utbrott räknade man också med att Sydkorea (vilket ju 
Achesons pressklubbstalsuttalande om UsA:s försvarslinje i Stilla havet signale-
rade) skulle få klara sig på egen hand i händelse av ett allmänt krig.112 

För att återgå till Cumings har han inte bara kommit fram till kontrover-
siella slutsatser om den amerikanska Koreapolitiken utan också i hög grad 
riktat strålkastarljuset mot den inhemska (koreanska) bakgrunden till Korea-
kriget. Han härleder ursprunget till konflikten till de intensiva klassmotsätt-
ningar som uppkom till följd av den under det japanska herraväldet inledda 
omvandlingen av den koreanska ekonomin i riktning mot ett kapitalistiskt 
produktionssätt. Enligt honom var Koreakriget i grunden ett revolutionärt in-
bördeskrig, jämförbart med spanska inbördeskriget och Vietnamkriget, som 
redan pågått en längre tid (gerilla- och gränsstriderna 1948–1950) när världen 

112 Ovanstående om motiven bakom den amerikanska Koreainterventionen bygger på: Foot 
1995, s 275f. Gaddis 1997, s 75. Leffler 1992, s 167, 251f. Robert J McMahon, “The Cold War 
in Asia: The Elusive Synthesis”, i Michael J Hogan (ed), America in the World: The Histori-
ography of American Foreign Relations since 1941, New York 1995, s 512f. 
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fick upp ögonen för det i juni 1950. Därför anser han det vara förfelat att låta 
skuldfrågan handla om vilken sida som sköt det första skottet på morgonen 
den 25 juni 1950. Ansvaret lägger han snarare på UsA, vars intervention upp-
höjde inbördeskriget till en internationell konflikt och därmed gav det en om-
fattning och hårdhet som det annars inte skulle ha fått. Vad gäller Sovjetunion-
ens roll före krigsutbrottet har hans uppfattning varit att invasionsbeslutet 
togs av nordkoreanerna själva. Han har försökt visa att nordkoreanerna plane-
rade och genomförde anfallet med minimal extern inblandning. I nyssnämn-
da studie från 1990 gick han till och med så långt som att förmoda att Moskva 
inte hade haft förhandskännedom om tidpunkten för anfallet.113

Cumings nedtoning av Sovjetunionens roll och framhållande av de inhem-
ska krafternas betydelse kom att accepteras av flertalet forskare, även om det 
var få som ville gå så långt som att tro att Moskva inte ens hade blivit informe-
rat innan det nordkoreanska anfallet igångsattes.114 Men Cumings hade inte 
haft tillgång till primärkällor från östblocket — en svaghet som ju känneteck-
nade all kallakrigsforskning tillkommen medan kalla kriget fortfarande pågick 
— och därför byggde hans slutsatser angående Nordkoreas och Sovjetunio-
nens agerande i realiteten på mycket osäker grund. Efter kalla krigets slut och 
östarkivens öppnande har en rad studier kommit till, vilka avsevärt förbättrat 
förståelsen av beslutsprocessen på den kommunistiska sidan.115 

Detta har fått till följd att det internationella perspektivet på orsakerna till 
Koreakriget — kriget som en del av öst-väst-konflikten — ånyo kommit i för-
grunden. Det har nämligen visat sig att den sovjetiska inblandningen i förspe-
let till kriget var betydligt större än vad Cumings och andra revisionister ve-
lat tro. Som framgått ovan var det visserligen nordkoreanerna som förde fram 
och drev tanken på att invadera Sydkorea, men det krävdes inte bara sovjetiskt 
utan också kinesiskt godkännande innan anfallet kunde igångsättas.

113 Cumings 1997, s 199. Idem 1990, s 619f, 636f, 757ff. 
114 Foot 1995, s 276f.
115 Se t. ex: Chen Jian, China´s Road to the Korean War, New York 1994. Goncharov et al. 1993. 

Shu Guang Zhang 1995. Kathryn Weathersby, ”Soviet Aims in Korea and the Outbreak of 
the Korean War, 1945–1950: New Evidence from the Russian Archives”, Cold War Interna-
tional History Project (CWIHP) Working Paper 8 (1993). Idem, ”New Findings on the Korean 
War”, Bulletin of CWIHP 3 (Fall 1993). idem, ”The Soviet Role in the Early Phase of the Ko-
rean War, New Documentary Evidence”, Journal of American-East Asian Relations 2 (Winter 
1993). Idem, ”To Attack, or Not to Attack”, Bulletin of CWIHP 5 (Spring 1995). Idem, ”New 
Russian Documents on the Korean War”, Bulletin of CWIHP 6–7 (Winter 1995–1996). 

••



3.	Från	krigsutbrottet	till	landstigningen	vid	Inchon

61

Vilka var motiven bakom den sovjetiska Koreapolitiken? Ryssland/Sovjet-
unionen hade blivit anfallet tre gånger under en generation och senaste gång-
en utsatts för större förödelse än förmodligen någon annan nation i historien. 
Inför efterkrigstiden var Sovjetledningen därför starkt inriktad på att skapa sä-
kerhet mot förnyade angrepp. I detta syfte ville Sovjetledningen bland annat 
säkerställa ett starkt sovjetiskt inflytande över grannländerna för att därige-
nom förhindra att dessa ånyo kunde bli uppmarschområde för gentemot Sov-
jetunionen fientliga stormakter.116 Att man från sovjetisk sida skulle eftersträva 
en gentemot Sovjetunionen vänligt sinnad koreansk regim var därför föga för-
vånande. Korea var ju ett grannland som även Tsarryssland hade försökt vinna 
inflytande över. Att vänligt sinnad måste betyda kommunistisk var också, med 
tanke på Sovjetledningens omvärldsuppfattning, ganska givet.117

Som framgått ovan förordade Sovjetunionen genomgående att stormak-
terna snabbt skulle dra sig tillbaka från Korea. De sovjetiska Koreaplanerna 
är inte kända, men uppenbarligen trodde Sovjetledningen att de koreanska 
kommunisterna, om koreanerna lämnades att sköta sig själva, skulle ha goda 
möjligheter att få överhanden i koreansk politik (med tanke på de starka radi-
kala strömningarna i Korea vid krigsslutet förefaller en sådan bedömning inte 
orimlig). Sovjetledningens naturliga önskan att verka för ett kommunistiskt 
Korea måste dock vägas mot andra intressen och fick emellanåt stå tillbaka för 
dessa. Ett tydligt exempel är den ovan beskrivna överenskommelsen om att 
dela halvön längs 38:e breddgraden. Den sovjetiska medgörligheten i det ske-
det motiverades sannolikt av både militära och politiska skäl. Risken fanns att 
UsA, om Röda armén visade tecken på att fortsätta söderut, skulle luftlandsätta 
trupper i Seoulområdet. De Sovjettrupper som med kort varsel kunnat avde-
las till Korea var inte särskilt slagkraftiga. Mot dem stod numerärt överlägsna 
japanska styrkor som mycket väl kunde få för sig att göra motstånd mot Röda 
armén, men kapitulera för de amerikanska styrkorna. Dessutom kunde visad 
samarbetsvilja på denna punkt vara gynnsam för Sovjetunionens möjligheter 

116 Vladislav Zubok & Contantine Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to 
Khrushchev, Cambridge MA 1996, s 31ff. 

117 Att Stalin omfattade leninismens dogm att kapitalistiska stater av klassmässiga och ekono-
miska skäl ofrånkomligen måste vara inriktade på att krossa socialismen stöds av den på 
sovjetiska primärkällor baserade forskning som kommit till efter kalla krigets slut: Melvyn 
P Leffler, ”Inside Enemy Archives. The Cold War Reopened”, Foreign Affairs (July/August 
1996), s 128. 
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att få sina intressen tillgodosedda på andra områden. Att den amerikanska re-
geringen skulle bli mer benägen att stå fast vid den ovan beskrivna Jaltaöver-
enskommelsen angående Fjärran Östern och kanske ge Sovjetunionen del i 
Japans ockupation (när Stalin meddelade den amerikanska regeringen att Sov-
jetregeringen accepterade förslaget att dela den koreanska halvön längs 38:e 
breddgraden gjorde han samtidigt en förfrågan om inte ett liknande arrang-
emang kunde ingås vad gäller den nordligaste av de japanska huvudöarna, 
Hokkaido) kan ha varit faktorer som av Sovjetledningen lades i vågskålen.118

Liknande pragmatiska skäl låg av allt att döma bakom att Sovjetunionen, 
som framgått ovan, ingick Moskvaöverenskommelsen och till en början tolere-
rade att ickekommunister fanns representerade i den norra Koreazonens själv-
styrelseorgan. Men som också framgått ovan genomfördes under första halvan 
av 1946 utrensningsaktioner varigenom kommunistpartiet (och inom detta den 
fraktion som leddes av Kim Il Sung) fick maktmonopol i den norra Koreazo-
nen. Huruvida en gentemot vänsterkrafterna mindre fientlig amerikansk poli-
tik i den södra Koreazonen och/eller en bättre utveckling av öst-västrelationer-
na i stort skulle ha förmått Sovjetunionen att avstå från likriktningen av den 
norra Koreazonen är en hypotetisk fråga. I verkligheten kom ju UsA att tämli-
gen omgående börja gynna de koreanska högerkrafterna och även på andra om-
råden — till exempel genom att utestänga Sovjetunionen från Japans ockupa-
tion och kräva fria val i Öst- och Centraleuropa — agera på ett sätt som kunde 
anses strida mot Sovjetunionens intressen. Under sådana omständigheter ansåg 
sig väl de sovjetiska ledarna ha liten anledning att begränsa kommunisternas 
inflytande i den norra Koreazonen eller acceptera en återföreningsprocess utan 
garantier för att den åsyftade allkoreanska regeringen skulle bli kommunistisk.

Även om Sovjetledningen kanske inte tvekade särskilt mycket inför att un-
derstödja upprättandet av en kommunistisk regim i norra Korea, måste den 
ha uppfattat det som betydligt mer riskfyllt att också försöka utsträcka det 
kommunistiska systemet till den UsA-stödda och Fn-legitimerade republiken 
Korea. Sovjetledningen ställde sig ju också, som redan nämnts, till en början 
avvisande till de nordkoreanska propåerna om att få ena Korea med vapen-
makt. Men som också nämnts övergav Sovjetledningen denna försiktiga håll-
ning i början av 1950 och gav klartecken till det nordkoreanska anfallet.

118 Stueck 1995, s 19. Idem 2002, s 22f. 
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Den avgörande faktorn bakom denna omsvängning var av allt att döma 
den känsla av ökad styrka som brytandet av det amerikanska kärnvapenmono-
polet och Kinas övergång till det kommunistiska lägret hade ingett hos Sovjet-
ledningen.119 Till detta skall läggas några omständigheter som kan ha gjort 
Sovjetledningen benägen att tro, att UsA inte skulle ingripa till Sydkoreas för-
svar. Dels hade amerikanska befattningshavare (Achesons pressklubbstal) gjort 
uttalanden som kunde anses peka i den riktningen (sådana uttalanden hade 
även gjorts vid interna överläggningar inom Trumanadministrationen, vilket 
Sovjetledningen genom sina agenter torde ha varit underrättad om120). Dels 
hade nordkoreanerna återkommande försäkrat Sovjetledningen att Sydkoreas 
erövring skulle bli en mycket snabb och enkel affär. Enligt vad som hävdades 
från nordkoreansk sida skulle UsA inte hinna vidta några verksamma motåt-
gärder innan erövringen var fullbordad och därefter — i avsaknad av en in-
hemsk allierad — dra sig för att intervenera.121

Även om godkännandet av de nordkoreanska anfallsplanerna onekligen 
signalerade en mer offensiv hållning var Sovjetledningen alltjämt försiktig och 
stödet till nordkoreanerna hade klara förbehåll. Vid de nordkoreansk-sovjetiska 
överläggningar som föregick krigsutbrottet gjorde Stalin klart för de nordkore-
anska ledarna att Sovjetunionen inte skulle sända några trupper mot en even-
tuell amerikansk intervention. Om UsA intervenerade skulle Nordkorea, fram-
förde Sovjetledaren, få klara sig på egen hand eller lita till kinesiskt stöd.122

En omständighet som förbryllat både samtiden och historikerna är den sov-
jetiska frånvaron i säkerhetsrådet. Därigenom kunde ju den amerikanska inter-
ventionen ta formen av en Fn-aktion, vilket gav bredare stöd och ökad legiti-

119 Enligt sovjetiska dokument hänvisade Stalin till det förbättrade internationella läget — enligt 
Sovjetledaren framför allt föranlett av de kinesiska kommunisternas seger — när han motive-
rade sitt godkännande av de nordkoreanska planerna på att invadera Sydkorea.

120 Budskapet att Sydkorea och Taiwan låg utanför UsA:s försvarslinje i Stilla Havet ingick 
inte bara i pressklubbstalet utan också i National Security Council Paper No. 48/2 (nsC 
48/2). nsC 48/2, som godkändes av presidenten den 30 december 1949, bör ha varit känt 
för Moskva genom underrättelser från för insyn i den amerikanska Fjärran Östernpolitiken 
välplacerade brittiska Sovjetagenter som Guy Burgess och Donald MacLean. 

121 Ovanstående om vad som låg bakom Sovjetledningens klartecken till de nordkoreanska an-
fallsplanerna bygger på: Gaddis 1997, s 72f, 319. Goncharov et al. 1993, s 136ff. Stueck 2002, 
s 73f. Kathryn Weathersby, “Stalin and the Korean War”, i Melvyn P Leffler & David S 
Painter (eds), Origins of The Cold War. An International History, New York 2005, s 269ff.

122 Goncharov et al. 1993, s 144f. 
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mitet. Den mångårige sovjetiske utrikesministern Andrej Gromyko har i sina 
memoarer (publicerade 1989) hävdat, att han, sedan det nordkoreanska anfallet 
blivit känt för världen, utan framgång försökte övertala Stalin att låta den sov-
jetiske Fn-delegaten återvända till säkerhetsrådet. Enligt Gromyko skall Stalin 
tvärtemot detta råd några timmar efter krigsutbrottet ha givit uttryckliga order 
om att bojkotten skulle fortsätta.123 Existensen av en sådan order har sederme-
ra bekräftats när forskare efter kalla krigets slut fått tillgång till sovjetiska arkiv. 
Men varken Gromykos memoarer eller de nya arkivrönen har kunnat klarlägga 
de bakomliggande motiven till Stalins agerande. De förklaringar som anförts 
har därför haft karaktären av sannolikhetsresonemang. Det har spekulerats att 
Stalin skulle ha välkomnat en amerikansk intervention som ett medel att orsa-
ka konflikt mellan UsA och Kina. Sovjetledaren, som inte var omedveten om 
de amerikanska planerna på att försöka driva en kil mellan Sovjetunionen och 
Kina, kan ha hoppats att en sådan utveckling skulle knyta kineserna fastare till 
Moskva. Det har också framkastats att Stalin kan ha sett fördelar med att den 
amerikanska interventionen skulle ta formen av en Fn-aktion, nämligen att 
UsA därigenom skulle visa större återhållsamhet och vara mindre benäget att 
låta konflikten utvidgas till områden utanför koreanskt territorium.124

Utrikesdepartementets och  
försvarsstabens bedömningar

Före krigsutbrottet torde Korea för det stora flertalet svenskar ha varit ett näs-
tan helt okänt land.125 På Ud och försvarsstaben, där man ju bland annat hade 
till uppgift att följa utvecklingen i omvärlden, var kunskaperna naturligtvis väs-
entligt bättre, men även där torde Koreafrågan före den 25 juni 1950 ha legat 
ganska långt ifrån centrum för intresset. Ud-mannen Carl Henrik von Platen, 
som under Koreakriget tjänstgjorde på den svenska Washingtonambassaden, 
har givit uttryck för detta i sina memoarer. Han skriver där lite tillspetsat:

123 Andrei Gromyko, Memories: from Stalin to Gorbachev, London 1989, s 131f, 212.
124 För resonemang kring Sovjetunionens frånvaro i säkerhetsrådet: Cumings 1997, s 265f. Foot 

1995, s 277f. Goncharov et al. 1993, s 161f.
125 De svensk-koreanska kontakterna före Koreakriget finns beskrivna hos: Ek et al. 1980, s 15ff.
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Korea var något som de flesta statsmän och diplomater velat glömma. 
Många hade lyckats. Det var inte enbart på Sveriges Washingtonambas-
sad man [vid underrättelserna om det nordkoreanska anfallet] fick tillgri-
pa kartböckerna för att leta rätt på dessa fjärran länder, Nord- och Sydko-
rea, och tolka den militärpolitiska innebörden av deras geografiska läge.126 

Hänvisningar till Korea saknas emellertid inte i Ud- och försvarsstabsmate-
rialet från 1948, 1949 och första halvan av 1950. För de befattningshavare på 
Ud och försvarsstaben som vid denna tid fann anledning att yttra sig angåen-
de Korea var motsättningarna mellan Nord- och Sydkorea intressanta i första 
hand som ett utflöde av den större öst-västkonflikten. Före en redovisning av 
vad som sades angående Korea kan det därför vara på sin plats att något berö-
ra hur man på Ud och försvarsstaben uppfattade öst-västkonfliktens utveck-
ling runt decennieskiftet 1949–1950.

Västeuropas ekonomiska, politiska och försvarsmässiga konsolidering ge-
nom Marshallplanen, Atlantpakten och den västtyska statens tillkomst ansågs 
ha skapat balans mellan blocken i Europa och gjort det högst osannolikt att 
kommunismen skulle kunna expandera utanför de östeuropeiska satellitsta-
ternas krets. Läget i Asien, framför allt Öst- och Sydöstasien, ansågs däremot 
på grund av en rad faktorer — närheten till de kommunistiska stormakterna, 
stark och antivästligt inriktad nationalism, avsaknad av demokratisk tradition, 
utbredda ekonomiska och sociala missförhållanden — vara betydligt gynn-
sammare för vidare kommunistisk expansion. Medan den västeuropeiska kon-
solideringen ansågs ha medfört att Sovjetunionen i Europa intagit en defen-
siv hållning, manifesterad bland annat genom hävandet av Berlinblockaden 
och intensifieringen av fredspropagandan, förväntades det sovjetiska ageran-
det i Asien bli mer offensivt, inriktat på att underblåsa och påskynda den revo-
lutionära utvecklingen.127 Vilka metoder som antogs komma till användning 

126 Carl Henrik von Platen, Strängt förtroligt, Stockholm 1986, s 185.
127 Denna karakteristik av Ud:s och försvarsstabens syn på kalla krigets utveckling runt decennie-

skiftet 1949–1950 bygger dels på de årliga utrikespolitiska redogörelser som utrikesministern 
avgav till utrikesnämnden, dels på en av Ud-männen Sven Dahlman, Karl Gustav Lagerfelt 
och Sverker Åström hållen föredragning inför 1949 års försvarsutredning, dels på rapporte-
ringarna från Sveriges Moskvaambassadör Rolf Sohlman och svenska militärattachén i Mosk-
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härför går inte alltid att utläsa i klartext, men de många i Ud- och försvars-
stabsmaterialet återfunna bedömningarna av Sovjetunionens inställning till 
eventualiteten av ett nytt storkrig drar alla slutsatsen att Sovjetunionen av fle-
ra skäl — västalliansens övertag på kärnvapenområdet och långsiktigt stör-
re krigspotential, de stora förlusterna under kriget och det faktum att mycket 
återstod att göra vad gäller den egna återuppbyggnaden och konsolideringen 
av greppet över satellitstaterna — måste vara angelägen att undvika en sådan 
konflikt.128 Det var därför sannolikt i första hand mer indirekta och subversiva 
åtgärder, det vill säga materiellt och ideologiskt understöd till de existerande 

va Curt Juhlin-Dannfelt och dels på försvarsstabens utrikesavdelnings orienteringar: Skr Sohl-
man till Undén, 29/6 1948, volym 529, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 5/7 
1948, volym 3, L10, Rolf Sohlmans samling, Kungliga Biblioteket (kb). Skr Sohlman till Un-
dén, 8/9 1948, volym 529, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Stabsorientering/specialorientering (Stabso/
speco) nr 5, 28/9 1948, volym 5, BII, Utrikesavdelningen (Utr), Försvarsstabens arkiv (Fst:s ar-
kiv), Krigsarkivet (KrA). Meddelande (Medd) Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens 
utrikesavdelning, 24/11 1948, volym 8, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Militär orientering nr 1, 
3/12 1948, volym 18, B, Sektion II, Fst:s arkiv, KrA. Redogörelse avgiven till utrikesnämnden 
1949, 1/2 1949, volym 3, Ö1, Utrikesnämndens arkiv, RA. Stabso/speco nr 2, 7/2 1949, volym 
6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Skr Sohlman till Undén, 17/2 1949, volym 530, HP1Er, Ud:s ar-
kiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 14/3 1949, volym 531, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 
10, 1/4 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 14, 19/5 1949, volym 6, BII, 
Utr, Fst:s arkiv, KrA. PM angående utrikespolitisk föredragning inför 1949 års försvarsutred-
ning, 17/6 1949, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 24/7 1949, vo-
lym 531, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 21, 18/11 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, 
KrA. Redogörelse avgiven till utrikesnämnden 1950, 16/1 1950, volym 3, Ö1, Utrikesnämndens 
arkiv, RA. Stabso/speco nr 4, 20/3 1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 
6, 5/5 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA.

128 För bedömningar av Sovjetunionens krigsvillighet se: Avskrift av meddelande från försvarssta-
ben till Ud angående den militära ledningens syn på läget, 5/4 1948, volym 44, HP1Ab, Ud:s 
arkiv, RA. Stabso/speco nr 4, 29/4 1948, volym 831, HP10Er, Ud:s arkiv, RA. Förtydligande av 
speco nr 4, 5/5 1948, volym 831, HP10Er, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 29/6 1948, 
volym 529, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Skr från chefen för försvarsstabens sektion II till samtliga 
försvarsattachéer, 1/10 1948, volym 2, BI, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till che-
fen för försvarsstabens utrikesavdelning, 24/11 1948, volym 8, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stab-
so/speco nr 2, 7/2 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 7, 3/3 1949, volym 
6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 10, 1/4 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 20/4 1949, volym 9, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, 
KrA. PM angående utrikespolitisk föredragning inför 1949 års försvarsutredning, 17/6 1949, 
volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 4, 20/3 1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s 
arkiv, RA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 27/3 1950, 
volym 10, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Uppteckning från beskickningschefssammankomst i 
Stockholm, 25/5 1950, volym 47, HP1Ab, Ud:s arkiv, RA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för 
försvarsstabens utrikesavdelning, 10/6 1950, volym 10, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
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asiatiska kommunistpartierna, som man förväntade sig och inte att Sovjetuni-
onen skulle börja operera militärt utanför det egna landets gränser. 

På Ud och försvarsstaben betraktade man således Asien som det område 
där vidare kommunistisk expansion i första hand kunde förväntas. Hur nära 
den nya kinesiska folkrepubliken skulle liera sig med Sovjetunionen blev en i 
det sammanhanget viktig fråga. 

Historiskt sett hade förhållandet mellan de kinesiska och sovjetiska kom-
munistpartierna inte varit utan komplikationer. Å ena sidan hade antiimperia-
lismen tidigt blivit en viktig beståndsdel i Sovjetunionens officiella ideologi, 
marxismen-leninismen. Lenin hade redan långt före ryska revolutionen över-
tygats om att kapitalismen lyckades överleva bara tack vare de råvaror, den ar-
betskraft och de marknader som de ledande kapitaliststaterna erhöll från de 
koloniala och semikoloniala områdena. Om man berövade de ledande kapita-
liststaterna dessa tillgångar skulle man, detta var Lenins uppfattning, tillfo-
ga kapitalismen dess nådastöt. På Kominterns andra världskongress, som ägde 
rum 1920, antogs också som målsättning att understödja de koloniala och semi-
koloniala områdenas ekonomiska och politiska frigörelse. Lenins och övriga 
bolsjevikledares intresse för vad som senare skulle komma att kallas tredje värld-
en hade blivit ännu större sedan de misslyckade försöken att exportera bolsje-
vikrevolutionen till Tyskland och andra europeiska länder 1918–1923 försvagat 
deras tro på möjligheten av revolutioner i de ledande kapitaliststaterna. 

Å andra sidan var de koloniala och semikoloniala områdena nästan helt i 
avsaknad av den industriarbetarklass som enligt marxistisk teori skulle utgöra 
basen för en socialistisk revolution. Komintern hade därför på 1920-talet upp-
manat de kommunistpartier som trots allt fanns i dessa områden att tona ned 
sitt revolutionära budskap och under nationalismens baner söka samarbete 
med den inhemska bourgeoisien. Tanken var att detta samarbete endast skul-
le vara tillfälligt och taktiskt betingat: kommunisterna skulle hela tiden i hem-
lighet hålla fast vid sin revolutionära övertygelse och alltså infiltrera men inte 
sammansmälta med de borgerliga nationalisterna. Tids nog — det vill säga 
när imperialisterna var bortkörda och de själva blivit starka nog att gripa mak-
ten — skulle de avslöja sin verkliga inställning och ta upp kampen även med 
de inhemska klassfienderna.129

129 Ovanstående om den sovjetiska antiimperialismen bygger på: Lars Magnusson, Teorier om 
imperialism och globalisering, Stockholm 2002, s 85ff, 155. Richard Pipes, Den ryska revolu-
tionen, Stockholm 1997, s 345f. 
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Denna strategi var dock inte riskfri, vilket de kinesiska kommunisterna 
hade fått erfara. 1923 hade det kinesiska kommunistpartiet i enlighet med Ko-
minterns anvisningar gått samman med det av Sun Yat-sen grundade natio-
nalistpartiet (Guomindang). Men 1926 hade Sun Yat-sens efterträdare Chiang 
Kai-shek, som genomskådade kommunisternas taktik, börjat vidta mått och 
steg för att begränsa kommunisternas inflytande inom Guomindang. Det-
ta hade utmynnat i regelrätta massakrer på kommunister i Shanghai och flera 
andra större städer under 1927. Illa tilltygat hade kommunistpartiet fått om-
vandla sig till landsbygdsgerilla och sedermera lyckats bita sig fast i och upp-
rätta en sovjetrepublik i norra Kina. Efteråt var det många kinesiska kommu-
nister som ville ge Kominterns samarbetslinje del av skulden för katastrofen 
1927. På Kominterns inrådan hade de kinesiska kommunisterna till en början 
försökt blidka Chiang och i detta syfte bland annat uppgett kontrollen över 
delar av sina väpnade styrkor. Först när det stod klart att Chiang inte skulle 
nöja sig med något mindre än kommunistpartiets totala utplåning hade Ko-
mintern sväng om och tillrått kommunisterna, vilka då var försvagade genom 
den partiella avväpningen, att göra motstånd.130

Det krigstida förhållandet mellan de kinesiska kommunisterna och Ko-
mintern hade inte heller varit utan friktioner. Som redan nämnts framtving-
ade kriget mot Japan 1937–1945 en vapenvila i det kinesiska inbördeskriget. 
Vapenvilan kom mycket lägligt för kommunisterna, vilka vid tiden för dess 
ingående befann sig i klart underläge gentemot nationalisterna. Under kriget 
kunde de sedan relativt ostört konsolidera sin ställning i norra Kina, medan 
nationalisterna till följd av det japanska anfallet berövades stora delar av sin 
maktbas och tvingades retirera till sydvästra Kina. Vid krigsslutet var styrke-
förhållandet mellan de båda sidorna därför mycket jämnare än tidigare. Ko-
mintern, vars första prioritet naturligtvis var Sovjetunionens säkerhet, hade 
emellertid varit missnöjd med de kinesiska kommunisternas relativa passivitet 
och förordat en mer aggressiv kommunistkinesisk krigföring som inte tveka-
de att möta japanerna i öppen strid. Detta hade inte tagits emot väl bland de 
kinesiska kommunisterna som fruktade japanerna och ville spara sina styrkor 

130 Ovanstående om de kinesiska kommunisternas erfarenheter av den av Komintern anbefall-
na samarbetsstrategin bygger på: Stéphane Courtois & Jean-Louis Panné, “Komintern i ak-
tion”, i Stéphane Courtois (red), Kommunismens svarta bok, Stockholm 1999, s 289f. Odd 
Arne Westad (ed), Brothers in Arms: The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance 1945–1963, 
Washington dC 1998, s 5f. 
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till framtida strider mot de inhemska motståndarna och därför tillämpade en 
mer indirekt strategi med tonvikten lagd på partisankrigföring. 

Den japanska kapitulationen innebar startskottet för en kapplöpning mellan 
nationalister och kommunister om kontrollen över de områden — stora delar 
av nordöstra, östra och södra Kina — som japanerna hållit besatta. Kommunis-
terna hann först till och lyckades snabbt ta kontrollen över Manchuriet och an-
gränsande områden i det folkrika och relativt utvecklade nordöstra Kina (något 
som sannolikt var en förutsättning för att deras kommande seger i det kinesiska 
inbördeskriget). Härvidlag fick de å ena sidan värdefull hjälp av Sovjetunionen, 
vars trupper under krigets slutskede enligt överenskommelse mellan segrarmak-
terna hade ockuperat Manchuriet. Direkt efter krigsslutet försökte nationalister-
na med amerikansk hjälp sjöledes förflytta stora truppstyrkor till Manchuriet. 
Detta förhindrades emellertid av Sovjetunionen som under några kritiska må-
nader hösten 1945 nekade nationalisterna att landstiga i manchuriska hamnar. 
De kinesiska kommunisterna hade av Sovjetunionen vid krigsslutet inbjudits att 
flytta sitt högkvarter och huvuddelen av sina väpnade styrkor till Manchuriet. 
De anländande kommunistkinesiska styrkorna fick fria händer att konsolide-
ra sin ställning i området och utrustades med sovjetisk krigsmateriel samt med 
krigsmateriel som Röda armén beslagtagit från de kapitulerande japanerna.

Å andra sidan dröjde det ända till slutet av 1949, då folkrepubliken Kina re-
dan hade utropats, innan Sovjetunionen var beredd att öppet ta avstånd ifrån 
och bryta förbindelserna med Chiang Kai-shek. Dessförinnan var Sovjetu-
nionen åtminstone formellt sett neutral i det kinesiska inbördeskriget, sade 
sig vara för en kompromissuppgörelse mellan nationalister och kommunister 
och vidtog emellanåt åtgärder som kunde anses strida mot de senares intres-
sen. Exempelvis framtvingade Sovjetunionen i slutet av 1945 en partiell kom-
munistisk reträtt i Manchuriet, varvid flera av områdets större städer överläm-
nades till nationalistregeringens representanter. De kinesiska kommunisterna 
bibehöll emellertid kontrollen över större delen av Manchuriet och visade sig 
— när inbördeskriget återupptogs på allvar efter det att Sovjetunionen i maj 
1946 hade utrymt Manchuriet — fullt kapabla att först (1946–1947) stå emot 
nationalistregeringens försök att utsträcka sin auktoritet till hela Manchuriet 
och sedan (1948) gå till offensiven och driva bort nationalisterna inte bara från 
Manchuriet utan även från övriga delar av norra och nordöstra Kina. 
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Även om överlämnandet av de manchuriska städerna således inte blev nå-
got allvarligt bakslag för de kinesiska kommunisterna på längre sikt upplevdes 
det naturligtvis som irriterande och oroande när det skedde. Inför de kinesis-
ka kommunisterna försvarade Sovjetledningen sitt agerande med att detta var 
nödvändigt för att UsA inte skulle kunna hävda att Sovjetunionen hade bru-
tit mot Jaltaöverenskommelsen om Fjärran Östern och därefter bestrida för 
Sovjetunionen värdefulla delar av densamma. Som redan nämnts ingick ju i 
Jaltaöverenskommelsen att de delar av denna som berörde Kina — framför 
allt erkännandet av Yttre Mongoliets självständighet och Sovjetunionens mari-
na basrättigheter i (och exterritoriella järnvägsförbindelser till) de manchuris-
ka städerna Dairen och Port Arthur — skulle bekräftas genom ett separat avtal 
mellan de sovjetiska och kinesiska regeringarna. Innan ett sådant avtal kunde 
ingås den 14 augusti 1945 fick Sovjetunionen dels erkänna Chiang Kai-sheks re-
gering som Kinas lagliga regering, dels utlova att av Sovjettrupper befriat kine-
siskt territorium skulle överlämnas till representanter för nämnda regering.131

Sammantaget kunde de kinesiska kommunisterna med viss rätt hävda att 
Sovjetunionen alltid hade låtit stödet till dem i deras långa kamp mot Guomin-
dang vara underordnat sina egna intressen. Vidare hade Sovjetunionen under 
dess ockupation av Manchuriet 1945–1946 nedmonterat och bortfört stora delar 
av områdets industri. Därtill innebar ju Sovjetunionens marina basrättigheter 
och exterritoriella järnvägsfärbindelser i Manchuriet en inskränkning av Kinas 
suveränitet. Den sino-sovjetiska vänskaps- och biståndspakt som ingicks i fe-
bruari 1950 — och som ju ersatte det tidigare avtalet mellan Sovjetunionen och 
Chiang Kai-sheks regering — ändrade inte detta faktum även om den avsevärt 
förkortade den tidsperiod som Sovjetunionen skulle inneha sina privilegier.132 

Även paktens bestämmelser om förbud för icke-sovjetiska utländska med-
borgare att vistas i Manchuriet och Xinjiang (Kinas nordvästligaste provins) 

131 Ovanstående om förhållandet mellan Sovjetunionen och de kinesiska kommunisterna un-
der och efter det andra världskriget bygger på: Shaun Breslin, Mao, Harlow 1998, s 23ff. 
Jung Chang & Jon Halliday, Mao: Den sanna historien, Stockholm 2006, s 238ff. Sergei 
Goncharenko, “Sino-Soviet Military Cooperation”, i Westad 1998, s 142f. Lundestad 1997, 
s 48. Niu Jun, “The Origins of the Sino-Soviet Alliance”, i Westad 1998, s 48ff. 

132 Avtalet mellan Sovjetunionen och Chiang Kai-sheks regim hade haft en giltighetstid på 30 
år. Enligt det nya avtalet skulle Sovjetunionen lämna Port Arthur och uppge sitt inflytande 
över den manchuriska järnvägen senast vid slutet av 1952. Vad gäller Dairen sattes däremot 
ingen bestämd tidsgräns. Avtalet stipulerade bara att den sovjetiska närvaron i Dairen skul-
le upptas till förnyat övervägande när ett fredsfördrag med Japan hade slutits.
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innebar en inskränkning av Kinas suveränitet. I Xinjiang, där majoriteten ut-
gjordes av ett muslimskt turkfolk, fanns för övrigt en stark separatiströrelse, 
med vilken Sovjetunionen länge upprätthållit förbindelser (1949 stödde dock 
Sovjetunionen att folkrepubliken sände styrkor för att ta kontrollen över Xin-
jiang). Inte heller fick de kinesiska kommunisterna gehör för sitt under för-
arbetet till pakten framförda förslag att Yttre Mongoliet skulle införlivas med 
Kina. Tvärtom blev de innan pakten kunde ingås tvungna att erkänna Yttre 
Mongoliets självständighet.133

Det saknades alltså inte konfliktanledningar mellan de båda kommunis-
tiska stormakterna. Detta — i kombination med att Kina, där ju tillstån-
det länge varit kaotiskt, fortfarande var väldigt fattigt och underutvecklat och 
därför skulle behöva ägna mycken kraft åt inre utveckling — födde förhopp-
ningar bland västliga bedömare, att folkrepubliken skulle låta sin utrikespoli-
tik bestämmas mera av traditionella nationella intressen än av den ideologis-
ka frändskapen med Moskva. Sådana tankegångar var väl företrädda hos det 
amerikanska utrikesministeriets Fjärran Östernexperter och influerade Tru-
manadministrationens ovan beskrivna planer på att försöka så split mellan 
Kina och Sovjetunionen.134

Frågan om det nya Kinas förhållande till Sovjetunionen diskuterades natur-
ligtvis också på svenska Ud och försvarsstaben. De ovan beskrivna konfliktanled-
ningarna mellan de båda kommunistiska stormakterna var inte okända för Ud:s 
och försvarsstabens bedömare. Genom tillkännagivandet av den sino-sovjetiska 
vänskaps- och biståndspakten (som innehöll många delar, bland annat ett av-
tal om sovjetiskt ekonomiskt och tekniskt bistånd till Kina, men vars kärna var 
en försvarsallians mellan Sovjetunionen och Kina riktad mot Japan och med 
Japan förbundna länder) i februari 1950 drog de emellertid slutsatsen att för-
hoppningarna på en kinesisk ”titoism” måste avskrivas, men ville samtidigt inte 
utesluta att Kina och Sovjetunionen skulle gå skilda vägar på längre sikt.135

133 Chen Jian 1994, s 73f. Goncharov et al. 1993, s 2ff, 62f, 111ff, 261f. 
134 Leffler 1992, s 169, 250, 293ff. 
135 Diskussioner kring konfliktanledningar mellan de båda kommunistiska stormakterna och 

möjligheten av en kinesisk ”titoism” återfinns i försvarsstabens utrikesavdelnings oriente-
ringar samt i rapporteringarna från diverse svenska beskickningar (framför allt Moskva- 
och Kinabeskickningarna): Stabso/speco nr 2, 7/2 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
Skr Sohlman till Undén, 12/5 1949, volym 531, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Hbr Westman till 
Dahlman, 29/9 1949, volym 681, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 19, 30/9 1949, vo-
lym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Hbr Grauers till Dahlman, 21/12 1949, volym 682, HP1Xk, 



Sverige	och	Koreakriget

72

Vilka konsekvenser ansåg Ud:s och försvarsstabens bedömare att Kinas 
övergång till det kommunistiska lägret skulle få? Å ena sidan sades världskom-
munismen därigenom ha fått ett enormt krafttillskott, vilket skulle avsevärt 
stärka dess expansionsförmåga i Asien och öppna möjligheter för en överflytt-
ning av sovjetiska styrkor från Fjärran Östern till Europa (varvid Sovjetuni-
onens redan existerande stora styrkeövervikt på den europeiska kontinenten 
skulle bli ännu större). 

Å andra sidan betonades att Kina fortfarande var väldigt fattigt och un-
derutvecklat och därför skulle vara tvunget att prioritera inre utveckling före 
världsrevolutionära strävanden och dessutom ha ett stort biståndsbehov. Det 
skulle därför kunna dröja långt tid innan Kina rent materiellt blev en tillgång 
för Sovjetunionen. I själva verket skulle Sovjetunionen kunna ställas inför valet 
att antingen binda upp sig för ett långsiktigt och omfattande bistånd till Kina 
(något som skulle bli kännbart för Sovjetunionen, eftersom mycket återstod att 
göra vad gäller dess egen återuppbyggnad och konsolideringen av greppet över 
satellitstaterna), eller genom underlåtenhet på denna punkt riskera att kineser-
na orienterade sig mot andra makter. 

För Sovjetunionen innebar alltså Kinas övergång till det kommunistis-
ka lägret möjligheter till stora vinster, men också stora kostnader och risker 
för allvarliga motgångar. Den svenska militärattachén i Moskva, Curt Juhlin-
Dannfelt, gjorde i det sammanhanget den i efterhand närmast profetiska re-
flektionen, att huruvida det skulle lyckas att med sovjetiskt bistånd och sov-
jetiska metoder framgångsrikt modernisera Kina kanske skulle bli avgörande 
inte bara för den kommunistiska världsrörelsens enhet utan även för dess lång-
siktiga överlevnadsmöjligheter.136 

Ud:s arkiv, RA. Hbr Hägglöf till Dahlman, 24/1 1950, volym 903, HP12Xk, Ud:s arkiv, RA. 
Skr Sohlman till Undén, 24/1 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till 
Undén, 26/1 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Skr Hägglöf till Undén, 9/2 1950, vo-
lym 245, HP1Ba, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 15/2 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:
s arkiv, RA. Skr Boheman till Undén, 17/3 1950, volym 629, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Stabso/
Speco nr 4, 20/3 1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahl-
man, 20/3 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 13/4 
1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 18/4 1950, vo-
lym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 6, 5/5 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, 
KrA. Skr Sohlman till Undén, 6/5 1950, volym 534, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. 

136 Diskussioner kring konsekvenserna av Kinas övergång till det kommunistiska lägret åter-
finns i Juhlin-Dannfelts rapportering samt i försvarsstabens utrikesavdelnings orientering-
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Sydkorea ingick naturligtvis bland de områden som ansågs ha blivit mer 
utsatta genom Kinas övergång till det kommunistiska lägret. Ud-mannen 
Gunnar Hägglöf har framhållits som en svensk bedömare, vilken tidigt var-
nade för att Korea var en plats där kalla kriget skulle kunna övergå i väpnad 
konflikt. Redan i december 1947, under intryck av det då pågående amerikan-
ska försöket att få Fn-sanktion för ett separat sydkoreanskt val (Hägglöf var 
vid tillfället i fråga Sveriges ständiga ombud hos Fn), skall Hägglöf samtals-
vis till en svensk journalist ha gjort ett uttalande i den riktningen.137 I augusti 
året därpå, då republiken Korea skulle till att proklameras, återkom Hägglöf 
med nya varningar. I en skrivelse till utrikesminister Undén hävdade han dels 
att motsättningarna mellan Nord- och Sydkorea var sådana att ett krig lätteli-
gen kunde utbryta, dels att Nordkorea med sovjetiskt stöd hade byggt upp en 
stark armé som stod beredd att vid första tillfälle rycka in i Sydkorea.138

Vid flera tillfällen 1948–1949 framförde bedömare på försvarsstaben liknan-
de varningar. Nordkoreanernas militära överlägsenhet betonades och det fram-
ställdes som en reell risk att de skulle försöka ena halvön med vapenmakt.139 I 
maj 1950, en dryg månad före krigsutbrottet, ville dock försvarsstaben beteck-
na ett större nordkoreanskt anfall som för närvarande föga sannolikt. Bedöm-
ningen var att nordkoreanerna i sina försök att störta den sydkoreanska regi-
men hade för avsikt att tillsvidare begränsa sig till subversiv verksamhet. Vad 

ar, vilka till stor del (ibland ordagrant) bygger på Juhlin-Dannfelts resonemang. I likhet 
med de militära bedömarna framhöll Sohlman i Moskva (den ende på Ud-sidan som mer 
systematiskt behandlade detta ämne) att Kinas övergång till det kommunistiska lägret skul-
le kraftigt öka kommunisthotet i Asien, men betonade samtidigt Kinas fattigdom och ef-
terblivenhet och förutspådde att landet skulle bli svårstyrt för Sovjetunionen: Stabso/speco 
nr 2, 7/2 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsmi-
nistern, 20/4 1949, volym 9, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Skr Sohlman till Undén, 12/5 1949, 
volym 531, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 14, 19/5 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s ar-
kiv, KrA. Stabso/speco nr 19, 30/9 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 
24, 15/12 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Skr Sohlman till Undén, 24/1 1950, volym 
682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Sohlman till Dahlman, 26/1 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:
s arkiv, RA. Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 22/2 1950, volym 10, EI:15, Utr, 
Fst:s arkiv, KrA. Stabso/Speco nr 4, 20/3 1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/
speco nr 6, 5/5 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

137 Gunnar Hägglöf, Fredens vägar 1945–1950, Stockholm 1973, s 141f. 
138 Skr Hägglöf till Undén, 10/8 1948, volym 1777, HP48A, Ud:s arkiv, RA.
139 Stabso/speco nr 5, 28/9 1948, volym 5, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 2, 7/2 

1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 19, 30/9 1949, volym 6, BII, Utr, 
Fst:s arkiv, KrA.
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som föranledde denna nedgradering av krigsrisken var uppfattningen att den 
sydkoreanska regimen hade blivit mer stabil och lyckats minska Nordkoreas 
militära övertag.140

Försvarsstaben kunde alltså inte rätt bedöma nordkoreanernas inställning, 
men var i det avseendet i gott sällskap. Även UsA med sina enorma underrättel-
seresurser i närområdet — något som Sverige förstås helt saknade — misslyck-
ades ju härvidlag. Till svårigheterna att förutsäga krigsutbrottet bidrog kanske 
också det faktum att Sydkorea runt sommaren 1950 långt ifrån var det enda 
asiatiska land mot vilket kommunistiska framstötar befarades.141 Den nya ki-
nesiska folkrepubliken hade i ett uttalande i januari 1950 förklarat sig ha för 
avsikt att snarast möjligt ta kontrollen över Tibet och Taiwan. Tibet, sedan 
gammalt en kinesisk vasallstat, hade förklarat sig självständigt 1914 — en själv-
ständighet som dock aldrig hade erkänts av någon kinesisk regering. Eftersom 
Tibet inte hade några mäktiga beskyddare och nästan helt saknade militärt 
försvar bedömde försvarsstaben dess erövring av kinesiska styrkor som sanno-
likt endast en tidsfråga (kinesiska styrkor besatte också Tibet i oktober 1950). 
Taiwan ansågs vara en betydligt svårare uppgift eftersom storskaliga amfibie-
operationer alltid var vanskliga. Enligt försvarsstabens bedömning — såsom 
denna kom till uttryck hösten 1949 och våren 1950 — skulle folkrepubliken 
för att kunna erövra Taiwan behöva omfattande sovjetiska leveranser av fartyg 
och flygplan. Utan amerikanskt stöd till nationalistregimen ansågs det dock 
säkert att Taiwan förr eller senare skulle erövras av folkrepubliken.142

Den brittiska regeringen hade under 1949 gjort klart för sina amerikanska 
kollegor att den ansåg att Pekingregeringen borde erkännas som Kinas lagliga 
regering, få överta Kinas plats i Fn och tillåtas ta kontrollen över Taiwan. För 
en sådan hållning kunde anföras såväl juridiska som ekonomiska och politis-
ka argument. Enligt folkrättslig praxis skall den regering som kontrollerar ett 

140 Stabso/speco nr 6, 5/5 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
141 När Sohlman några veckor efter krigsutbrottet i en skrivelse till Undén kommenterade att 

han liksom övriga diplomatiska kåren i Moskva misslyckats med att förutsäga det nord-
koreanska anfallet framhöll han bland annat att deras uppmärksamhet vad gäller faran för 
kommunistiska framstötar i Asien varit mer inriktad mot Taiwan, Sydöstasien (framför allt 
Bortre Indiens länder) och Främre Orienten (däribland främst Iran och Turkiet) än mot 
Sydkorea: Skr Sohlman till Undén, 20/7 1950, volym 535, HP1Er, Ud:s arkiv, RA.

142 Stabso/speco nr 19, 30/9 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/Speco nr 4, 20/3 
1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. 
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lands territorium erkännas som detta lands regering (vid tillfället i fråga kon-
trollerade ju Pekingregeringen hela det kinesiska fastlandet, medan Chiang 
Kai-sheks regering endast kontrollerade Taiwan och Pescadorerna, det sena-
re några mindre öar utanför den kinesiska kusten). Vid Kairo- och Potsdam-
konferenserna hade de allierade stormakterna förklarat att Taiwan och Pesca-
dorerna, som hade tillfallit Japan genom dess seger i kinesisk-japanska kriget 
1894–1895, skulle återgå till Kina. Om de västliga stormakterna vägrade erkän-
na Pekingregeringen, lät Chiang Kai-sheks regering behålla Fn-platsen och få 
skydd mot en invasion från fastlandet skulle deras möjligheter att skapa ett 
gott förhållande till det nya Kina av allt att döma bli lika med noll. Det kinesis-
ka svaret skulle kunna bli att expropriera utländska tillgångar i Kina och börja 
understödja de revolutionära rörelser som fanns på många håll i Öst- och Syd-
östasien. För britterna, som var de västerlänningar som hade de i särklass störs-
ta ekonomiska intressena i Kina (och i Hong Kong) och dessutom befann sig i 
strid med en av kinesiska befolkningselement dominerad kommunistisk geril-
larörelse på Malackahalvön, var detta inte något löftesrikt perspektiv.143

Storbritannien hade i början av januari 1950 som första västland erkänt Pe-
kingregeringen.144 Som framgått ovan var i det läget även den amerikanska re-
geringen inriktad på att erkänna Pekingregeringen och lämna Chiang Kai-
shek åt sitt öde. Men som också framgått ovan mötte detta motstånd från 
delar av den amerikanska press- och kongressopinionen. Som motivering till 
varför UsA borde förhindra en kommunistkinesisk erövring av Taiwan fram-
fördes dels att ön hade stor strategisk betydelse, närmare bestämt var viktig för 
UsA:s möjligheter att under ett eventuellt tredje världskrig kunna försvara Ja-
pan och Filippinerna, dels att det inför den asiatiska opinionen skulle inne-
bära en stor prestigeförlust för UsA att låta de kinesiska kommunisterna få sin 
vilja fram på denna punkt. General MacArthur i Tokyo företrädde i hög grad 
detta synsätt och hade influerat vissa av de kongressmän som gick till angrepp 
mot Trumanadministrationens Kinapolitik. Även den amerikanska militär-
ledningen avrådde från att låta de kinesiska kommunisterna ta kontrollen över 

143 PM (”ang. Formosas och Pescadorernas status”), 10/2 1955, volym 22, L108, Östen Undéns 
samling, kb. Redogörelse avgiven till utrikesnämnden 1951, 15/1 1951, volym 3, Ö1, Utrikes-
nämndens arkiv, RA. Stueck 1995, s 66. 

144 Det brittiska erkännandet kom den 6/1 1950: Skr Lambert till Dahlman, 5/1 1950, volym 
903, HP12 Xk, Ud:s arkiv, RA. 



Sverige	och	Koreakriget

76

Taiwan. En tillmötesgående amerikansk politik gentemot Pekingregeringen 
underlättades inte heller av den bryska behandling som UsA:s kvarvarande of-
ficiella representanter i Kina, framför allt konsuln i Mukden (som utvisades i 
december 1949 anklagad för spioneri och som dessförinnan hade suttit i hus-
arrest sedan november 1948), utsattes för av de kinesiska myndigheterna. Till 
detta kom den sino-sovjetiska försvarspaktens ingående i februari 1950 och 
vissa underrättelser som inkom under månaderna därefter. Dessa underrättel-
ser, som tillsammans med den sino-sovjetiska försvarspakten fick den ameri-
kanska regeringen att tappa tron på möjligheten av en kinesisk ”titoism” och 
samtidigt uppvärdera Taiwans strategiska betydelse, handlade om att sovjetis-
ka rådgivare flockades i Kina, att sovjetiskt stridsflyg höll på att utplaceras på 
flygfält vid den kinesiska kusten och att samarbetet mellan kineserna och den 
kommunistledda upprorsrörelsen i Franska Indokina var nära och omfattan-
de. När det nordkoreanska anfallet sedan kom var det därför inget svårt beslut 
för den amerikanska regeringen att sända flottstyrkor till Formosasundet. I ett 
läge då världskrigsrisken uppfattades som reell tyckte sig den amerikanska re-
geringen inte kunna riskera att Sovjetunionen skulle få tillgång till flygbaser 
på Taiwan. Att reta upp kineserna var visserligen inget som den amerikanska 
regeringen önskade göra, men den ansåg sig inte heller kunna påräkna några 
stora vinster genom att avstå från detta.145

Det finns forskare som har hävdat att mycket talar för att Trumanadmi-
nistrationen av inrikespolitiska såväl som militärstrategiska skäl skulle ha be-
slutat sig för att förhindra en kommunistkinesisk erövring av Taiwan även om 
Koreakriget inte hade kommit.146 Officiellt kvarstod emellertid den amerikan-
ska noninterventionspolitiken (i förhållande till det kinesiska inbördeskriget) 
även efter Koreakrigets utbrott. Den 19 juli 1950 gjorde Truman ett uttalan-
de där han framförde att UsA inte hade några territoriella anspråk på Taiwan, 
att flottblockaden skulle hävas så snart som Koreakonflikten hade bilagts och 
att den amerikanska regeringen var inriktad på att låta Fn få avgöra frågan om 
Taiwans framtid. Men kort därefter gjorde MacArthur två uttalanden — det 
ena muntligt vid ett besök på Taiwan, det andra i ett brev som publicerades i 

145 John Lewis Gaddis, The Long Peace: Inquiries Into the History of the Cold War, New York 
1987, s 80ff. Lowe 1997, s 133f, 174f. Stueck 1995, s 53. 

146 Lowe 1997, s 175f.
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pressen — som tycktes gå på tvärs mot vad presidenten hade sagt. Detta fick 
Truman att beordra generalen att ta tillbaka sina uttalanden. Dessutom upp-
repade Truman det budskap som han hade framfört den 19 juli.147

Trumans försäkringar att Taiwanblockaden var temporär syftade till att för-
söka dämpa kinesernas ilska och samtidigt stilla oron hos den brittiska regering-
en som under hand hade gjort klart att den inte var nöjd med det amerikanska 
beslutet att ”neutralisera” Taiwan. Från brittisk sida kunde man peka på att Tai-
wanblockaden inte bara riskerade att antagonisera regimen i Peking utan också 
försvagade stödet för Koreaaktionen i alliansfria asiatiska stater som Indien.148

Vad som definitivt skulle cementera UsA:s beslut att förhindra en kommu-
nistkinesisk erövring av Taiwan respektive hålla Pekingregeringen utanför Fn 
var inte krigsutbrottet i juni 1950 utan den kinesiska interventionen i slutet av 
året. Det är väl inte uteslutet att den amerikanska Kinapolitiken hade kunnat 
bli en annan om kineserna hade avstått från att intervenera i Koreakriget, men 
utvecklingen i Indokina hade förstås också kunnat lägga hinder i vägen för ett 
närmande mellan Washington och Peking.

Trodde de svenska bedömarna att UsA när det kom till kritan verkligen skulle 
tillåta en kommunistkinesisk erövring av Taiwan? Försvarsstabsorienteringarna 
från tiden närmast före Koreakrigets utbrott intar ståndpunkten att den ame-
rikanska regeringen ännu inte har bestämt sig och att det hur som helst kom-
mer att dröja ganska lång tid innan Kommunistkina har kapacitet att kunna 
genomföra en invasion.149 Sveriges Pekingambassadör Torsten Hammarström, 
den på Ud-sidan som flitigast rapporterade om Taiwan, utgår däremot vid sam-
ma tidpunkt såsom självklart ifrån att den amerikanska noninterventionspoliti-
ken skall bestå och beskriver Taiwans erövring som nära förestående.150

I det ovan nämnda kommunistkinesiska uttalandet från januari 1950 nämn-
des inget om Hong Kong och Macao, men de bedömare på Ud och försvars-
staben som fann anledning att yttra sig i frågan ansåg sig inte kunna uteslu-

147 Ibid, s 206ff. Stueck 1995, s 69. 
148 Stueck 1995, s 66f. 
149 Stabso/Speco nr 4, 20/3 1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 6, 5/5 

1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
150 Hbr Hammarström till Dahlman, 13/5 1950, volym 903, HP12Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Ham-

marström till Dahlman, 20/5 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström 
till Dahlman, 23/5 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 
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ta att folkrepubliken Kina skulle komma att resa krav även på dessa områden. 
På Ud och försvarsstaben fanns dessutom farhågor för att det nya Kina skulle 
börja stödja de revolutionära rörelser som fanns på många håll i Sydöstasien. 
Dessa farhågor tycktes bli bekräftade genom utvecklingen i Franska Indoki-
na. På Ud och försvarsstaben hade man kunnat följa fransmännens tilltagande 
svårigheter att komma till rätta med det kommunistledda vietnamesiska upp-
roret. I början av 1950 erkände Peking och Moskva Ho Chi Minhs regering, 
varvid UsA och Storbritannien svarade med att erkänna den franskstödda Bao 
Dai-regeringen. Detta observerades naturligtvis på Ud och försvarsstaben där 
man frågade sig om Franska Indokina, där kampen mellan fransmännen och 
de inhemska rebellerna dittills haft karaktären av kolonialkrig, höll på att ut-
vecklas till ett slagfält mellan öst och väst.151

Nyheterna om det nordkoreanska anfallet, den amerikanska interventio-
nen och dennas omvandling till en Fn-aktion utlöste en febril aktivitet på de 
svenska beskickningarna i stormaktshuvudstäderna, liksom bland Sveriges re-
presentanter vid Fn-högkvarteret i New York. På grund av den snabba hän-
delseutvecklingen och det allvarliga läget övergick man genomgående till rap-
portering i telegramform. Vid en genomläsning framträder några huvudlinjer 
i bedömningen av konflikten. 

Synen på omständigheterna kring krigsutbrottet var entydig. Några tvivel på 
att nordsidan var angriparen, liksom att anfallet hade igångsatts med Sovjetuni-
onens goda minne, framfördes ej.152 Nordkoreas satellitstatus togs för given och 
det allt överskuggande intresset riktades mot Sovjetunionens avsikter. Det före-
föll uppenbart att Koreakriget svårligen skulle kunna undgå att utvidgas till ett 

151 För resonemang kring folkrepubliken Kinas eventuella anspråk på Hong Kong och Macao 
samt kommunisthotet mot Franska Indokina och resten av Sydöstasien se: Stabso/speco nr 
19, 30/9 1949, volym 6, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Hbr Hammarström till Dahlman, 25/1 
1950, volym 903, HP12Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Sohlman till Dahlman, 26/1 1950, volym 682, 
HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till Undén, 15/3 1950, volym 629, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. 
Hbr Hammarström till Dahlman, 20/3 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Stabso/Spe-
co nr 4, 20/3 1950, volym 790, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för 
försvarsstabens utrikesavdelning, 30/3 1950, volym 10, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/spe-
co nr 6, 5/5 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Hbr Hammarström till Dahlman, 13/5 
1950, volym 903, HP12Xk, Ud:s arkiv, RA. 

152 Det enda som påträffats som kanske kan sägas avvika från detta mönster är en skrivelse från 
Sohlman, vari bland annat sägs att man inte vet ”om det ursprungliga initiativet [till anfal-
let på Sydkorea] är ryskt eller koreanskt”: Skr Sohlman till Undén, 20/7 1950, volym 535, 
HP1Er, Ud:s arkiv, RA. 
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storkrig mellan öst och väst om Sovjetunionen skulle sända trupper för att slåss 
direkt på nordkoreanernas sida eller hade avsett anfallet på Sydkorea såsom en 
diversionsmanöver, det vill säga tänkte ta chansen att medan UsA var uppbundet 
i Korea göra framstötar på annat håll (Västtyskland, Jugoslavien och Iran nämn-
des som tänkbara sovjetiska angreppsmål). De röster i frågan — svenska såväl 
som utländska — som förmedlades till Stockholm från London, Paris, Mosk-
va, New York och Washington under den första krigsmånaden gjorde dock alla 
bedömningen att Sovjetunionen inte ville ha ett nytt storkrig och därför skul-
le undvika såväl direkt deltagande i striderna på Korea som andra åtgärder vil-
ka allvarligt riskerade att utbreda konflikten. Snarare än att ha igångsatt en spel-
öppning för en större aktion ansågs Sovjetunionen ha handlat opportunistiskt, 
det vill säga tyckt sig se ett gynnsamt tillfälle att lokalt flytta fram positionerna 
och hoppats kunna ställa UsA inför fullbordat faktum (det vill säga hoppats att 
UsA inte skulle hinna intervenera innan det sydkoreanska motståndet hade bru-
tit samman och därefter i avsaknad av en inhemsk allierad dra sig för att göra 
detta). UsA:s snabba motaktion och omvandlingen av denna till en Fn-aktion 
(frånvaron i säkerhetsrådet beskrevs som ett stort sovjetiskt misstag) ansågs mot 
den bakgrunden ha inneburit en allvarlig missräkning för Sovjetunionen.153

153 För de bedömningar av Sovjetunionens avsikter med det nordkoreanska anfallet som inrap-
porterades till Stockholm under den första krigsmånaden se: Medd Juhlin-Dannfelt till che-
fen för försvarsstabens utrikesavdelning, 26/6 1950, volym 10, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Tel 
de Besche till Ud, 27/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Medd Juhlin-Dannfelt 
till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 28/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s ar-
kiv, RA. Tel Lundborg till Ud, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Medd Juhlin-
Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, 
Ud:s arkiv, RA. Hbr von Arbin till Östberg, 29/6 1950, volym 6, FI, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
Hbr Thermaenius till Östberg, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr West-
man till Dahlman, 30/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Lundborg till Ud, 
1/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Sohlman till Ud, 3/7 1950, volym 685:a, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel de Besche till Ud, 3/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, 
RA. Skr Sohlman till Undén, 3/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Rapport Juhlin-
Dannfelt till försvarsministern, 5/7 1950, volym 11, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Tel Boheman 
till Ud, 6/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 6/7 1950, 
volym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Medd Thott till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 7/7 1950, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Skr Hägglöf till Undén, 12/7 1950, vo-
lym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till Undén, 14/7 1950, volym 686, HP1Xko, 
Ud:s arkiv, RA. Medd Thott till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 14/7 1950, volym 
735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 20/7 1950, volym 535, HP1Er, Ud:s ar-
kiv, RA. Skr Boheman till Undén, 21/7 1950, volym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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Uppfattningen att Sovjetunionen hade haft förhoppningar att kunna ställa 
UsA inför fullbordat faktum i Korea, men, sedan detta hade misslyckats, skulle 
undvika direkt inblandning i Koreastriderna liksom andra åtgärder vilka up-
penbart riskerade att utbreda konflikten återfinns också i de Ud- och försvars-
stabsbedömningar som utarbetades centralt i Stockholm.154 

Optimismen på denna punkt byggde på grundinställningen att Sovjetu-
nionen rimligtvis borde frukta ett tredje världskrig, men också på underrät-
telser om hur Sovjetunionen agerat under tiden närmast efter krigsutbrottet. 
Några extraordinära sovjetiska beredskapsåtgärder hade inte kunnat upptäck-
as.155 Vidare hade de officiella sovjetiska kommentarerna till Koreahändelserna 
varit ganska dämpade. Sovjetpressens skriverier och andra officiella menings-
yttringar hade visserligen anslutit sig till den nordkoreanska ståndpunkten i 
angriparfrågan och bestridit Fn-aktionens legalitet, men samtidigt varit noga 
med att beskriva kampen mellan Nord- och Sydkorea som en inre koreansk 
angelägenhet, vilken inte hotade världsfreden och vilken Sovjetunionen inte 
hade någon direkt del i. Något som helst hotfullt eller ultimativt budskap 
hade inte framförts från sovjetisk sida. Istället hade det skett en våldsam steg-
ring av den sovjetiska fredspropagandan.156

154 Cirkulärskrivelse nr 156 från Ud till samtliga beskickningschefer och envoyén Grafström 
Fn-delegationen i New York, 12/9 1950, volym 48, HP1Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 
13, 19/9 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

155 För meddelanden av den innebörden se: Tel Sohlman till Ud, 3/7 1950, volym 685:a, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel de Besche till Ud, 3/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, 
RA. Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 5/7 1950, volym 11, EI:15, Utr, Fst:s ar-
kiv, KrA. Skr Sohlman till Undén, 6/7 1950, volym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Dahl-
man, 7/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Ud till svenska delegationen vid 
Fn-högkvarteret i New York och svenska beskickningarna i London och Washington, 7/7 
1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Belfrage till Dahlman, 18/7 1950, volym 
70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Arab). Hbr Sohl-
man till Dahlman, 24/7 1950, volym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. Hbr Belfrage 
till Dahlman, 7/8 1950, volym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 11/9 
1950, volym 687, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

156 Den svenska Moskvabeskickningen var under veckorna närmast efter krigsutbrottet inten-
sivt sysselsatt med att följa och försöka tolka innebörden av de sovjetiska kommentarerna 
till Koreahändelserna: Tel Sohlman till Ud, 26/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 26/6 1950, volym 10, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Tel Sohlman till Ud, 27/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s ar-
kiv, RA. Tel Sohlman till Ud, 28/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Medd Juhlin-
Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 28/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, 
Ud:s arkiv, RA. Tel Sohlman till Ud, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Medd 
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Med facit i hand kan man konstatera att de samtida bedömarna hade rätt 
när de antog att Sovjetunionen av fruktan för ett tredje världskrig skulle vara 
återhållsam med sitt stöd till Nordkorea. Som redan nämnts hade Stalin vid de 
nordkoreansk-sovjetiska överläggningar som föregick anfallet på Sydkorea gjort 
klart för de nordkoreanska ledarna att Sovjetunionen inte skulle sända några 
trupper mot en eventuell amerikansk intervention (som motivering framhöll 
Sovjetledaren att Sovjetunionen inte var redo för ett tredje världskrig157). Likväl 
skulle innan Koreakriget var över ett par tusen Sovjetmedborgare ha deltagit i 
direkta strider mot Fn-styrkorna (framför allt som stridspiloter och luftvärns-
besättningar), men detta skulle ha skett under sträng sekretess.158 

Vad gäller den amerikanska interventionen hade man på Ud och försvars-
staben klart för sig att denna motiverats av politiska snarare än militärstrate-
giska skäl.159 Hur bedömdes Fn-styrkornas möjligheter att kunna hejda och slå 
tillbaka det nordkoreanska anfallet? Som framgått ovan var Fn-styrkorna till en 
början oförmögna att hejda den nordkoreanska framryckningen och kontrolle-
rade efter någon månads krigföring bara ett mindre område runt den på Koreas 
sydöstspets belägna hamnstaden Pusan. Men som också framgått ovan lyckades 
Fn-styrkorna stå emot de försök att erövra Pusanbrohuvudet som nordkorea-
nerna genomförde under augusti och början av september och kunde sedan 
vid mitten av september genom landstigningen vid Inchon och den samtidigt 
igångsatta offensiven norrut från Pusanbrohuvudet åstadkomma en dramatisk 
omsvängning av krigslyckan med resultat att de nordkoreanska styrkorna inn-
an månaden var slut hade drivits ut ur Sydkorea. Motgångarna för Fn-styrkor-

Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 29/6 1950, volym 685:a, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Sohlman till Ud, 30/6 1950, volym 685:a, HP1 Xko, Ud:s ar-
kiv, RA. Tel Sohlman till Ud, 1/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Rapport Juh-
lin-Dannfelt till försvarsministern, 5/7 1950, volym 11, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Skr Sohl-
man till Undén, 20/7 1950, volym 535, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. 

157 Goncharov et al. 1993, s 189.
158 Nie Rongzhen, ”Beijing’s Decision to Intervene”, i Xiaobing Li & Allan R Millet & Bin Yu 

(eds), Mao’s Generals Remember Korea, Lawrence KS 2001, s 58. 
159 Detta framgår av rapporteringen från den svenska Washingtonbeskickningen (både militär- 

och civilsidan), liksom av dokument utarbetade centralt på Ud och försvarsstaben i Stock-
holm: Tel de Besche till Ud, 27/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Medd Thott 
till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 14/7 1950, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, 
RA. Cirkulärskrivelse nr 156 från Ud till samtliga beskickningschefer och envoyén Grafström 
Fn-delegationen i New York, 12/9 1950, volym 48, HP1Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 
13, 19/9 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
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na under de första krigsmånaderna ledde till presspekulationer att de skulle be-
höva lång tid för att besegra nordkoreanerna, kanske till och med bli tvungna 
att helt utrymma Sydkorea.160 Den svenska Washingtonbeskickningen kunde 
dock rapportera om mer optimistiska bedömningar i det amerikanska försvars-
högkvarteret Pentagon. I ett telegram som avsändes till Ud den 19 juli sade sig 
Sveriges Washingtonambassadör Erik Boheman tillsammans med sina militära 
medarbetare ha erfarit att man i Pentagon ansåg det säkert att Pusanbrohuvu-
det skulle kunna hållas. Telegrammet innehöll även annan viktig information 
som Boheman och dennes militära medarbetare sades ha erfarit. Dels att det 
amerikanska Koreakommandot planerade en motoffensiv som skulle inbegripa 
landsättningar av trupper bakom den nordkoreanska frontlinjen och igångsät-
tas så snart som regnperioden upphört (det nordkoreanska anfallet hade kom-
mit i början av en tvåmånaders regnperiod, under vilken det amerikanska flyget 
inte hade kunnat utveckla sin fulla kraft), det vill säga någon gång i september. 
Dels att man i Pentagon hyste gott hopp om att den planerade motoffensiven 
skulle lyckas skära av och förinta de i Sydkorea opererande nordkoreanska styr-
korna, vilket skulle öppna möjligheter för ett snabbt slut på kriget.161 

Liknande underrättelser inrapporterades vid samma tid från svenska mi-
litärattachén i Moskva, Curt Juhlin-Dannfelt.162 Några dokument som visar 
hur dessa underrättelser mottogs på Ud och försvarsstaben har inte påträffats, 
men med tanke på de många bakslag för Fn-styrkorna som man hade fått be-
vittna kändes det sannolikt långt ifrån säkert att den förväntade motoffensi-
ven skulle bli den snabba och totala framgång som den faktiskt blev. 

160 För exempel på detta se ledarartiklar i följande tidningar: Västgöta-Demokraten 9/7, 18/7, 
7/9 1950. Göteborgs Morgonpost 10/7 1950. Stockholms-Tidningen 11/7 1950. Arbetaren 
12/7 1950. Norrköpings Tidningar 13/7 1950. Expressen 17/7 1950. Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning 17/7, 3/8 1950. Upsala 18/7 1950. Borås Tidning 19/7, 1/8, 5/8 1950. Väster-
bottens-Kuriren 19/7 1950. Östgöta Correspondenten 21/7, 28/8 1950. Skånska Dagbladet 
29/7, 10/9 1950. Norrländska Socialdemokraten 1/8 1950. Göteborgs-Posten 4/8, 2/9, 9/9 
1950. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 16/8 1950. 

161 Tel Boheman till Ud, 19/7 1950, volym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Av telegrammet fram-
går ej om Boheman och dennes militära medarbetare fört direkta samtal i Pentagon, eller 
vidarebefordrar uppgifter från diplomatkollegor.

162 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/7 1950, volym 11, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Ibid 22/7, 24/7, 31/7. Vad Juhlin-Dannfelt inrapporterade om 
det amerikanska Koreakommandots motoffensivplaner hade han inhämtat vid samtal med 
försvarsattachékollegor i Moskva.
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Sveriges hållning till Fn:s Koreaaktion

Som har beskrivits i inledningskapitlet antog säkerhetsrådet under krigets första 
dagar två amerikanska resolutionsförslag som bland annat utpekade Nordko-
rea som angripare och uppmanade världens stater att dels avstå från att hjälpa 
Nordkorea, dels bistå Sydkorea. Med anledning av detta utsände Fn:s gene-
ralsekreterare, norrmannen Tryggve Lie, den 29 juni ett cirkulärtelegram till 
medlemsstaternas regeringar, vari dessa ombads meddela om och i så fall hur 
de kunde bistå Sydkorea. I ett telegramsvar till generalsekreteraren avsänt den 
3 juli framhöll svenska regeringen att uppmaningen att avstå från att hjälpa 
Nordkorea inte krävde några särskilda åtgärder från svensk sida, eftersom Sveri-
ge inte hade några diplomatiska, kommersiella eller maritima förbindelser med 
Nordkorea. Angående bistånd till Sydkorea lät regeringen meddela att Sveri-
ge inte kunde sända några väpnade styrkor, men skulle överväga biståndsinsat-
ser av annan art. Det sistnämnda utmynnade sedermera i beslutet att sända ett 
svenskt fältlasarett till Sydkorea, vilket verkställdes under augusti månad.163

Stefan Ekecrantz har utrett detaljbakgrunden till beslutet att sända ett fält-
lasarett. Han visar bland annat att det rådde enighet mellan regeringen och de 
borgerliga partierna om att Sverige inte skulle bidra med stridande förband. 
Men han säger inget om varför det ansågs uteslutet att sända svensk trupp till 
Korea.164 I den svenska pressen var, som Barry Holmström har visat, stödet för 
regeringens hållning i denna fråga nära nog enhälligt. Som motivering till var-
för Sverige inte borde sända trupper till Korea framförde pressen följande ar-
gument. Det geografiska avståndet till Korea var stort och Sveriges resurser 
vad gäller insatsberedd och stridsvan trupp i högsta grad begränsade. En even-
tuell svensk Koreastyrka skulle därför ta så lång tid att utrusta och få så blyg-
samt format att den inte skulle kunna spela någon egentlig roll för krigsut-
gången. Dessutom behövdes alla militära resurser som fanns på hemmaplan 
för att kunna stå på vakt emot en eventuell sovjetisk attack.165 

163 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 81ff.

164 Ekecrantz 2003, s 112ff.
165 Holmström 1972, s 123ff.
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Uppfattningen att Sverige saknade kapacitet att kunna göra en menings-
full insats på slagfältet i Korea och dessutom behövde ha kvar sina styrkor på 
hemmaplan delades av allt att döma av regeringen som även torde ha ansett en 
svensk Koreastyrka vara utesluten av neutralitetsskäl. Några explicita resone-
mang från regeringens sida i denna fråga har dock inte stått att finna. 

Sverige var inte medlem av säkerhetsrådet och behövde därför inte delta i 
omröstningarna kring de inledande Korearesolutionerna. Att dessa hade Sve-
riges stöd blev dock snabbt klargjort. ”Det är självfallet att svenska regeringen 
och hela den svenska demokratiska opinionen dela den i säkerhetsrådets reso-
lutioner uttalade uppfattningen om Nordkoreas angrepp och fördömer det-
samma”, förklarade utrikesminister Undén i ett meddelande till tt den 1 juli. 
Dagen därpå gjorde statsminister Erlander ett snarlikt uttalande när han tala-
de i Östersund och Järpen. Därtill innehöll ovannämnda telegramsvar till Fn:
s generalsekreterare förklaringar av innebörden att svenska regeringen dels an-
slöt sig till de två säkerhetsrådsresolutionernas konstaterande att det nordko-
reanska angreppet utgjorde ett brott mot freden, dels ansåg det betydelsefullt 
att detta inte skulle krönas med framgång.166

Som redan nämnts var den svenska pressen, kommunisttidningarna undan-
tagna, nästan unison i sitt välkomnande av motaktionen mot det nordkorean-
ska angreppet och det med motiveringen att en underlåtenhet att agera skulle 
stärka världskommunismen och uppmuntra den till ytterligare framstötar (vil-
ket i sin tur skulle medföra uppenbara risker för världsfreden). Delade reger-
ingen detta synsätt? Stefan Ekecrantz167 har uppmärksammat ett yttrande som 
Erlander skall ha fällt i samtal med överbefälhavare Helge Jung den 27 juni, 
alltså två dagar efter krigsutbrottet. Enligt det referat av samtalet som återfinns 
i Jungs dagbok trodde Erlander att UsA inte skulle ingripa i Korea (det var först 
senare samma dag som Truman genom ett uttalande tillkännagav för världen 
att UsA hade intervenerat i Korea) och menade att ”denna negativa inställning” 
från UsA:s sida var ”utomordentligt farlig för utvecklingen i världen”.168

Detta yttrande måste tolkas som att Erlander delade den i pressen domine-
rande uppfattningen om betydelsen av motaktionen mot det nordkoreanska 

166 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 84f.

167 Ekecrantz 2003, s 105.
168 Helge Jungs dagbok 27/6 1950, volym 22, BII, Helge Jungs arkiv, KrA.
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angreppet. Stöd för denna tolkning får man också av några offentliga tal som 
Erlander höll under valrörelsen inför kommunalvalet hösten 1950. Den 9–10 
september, på olika platser i Norrbotten, yttrade han bland annat följande: 

Nu är det klart, att Fn inte kunde passivt se att Koreafrågan, som under 
flera år behandlats av Fn, skulle genom en brutal kupp lösas av Nordko-
rea. En sådan passivitet skulle vara ett ödesdigert prejudikat och fresta till 
nya kupper på andra håll i världen. Det är alltså ett utomordentligt intres-
se att världen får se, att angrepp inte lönar sig. Särskilt starkt är detta in-
tresse för ett litet fredsälskande folk som det svenska.169

I Stockholm veckan därpå sade Erlander:

Valrörelsen i år präglas av det tryck som den internationella oron skapar. 
Men samtidigt som vi känner detta tryck känner vi glädje över att ett för-
sök gjorts av de samlade demokratierna att demonstrera, att angrepp icke 
lönar sig. Eftergifterna för våldet på 1930-talet har lärt oss, att om vi vill 
söka hejda en ny världskatastrof, så måste vi göra Fn till en handlingskraf-
tig organisation.170 

Uppfattningen att det skulle vara farligt att låta bli att beivra det nordkorean-
ska angreppet framfördes också när Undén den 26 september tog till orda in-
för Fn:s generalförsamling. Han yttrade då bland annat följande:

Det stora flertalet av regeringar som här äro representerade anser att Kor-
eakriget är ett flagrant fall av angrepp från Nordkoreas sida och att det är 
av utomordentligt intresse för fredens tryggande i framtiden att detta an-
fall inte krönes med framgång. Svenska regeringen har bland så många an-
dra intagit denna ståndpunkt.171

169 Tal av Erlander hållet i Råneå, Luleå, Hakkas och Tärendö 9–10/9 1950, återgivet i Morgon-
Tidningen 11/9 1950. 

170 Tal av Erlander hållet i Stockholm (Vasaparken och Medborgarplatsen) 15/9 1950, återgivet 
i Morgon-Tidningen 16/9 1950.

171 Undéns tal inför generalförsamlingen den 26/9 1950 finns återgivet i: ”Utrikesfrågor: Of-
fentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 29ff.
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Regeringen välkomnade alltså att UsA kom till Sydkoreas hjälp. Men den tor-
de inte ha varit lika odelat positiv till den samtidigt inledda amerikanska flott-
blockaden runt Taiwan. Sverige hade erkänt Pekingregeringen i januari 1950.172 
Sverige intog också ståndpunkten att Pekingregeringen borde få överta Kinas 
plats i Fn. Det klargjordes under generalförsamlingsmötet hösten 1950 genom 
två uttalanden av Undén och genom den svenska Fn-delegationens röstbete-
ende: den röstade för ett indiskt resolutionsförslag av innebörden att Peking-
regeringen skulle få överta Kinas plats i Fn. Det indiska resolutionsförslaget 
förkastades emellertid av generalförsamlingsmajoriteten som istället antog ett 
kanadensiskt resolutionsförslag, enligt vilket en särskild kommitté skulle till-
sättas med uppdrag att utreda frågan om Kinas representation.173

Sverige intog alltså samma ståndpunkt som Storbritannien i fråga om dip-
lomatiskt erkännande och Fn-representation för folkrepubliken Kina. Detta 
gjorde naturligtvis också östblocksstaterna (som hade varit först med att er-
känna Pekingregeringen), men även många icke-kommunistiska stater, bland 
annat Indien, Norge, Danmark och Nederländerna.174

I riksdagen och i Fn lade Undén tonvikten vid den juridiska motivering-
en, det vill säga det faktum att folkrättslig praxis säger att den regering som 
kontrollerar ett lands territorium skall erkännas som detta lands lagliga reger-
ing, när han skulle förklara varför Sverige hade erkänt Pekingregeringen och 
tagit ställning för att den skulle få överta Kinas plats i Fn.175 I interna samman-
hang som i utrikesnämnden lyfte han även fram politiska argument: att kine-
serna kunde tänkas bli medgörligare i andra frågor om de fick sin vilja fram 
på denna punkt.176

172 Sverige erkände Pekingregeringen den 14/1 1950: PM Undén, 14/1 1951, volym 903, HP12Xk, 
Ud:s arkiv, RA.

173 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 7f. ”Utrikesfrågor: Of-
fentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 32.

174 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 8.

175 Se uttalanden av Undén i Fn 19/9 1950 och i riksdagen 25/10 1950 och 27/2 1952: ”Fören-
ta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Aktstycken 
utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 7f. Andra kammarens protokoll 
1950:26, s 27. Andra kammarens protokoll 1952:7, s 23.

176 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 14/9 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
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Det är väl inte osannolikt att regeringen även delade britternas tvivel på 
klokheten i det amerikanska beslutet att ”neutralisera” Taiwan. När Undén i 
Fn eller riksdagen kom in på problematiken kring de båda konkurrerande ki-
nesiska regimerna gav han dock aldrig några upplysningar om hur han såg på 
Taiwanblockaden.177 Inte heller i de källor till Ud:s och regeringens interna 
rådslag som har använts till föreliggande avhandling har några sådana upplys-
ningar stått att finna. 

FN:s Koreaaktion aktualiserade frågan om formerna för beslutsfattandet 
inom Fn. Fn-stadgan innehåller ett antal grundsatser som är normgivande 
för de mellanstatliga relationerna, exempelvis förbud mot tillgripande av våld 
eller hot om våld mot andra stater. Som Fn-medlem förbinder man sig att dels 
respektera dessa grundsatser, dels tillse efterlevnaden bland övriga stater. Det 
sistnämnda är tänkt att ske genom att den stat eller de stater som bryter mot 
Fn-stadgans grundsatser utsätts för kollektiva tvångsåtgärder, i sista hand även 
militära sådana, från övriga stater. Säkerhetsrådet är det Fn-organ som har till 
uppgift att besluta om tvångsåtgärder. Av säkerhetsrådet fattade beslut är bin-
dande för medlemsstaterna. Fn-stadgans artikel 27 reglerar beslutsfattandet 
inom säkerhetsrådet. För säkerhetsrådsbeslut i allt annat än procedurfrågor 
krävdes ursprungligen bifall av minst sju (av sammanlagt elva) medlemmar, 
däribland samtliga fem permanenta medlemmar, det vill säga stormakterna 
Frankrike, Kina, Sovjetunionen, Storbritannien och UsA. Detta modifierades 
1965, då säkerhetsrådets medlemsantal utökades från elva till femton. Sedan 
dess krävs för säkerhetsrådsbeslut i allt annat än procedurfrågor bifall av minst 
nio medlemmar, däribland samtliga fem permanenta medlemmar.178

När Sovjetregeringen några dagar efter krigsutbrottet klargjorde Sovjetuni-
onens ståndpunkt till de strider som brutit ut på den koreanska halvön hävda-
de den bland annat att den amerikanska Koreainterventionen var illegal. På-
ståendet att den ovan beskrivna säkerhetsrådsresolutionen av den 27 juni, som 
ju rekommenderade medlemsstaterna att bistå Sydkorea, skulle ha sanktione-

177 Se not 175.
178 Fn-stadgan gör dock några (skäligen betydelselösa) undantag från kravet på bifall av samtliga 

permanenta medlemmar vid icke-procedurbeslut. Vid beslut om vissa typer av åtgärder, ex-
empelvis förhandlingar, medling och skiljedom, för att på fredlig väg bilägga en tvist skall alla 
stater som är parter i den aktuella tvisten avstå från att delta i omröstningen. För en allmän 
översikt över Fn-systemets funktion inklusive beslutsförfarandet i säkerhetsrådet se: Per Cra-
mér, Neutralitet och europeisk integration, Stockholm 1998, s 117ff. 
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rat den amerikanska Koreainterventionen förnekades av Sovjetregeringen som 
dels framhöll att UsA hade börjat attackera koreanska mål innan resolutionen 
antagits (som framgått ovan hade amerikanska flyg- och flottstyrkor satts in i 
Korea redan den 26 juni), dels hävdade att resolutionen var illegal. 

Det sistnämnda motiverade Sovjetregeringen med två argument. För det 
första att resolutionen hade antagits utan stöd av de permanenta rådsmedlem-
marna Sovjetunionen och Kina (från sovjetisk sida hävdades att Kinas ja-röst 
var ogiltig eftersom den hade avlagts av Chiang Kai-sheks regering på Taiwan 
och inte av folkrepubliken Kinas regering i Peking) och därmed bröt mot sä-
kerhetsrådets omröstningsbestämmelser, närmare bestämt den ovan beskriv-
na, i artikel 27 ingående bestämmelsen att rådsbeslut i andra frågor än rena 
procedurfrågor skulle stödjas av samtliga permanenta medlemmar. 

För det andra att Koreakonflikten var ett inbördeskrig och därmed låg utan-
för Fn:s jurisdiktion. I Fn-stadgans artikel 2:7 sägs bland annat att Fn inte äger 
rätt att ingripa i frågor som ”väsentligen falla inom vederbörande stats egen be-
hörighet”, vilket kan tolkas som ett förbud mot att ingripa i inbördeskrig.

Den sovjetiska ståndpunkten i legalitetsfrågan understöddes av östblocket, 
men fick mothugg från de stater som ställt sig bakom de amerikanska Koreare-
solutionerna. Att UsA gått till aktion innan detta formligen sanktionerats av sä-
kerhetsrådet försvarades med hänvisning till Fn-stadgans artikel 51, vari bland 
annat sägs att en stat i händelse av ett väpnat angrepp har en självklar rätt till in-
dividuellt eller kollektivt självförsvar, ”intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nö-
diga mått och steg för vidmakthållande av internationell fred och säkerhet”.

Även påståendet att säkerhetsrådets omröstningsbestämmelser inte hade 
iakttagits tillbakavisades. Vad gäller Kinas röst framhölls att denna hade avgi-
vits av den representant som var ackrediterad av Fn. Fn hade inte fattat något 
beslut om att Pekingregeringen skulle få överta Kinas plats i organisationen; 
tvärtom hade Fn nyligen avvisat ett sovjetiskt förslag i den riktningen. Angåen-
de Sovjetunionens frånvaro vid säkerhetsrådets möten hävdades att denna i sig 
utgjorde ett brott mot Fn-stadgan, vars artikel 28 föreskriver att varje medlem 
av säkerhetsrådet skall vara ständigt representerad vid organisationens säte. Det 
hävdades vidare att den sovjetiska frånvaron var att betrakta som en nedlagd 
röst och inte som en nejröst. I anslutning till detta framhölls att enligt redan ut-
bildad praxis säkerhetsrådsbeslut betraktades som lagliga även om någon av de 
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ständiga medlemmarna hade lagt ned sin röst. Såväl Frankrike som Storbritan-
nien och Sovjetunionen hade vid olika tillfällen lagt ned sin röst i säkerhetsrå-
det utan att det tagna beslutet därför kommit att betraktas som ogiltigt. 

Vad slutligen angår påståendet att Koreakriget var ett inbördeskrig och där-
med undandraget åtgärder från Fn:s sida framhölls att förhållandet mellan 
Nord- och Sydkorea de facto i mycket hög grad liknade förhållandet mellan två 
olika stater och hävdades därtill att det nordkoreanska anfallet utgjorde ett hot 
mot internationell fred och säkerhet. Att Fn inte skulle ha rätt att ingripa i Kor-
eakonflikten sades mot den bakgrunden vara orimligt, desto mer så med tanke 
på att den sydkoreanska regeringen hade tillkommit under Fn:s auspicier.179

Svenska regeringen hade när frågan om svenskt Fn-medlemskap aktualisera-
des efter kriget kommit fram till att Fn-medlemskapet inte skulle inskränka Sve-
riges möjligheter att välja neutralitet i händelse av konflikt mellan stormakterna. 
Detta klargjordes i flera statsrådsuttalanden 1945–1946180 samt i regeringens pro-
position från mars 1946 med begäran om riksdagens fullmakt att föra landet in i 
Fn (propositionen tillstyrktes av en enig riksdag i slutet av juni 1946 och Sverige 
invaldes som medlem av Fn:s generalförsamling i november samma år).181 

Uppfattningen att Fn-medlemskapet var förenligt med neutralitet i stor-
maktskonflikter blev särskilt utförligt argumenterad för i den kommentar till 
Fn-stadgan, utarbetad av en kommitté av folk- och statsrättsliga experter, som 
ingick som bilaga till propositionen om Fn-inträdet. I kommitténs resone-
mang kring Fn-medlemskapets förenlighet med neutralitet i stormaktskonflik-
ter ingick naturligtvis att vetoinstrumentet skulle lamslå Fn:s exekutivmakt vid 
oenighet mellan de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna, det vill säga stor-
makterna. Men kommittén hade också övervägt eventualiteten av en föränd-
ring av säkerhetsrådets stadgeenliga sammansättning, till exempel att någon av 
de permanenta medlemmarna skulle dra sig ur Fn. Dess slutsats var att säker-
hetsrådet — eftersom Fn-stadgan uttryckligen angav att just dessa fem stater 

179 Ovanstående om den kommunistiska respektive västliga synen på Koreaaktionens legali-
tet bygger (förutom på de nämnda artiklarna i Fn-stadgan) på: Ahlin 1993, s 181f. Lennart 
Hirschfeldt, Koreakonflikten och Förenta Nationerna, Stockholm 1951, s 35ff.

180 Se t.ex. uttalanden av Per Albin Hansson och Östen Undén i riksdagen den 22 oktober 1945 
samt Undéns yttrande när riksdagen den 27 juni 1946 debatterade Fn-medlemskapet, vilka 
finns återgivna i Rolf H Lindholm, Sverige under kalla kriget: En dokumentsamling om Sve-
riges neutralitetspolitik, Stockholm 2000, s 24ff.

181 Bihang till riksdagens protokoll 1946, 1 saml., proposition nr 196.
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skulle ha såväl permanent medlemskap som individuell vetorätt i säkerhetsrå-
det — även i ett sådant fall skulle förlora sina befogenheter att fatta beslut.182 

När Sveriges hållning till Fn:s Koreaaktion diskuterades i utrikesnämn-
den den 3 juli 1950, alltså någon vecka efter Koreakrigets utbrott, yttrade Un-
dén att enligt regeringens uppfattning, säkerhetsrådsbeslut om verkliga sank-
tioner, det vill säga bindande åläggande för medlemsstaterna, krävde positiv 
röst av samtliga fem permanenta medlemmar. I anslutning till detta påminde 
Undén om den bedömning av Fn-medlemskapets solidaritetsförpliktelser som 
regeringen hade gjort inför Fn-inträdet (han hänvisade särskilt till den ovan 
beskrivna kommentaren till Fn-stadgan) och framhöll att omröstningsbestäm-
melserna i säkerhetsrådet, närmare bestämt stormakternas permanenta med-
lemskap och individuella vetorätt, från regeringens sida hade betraktats som 
en trygghet, vilken skulle garantera att Sverige inte kunde anses förpliktigat 
till deltagande i kollektiva tvångsåtgärder mot en stormakt. Enligt Undén var 
det viktigt att hålla fast vid att det nu inledda tillvägagångssättet, det vill säga 
att säkerhetsrådet agerade trots att Sovjetunionen var frånvarande, inte åla-
de Sverige några obligatoriska skyldigheter att handla på ett visst sätt. Annars 
kanske Sverige, varnade Undén, skulle försitta möjligheten att hävda en sådan 
linje ”i en eventuell situation som kunde beröra oss mera intimt, exempelvis 
i Östersjöområdet”. Angående det amerikanska påståendet att den sovjetiska 
frånvaron i säkerhetsrådet skulle räknas som en nedlagd röst, medgav Undén 
att en praxis hade etablerats, enligt vilken permanent medlems röstnedläggelse 
inte uteslöt avsedd enighet, men ansåg Sverige böra hävda att frånvaro omöj-
liggjorde beslut enligt Fn-stadgans kapitel sju, det vill säga inskridande mot 
angreppshandlingar och andra fredsbrott. Han kompletterades på den punk-
ten av en annan socialdemokratisk utrikesnämndsledamot, förutvarande stats- 
och utrikesministern Rickard Sandler, vilken framhöll att de omröstningar 
som nyssnämnda praxis grundade sig på hade gällt skäligen okontroversiel-
la frågor där den röstnedläggande permanenta medlemmen hade gjort klart 
att den inte motsatte sig ett beslut. Sovjetunionen hade ju däremot, påmin-
de Sandler, alltsedan uttåget ur säkerhetsrådet i januari 1950 upprepade gång-
er förklarat att säkerhetsrådsbeslut i dess frånvaro var ogiltiga.183

182 Kommentaren finns inte bara i riksdagstrycket utan gavs också ut i bokform: Kommentar 
till Förenta Nationernas stadga, utarbetad inom utrikesdepartementet med biträde av tillkal-
lade sakkunniga, Stockholm 1946, s 25f.

183 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 3/7 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
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Regeringen betraktade alltså stormakternas vetorätt i säkerhetsrådet som 
ett viktigt skydd för Sverige och ville inte luckra upp detta genom att godta 
den av UsA med flera väststater intagna ståndpunkten att den sovjetiska från-
varon vid säkerhetsrådets omröstningar skulle räknas som en nedlagd röst. En 
försiktig markering av detta gjordes i regeringens svar på generalsekreterarens 
hänvändelse om bistånd till Sydkorea. Där användes (när man beskrev inne-
börden av de två inledande Korearesolutionerna) följande formuleringar: 

Genom resolutionen den 25 juni ha de rådsmedlemmar, som röstat för re-
solutionen, uppmanat samtliga Fn:s medlemmar att avstå från att lämna 
bistånd till nordkoreanska myndigheterna.” [---] ”Vad angår resolutionen 
den 27 juni, ha de rådsmedlemmar, som röstat för densamma, riktat en re-
kommendation till Fn:s medlemmar att lämna Syd-Korea den hjälp, som 
kan visa sig erforderlig för att slå tillbaka det väpnade angreppet och åter-
ställa fred och säkerhet inom området.184

Valet att skriva ”de rådsmedlemmar som röstat för resolutionen” istället för 
”rådet” har av Barry Holmström antagits vara föranlett ”av en önskan att vil-
ja karakterisera motaktionen framför allt som en av enskilda stater företagen 
åtgärd, medan Fn-engagemanget nedtonades”.185 Att de beskrivna formule-
ringarna inte hade tillkommit av en slump bekräftas av Undéns och Erlan-
ders respektive dagböcker, vari berättas att kronprinsen, den blivande Gustaf 
Vi Adolf, vid samtal med Erlander och Undén inför utrikesnämndsmötet den 
3 juli försökte få dessa att byta till enbart ”rådet”, men inte insisterade sedan 
Undén utvecklat ”skälen för formuleringarna”.186 Vilka dessa skäl var utveck-
las inte vidare i de båda statsrådens dagböcker, men tas upp i den skriftliga re-
dogörelse för Sveriges utrikespolitik som utrikesministern avger till utrikes-
nämnden i början av varje år. I den redogörelse som avgavs i början av 1951 
ägnas naturligt nog stort utrymme åt Sveriges hållning till Fn:s Koreaaktion. 

184 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 85f.

185 Holmström 1972, s 129. 
186 Tage Erlander, Dagböcker 1950–1951, Utgivna genom Sven Erlander, Hedemora 2001, s 116 

(dagboksanteckning 4/7 1950). Östen Undén, Anteckningar 1918–1952, Utgivna genom Karl 
Molin, Stockholm 2002, s 326 (dagboksanteckning 3/7 1950). Citatet är taget ur Undéns 
dagbok. Erlanders dagbok bekräftar Undéns beskrivning. 
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Angående det beskrivna ordvalet i svaret till Fn:s generalsekreterare förklaras 
att regeringen därigenom velat markera ”att frågan om resolutionernas legali-
tet ej kunde betraktas som given”.187 

Utrikesnämndsmötet den 3 juli hade som huvudsyfte att regeringen skulle 
samråda med den borgerliga oppositionen om Sveriges hållning till Fn:s Kore-
aaktion, enkannerligen hur Tryggve Lies hänvändelse skulle besvaras. Det svar 
till generalsekreteraren som man enades om under mötet innehöll framför 
allt två förklaringar. Den första var att svenska regeringen anslöt sig till de två 
rådsresolutionernas konstaterande att det nordkoreanska angreppet utgjorde 
ett brott mot freden och ansåg det betydelsefullt att detta inte skulle krönas 
med framgång. Den andra var att Sverige inte kunde sända väpnade styrkor 
till Sydkorea, men att regeringen skulle ”ägna frågan om möjliga hjälpåtgär-
der av annan art fortsatt uppmärksamhet”.188 

Stefan Ekecrantz189 har utförligt behandlat det aktuella utrikesnämndsmö-
tet och därvid bland annat framhållit att regeringen till mötet hade med sig 
ett utkast till svar på Lies hänvändelse och sedan under mötet accepterade två 
förslag på ändringar i detta. Det första kom från den socialdemokratiske riks-
dags- och utrikesnämndsledamoten Harald Åkerberg och gällde utkastets for-
mulering om vilket slags materiellt bidrag Sverige kunde ge till Fn:s Koreaak-
tion. Enligt utkastet skulle regeringen meddela generalsekreteraren att Sverige 
inte kunde sända några väpnade styrkor och därefter tillfoga: ”Därest krigs-
händelserna skulle fortsätta någon avsevärd tid, vill svenska regeringen gär-
na överväga möjligheten att medverka till en humanitär insats.”190 Åkerberg 
var liksom övriga mötesdeltagare överens med regeringen om att Sverige inte 
kunde sända stridande förband, men ville ersätta uttrycket ”humanitär insats” 
med en mer öppen formulering som inte uteslöt att Sverige kunde bidra med 
exempelvis transportfartyg. Åkerbergs förslag, som fick stöd av flera borgerliga 
utrikesnämndsledamöter, resulterade i att skrivningen om en ”humanitär in-

187 Redogörelse avgiven till utrikesnämnden 1951, 15/1 1951, volym 3, Ö1, Utrikesnämndens ar-
kiv, RA.

188 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 85f.

189 Ekecrantz 2003, s 107ff.
190 Utkast till telegram till generalsekreteraren Tryggve Lie, Lake Success, föredraget i utrikes-

nämnden 3/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
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sats” byttes mot det mer öppna att ”ägna frågan om möjliga hjälpåtgärder av 
annan art fortsatt uppmärksamhet”.

Det andra ändringsförslaget härrörde från bondeförbundsledaren Gunnar 
Hedlund och gick ut på att någon form av uppskattning av de vidtagna åt-
gärderna, det vill säga den UsA-ledda motaktionen mot det nordkoreanska 
angreppet, borde tillfogas utkastet. Hedlunds förslag understöddes av flera 
borgerliga utrikesnämndsledamöter och resulterade i den ovan beskrivna för-
klaringen av innebörden att svenska regeringen ansåg det betydelsefullt att det 
nordkoreanska angreppet inte skulle krönas med framgång.191

Däremot var det ingen utrikesnämndsledamot som tog upp den fråga som 
kronprinsen hade diskuterat med Undén och Erlander före mötet, det vill 
säga att regeringen i svaret till Lie tänkte använda uttrycket ”de rådsmedlem-
mar som röstat för resolutionen” i ställer för bara ”rådet”. I dagboken skriver 
Erlander att Sandlers första anförande — här avses uppenbarligen Sandlers 
ovan beskrivna redogörelse för praxis kring röstnedläggelse i säkerhetsrådet — 
”gudskelov knäckte … den frågan”.192 Kanske var det så, men det kan också 
ifrågasättas huruvida flertalet mötesdeltagare överhuvudtaget hade uppfattat 
att det fanns en avsikt bakom regeringens ordval.193 Av mötesprotokollet att 
döma gjorde varken Erlander eller Undén något för att upplysa övriga utrikes-
nämndsledamöter på den punkten.

Som framgått ovan blev det dock klarlagt för utrikesnämnden att regering-
en — vilket ju valet att skriva ”de rådsmedlemmar som röstat för resolutionen” 
istället för enbart ”rådet” avsåg att markera — inte ansåg sig kunna acceptera 
att den sovjetiska frånvaron i säkerhetsrådet skulle räknas som en nedlagd röst. 
Detta betydde dock inte, framhöll Undén vid det aktuella utrikesnämndsmötet, 
att regeringen skulle ansluta sig till östblockslinjen i legalitetsfrågan, det vill säga 
hävda att säkerhetsrådets Korearesolutioner var ogiltiga. Enligt Undén innebar 
regeringens tolkning inte något förbud för säkerhetsrådet i sin nuvarande sam-
mansättning (det vill säga med Sovjetunionen frånvarande) att avge rekommen-
dationer, endast att det var frivilligt för medlemsstaterna att följa dessa. Som 

191 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 3/7 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
192 Erlander 2001, s 116 (dagboksanteckning 4/7 1950).
193 Stefan Ekecrantz verkar heller inte ha uppfattat (eller avstår åtminstone helt från att klar-

göra) att regeringen hade en avsikt med dessa formuleringar. När han tar upp det beskrivna 
samtalet mellan kronprinsen och Undén och Erlander avstår han helt från att nämna oenig-
heten kring dessa formuleringar: Ekecrantz 2003, s 109f.
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motivering till att Sverige skulle inta en sådan ståndpunkt istället för att helt en-
kelt hävda att Korearesolutionerna var ogiltiga framförde Undén tre huvudsak-
liga argument. För det första att det politiskt låg i Sveriges intresse att det nord-
koreanska angreppet hejdades och freden återställdes. För det andra att Sverige 
en gång kunde behöva stöd av Fn i en liknande situation och därför hade ett in-
tresse av att organisationens auktoritet hävdades. För det tredje att Koreareso-
lutionerna hade givits formen av en rekommendation till medlemsstaterna och 
därmed måste anses syfta till frivillig och inte obligatorisk samverkan mot det 
nordkoreanska angreppet. Det sistnämnda indikerade enligt Undén att de råds-
medlemmar som ställt sig bakom Korearesolutionerna inte gjorde anspråk på 
att i Sovjetunionens frånvaro kunna fatta för medlemsstaterna bindande beslut, 
vilket minskade behovet att markera Sveriges handlingsfrihet.194

När nu regeringen inte ville hävda att Korearesolutionerna var ogiltiga, men 
samtidigt inte heller ville godta att den sovjetiska frånvaron i säkerhetsrådet 
skulle räknas som en nedlagd röst, hur skulle den då motivera rent juridiskt att 
säkerhetsrådet hade kunnat agera i Sovjetunionens frånvaro? Frågan berördes av 
Undén några dagar efter krigsutbrottet i ett telegram som avsändes dels till Sven 
Grafström, Sveriges ständiga ombud vid Fn-högkvarteret i New York, dels till 
Hubert de Besche, tillförordnad chef för den svenska Washingtonbeskickning-
en. I telegrammet, där Grafström och de Besche informerades om regeringens 
hållning till aktionen mot det nordkoreanska angreppet, nämnde Undén arti-
kel 106 och 107 i Fn-stadgan som möjlig juridisk grundval för att säkerhetsrådet 
i Sovjetunionens frånvaro hade kunnat rekommendera sanktioner.195

Artikel 106 innehåller övergångsbestämmelser för säkerheten, det vill säga 
bestämmelser för hur man skall hantera hot mot internationell fred och sä-
kerhet innan säkerhetsrådet blivit i stånd att fullgöra sina åligganden därvid-
lag. Som redan berörts kan säkerhetsrådet om det finner att en stat genom an-
greppshandlingar eller dylikt hotar den internationella freden och säkerheten 
besluta om kollektiva tvångsåtgärder mot denna stat. Dessa tvångsåtgärder kan 
vara icke-militära, exempelvis helt eller delvis avbrytande av de diplomatiska 
och kommersiella förbindelserna, men även inbegripa militärt våld.196 Med-

194 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 3/7 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
195 Tel Ud till Grafström, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Ud till de Be-

sche, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
196 Behörigheten att tillgripa icke-militära tvångsåtgärder fastslås i Fn-stadgans artikel 41 och 

behörigheten att tillgripa militära tvångsåtgärder i artikel 42.

••



3.	Från	krigsutbrottet	till	landstigningen	vid	Inchon

95

lemsstaternas skyldigheter vid säkerhetsrådsbeslut om militära tvångsåtgärder 
finns reglerade i Fn-stadgan, framför allt i artikel 43, vari bland annat sägs att 
alla medlemsstater utfäster sig att ”på säkerhetsrådets anmodan och enligt där-
om ingångna särskilda avtal, ställa väpnade styrkor till rådets förfogande, läm-
na rådet bistånd samt bevilja rådet lättnader, inbegripet rätt till passage, allt i 
den mån så är nödvändigt för vidmakthållande av internationell fred och sä-
kerhet”. De särskilda avtal som nämns i artikel 43 kan ingås mellan säkerhets-
rådet och enskilda stater eller grupper av stater och skall precisera omfattning-
en av de väpnade styrkor, passagerättigheter och dylikt som den enskilda staten 
eller gruppen av stater ställer till säkerhetsrådets förfogande. I avvaktan på att 
avtal enligt artikel 43 kommer till stånd — och säkerhetsrådet därmed blir full 
funktionsdugligt, det vill säga i stånd att tillgripa inte bara icke-militära utan 
också militära tvångsåtgärder — skall, vilket anges i Fn-stadgans artikel 106, de 
permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna ”överlägga med varandra, samt, när 
omständigheterna så kräva, med övriga medlemmar av Förenta nationerna i 
och för sådant samfällt inskridande å organisationens vägnar, som må befinnas 
nödvändigt för vidmakthållande av internationell fred och säkerhet”.

När Koreakriget bröt ut hade några avtal enligt artikel 43 ännu inte kom-
mit till stånd. I själva verket skulle motsättningarna mellan västmakterna och 
Sovjetunionen omöjliggöra sådana avtal under hela kalla kriget.197 De över-
gångsbestämmelser som finns i angivna i artikel 106 kan därför anses ha va-
rit gällande under Koreakriget. Därmed inte sagt att man kan använda arti-
kel 106 som juridisk grundval för aktionen mot det nordkoreanska angreppet. 
Artikel 106 talar ju, som framgått, om ”samfällt inskridande”, vilket kan tol-
kas som ett krav på att inskridandet skall stödjas av samtliga permanenta råds-
medlemmar. Den tolkningen gjordes i alla fall i den svenska kommentaren till 
Fn-stadgan198, vilket Undén måste ha känt till.

Artikel 107 föreskriver att Fn-stadgan inte kan åberopas mot åtgärder som 
Fn:s signatärmakter vidtar eller auktoriserar mot fiendestaterna i andra världs-
kriget. Dessa åtgärder kan vara av vilket slag som helst, även militära tvångs-
åtgärder, men måste enligt artikel 107 vidtas eller auktoriseras ”till följd av” 

197 Ahlin 1993, s 178.
198 Kommentar till Förenta Nationernas stadga, utarbetad inom utrikesdepartementet med bi-

träde av tillkallade sakkunniga, Stockholm 1946, s 67.
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andra världskriget. Att artikel 107 hade till syfte att legalisera de segrande stor-
makternas nedkämpande och ockupation av Tyskland och Japan är uppen-
bart. På vilket sätt Undén menade att artikel 107 kunde användas som juri-
disk grundval för aktionen mot det nordkoreanska angreppet är dock svårt att 
förstå. Det från japansk ockupation befriade Korea kunde väl inte anses till-
höra fiendestaterna?

Tanken på artikel 107 som möjlig juridisk grundval för aktionen mot det 
nordkoreanska angreppet framförde Undén såvitt bekant endast i det ovan re-
fererade telegrammet till Grafström och de Besche, medan samma sak vad gäl-
ler artikel 106 var något som han återkom till flera gånger, dels vid samtal med 
utländska diplomater, dels i utrikesnämnden och dels i telegram till svenska 
beskickningar. Vid något tillfälle påminde han också om att nF:s församling 
med enkel majoritet och vid sidan av nF-stadgan hade voterat ”önskemål”.199 
Men uppenbarligen ansåg han inte dessa argument vara särskilt övertygande, 
för han yttrade dem aldrig offentligt. Hans uppfattning — vilken han framför-
de vid interna överläggningar inom Ud, regeringen och utrikesnämnden un-
der tiden närmast efter krigsutbrottet200 — var att man från svensk sida borde 

199 PM Undén, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Undén, 30/6 1950, vo-
lym 534, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Utrikesnämndens memorialprotokoll, 3/7 1950, volym 5, 
A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. Tel Ud till svenska beskickningen i Moskva, 20/7 1950, vo-
lym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.

200 Tel Ud till Grafström, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Ud till de Be-
sche, 29/6 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Undén 2002, s 323f (dagboksanteck-
ningar 28/6 och 30/6 1950). Utrikesnämndens memorialprotokoll, 3/7 1950, volym 5, A2, 
Utrikesnämndens arkiv, RA.

Östen Undén (s) utrikesminister 1945–1962 satte 
under lång tid sin prägel på Sveriges utrikespolitik. 
Bildkälla: Wikipedia.
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försöka undvika att resa frågan om Koreaaktionens legalitet. Det dröjde också 
ända till slutet av september 1950 innan regeringen, i det tal som Undén höll 
inför generalförsamlingen, offentligt berörde legalitetsfrågan.

Talet inleddes med den ovan återgivna passagen att Sveriges regering lik-
som det stora flertalet andra regeringar betraktade Koreakriget som ett ”fla-
grant fall av angrepp från Nordkoreas sida” och ansåg det vara ”av utom-
ordentligt intresse för fredens tryggande i framtiden” att detta angrepp inte 
skulle krönas med framgång. Därefter övergick Undén till att bemöta den sov-
jetiska argumenteringen i angripar- och legalitetsfrågorna. Han sade sig vil-
ja förbigå påståendet att Nordkorea varit offer för ett angrepp från Sydkore-
as sida eftersom han knappast kunde tro ”att denna tes framställts på allvar”. 
Enligt honom utgjorde hela händelseförloppet efter krigsutbrottet en så tydlig 
vederläggning av denna tes som någon kunde önska. Han tog också upp på-
ståendet att Koreakriget var ett inbördeskrig och därmed undandraget åtgär-
der från Fn:s sida. Påståendet avvisades av Undén som fortsatte:

”Förenta Nationernas aktion i Koreakriget har också på andra skäl bli-
vit klandrad av Sovjetunionens representant såsom ’illegal’. Särskilt har 
understrukits, att UsA beslöt en intervention innan rådet hade behand-
lat frågan. Men både UsA:s ingripande och övriga staters beslut att hjäl-
pa Sydkorea har en solid grundval i bestämmelserna i stadgans artikel 51 
om kollektivt självförsvar. Det hade varit lättare att förstå den sovjetrys-
ka invändningen om övriga rådsmedlemmar hade hävdat den meningen 
att Sovjetunionen var förpliktigad deltaga i militära försvarsåtgärder mot 
Nordkorea trots att dess delegat ej var närvarande, när rådet behandlade 
frågan. Men de övriga rådsmedlemmarna ha begränsat sig till att rikta en 
rekommendation till samtliga medlemsstater att deltaga i hjälpen åt Syd-
korea. Denna uppmaning har glädjande nog funnit ett mycket allmänt 
gensvar trots att en legal förpliktelse ej var förhanden. Detta visar enligt 
min mening, att legalistiska synpunkter inte äro avgörande för staternas 
hållning i sådana situationer som den vi här befinna oss i.201

201 Undéns tal inför generalförsamlingen den 26/9 1950 finns återgivet i: ”Utrikesfrågor: Of-
fentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 29ff.
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Valet att lyfta fram artikel 51 som juridisk grundval för Koreaaktionen kunde 
ses som ett indirekt erkännande att en legalisering via säkerhetsrådet inte kun-
de ske utan sovjetisk medverkan och att de resolutioner som antagits i Sovjet-
unionens frånvaro följaktligen var ogiltiga (samma sak hade ju, som framgått 
ovan, kunnat utläsas ur vissa formuleringar i regeringens svar på Tryggve Lies 
hänvändelse om svenskt bistånd till Fn:s Koreaaktion). Slutsatsen skulle då bli 
att regeringen ansåg Koreaaktionen vara kollektivt självförsvar i enlighet med 
artikel 51 och inte någon Fn-aktion. Men något sådant sades aldrig i klartext. 
Tvärtom använde Undén i talet inför generalförsamlingen och vid andra tillfäl-
len ett språkbruk som måste ha gett intrycket att regeringen betraktade hjälpen 
till Sydkorea som en kollektiv aktion i Fn:s regi. (I talet inför generalförsam-
lingen använde Undén, som framgått ovan, uttrycket ”Förenta Nationernas 
aktion i Koreakriget”. I ett annat tal, hållet i Åtvidaberg och Linköping den 20 
augusti, jämförde Undén Fn:s agerande under Koreakriget med nF:s ageran-
de under spanska inbördeskriget och förklarade att Fn till skillnad från sin fö-
regångare inte hade valt den passiva åskådarens roll. Sverige sades också ”stöd-
ja Fn i dess reaktion på angreppet”.202) I talet inför generalförsamlingen gjorde 
Undén dessutom ett annat yttrande, nämligen att han hade haft lättare att för-
stå de sovjetiska invändningarna om det icke-fulltaliga säkerhetsrådet inte nöjt 
sig med att utfärda rekommendationer utan gjort anspråk på att fatta för med-
lemsstaterna bindande beslut, som måste ha kunnat te sig förbryllande.

Detta yttrande kunde — som Barry Holmström har påpekat203 — ge in-
trycket att Korearesolutionernas begränsning till att ge rekommendationer is-
tället för bindande ålägganden påverkade deras legala status (det vill säga gjorde 
dem möjliga att anta utan stöd av samtliga permanenta medlemmar). Men nå-
got sådant är det svårt att finna stöd för i Fn-stadgan. Som redan nämnts regleras 
beslutsfattandet inom säkerhetsrådet av Fn-stadgans artikel 27, vilken vid tiden 
för Koreakriget för rådsbeslut i allt annat än rena procedurfrågor krävde posi-
tiv röst av sju medlemmar, däribland samtliga fem permanenta medlemmar. Att 
anta en resolution som rekommenderar medlemsstaterna att tillbakavisa ett an-
grepp kan inte anses vara ett beslut i en procedurfråga, utan måste räknas som 

202 Talet i Åtvidaberg och Linköping den 20/8 1950 finns återgivet i: ”Utrikesfrågor: Offentli-
ga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1950–1951”, Aktstycken 
utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 88f.

203 Holmström 1972, s 131.

••



3.	Från	krigsutbrottet	till	landstigningen	vid	Inchon

99

ett beslut i en politisk sakfråga och därmed vara underkastat kravet på enighet 
mellan de permanenta medlemmarna.

Regeringen var alltså återhållsam med att offentligt uttala sig i legalitetsfrå-
gan. Därtill var de få uttalanden som ändå gjordes delvis motsägelsefulla och 
gav ingen klar bild av hur regeringen såg på Koreaaktionens legala status. Det-
ta var knappast någon slump eller resultatet av okunnighet (Undén var ju folk-
rättslärd). Det avspeglade snarare att regeringen, eftersom den inte ville medge 
att den sovjetiska frånvaron i säkerhetsrådet skulle räknas som en nedlagd röst, 
fann det svårt att rent juridiskt motivera att säkerhetsrådet hade kunnat ingri-
pa mot det nordkoreanska angreppet, men inte ville öppet medge detta och 
därmed riskera att understödja den sovjetiska illegalitetsagitationen.

För att summera regeringens agerande under den tidsperiod som behand-
las i föreliggande kapitel, det vill säga perioden från krigsutbrottet i slutet av 
juni fram till igångsättandet av Fn-styrkornas motoffensiv vid mitten av sep-
tember: regeringen gjorde flera offentliga uttalanden där den dels anslöt sig till 
den syn på ansvaret för kriget som kom till uttryck i de två inledande Koreare-
solutionerna, det vill säga hävdade att Nordkorea var angriparen (men till skill-
nad från stora delar av den svenska press- och riksdagsopinionen gick den inte 
steget vidare och utpekade Sovjetunionen som anstiftare till det nordkorean-
ska angreppet), dels välkomnade den UsA-ledda motaktionen. Vidare använde 
den ett språkbruk som understödde snarare än motsade att nämnda motaktion 
skulle betraktas som en Fn-aktion. Sammantaget kan dessa uttalanden, liksom 
beslutet att sända ett svenskt fältsjukhus till Sydkorea, inte ses som något annat 
än ett klart ställningstagande för Sydkorea och den UsA-ledda Fn-koalitionen. 

Som har beskrivits i kapitel 2 hade Sverige före Koreakrigets utbrott för-
hållit sig passiv till konflikten mellan Nord- och Sydkorea och undvikit att ta 
ställning för någondera sidan. Detta ändrades alltså efter krigsutbrottet. De 
svenska kommunisterna, som helt anslöt sig till östblockslinjen i angripar- och 
legalitetsfrågorna204, gick till hårt angrepp mot regeringens uppslutning bak-
om aktionen mot det nordkoreanska angreppet. Kommunisterna menade att 
regeringen därigenom hade ställt sig bakom ett imperialistiskt erövringskrig 
och hävdade att detta innebar att Sveriges deklarerade neutralitetslinje i reali-
teten hade övergetts.205 

204 För kommunisternas hållning i angripar- och legalitetsfrågorna se: Ibid, s 64f, 132f.
205 För kommunisternas syn på regeringens hållning till Koreakriget se: Ibid, s 148.
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Men som helhet fick regeringens hållning starkt stöd i både riksdagen och 
pressen. De borgerliga riksdagspartierna stödde regeringens fördömande av 
det nordkoreanska angreppet och kunde, som framgått ovan, enas med re-
geringen om vilket slags materiellt bidrag som Sverige skulle ge till Fn:s Kor-
eaaktion. Även den del av pressen som vanligtvis utgjorde den Undénska ut-
rikespolitikens främsta kritiker, nämligen den grupp tidningar av liberal eller 
konservativ inriktning som alltsedan den europeiska blockbildningens slutfö-
rande 1948–1949 hade förespråkat svensk västallians, fann regeringens ageran-
de bra. Detta innebar dock inte att västalliansförespråkarna i pressen gjorde 
avkall på något av sin kritik mot Sveriges neutralitetslinje. Tvärtom menade 
de att regeringens stöd för aktionen mot det nordkoreanska angreppet gjorde 
neutralitetslinjen än mer orimlig. De sköt här in sig på frågan om neutralitets-
politikens trovärdighet. De hade som ett led i sin argumentering för svensk 
västallians återkommande hävdat att Sovjetunionen omöjligt kunde hysa nå-
gon tilltro till den svenska neutralitetspolitiken. De menade att så i än högre 
grad skulle vara fallet efter det att Sverige, som nu hade skett, i ett krisläge slu-
tit upp på samma sida som västmakterna.206

Regeringen tillbakavisade alla påståenden om att dess stöd för Fn:s Kor-
eaaktion innebar att Sveriges deklarerade neutralitetslinje hade övergetts.207 
Men eftersom Koreakriget så tydligt var en del av öst-väst-konflikten var det 
förstås inte neutralitetspolitiskt oproblematiskt för regeringen att ta ställning 
som den gjorde. Visserligen var stödet för Fn:s Koreaaktion i formellt hän-
seende fullt förenligt med neutralitetslinjen. Regeringen hade i sina officiel-
la deklarationer om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig alltid gjort reser-
vationer för konsekvenserna av Fn-medlemskapet. Dessutom var deltagande i 
tvångsåtgärderna mot nordkoreanerna frivilligt och inte tvingande. Formellt 
sett fanns alltså inga hinder för Sverige att försöka tillämpa väpnad neutralitet 
för den händelse att Koreakriget skulle övergå i krig mellan stormakterna. (Att 
väpnad neutralitet var den politik som Sverige hade för avsikt att föra om Kor-

206 För den icke-kommunistiska pressens syn på regeringens hållning till Koreakriget se: Ibid s 
123, 147ff.

207 För detta se: Tal av Undén i Åtvidaberg och Linköping 20/8 1950 refererade i Morgon-Tid-
ningen 21/8 1950. Tal av Erlander i Blankaholm, Västervik, Högsby, Nybro och Kalmar 26–
27/8 1950 refererade i Oskarshamns Nyheterna 28/8 1950. Tal av Erlander i Ludvika, Falun 
och Borlänge 2–3/9 1950 refererade i Dala-Demokraten 4/9 1950. Tal av försvarsminister Al-
lan Vougt i Uddevalla 15/9 1950 refererat i Morgon-Tidningen 16/9 1950.
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eakriget skulle övergå i ett stormaktskrig framhöll Undén i det ovan nämnda 
talet i Åtvidaberg och Linköping den 20 augusti. Han yttrade där: ”Om den 
fruktansvärda olyckan skulle inträffa att Koreakriget övergår till ett krig mel-
lan stormakterna, blir Sveriges politik att med stöd av vårt försvar söka hålla 
vårt territorium utanför kriget, alltså den väpnade neutralitetens politik.”208) 
Men samtidigt kunde regeringen inte bortse från att stödet för Fn:s Koreaak-
tion riskerade att uppfattas som ett ställningstagande för väst i kalla kriget. 
Inom regeringen fanns också, även om det aldrig sades utåt, en betydande 
olust inför det egna ställningstagandet. Detta framgår av Erlanders memoarer 
och av hans numera publicerade, samtida dagboksanteckningar. 

Olusten härrörde naturligtvis från farhågor för att neutralitetspolitiken 
skulle komprometteras i omvärldens ögon, men hade även att göra med hur 
man befarade att reaktionen skulle bli inom landet. 

Om det sistnämnda har Erlander berättat i sina memoarer. Han skriver 
där att han från början hade klart för sig ”att Koreakriget kunde påverka den 
svenska opinionen till ett ställningstagande i det kalla kriget”.209 För att illus-
trera detta återger han vad han skrev i dagboken inför det tal, bland annat 
innehållande en första kommentar till Koreakrigets utbrott, som han skulle 
hålla den 2 juli 1950. 

Huvudkrafterna har koncentrerats kring utformningen av mitt Öster-
sundstal. Som skall bli något av landsfaderlig debut. Tyvärr är det nödvän-
digt för landet att en ny samlingsparoll formas i dagens läge. Jag ser emel-
lertid klart riskerna. Vi tvingas av händelsernas eget tryck att säja ting som 
driver folkopinionen in på vägar som kan bli ganska bekymmersamma för 
oss. Men däråt är ju för närvarande ingenting att göra. Nu liksom 1948 i 
Tjeckoslovakienkrisen driver kommunisterna oss alltmera ifrån sej.210

Det klara ställningstagandet för Fn-sidan i Koreakriget befarades inte bara 
kunna försvaga opinionsstödet för alliansfriheten utan också alienera neutra-

208 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 88f.

209 Erlander 1974, s 131.
210 Ibid, s 132. Idem 2001, s 115 (dagboksanteckning 30/6 1950).
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litetsanhängare bland det egna partiets sympatisörer. Det framgår av en dag-
boksanteckning som Erlander gjorde den 17 juli 1950: 

Vart glider vi hän i utrikespolitiken? Frågan diskuterades vid lunchen med 
Weijne, Vougt, Torsten Nilsson och Danielson som deltagare. Weijne var 
djupt bekymrad. Han hade funnit regeringens svar [på Tryggve Lies för-
frågan om bistånd till Sydkorea] förändrat i utrikesnämnden på ett olyck-
ligt sätt. Han befarade att olustkänslorna hos vårt folk skulle komma till 
tydliga uttryck. Man vill inte ha neutralitetspolitiken bortfuskad. Torsten 
Nilsson trodde inte på någon djupare oro hos vårt folk. Regeringen klarar 
säkert det här liksom den gjort förut, var den reaktion han mött. Vougts 
reaktion var svårtydbarare.211 

Vad Josef Weijne, ecklesiastikminister 1946–1951, mest fruktade torde ha varit 
att socialdemokrater som var missnöjda med regeringens uppslutning bakom 
Fn:s Koreaaktion skulle överflytta sitt stöd till kommunisterna. Torsten Nils-
son, vid tillfället i fråga kommunikationsminister, tog uppenbarligen saken 
lugnare, men han liksom övriga statsråd kan knappast ha känt sig helt säkra på 
att kommunisternas agitation, vilken ju bland annat gick ut på att regering-
en genom sitt stöd för Fn-sidan i Koreakriget hade frångått Sveriges alliansfria 
huvudlinje i utrikespolitiken, inte skulle få något genomslag bland medlem-
marna av den grupp som Erlander refererade till som ”vårt folk”, det vill säga 
arbetarväljarna. Hur allvarligt regeringen såg på denna risk är det dock svårt 
att uttala sig om. Det enda uttalande i frågan som har stått att finna är en dag-
boksanteckning gjord den 7 september 1950, där Erlander framkastar att re-
geringen nog har ”underskattat kommunisternas möjligheter att lura till sej 
röster på sin fredspropaganda”.212

Som redan nämnts skulle det hållas kommunalval hösten 1950. Folkpartile-
daren Bertil Ohlin gjorde i början av augusti ett uttalande av innebörden att de 
försvars- och utrikespolitiska frågorna på grund av det allvarliga internationella 
läget borde hållas utanför valkampanjen och lösas i samförstånd mellan de de-
mokratiska partierna, det vill säga alla riksdagspartier utom kommunisterna.213

211 Erlander 2001, s 117 (dagboksanteckning 17/7 1950).
212 Ibid, s 132 (dagboksanteckning 7/9 1950).
213 Uttalandet gjordes i ett tal som Ohlin höll i Vinslöv 2/8 1950. Talet finns refererat i Nyaste 

Kristianstadsbladet 3/8 1950.
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På det försvarspolitiska området hade de socialdemokratiska enpartireger-
ingar som styrt landet sedan samlingsregeringens upplösning sommaren 1945 
haft som målsättning att genomföra en rejäl reduktion av de under krigsår-
en ansvällda försvarskostnaderna. Denna målsättning hade emellertid visat sig 
svår att uppfylla. Visserligen hade man sommaren 1945 tillsatt en parlamen-
tarisk försvarsutredning — den så kallade 1945 års försvarskommitté — med 
uppdrag bland annat att nedbringa försvarskostnaderna. Men när ett nytt för-
svarsbeslut skulle tas våren 1948 hade den starka spänningen till följd av Prag-
kuppen försämrat konjunkturen för nedrustning och de förslag i den riktning-
en som förelåg från 1945 års försvarskommitté lämnades utan avseende. Våren 
1949 tillsattes en ny försvarsutredning, liksom föregångaren parlamentariskt 
sammansatt och inriktad mot att nedbringa försvarskostnaderna. Den nya för-
svarsutredningen, kallad Nothinkommittén efter sin ordförande överståthålla-
ren och före detta statsrådet Torsten Nothin, började dock snart sända signa-
ler till regeringen att de reella försvarsutgifterna var mycket högre än beräknat. 
För att Nothinkommittén skulle kunna utarbeta ett förslag till en ny försvars-
organisation som höll sig inom de kostnadsramar som regeringen anvisat i sina 
direktiv skulle den därför vara tvungen att föreslå mycket omfattande ned-
skärningar i den existerande försvarsorganisationen. I väntan på att regeringen 
skulle ta ställning till detta budskap hade Nothinkommittén när Koreakriget 
utbröt i slutet av juni 1950 inte tagit fram några större besparingsförslag utan 
endast några smärre sådana, vilka överlämnades till regeringen i juli.214 

Sådant var läget i försvarsfrågan när Ohlin gjorde sitt uttalande om försvars- 
och utrikespolitisk enighet mellan de demokratiska partierna. Dagen efter folk-
partiledarens samlingsappell kom ett nytt utspel, denna gång från högerleda-
ren Jarl Hjalmarson. I ett tal i Ängelholm hävdade Hjalmarson att otillräckliga 
försvarsansträngningar hade medfört att ”de fria folken i Europa” svävade ”i 
dödlig fara”. Han räknade också upp ett antal åtgärder som enligt hans mening 
snarast borde vidtas i syfte att stärka den svenska försvarsförmågan. Dessutom 
riktade han en uppmaning till regeringen ”att ta initiativet till en demokratisk 
samling kring uppgiften att omedelbart stärka Sveriges försvar”.215 

214 Hans Christian Cars & Claës Skoglund & Kent Zetterberg, Svensk försvarspolitik under efter-
krigstiden, Stockholm 1986, s 22ff, 117ff. Bengt Wallerfelt, Si vis pacem — para bellum: Svensk 
säkerhetspolitik och krigsplanering 1945–1975, Stockholm 1999, s 72ff, 90f.

215 tt-referat tal av Jarl Hjalmarson i Ängelholm 3/8 1950, volym 1, Jarl Hjalmarsons arkiv, Hö-
gerpartiets/Moderata samlingspartiets deposition, RA.
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Regeringens första reaktion på Hjalmarsons utspel blev att hänvisa till No-
thinkommitténs pågående arbete samt att i polemisk ton anklaga högerleda-
ren för att vilja lägga ned försvarsutredningen innan den slutfört sitt arbete. 
Hjalmarson förnekade detta, men hävdade att Nothinkommitténs uppdrag, 
det vill säga att banta det svenska försvaret, för närvarande saknade all aktu-
alitet och att dess arbete, vilket band stora militära utredningsresurser, därför 
borde stoppas åtminstone tillsvidare.216 I början av september beslöt också re-
geringen att Nothinkommittén skulle ta en paus i sitt arbete (detta tillstånd 
varade sedan till början av 1951 då Nothinkommittén även formellt upplös-
tes). Dessutom hörsammade regeringen Hjalmarsons uppmaning och inbjöd 
de borgerliga partiledarna till överläggningar om försvaret. Några dagar före 
valet tillkännagavs att regeringen och de borgerliga partierna hade nått princi-
piell enighet om vissa förstärkningsåtgärder.217 

I utrikespolitiken rådde enighet mellan regeringen och den borgerliga op-
positionen om huvudlinjen, det vill säga att Sverige skulle stå fritt från stor-
maktsallianser och sikta mot neutralitet i ett eventuellt nytt stormaktskrig. 
Till skillnad från viktiga delar av den borgerliga pressen, framför allt de stora 
liberala tidningarna Dagens Nyheter, Expressen och Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning, förespråkade alltså inget borgerligt parti att Sverige skulle an-
sluta sig till Atlantpakten. Vid tiden för Koreakriget ansåg emellertid folkpar-
tiet och högern att Sverige borde ha visst militärt samarbete med Danmark 
och Norge trots att dessa länder tillhörde Atlantpakten. Förslag i den rikt-
ningen hade framförts av Bertil Ohlin redan i februari 1949 och i början av 
1950 hade den då nytillträdde högerledaren Jarl Hjalmarson börjat driva frå-
gan. Enligt vad som sades från höger- och folkpartihåll tänktes samarbetet 
inte innebära några utfästelser att agera gemensamt i krig, endast att man för-
bättrade möjligheterna att kunna göra så. Vilket konkret innehåll samarbetet 
tänktes få blev aldrig riktigt klarlagt, men uppenbarligen tog man sikte på så-
dant som standardisering av teknik och taktik, säkrande av kommunikations-
möjligheter och utbyte av operationsplaner.218

216 Uttalande av Jarl Hjalmarson i Svenska Dagbladet 8/8 1950, volym 1, Jarl Hjalmarsons ar-
kiv, Högerpartiets/Moderata samlingspartiets deposition, RA.

217 Cars et al. 1986, s 27. Sverker Oredsson, Svensk rädsla: Offentlig fruktan i Sverige under 1900-
talets första hälft, Lund 2001, s 301.

218 Jag bortser här från de nyansskillnader som fanns mellan Ohlin och Hjalmarson avseende 
hur långtgående försvarssamverkan med Danmark och Norge som de förordade. För hö-
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Regeringen och bondeförbundet avvisade bestämt högerns och folkpar-
tiets förslag om militärt samarbete med de skandinaviska grannländerna. Som 
motivering framförde de att ett sådant samarbete skulle kompromettera neu-
tralitetspolitiken i omvärldens ögon.219

Från höger- och folkpartihåll försökte man bemöta detta genom att beto-
na det föreslagna samarbetets begränsningar. Framför allt högerledaren Hjal-
marson framförde också mer offensiva argument. Han hävdade dels att det i 
särklass mest sannolika krigsfallet för Skandinaviens del var ett sovjetiskt an-
fall som berörde alla tre länderna. Vad han därmed ville ha sagt var att ett sov-
jetiskt anfall på framför allt Norge av geografiska skäl knappast kunde undgå 
att också drabba Sverige. I denna slutsats låg en outtalad pessimism vad gäl-
ler Sveriges möjligheter att hålla sig utanför ett eventuellt storkrig mellan öst 
och väst (Norge tillhörde ju Atlantpakten och kunde därför knappast und-
gå att av Sovjetunionen betraktas som en fiende). Hjalmarson ville dock inte 
hävda att det var helt utsiktslöst för Norge och Sverige att kunna förbli utan-
för ett tredje världskrig. Enligt honom kunde det tänkas att Sovjetunionen av 
militärstrategiska skäl skulle finna det klokt att koncentrera sig på centralfron-
ten i Tyskland och följaktligen avstå från att sprida sina styrkor till mer pe-
rifera krigsskådeplatser som Skandinavien. Chansen för att så skulle bli fallet 
skulle enligt Hjalmarson öka om de skandinaviska länderna genom det före-
slagna militära samarbetet fick mer respektingivande försvar. Han trodde dä-
remot inte att det gick att påverka Sovjetunionens benägenhet att anfalla eller 
inte anfalla genom politiska gester i förtroendeskapande syfte. Enligt honom 
kunde den svenska neutralitetspolitiken aldrig bli trovärdig i Sovjetunionens 
ögon. Det enda Sverige kunde uppnå genom att markera avstånd till västalli-
ansen var enligt Hjalmarson att västmakterna skulle bli mindre benägna att le-
verera för Sveriges fredstida försvarsuppbyggnad nödvändig krigsmateriel res-
pektive komma till Sveriges hjälp i krig.220

gerns och folkpartiets hållning i denna fråga se: Bjereld 1997, s 45ff. Sven-Erik Larsson, Ber-
til Ohlin, Stockholm 1998, s 285ff.

219 Holmström 1972, s 103f, 121.
220 För Hjalmarsons argumentering kring varför Sverige borde ha ett militärt samarbete med 

Danmark och Norge se: tt-referat tal av Jarl Hjalmarson i Gävle 25/3 1950, i Trollhättan 
16/4 1950 och i Lund 28/4 1950, volym 1, Jarl Hjalmarsons arkiv, Högerpartiets/Moderata 
samlingspartiets deposition, RA. Se även: Holmström 1972, s 102ff.
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I utrikespolitiken till skillnad från i försvarspolitiken kunde regeringen och 
de borgerliga partierna inte hålla borgfred under valrörelsen hösten 1950. Re-
geringen gick under valrörelsen upprepade gånger till angrepp mot högern 
och folkpartiet för deras idéer om militärt samarbete med de skandinaviska 
grannländerna. Från regeringens sida hävdades bland annat att Sverige genom 
ett sådant samarbete skulle hamna i den sämsta av säkerhetspolitiska världar, 
det vill säga få nackdelarna av en alliansanslutning (inga möjligheter att förbli 
utanför ett eventuellt tredje världskrig) utan fördelarna (garanterad och förbe-
redd stormaktshjälp).221 Som nämnts ställde sig även bondeförbundet avvisan-
de till högerns och folkpartiets idéer om militär samverkan med Danmark och 
Norge. Gunnar Hedlund gjorde under valrörelsen klart att hans parti inte de-
lade de andra två borgerliga partiernas uppfattning i denna fråga.222 

Valresultatet blev en stor framgång för socialdemokraterna som ökade sitt 
röstetal kraftigt och fick fler röster än de tre borgerliga partierna tillsammans. 
Den procentuella fördelningen mellan partierna blev sammantaget för hela 
riket (resultatet i 1946 års kommunalval inom parentes): högern 12,3 (14,9), 
folkpartiet 21,7 (15,6), bondeförbundet 12,3 (13,6), socialdemokraterna 48,6 
(44,4), kommunisterna 4,9 (11,2), övriga 0,3 (0,3). I förhållande till 1948 års 
andrakammarval var resultatet nästan oförändrat för högern och bondeför-
bundet, medan folkpartiet minskade med 0,9, socialdemokraterna ökade med 
2,5 och kommunisterna minskade med 1,4.223

Sveriges Kommunistiska Parti (skP) hade som sektion av den Sovjetkon-
trollerade tredje internationalen, Komintern, varit isolerad i svenskt politiskt 
liv och betraktats som en antidemokratisk och potentiellt landsförrädiskt or-
ganisation. Misstron mot partiet hade stegrats under de tysk-sovjetiska pakt-

221 För regeringens valrörelsekritik mot högerns och folkpartiets idéer om militärt samarbete med 
Danmark och Norge se (alla datum gäller naturligtvis år 1950): Tal av Erlander i Nora, Kram-
fors, Bredbyn och Gideåbruk 19–20/8 refererade i Nya Norrland 21/8. Debatt mellan Erlander 
och Hjalmarson i Malmö 24/8 refererad i Arbetet 25/8. Tal av Erlander i Blankaholm, Väster-
vik, Högsby, Nybro och Kalmar 26–27/8 refererade i Oskarshamns Nyheterna 28/8. Debatt 
mellan Erlander och Ohlin i Göteborg 29/8 refererad i Ny Tid 30/8. Debatt mellan Erlander 
och Hjalmarson i Stockholm 30/8 refererad i Svenska Dagbladet 31/8. Uttalande av Undén i 
Morgon-Tidningen 3/9. Tal av Erlander i Luleå 10/9 återgivet i Norrländska Socialdemokra-
ten 11/9. Tal av Torsten Nilsson i Stockholm 11/9 refererat i Morgon-Tidningen 12/9. Partile-
dardebatt i radio 14/9 refererad i Morgon-Tidningen 15/9. Tal av Erlander i Stockholm (Vas-
aparken och Medborgarplatsen) 15/9 återgivet i Morgon-Tidningen 16/9.

222 Se Gunnar Hedlunds uttalande i radio 6/9 1950 refererat i Västgöta-Demokraten 7/9 1950.
223 Dessa siffror finns återgivna i: Erlander 2001, s 136.
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åren då skP bland annat genom att helhjärtat stödja Sovjetunionens anfall på 
Finland och inkorporering av de baltiska staterna tycktes bekräfta sin demo-
kratiska och nationella opålitlighet.224

Under senare delen av kriget och de första efterkrigsåren hade skP dock 
nått stora valframgångar — i 1944 års andrakammarval erhöll skP 10,3 pro-
cent av rösterna, nästan en tredubbling jämfört med andrakammarvalet 1940; 
de opinionsmässiga framgångarna fortsatte i 1946 års kommunalval där parti-
et erhöll 11,2 procent av rösterna — och tyckts vara på väg att accepteras som 
ett parti bland alla andra. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas att en 
kommunistisk riksdagsman (Hilding Hagberg) fick plats i den försvarsutred-
ning som tillsattes i juni 1945 och att regeringen månaden dessförinnan hade 
förbjudit säkerhetstjänsten att registrera kommunister enbart på grundval av 
deras åsikter. De svenska kommunisternas förbättrade ställning under denna 
tid var en del av en internationell trend som hade flera orsaker: Sovjetunio-
nens ökade prestige till följd av dess stora insats för Tysklands nedkämpande, 
det faktum att kommunister hade spelat en ledande roll i motståndsrörelser-
na på tyskdominerat område, Kominterns upplösning 1943, den ekonomiska 
oredan och utbredda nöden i krigets spår.225 

Denna för skP och andra kommunistpartier gynnsamma utveckling hade 
dock brutits till följd av kalla krigets utbrott, varigenom bilden av kommu-
nisterna som antidemokrater och potentiella landsförrädare åter hade bli-
vit förhärskande. Under intryck av de kommunistiska maktövertagandena i 
Öst- och Centraleuropa, framför allt Pragkuppen i februari 1948 — som skP 
liksom övriga kommunistpartier helt ställde sig bakom — hade regeringen ta-
git bort restriktionerna vad gäller säkerhetstjänstens registrering av kommu-
nister. Vidare hade regeringen och det socialdemokratiska partiet satt igång 
en kampanj mot skP där anklagelser för bristande demokratiskt sinnelag och 
Moskvatrogenhet var centrala teman. Denna agitation, som naturligtvis un-
derstöddes helhjärtat från borgerligt håll, bidrog starkt till att skP — med 6,3 
procent av rösterna — nästan halverades i 1948 års andrakammarval.226

224 Karl Molin, Hemmakriget. Om den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under 
andra världskriget, Stockholm 1982, s 21ff.

225 Yvonne Hirdman, Sverges Kommunistiska Parti 1939–1945, Stockholm 1974, s 8, 225. Magnus 
Hjort, Folk och försvar och kampen mot den femte kolonnen. En studie i framväxten av Övervak-
nings-Sverige under 1950-talet, Göteborg 1998, s 16f. Johansson 1995, s 179.

226 Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyd-
dade verksamhet sedan år 1945, Betänkande av Säkerhetstjänstkommissionen, soU 2002:87, 
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Som framgått ovan gick skP ytterligare tillbaka i 1950 års kommunalval. 
Härtill bidrog av allt att döma Koreakriget som måste ha stärkt de antisov-
jetiska stämningarna och befäst bilden av skP såsom gående helt i Moskvas 
ledband (som framgått ovan anslöt sig de svenska kommunisterna helt till 
östblocksagitationen kring Koreakriget). Läsning av protokoll från säkerhets-
rådets debatter i Koreafrågan föranledde Erlander att i sin dagbok den 7 sep-
tember, alltså en dryg vecka före valet, göra följande kommentar: 

Hemmakommunisternas propaganda är helt en översättning av Maliks 
[Jakov Malik var vid tillfället i fråga Sovjetunionens Fn-ambassadör] tal. 
Inte en nyans annat än hans uttryckssätt och maner. Hur orkar man egent-
ligen?227

De svenska kommunisternas följsamhet gentemot Moskva, exemplifierad ge-
nom deras agitation kring Koreakriget, var något som Erlander också kom 
in på när han under det veckoslut som inföll kort därefter valtalade på olika 
platser i Norrbotten.228 Påståendet att skP hade visat att det hade sina lojalite-
ter utanför Sveriges gränser och förmodandet att det kommande valet därför 
skulle bli en ”folkdom över kommunisterna” var återkommande inslag i den 
Erlanderska valagitationen.229 När Erlander under valrörelsen mötte borgerli-
ga partiledare i debatter var det en sak som statsministern och hans debatt-
motståndare regelmässigt kunde enas om, nämligen att ta avstånd från kom-
munisterna.230 Som Alf W Johansson har påpekat gick den verkliga skiljelinjen 

s 151ff. Oredsson 2001, s 309ff.
227 Erlander 2001, s 132 (dagboksanteckning 7/9 1950).
228 Tal av Erlander i Råneå, Luleå, Hakkas och Tärendö 9–10/9 1950 refererade i Morgon-Tid-

ningen 11/9 1950.
229 För detta se (alla i noten angivna datum gäller år 1950): Ibid. Tal av Erlander i Nora, Kram-

fors, Bredbyn och Gideåbruk 19–20/8 refererade i Nya Norrland 21/8. Tal av Erlander i 
Blankaholm, Västervik, Högsby, Nybro och Kalmar 26–27/8 refererade i Oskarshamns Ny-
heterna 28/8. Appell till väljarna uppläst av Erlander i radio 4/9, återgiven i Morgon-Tid-
ningen 5/9. Tal av Erlander i Stockholm (Vasaparken och Medborgarplatsen) 15/9 referera-
de i Morgon-Tidningen 16/9.

230 För exempel på detta se (alla i noten angivna datum gäller år 1950): Debatt mellan Erlander 
och Hjalmarson i Malmö 24/8 refererad i Arbetet 25/8. Debatt mellan Erlander och Hjal-
marson i Stockholm 30/8 refererad i Morgon-Tidningen 31/8. Partiledardebatt i radio 14/9 
refererad i Morgon-Tidningen 15/9.

••



3.	Från	krigsutbrottet	till	landstigningen	vid	Inchon

109

i svenskt politiskt liv vid den här tiden inte mellan de borgerliga partierna och 
socialdemokratin utan mellan kommunisterna och de övriga.231 Det ledarstick 
som ”regeringsorganet”232 Morgon-Tidningen publicerade på valdagen illus-
trerar de starkt antikommunistiska stämningar som då rådde: 

Att rösta med kommunisterna är att rösta för freden, himlar Ny Dag. Det 
är precis tvärtom. Att rösta med kommunisterna är att stödja ett parti, som 
kryper för fredens och det demokratiska samarbetets främsta fiender sedan 
nazisternas rike bröt ihop. Att rösta med kommunisterna är dessutom att 
ge sin anslutning till våldsmetoder och förtyck, till uppgivande av indivi-
dens självständighet och rättigheter. Att slå ut kommunisterna, de främ-
mande ombuden, ur svensk politik är en moralisk renhållningstjänst.233

Detta och andra exempel på socialdemokratisk antikommunism hindrade inte 
borgerliga debattörer från att anklaga socialdemokratin för att inte hålla rå-
gången öppen mot kommunisterna. Dessa anklagelser hade som främsta mål-
tavla det socialdemokratiska partiets vänsterfalang, personer som Georg Bran-
ting och Zeth Höglund, vilka hade en relativt positiv syn på Sovjetunionen 
och var öppna för samarbete mellan sAP och skP. Vad Erlander och andra mot 
kommunisterna tydligt kritiska socialdemokrater anklagades för var att de to-
lererades dessa — med Herbert Tingstens terminologi ”halvkommunister” — 
inom partiet och inte öppet tog avstånd från dem.234 Inför kommunalvalet 
hösten 1950 bedrev framför allt Tingstens Dagens Nyheter, men även andra 
borgerliga opinionsbildare en intensiv kampanj mot Zeth Höglund, som då 
var socialdemokraternas ledare i Stockholms stadsfullmäktige och hade sam-
arbetat med kommunisterna i lokalpolitiken.235 Kampanjen kan sägas ha va-
rit framgångsrik såtillvida att Stockholmssossarna — trots att de erövrade fem 

231 Johansson 1995, s 232.
232 Morgon-Tidningen benämndes allmänt ”regeringsorganet” av sina motståndare i debatten. 

Till grund för detta låg Morgon-Tidningens karaktär av socialdemokratiskt huvudorgan 
med en, enligt motståndarna i debatten, stark tendens att alltid försvara regeringen: Barry 
Holmström, ”Realism, moralism och neutralitetspolitik: Östen Undén som anonym ledar-
skribent”, Statsvetenskaplig tidskrift 1981:2, s 77.

233 Morgon-Tidningen 17/9 1950.
234 Johansson 1995, s 242f.
235 Herbert Tingsten, Mitt liv. Tidningen 1946–1952, Stockholm 1963, s 214f.
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nya mandat i valet — förlorade makten i stadshuset till de borgerliga (skP för-
lorade tolv mandat, vilket säkerställde borgerlig majoritet).236

Kommunisternas tillbakagång var en av två saker som Erlander särskilt glad-
de sig åt när han i sin dagbok kommenterade valresultatet. Den andra var att 
folkpartiets frammarsch hade hejdats.237 Folkpartiet hade förblivit klart störs-
ta borgerliga parti, men gått något tillbaka jämfört med det för partiet extremt 
framgångsrika andrakammarvalet 1948. I sin eftervalsanalys ville Bertil Ohlin till 
stor del skylla folkpartiets relativa tillbakagång på regeringens och bondeförbun-
dets agitation kring frågan om militärt samarbete med Danmark och Norge.238 
I memoarerna är han också bitter på Erlander — som utgjorde socialdemokra-
ternas vallokomotiv och var den regeringsmedlem som i första hand framförde 
kritiken mot högerns och folkpartiets skandinaviska försvarssamarbetsplaner — 
som han menar orättmätigt och av valtaktiska skäl misstänkliggjorde folkpar-
tiets utrikespolitiska hållning. Det orättmätiga låg enligt folkpartiledaren däri 
att Erlander klumpade ihop folkpartiet med högern i frågan om militärt samar-
bete med de skandinaviska grannländerna. Statsministern valde således — en-
ligt Ohlin fullt medvetet och i akt och mening att tjäna röster i det kommande 
valet — att bortse från skillnaderna mellan högern och folkpartiet (högern före-
språkade, som Ohlin såg det, en mer långtgående skandinavisk försvarssamver-
kan än folkpartiet) och gav därmed en vrångbild av vad folkpartiet stod för.239

När Erlander i en dagboksanteckning gjord på valdagen såg tillbaka på val-
rörelsen ansåg han sig dock ha varit mycket återhållsam med att använda ut-
rikespolitiken mot högern och folkpartiet.240 Samma uppfattning gav han ut-
tryck för en dryg vecka senare i ett brev till Alva och Gunnar Myrdal. I brevet 
till makarna Myrdal säger sig Erlander ha haft på känn att en hårdare agita-
tion på det utrikespolitiska området kunde ha gett ett ännu bättre valresultat. 
Av omsorg om möjligheterna att i framtiden kunna bilda en samlingsregering 
hade han dock avstått från att ”klippa till så hårt som det valtaktiskt hade va-
rit klokt att göra”.241

236 Erlander 2001, s 140.
237 Ibid, s 136 (dagboksanteckning 18/9 1950). Se även: Idem 1974, s 91.
238 Protokoll fört vid sammanträde i folkpartiets riksdagsgrupp 11/10 1950, volym 2, Folkpar-

tiets riksdagsgrupps arkiv, RA.
239 Ohlin 1975, s 321f. Se även: Ruin 1986, s 291.
240 Erlander 2001, s 136 (dagboksanteckning 17/9 1950). Se även: Ruin 1986, s 291.
241 Brev från Erlander till Alva och Gunnar Myrdal, 28/9 1950, volym 12, serie 3:1, Tage Erlan-

ders arkiv, Arab.
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Även om Erlander alltså rent valtaktiskt inte hade ansett det oklokt att an-
gripa högern och folkpartiet för bristande neutralitetspolitisk renlärighet, vore 
det fel att framställa hans agerande som ”inrikes utrikespolitik”.242 Visserligen 
innehåller Erlanders dagbok följande anteckning från den 21 augusti: 

Långt samtal med Fast [Erik Fast, vid tillfället i fråga socialdemokratisk 
andrakammarledamot och medlem av den socialdemokratiska riksdags-
gruppens förtroenderåd] i dag, som tydligen var mycket bekymrad för vad 
nu utvecklingen kommer att medföra för vårt parti. Borgfreden i utrikes- 
och försvarspolitiken utnyttjas hänsynslöst av våra motståndare till att un-
dergräva vår ställning. Tydligen har det uppstått en betydande förvirring 
ute bland vårt eget folk. Jag måste göra en uppstramningsmanöver, i stil 
med den som jag hade i går i Ångermanland.243

Som väl åtminstone delvis framgår av den citerade dagboksanteckningen hade 
Erlander hållit valmöten i Ångermanland244 och därvid angripit högerns och 
folkpartiets utrikespolitiska hållning, närmare bestämt deras idéer om mili-
tärt samarbete med Danmark och Norge. Efter samtalet med Fast besökte Er-
lander den socialdemokratiska partiexpeditionen och diskuterade valpropa-
gandans inriktning med Sven Aspling (sAP:s partisekreterare), Kaj Björk (sAP:
s internationelle sekreterare) och Karl Mäler (anställd på sAP:s informations-
avdelning). Enligt vad Erlander skrev i dagboken var de överens med honom 
om ”nödvändigheten att slå på utrikespolitiken på det sätt som skett i mina 
Ångermanlandsföredrag”.245 Kritik mot högerns och folkpartiets skandinavis-
ka försvarssamarbetsplaner blev också under resten av valrörelsen ett vanligt 
förekommande tema i Erlanders valtal.246

242 Uttrycket ”inrikes utrikespolitik” myntades av Gösta Bohman som ett led i hans kritik av 
Olof Palmes Vietnampolitik, var pejorativt och avsåg ett utrikespolitiskt agerande vars hu-
vudsyfte var inrikespolitiskt: Gösta Bohman, Inrikes utrikespolitik. Det handlar om Viet-
nam, Stockholm 1970.

243 Erlander 2001, s 125 (dagboksanteckning 21/8 1950).
244 Tal av Erlander i Nora, Kramfors, Bredbyn och Gideåbruk 19–20/8 1950 refererade i Nya 

Norrland 21/8 1950.
245 Erlander 2001, s 125f (dagboksanteckning 22/8 1950).
246 Se not 221.
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Erlanders dagboksanteckning från samtalet med Fast kan onekligen tol-
kas som att det i första hand var inrikespolitiska skäl — omsorg om den egna 
maktställningen — som låg bakom regeringens valrörelsekritik mot högerns 
och folkpartiets utrikespolitik. Genom att framställa högerns och folkpartiets 
skandinaviska försvarssamarbetsplaner som ett hot mot landets säkerhet, det 
vill säga som något som riskerade att omintetgöra Sveriges möjligheter att 
kunna förbli utanför ett eventuellt tredje världskrig, kunde regeringen hoppas 
uppnå att mittenväljarna, det vill säga de väljare som kunde tänka sig att rösta 
både borgerligt och socialdemokratiskt skulle bli mer benägna att göra det se-
nare. För regeringen fanns även en annan möjlig vinst med att gå till angrepp 
mot högern och folkpartiet på denna punkt: att socialdemokraterna skulle få 
det lättare i kampen med kommunisterna om de såsom neutralitetsanhänga-
re betraktade vänsterväljarna, detta genom att det intryck som det klara ställ-
ningstagandet för Fn-sidan i Koreakriget hade kunnat ge, nämligen att reger-
ingen höll på att överge alliansfriheten, skulle motverkas.

Men utan tvivel ansåg sig regeringen även ha starka utrikespolitiska skäl att 
markera mot högerns och folkpartiets avvikelser från neutralitetslinjen. Erlan-
ders dagbok vittnar om en genuin krigsrädsla247 och, som redan nämnts, en be-
tydande olust inför det egna klara ställningstagandet för Fn-sidan i Koreakriget. 

247 Erlander 2001, s 113f, 116, 121, 124 (dagboksanteckningar 27/6, 28/6, 4/7, 24/7, 17/8 1950).

Tage Erlander var Sveriges statsminister 
1946–1969. Han var djupt oroad över Kor-
eakriget och det inte bara för att världskrigs-
risken ökade utan också av inrikespolitiska 
skäl. Bildkälla: Wikipedia.
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Det finns ingen anledning att inte räkna med ett starkt samband däremellan, 
det vill säga att en viktig faktor bakom olusten över det egna ställningstagandet 
var att detta befarades försvaga Sovjetunionens tilltro till neutralitetspolitiken 
och därmed öka risken för att Sverige, för den händelse att Koreakriget skul-
le eskalerade till ett storkrig mellan öst och väst, inte skulle kunna hålla sig ut-
anför. I det sammanhanget blev det viktigt för regeringen att signalera att neu-
tralitetspolitiken låg fast, vilket bland annat kunde ske genom att markera mot 
folkpartiets och högerns idéer om militärt samarbete med de Atlantpaktsan-
slutna grannländerna. Högerns och folkpartiets reaktioner på Koreakriget, vil-
ka skall framgå härnäst, gjorde att regeringen uppfattade det som än mer ange-
läget att markera utrikespolitiskt avstånd till dessa partier.

Som nämnts fördömde regeringen det nordkoreanska angreppet, men und-
vek att utpeka Sovjetunionen som anstiftare. Regeringen undvek således att be-
skriva Koreakriget som en del av den globala maktkampen mellan öst och väst. 
Istället beskrev regeringen Koreakriget som en konflikt mellan Fn och Nord-
korea (det ovan återgivna yttrandet i ett av Erlanders valtal hösten 1950 — ”vi 
[känner] glädje över att ett försök gjorts av de samlade demokratierna att de-
monstrera att angrepp icke lönar sig” — kan i och för sig sägas utgöra en av-
vikelse från denna regel). Med detta uttryckssätt försökte regeringen av allt att 
döma uppnå två saker. För det första att stärka den sovjetiska tilltron till den 
svenska neutralitetspolitiken. Det gällde, som Erlander skrev i sin dagbok någ-
ra månader senare, ”… att försöka klarlägga för ryssarna att de icke har någon 
anledning att tro oss bli deras fiender — om vi får vara i fred för dem”.248

För det andra att motverka att den svenska opinionen skulle påverkas till, 
som Erlander uttrycker det i sina memoarer, ”ett ställningstagande i det kalla 
kriget”, det vill säga börja betrakta Sovjetunionen som så hotfull att alliansfri-
heten inte längre kändes som det bästa valet för landets säkerhet. Som Erlan-
der också skriver i sina memoarer var det ”angeläget att ge konflikten en kor-
rekt tolkning”, detta för att undvika att ”hela det kalla krigets atmosfär och fi-
losofi skulle sätta sin prägel på vår säkerhetspolitik”.249

Bondeförbundsledaren Gunnar Hedlund var i likhet med regeringens leda-
möter återhållsam med att utpeka Sovjetunionen som anstiftare till det nord-
koreanska angreppet, medan höger- och folkpartiledarna var mer frispråkiga. 

248 Ibid, s 224 (dagboksanteckning 4/2 1951).
249 Idem 1974, s 131f.
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I ett tal i Brokind den 2 juli, alltså någon vecka efter krigsutbrottet hävdade 
Hjalmarson att det som hänt Sydkorea lika gärna kunde ha hänt Sverige, ty i 
”den kommunistiska strategin för världserövring går säkerligen en potentiell 
frontlinje också genom Sverige”.250 I ett senare tal, hållet i Åmål och Bengtsfors 
den 17 augusti, förklarade högerledaren att Koreakriget visade ”att Sovjetunio-
nen var beredd att gripa till vapen för att undertrycka de fria länderna”.251

Ohlin uttryckte sig något försiktigare än Hjalmarson, men även han fram-
ställde det nordkoreanska angreppet som en del av en global och koordine-
rad, kommunistisk expansionsrörelse. När folkpartiledaren i ett tal i Båstad 
den 9 juli för första gången offentligt kommenterade Koreakriget förklarade 
han bland annat att det ur fredens synpunkt var oerhört betydelsefullt att ”det 
kommunistiska angreppet” slogs tillbaka, ”ty framgång för denna aggression 
skulle kunna fresta till nya liknande försök annorstädes”.252 I ett senare tal, hål-
let i Röstånga den 30 juli, yttrade han bland annat följande: 

Efter Koreakrigets utbrott gäller den aktuella motsättningen inte ett öst-
europeiskt kommunistblock mot atlantblocket med Sydamerika, Indien, 
Pakistan, Schweiz och Sverige m.fl. som utanförstående. Nu står ett kom-
munistblock mot ett ’Fn-block’, som omfattar resten av världen. Så länge 
detta tillstånd varar betyder det uppenbarligen en väsentlig ändring i den 
svenska utrikespolitikens förutsättningar. Det är möjligt att frågan om al-
liansfrihet eller atlantpaktsanslutning därmed kommer att förlora en stor 
del av sin betydelse. Sveriges medlemskap i Fn och positiva inställning till 
dess verksamhet till förhindrande av krig och aggression är självklara.253

Av både in- och utrikespolitiska skäl ogillade regeringen högerns och folkpar-
tiets reaktioner på Koreakriget, vilka, som Olof Ruin har skrivit, man ansåg gick 
”alltför långt i solidaritetsuttalanden med den aktion som leddes av UsA och allt-
för långt i fördömanden av kommunistsidan”.254 Uppfattningen var att högern 
och folkpartiet försökte underblåsa och rida på de starka antikommunistiska 

250 Holmström 1972, s 39.
251 Referat tal av riksdagsman Jarl Hjalmarson i Åmål och Bengtsfors, 17/8 1950, volym 1, Jarl 

Hjalmarsons arkiv, Högerpartiets/Moderata samlingspartiets deposition, RA.
252 Ohlins tal i Båstad 9/7 1950 finns refererat i Stockholms-Tidningen 10/7 1950.
253 Ohlins tal i Röstånga 30/7 1950 finns refererat i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

31/7 1950.
254 Ruin 1986, s 290. 
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stämningar som uppkom till följd av Koreakriget, något som från regeringens 
sida befarades kunna ge högern och folkpartiet ökat opinionsstöd. Av allt att 
döma är det i ett sådant sammanhang man får förstå den uppfattning, det vill 
säga att motståndarna utnyttjade borgfreden i försvars- och utrikespolitiken till 
att undergräva regeringens ställning, som kom till uttryck vid samtalet mellan 
Erlander och Fast. I kombination med oron för att neutralitetspolitiken skulle 
komprometteras i omvärldens ögon skapade detta, vilket Erlanders dagbok ger 
riklig vittnesbörd om, en stark irritation gentemot högerns och folkpartiets ut-
rikespolitiska hållning. Det spända internationella läget aktualiserade tanken 
på en samlingsregering mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna. 
Misstro mot högerns och folkpartiets uppslutning kring neutralitetspolitiken 
och därav betingad skepsis inför möjligheten att få en samlingsregering att fung-
era är dock ett återkommande tema i Erlanders dagbok. Exempelvis skrev han 
den 24 juli att Hjalmarson och Ohlin pratar ”så mycket skit att man inte kan ta 
in dessa i regeringen utan att ge intrycket att kursen [det vill säga inriktningen 
mot neutralitet i ett eventuellt krig mellan öst och väst] är ändrad”.255

Att regeringen ogillade högerns och folkpartiets reaktioner på Koreakriget 
framgår också av Erlanders memoarer. Där återges de flesta av de ovan citera-
de uttalandena av folkparti- och högerledarna. Särskilt stort utrymme ägnas 
åt Ohlins Röstångatal. Erlander säger sig ha blivit ganska häpen när han läste 
referatet av talet och fortsätter: ”Vad menade Ohlin? Observerade han inte att 
han var inne i ett för Sverige äventyrligt blocktänkande? Och märkte han inte 
hur väl hans argumentering stämde med den beskrivning kommunisterna i 
sin propaganda använde för att leda i bevis att Sverige inte var alliansfritt?”256

Den ovan återgivna delen av Röstångatalet kunde tolkas som att Fn-majo-
riteten hade bildat en antikommunistisk allians och att Sverige var på glid från 
alliansfriheten, det vill säga kanske skulle vara beredd att stödja Fn-majorite-
ten även om Koreakriget utvidgades till en stormaktskonflikt. Men Röstång-
atalet var bitvis svårtolkat och knappast entydigt. Som Ohlin påpekar när 
han i sina memoarer bemöter Erlanders kritik innehöll det också en passage 

255 Erlander 2001, s 121 (dagboksanteckning 24/7 1950). Den beskrivna anteckningen finns 
också återgiven i Erlanders memoarer dock med utelämnande av uttrycket ”skit”: Idem 
1974, s 133. För andra yttranden på samma tema se: Idem 2001, s 114, 125, 126 (dagboksan-
teckningar 28/6, 21/8, 25/8 1950). 

256 Idem 1974, s 131, 134f. 



Sverige	och	Koreakriget

116

där svensk anslutning till Atlantpakten förklarades sakna all aktualitet. Ohlin 
undrar också hur det kom sig att Erlander, om han nu hade den uppfattning-
en om Röstångatalet, helt avstod från att använda detta i sin valrörelsekam-
panj mot högerns och folkpartiets utrikespolitik.257 Bortsett från ett kortfattat 
och föga upplysande yttrande av Undén var det ingen regeringsmedlem som 
kommenterade Röstångatalet.258

Sammantaget framförde regeringen varken före eller under valrörelsen hös-
ten 1950 någon egentlig kritik mot högerns och folkpartiets reaktioner på Kor-
eakriget. Det förhållandet kan sannolikt förklaras på följande vis. Regeringen 
hade ju själv tydligt både fördömt det nordkoreanska angreppet och välkom-
nat den UsA-ledda motaktionen. Den enda egentliga skillnaden mellan reger-
ingen och högern/folkpartiet vad gäller retoriken kring Koreakriget hade varit 
att de senare, framför allt högerledaren Hjalmarson, gått längre med att sätta 
in Koreakriget i ett öst-väst-perspektiv där huvudansvaret för konflikten lades 
på Sovjetunionen. Som framgått var högern och folkpartiet långt ifrån ensam-
ma om att beskriva innebörden av och ansvaret för konflikten på detta sätt. 
Som redan nämnts hade inte bara den borgerliga pressen utan även det sto-
ra flertalet socialdemokratiska tidningar inte nöjt sig med att utpeka Nordko-
rea som angripare utan genast utvidgat angriparbegreppet till att främst gäl-
la Sovjetunionen eller mer obestämt ”kommunisterna”. Sannolikt delade även 
regeringen detta synsätt. Att i sak bestrida det sovjetiska huvudansvaret för 
konflikten eller kräva självcensur måste hur som helst ha betraktats som högst 
inopportunt. Om regeringen hade gjort något sådant hade den gått emot en 
uppfattning som sannolikt var vitt spridd i folkopinionen259 och öppnat sig för 
anklagelser om Sovjetvänlighet och appeasementpolitik.

257 Ohlin 1975, s 325f. 
258 I sitt tal i Linköping och Åtvidaberg 20/8 1950 sade sig Undén inte kunna godta ”Ohlins 

åsikt att frågeställningen alliansfrihet eller allians hade förlorat i betydelse genom Koreakri-
get”. I anslutning till detta sade han sig kunna förstå att folkpartiet med tanke på dess väst-
alliansförespråkande press, som enligt Undén utgjorde en belastning för folkpartiet i val-
tider, ville ha bort den nämnda frågeställningen ur debatten. Därefter övergick han till att 
hävda att västalliansförespråkarna i pressen borde mildra sin propaganda för att inte fram-
kalla missförstånd om den i demokratisk ordning beslutade utrikespolitiska kursen. Talet 
finns refererat i Morgon-Tidningen 21/8 1950. 

259 Några samtida galluppundersökningar i denna fråga har inte kommit till min kännedom. 
Jag kan därför inte säga något helt säkert om vad folkopinionen egentligen tyckte. Men 
pressopinionen var ju ganska entydig på denna punkt och jag antar att folkopinionen inte 
var så mycket annorlunda. 
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4. Övergången av 38:e  
breddgraden och antagandet 
av Achesonplanen 

Beslutet att överskrida 38:e breddgraden

Sedan de nordkoreanska styrkorna under senare delen av september 1950 hade 
drivits ut ur Sydkorea blev frågan om Fn-styrkorna skulle göra halt vid 38:e 
breddgraden eller fortsätta in i Nordkorea. Inom det amerikanska utrikesmi-
nisteriet, State Department, hade man redan under den andra krigsveckan, det 
vill säga i början av juli, börjat diskutera möjligheten att utnyttja det nordko-
reanska anfallet till att ena den koreanska halvön under en icke-kommunistisk 
regim. För en sådan linje talade att hotet mot Sydkorea skulle kvarstå om den 
nordkoreanska regimen tilläts sitta i orubbat bo. Att det nordkoreanska an-
greppet inte skulle bli ostraffat ansågs också viktigt för kalla kriget i stort. Kor-
ea var den första plats där man hade möjlighet att låta kampen mot kommu-
nismen övergå från defensiv till offensiv. Om Nordkorea kunde befrias skulle 
det göra stort intryck på världen och motverka den efter de kinesiska kom-
munisternas seger utbredda känslan att kommunismens frammarsch i Asien 
var ohejdbar. Starka förespråkare för att man inte skulle nöja sig med att driva 
ut de nordkoreanska styrkorna ur Sydkorea utan även gå steget vidare och ta 
kontrollen över Nordkorea var vice utrikesminister Dean Rusk och chefen för 
State Departments avdelning för nordostasiatiska frågor John Allison. Andra 
delar av State Department, framför allt den politiska planeringsavdelningen 
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under ledning av Paul Nitze, var mer tveksamma och framhöll risken för att ett 
sådant agerande skulle utlösa en sovjetisk och/eller kinesisk intervention.260 

Den 17 juli fick UsA:s nationella säkerhetsråd (National Security Council, 
nsC) i uppdrag av president Truman att överväga hur man skulle agera när 38:
e breddgraden hade nåtts. Dessa överväganden presenterades i ett policydoku-
ment, det så kallade nsC 81. nsC 81 rekommenderade att Fn-koalitionen skul-
le igångsätta en offensiv in i Nordkorea sedan de nordkoreanska styrkorna hade 
drivits ut ur Sydkorea, förutsatt att varken Sovjetunionen eller Kina vid tid-
punkten för offensivens igångsättande hade sänt eller tillkännagivit sin avsikt att 
sända stora styrkor till Nordkoreas hjälp. Den 11 september godkände Truman 
nsC 81. På basis av nsC 81 utarbetade sedan den amerikanska militärledningen, 
det förenade stabsutskottet (Joint Chiefs of Staff), en instruktion till MacAr-
thur, i vilken dennes uppgift sades vara att tillintetgöra de nordkoreanska styr-
korna. I detta syfte bemyndigades MacArthur att företa markoperationer norr 
om 38:e breddgraden (sedan tidigare hade han ju rätt att använda flyg och flott-
styrkor norr om denna linje), dock med samma förbehåll som i nsC 81, det vill 
säga att varken Sovjetunionen eller Kina vid tidpunkten för markoperationer-
nas utsträckande till området norr om 38:e breddgraden skulle ha sänt eller till-
kännagivit sin avsikt att sända några stora styrkor till Nordkoreas hjälp. Vida-
re fick i det nordkoreanska gränsområdet mot Manchuriet och Sovjetunionen 
vid markoperationer endast koreanska trupper användas. Därtill fick under inga 
omständigheter mål på sovjetiskt eller kinesiskt territorium angripas. För den 
händelse att det när Fn-styrkorna redan hade kommit in i Nordkorea trots allt 
skulle ske en sovjetisk och/eller kinesisk intervention skulle MacArthur enligt 
instruktionen fortsätta striden så länge det fanns utsikter till ett framgångsrikt 
motstånd. Förbudet mot att angripa mål på kinesiskt eller sovjetiskt territorium 
skulle dock kvarstå om inte annat meddelades. Sedan instruktionen hade gran-
skats och godkänts av presidenten, utrikesminister Acheson och försvarsminis-
ter George C. Marshall översändes den till MacArthur den 27 september.261

Säkerhetsrådsresolutionen av den 27 juni, på vilken ju motaktionen mot 
det nordkoreanska angreppet baserades, talade om att ”avvisa det väpnade 

260 Leffler 1992, s 374ff. Lowe 1997, s 209f. 
261 Stueck 1995, s 61ff. Idem 2002, s 88f. Truman 1956, s 323f. 
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angreppet och återställa internationell fred och säkerhet i området”.262 Det-
ta kunde tolkas som att Fn-koalitionen fått i uppdrag inte bara att driva ut de 
nordkoreanska styrkorna ur Sydkorea utan även att omintetgöra grundorsaken 
till hotet mot fred och säkerhet i området: splittringen mellan Nord- och Syd-
korea. Med denna tolkning var en övergång av 38:e breddgraden redan sank-
tionerad av Fn och inte i behov av något nytt Fn-beslut. Bland de ledande på 
amerikansk sida var det många som anslöt sig till denna tolkning, men den 
amerikanska regeringen kom ändå fram till att det av hänsyn till behovet av in-
ternationell legitimitet var nödvändigt att erhålla ett nytt Fn-beslut innan mar-
koperationerna kunde utsträckas till området norr om 38:e breddgraden.263

Den 7 oktober togs ett sådant nytt Fn-beslut. Då antog generalförsamling-
en ett resolutionsförslag, det så kallade åttamaktsförslaget, vilket bland annat 
rekommenderade följande två saker: dels ”att alla erforderliga steg skulle ta-
gas för att säkra stabila förhållanden i hela Korea”, dels ”att alla nödiga åtgär-
der skulle vidtagas, däri inbegripet val, förrättade under Förenta Nationernas 
överinseende, för att upprätta en enhetlig, oberoende och demokratisk reger-
ing i den självständiga staten Korea”.264

De åtta stater265 som gemensamt lagt fram åttamaktsförslaget var alla mer 
eller mindre nära allierade med UsA som bakom kulisserna hade utformat tex-
ten till förslaget. Under Fn-behandlingen hade åttamaktsförslaget först remit-
terats till politiska utskottet och där blivit häftigt angripet från sovjetisk sida. 
Sovjetunionen, som naturligtvis förstod att åttamaktsförslagets syfte var att 
sanktionera Koreas enande med militära medel och på icke-kommunistiska 
villkor, hade tillsammans med Polen, Tjeckoslovakien, Ukraina och Vitryss-
land framlagt ett motförslag, det så kallade femmaktsförslaget, vilket bland an-
nat föreslog att båda sidor omedelbart skulle upphöra med fientligheterna, alla 
utländska trupper dras tillbaka från Korea och koreanerna själva få sköta åter-
föreningsprocessen. Även Indien hade under utskottsbehandlingen riktat kri-

262 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 84. 

263 Stueck 1995, s 91. 
264 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-

stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 32f. 
265 Dessa var: Australien, Brasilien, Cuba, Filippinerna, Nederländerna, Norge, Pakistan och 

Storbritannien. 



Sverige	och	Koreakriget

120

tik mot åttamaktsförslaget. När utskottet debatterade åttamaktsförslaget fram-
förde den indiske delegaten att Indien motsatte sig att Fn skulle försöka ena 
Korea med militära medel och menade att ett sådant förfarande riskerade att 
skada Fn:s anseende och öka spänningen i området. Men detta betydde inte att 
Indien var anhägare av den i femmaktsförslaget framförda åsikten att Fn-styr-
korna borde lämna Korea. Som den indiske delegaten också framförde skulle 
ett tillbakdragande av Fn-styrkorna innebära att sydkoreanerna utlämnades åt 
nordkoreanernas godtycke.. Indien förordade istället att Fn-styrkorna åtmins-
tone tillsvidare skulle avstå från att rycka in i Nordkorea samt att Fn skulle till-
sätta ett underutskott med uppgift att försöka jämka samman de båda sidornas 
ståndpunkter (ett förslag av den innebörden framlades av den indiske delega-
ten). När politiska utskottet den 4 oktober gick till votering antogs åttamakts-
förslaget, medan femmaktsförslaget och det indiska förslaget förkastades. Det 
sistnämnda blev dock nedröstat med ganska snäv marginal (32 röster emot, 24 
för och 3 nedlagda). Vid den slutliga omröstningen i generalförsamlingen tre 
dagar senare blev femmaktsförslaget återigen förkastat, medan åttamaktsför-
slaget antogs med 47 röster mot 5 (östblocket) och 7 (Egypten, Indien, Jemen, 
Jugoslavien, Libanon, Saudi-Arabien och Syrien) nedlagda.266 

Enligt Fn-stadgan skall generalförsamlingens beslut i ”viktiga frågor”, var-
med bland annat avses förslag rörande vidmakthållande av internationell fred 
och säkerhet, fattas med bifall av minst två tredjedelar av antalet närvarande 
och röstande medlemmar.267 Även om åttamaktsförslaget alltså uppnådde fö-
reskriven kvalificerad majoritet i generalförsamlingen visar det relativt starka 
stödet för det indiska kompromissförslaget under utskottsbehandlingen (till 
skillnad från femmaktsförslaget återintroducerades inte det indiska förslaget i 
generalförsamlingen) att det bland de stater som röstade för åttamaktsförsla-
get fanns många som tvekade inför den handlingslinje, det vill säga att Fn-ko-
alitionen skulle försöka ena den koreanska halvön med vapenmakt, som detta 
gav klartecken till. Vidare hade ett antal alliansfria stater med Indien i spet-
sen, som dittills stött Fn:s Koreaaktion, börjat markera avstånd till den väst-
dominerade Fn-alliansen.268

266 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 32ff. 

267 Denna bestämmelse finns i Fn-stadgans paragraf 18:2. 
268 Stueck 1995, s 94f. 
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Det kinesiska beslutet att intervenera

Den första oktober överskred sydkoreanska arméenheter 38:e breddgraden 
och började avancera norrut in i Nordkorea. MacArthur väntade emellertid in 
klartecken från Fn (åttamaktsförslagets antagande) innan han den 7 oktober 
lät även icke-koreanska arméstyrkor börja avancera in i Nordkorea. I anslut-
ning till detta riktade han en offentlig uppmaning till de nordkoreanska styr-
korna att lägga ned vapnen och samarbeta med Fn-styrkorna. Från Pyongyang 
kom ett trotsigt svar som bland annat förklarade att det koreanska folket inte 
stod ensamt i sin kamp utan hade Sovjetunionens och Kinas fulla stöd.269

Kim Il Sung hade veckan dessförinnan, det vill säga vid månadsskiftet sep-
tember-oktober, kontaktat Moskva och Peking, förklarat att de nordkoreanska 
styrkorna omöjligt skulle kunna stå emot en invasion av Fn-styrkorna och väd-
jat om hjälp. Från Moskva utlovades genast ökade vapenleveranser och annat 
materiellt bistånd. Men samtidigt upprepade Stalin det budskap han hade gett 
nordkoreanerna inför deras anfall på Sydkorea, nämligen att Sovjetunionen 
inte var redo för ett tredje världskrig och därför inte kunde sända några väpna-
de styrkor. Eventuella väpnade styrkor måste därför, lät Stalin meddela Peking 
och Pyongyang, komma från Kina och borde ges benämningen ”frivilliga”.

I samband med att Kim Il Sung besökte Peking i maj 1950, som framgått 
ovan för att få kinesiskt klartecken till anfallet på Sydkorea, hade Mao framfört, 
att om UsA intervenerade och de nordkoreanska styrkorna hamnade i svårig-
heter, kinesiska styrkor skulle kunna komma till deras hjälp. Kinesiska militä-
ra befälhavare hade också kort efter krigsutbrottet fått order om att flytta stora 
styrkor till gränsområdet mot Nordkorea, styrkor som där skulle hållas beredda 
att snabbt kunna sättas in på nordkoreansk sida i Koreakriget. Men när frågan 
om en kinesisk intervention kom upp på allvar vid månadsskiftet september-
oktober visade sig många i den kinesiska ledningen vara tveksamma. De fram-
höll de kinesiska styrkornas låga utrustningsnivå och menade att det var osä-
kert om de kunde stå emot Fn-styrkorna. De varnade också för att Kina kunde 
hamna i öppet krig med UsA och framhöll att ett sådant krig skulle riskera att 
omintetgöra de kinesiska återuppbyggnadsplanerna. 

269 Ibid, s 94, 106.
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Mao var emellertid för en intervention och det av flera skäl. För det första 
var han både kommunist och nationalist. Han hade en mycket hög uppfatt-
ning om sitt lands historiska betydelse och såg det som en huvuduppgift att 
dels återge det dess ställning som Östasiens ledande makt, dels långsiktigt göra 
det till en världsmakt. I det sammanhanget var han angelägen om att återstäl-
la Kinas traditionella inflytande över Korea och andra grannländer. Han var 
också lockad av tanken på att Kina skulle spela en ledande roll i spridandet av 
världsrevolutionen och ansåg att Kina hade en skuld till de koreanska kom-
munisterna, eftersom så många av dessa hade slagits på kommunisternas sida 
i det kinesiska inbördeskriget. 

För det andra ansåg han det vara en illusion att tro att Kina i längden skulle 
kunna undkomma en konfrontation med UsA genom att föra en passiv utrikes-
politik och inrikta sig på inre återuppbyggnad. Mao förde här ett resonemang 
som — fast omvänt — var väldigt likt de amerikanska ledarnas. Han menade 
att en framgång för UsA i Koreakriget skulle öka UsA:s och övriga kapitaliststaters 
aggressivitet och styrka och ställa Kina inför förnyade och än allvarligare hot.

För det tredje hade Mao genom inbördeskriget och kriget mot japanerna 
lång erfarenhet av kamp mot en materiellt överlägsen motståndare. Dessa er-
farenheter hade övertygat honom om de icke-materiella faktorernas betydelse 
för krigföringen: att det genom klok taktik och överlägsen idealitet var möjligt 
att besegra en materiellt starkare motståndare. Han visste att de kinesiska och 
nordkoreanska styrkorna skulle vara numerärt överlägsna Fn-styrkorna som 
han antog hade svag motivation och bristande taktisk skicklighet. Han hyste 
därför gott hopp om att det skulle vara möjligt att stå emot Fn-styrkorna trots 
deras tekniska överlägsenhet och större eldkraft. Vad gäller atomvapnet hade 
Mao när han i augusti 1946 för första gången offentligt kommenterade dess 
existens gjort sitt bekanta och därefter många gånger upprepade yttrande att 
atombomben var en ”papperstiger”. Med detta ville Mao uttrycka att atom-
vapnet inte var så slagkraftigt som många trodde. Yttrandet var naturligtvis till 
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en del munväder avsett att ingjuta mod i de egna anhängarna. Men Mao hade 
otvivelaktigt uppfattningen att atomvapnet inte hade förändrat krigföringens 
villkor på något avgörande sätt och inte skulle kunna vinna några krig på egen 
hand. Den inställningen höll han fortfarande fast vid när det kinesiska ledar-
skapet diskuterade huruvida Kina skulle intervenera i Koreakriget. Han fram-
höll i det sammanhanget också det faktum att Sovjetunionen hade brutit det 
amerikanska kärnvapenmonopolet och menade att detta gjorde det osanno-
likt att UsA skulle tillgripa kärnvapen i Koreakriget. 

För det fjärde och slutligen ansåg Mao att ett krigsdeltagande kunde vara 
värdefullt av inrikespolitiska skäl. Kampen mot en yttre fiende skulle svetsa sam-
man folket och göra det lättare att ta i med hårdhandskarna mot kvarvarande 
opposition.

Efter intensiva diskussioner inom det kinesiska ledarskapet under första och 
andra veckan av oktober lyckades Mao få gehör för sin linje. Den 13 oktober 
tog den kinesiska politbyrån det definitiva beslutet att Kina skulle intervenera i 
Koreakriget och den 19 samma månad började kinesiska arméer korsa gränsen 
till Nordkorea. Till det kinesiska beslutet att intervenera bidrog också Sovjetu-

nionens agerande. Sovjetledningen hade gjort klart att den gärna såg en kine-
sisk intervention och dessutom utlovat sovjetiskt stöd, framför allt genom om-

Mao Zedong genomdrev att Kina skulle interve-
nera i Koreakriget mot många av sina regerings-
kollegors vilja. Bildkälla: Wikimedia Commons.
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fattande vapenleveranser, men även genom att sovjetiska luftvärnsbesättningar 
och stridspiloter i hemlighet skulle tjänstgöra i de kinesiska styrkorna.270

De kinesiska varningarna och den  
amerikanska regeringens beslut att ignorera dessa

Den amerikanska regeringen var genom egna och allierade makters underrät-
telseorgan inte okunnig om att kineserna sedan början av juli hade vidtagit 
truppförflyttningar och andra åtgärder i syfte att möjliggöra en intervention 
i Koreakriget. Vidare hade den kinesiska regeringen alltsedan slutet av augus-
ti offentligt och via diplomatiska kanaler framfört flera varningar av innebör-
den att Kina inte skulle stillatigande åse ett framträngande av utländska trup-
per norr om 38:e breddgraden. Den mest explicita av dessa varningar kom den 
2 oktober då Indiens Pekingambassadör Kavalam Madhava Panikkar kallades 
till det kinesiska utrikesministeriet och där av utrikesminister Zhou Enlai fick 
höra att Kina skulle intervenera i Koreakriget om amerikanska trupper över-
skred 38:e breddgraden. Däremot skulle det inte bli någon kinesisk interven-
tion om enbart sydkoreanska trupper trängde in i Nordkorea, blev Panikkar 
också meddelad av Zhou Enlai.271

Via indiska Ud i New Delhi fick State Department i Washington snabbt 
veta vad som timat vid samtalet mellan Panikkar och Zhou Enlai. Tillsamman 
med övriga underrättelser som tydde på att kineserna tänkte intervenera i kri-
get väckte dessa uppgifter oro på amerikansk sida, men föranledde inte någon 
ändring av planerna på att låta Fn-styrkornas motoffensiv fortsätta in i Nord-
korea. Visserligen utsändes den 9 oktober en komplettering av den ovan be-
skrivna instruktionen till MacArthur. Men denna komplettering, som hade 
utarbetats av den amerikanska militärledningen och godkänts av presiden-
ten och försvarsministern, ändrade knappast någonting i sak. Den sade näm-

270 Ovanstående om bakgrunden till det kinesiska beslutet att intervenera i Koreakriget bygger 
på: Chen Jian 1994, s 125ff. Goncharov et al. 1993, s 159ff. Shu Guang Zhang 1995, s 55ff. Idem, 
“Between ‘Paper’ and ‘Real Tigers’: Mao’s View of Nuclear Weapons”, i John Lewis Gaddis 
& Philip H Gordon & Ernest R May & Jonathan Rosenberg (eds), Cold War Statesmen Con-
front the Bomb: Nuclear Diplomacy since 1945, New York 1999, s 195f. Stueck 2002, s 102ff. 

271 Stueck 1995, s 64f, 90f, 93f, 105.
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ligen att MacArthur i händelse av en kinesisk intervention ägde rätt att fort-
sätta operationerna så länge som det enligt hans bedömning fanns utsikter till 
framgång. Därtill upprepade den att mål på kinesiskt territorium inte fick an-
gripas utan särskilt bemyndigande från Washington.272

Som redan nämnts hade MacArthur den 7 oktober låtit Fn-styrkorna över-
skrida 38:e breddgraden och börja avancera in i Nordkorea. De nordkorean-
ska styrkorna gjorde till en början hårt motstånd, men upphörde med detta 
efter en vecka och började skyndsamt retirera norrut. Fn-styrkorna upptog ge-
nast förföljandet, kunde utan större motstånd inta Pyongyang den 19 oktober 
och närmade sig sedan i rask takt de provinser — det vill säga gränsprovinser-
na mot Manchuriet och Sovjetunionen — i vilka enligt den amerikanska mi-
litärledningens instruktion till MacArthur icke-koreanska marktrupper inte 
fick användas. MacArthur valde emellertid att tämligen omgående bortse från 
dessa restriktioner. Den 24 oktober utfärdade han en order av innebörden att 
även icke-koreanska arméförband skulle få delta fullt ut i framryckningen mot 
den nordkoreanska nordgränsen. På den amerikanska militärledningens erin-
ran att detta stred mot givna direktiv svarade MacArthur att hans agerande var 
nödvändigt av militära skäl (enligt honom kunde sydkoreanerna inte slutföra 
jobbet på egen hand) och hade godkänts vid det möte som han nyligen (15 ok-
tober) haft med Truman på Wake Island i Stilla havet. Huruvida Truman verk-
ligen hade gett ett sådant godkännande är oklart, men hur som helst gjorde 
varken den amerikanska militärledningen eller presidenten något för att för-
må MacArthur att ändra sitt agerande.273

Under sista veckan av oktober nådde framskjutna enheter ur Fn-styrkorna 
fram till Yalufloden, gränsen mellan Nordkorea och Kina. Samtidigt började 
Fn-styrkorna få stridskontakt med kinesiska trupper. Fn-styrkorna, vars för-
bindelselinjer efter den snabba framryckningen var farligt utdragna, fick ge-
nast svårigheter när kineserna tillsammans med kvarvarande nordkoreanska 
styrkor vid månadsskiftet oktober-november började genomföra massanfall. 
Efter tio dagars hårda strider, varunder Fn-styrkorna lidit flera lokala nederlag 
och blivit ordentligt tillbakatryckta, upphörde kineserna och nordkoreaner-
na plötsligt att anfalla. Efter några veckors stiltje längs frontlinjen igångsatte 

272 Kompletteringen av instruktionen till MacArthur finns återgiven i: Truman 1956, s 325f.
273 Chace 1998, s 302. Hastings 1987, s 122ff. 
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MacArthur den 24 november en ny offensiv norrut, den så kallade ”hem-till-
jul-offensiven”, med den uttalade målsättningen att göra slut på kriget. Någ-
ra dagar senare inleddes emellertid den massiva kinesiska (och nordkoreanska) 
motattack som inom en månad hade drivit ut Fn-styrkorna ur Nordkorea.274

I ett efterhandperspektiv framstår det som ganska säkert att det inte skulle 
ha blivit någon kinesisk intervention om Fn-styrkorna hade gjort halt vid 38:
e breddgraden. Krigsutgången skulle då av allt att döma ha blivit vad den fak-
tiskt blev, det vill säga en återgång till förhållandena före krigsutbrottet, men 
till ett väsentligt lägre pris.

Med facit i hand har bland Acheson275 hävdat att det visst var rätt att låta 
Fn-styrkorna rycka in i Nordkorea, men att de inte borde ha fått tränga så 
långt norrut som de gjorde utan skulle ha hejdats vid eller strax norr om 
den så kallade Pyongyang-Wonsan-linjen, det vill säga där Nordkorea var som 
smalast och halvvägs till Yalufloden. Där skulle Fn-styrkorna ha kunnat fat-
ta posto och — vilket ju var tanken i den amerikanska militärledningens in-
struktion till MacArthur — bara låtit sydkoreanska enheter fortsätta norrut in 
i de nordkoreanska gränsprovinserna. 

Man vet numera att de kinesiska ledarna när de tog beslutet att intervenera 
i Koreakriget var långt ifrån säkra på att deras styrkor skulle kunna få så snab-
ba och stora framgångar som de faktiskt fick. De kinesiska militära befälha-
varna hade därför beordrats att till en början tillämpa en defensiv strategi och 
försöka undvika större sammandrabbningar med Fn-styrkorna. Om Fn-styr-
korna när de upptäckte den kinesiska närvaron i de nordkoreanska gränspro-
vinserna drog sig tillbaka från dessa skulle de kinesiska styrkorna, sådan var 
tanken, stanna i gränsprovinserna under åtminstone sex månader för att bygga 
upp sin styrka genom övningar och leveranser av sovjetisk krigsmateriel. Där-
efter, men detta bara om styrkeförhållandena verkade gynnsamma, skulle det 
kunna bli aktuellt med en storoffensiv söderut.276

Om Fn-styrkorna hade nöjt sig med att rycka fram till någonstans i närhe-
ten av Pyongyang-Wonsan-linjen, alternativt dragit sig tillbaka dit efter de stri-

274 Hastings 1987, s 129ff. 
275 Acheson 1969, s 467f, 527. 
276 För den kinesiska strategin under interventionens inledningsskede se: Shu Guang Zhang 

1995, s 86ff.
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der som ägde rum vid månadsskiftet oktober-november är det alltså fullt möj-
ligt att de helt hade kunnat undgå en stor sammandrabbning med de kinesis-
ka styrkorna. Om kineserna framåt våren 1951 ända hade anfallit söderut skulle 
Fn-styrkorna rimligtvis haft betydligt bättre möjligheter än i slutet av 1950 att 
kunna göra framgångsrikt motstånd, detta eftersom de dels inte hade varit lika 
utdragna, dels hade haft gott om tid att bygga ut starka defensiva positioner. 
Inom räckhåll hade då legat en för Sydkorea ganska förmånlig krigsutgång, där 
Kim Il Sungs regim fått nöja sig med den norra halvan av Nordkorea.277

Mot bakgrund av ovanstående inställer sig naturligtvis frågan varför den 
amerikanska regeringen trots de kinesiska varningarna lät Fn-styrkorna över-
skrida 38:e breddgraden och därefter genomföra en i ett efterhandsperspektiv 
ganska huvudlös framryckning mot Yalufloden?

Flera faktorer låg bakom det amerikanska agerandet. Som redan nämnts 
ansåg Trumanadministrationen ett likviderande av regimen Kim Il Sung vara 
värdefullt för kampen mot kommunismen inte bara på den koreanska halv-
ön utan även i Asien i stort. Även av inrikespolitiska skäl verkade det lockande 
för Trumanadministrationen att utnyttja det nordkoreanska anfallet till att ena 
den koreanska halvön på icke-kommunistiska villkor. I november 1950 skul-
le det hållas kongressval och 1952 var det både president- och kongressval. Ett 
”tillbakarullande” av kommunismen i Korea skulle utan tvivel ta loven av Jo-
seph McCarthys och andra republikaners anklagelser mot Trumanadministra-
tionen för ”mjukhet mot kommunismen”. Vidare hade bedömare inom så-
väl State Department som CiA och Pentagon framfört att Pekingregeringen på 
grund av avsaknaden av ett modernt flygvapen och andra brister i den kinesis-
ka krigsmaktens beväpning, liksom det faktum att Kina efter en lång krigspe-
riod var utmattat och i stort behov av fred, rimligtvis borde vilja undvika ett 
agerande, det vill säga en intervention i Koreakriget, som riskerade att leda till 
krig med UsA. Hur stor tilltro som de amerikanska ledarna — särskilt med vet-
skap om de kinesiska varningarna och truppförflyttningarna — satte till dessa 
bedömningar är oklart. Den enda av Pekingregeringens varningar som i klar-
text utsade att Kina skulle intervenera om Fn-styrkorna ryckte in i Nordkorea, 
Zhou Enlais ovan refererade meddelande till Panikkar, hade emellertid fram-

277 För resonemang kring möjliga konsekvenser av olika handlingssätt i Korea se: Stueck 1995, 
s 120f.
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förts via diplomatiska kanaler och inte offentligt, en omständighet som bland 
de amerikanska bedömarna ansågs öka chansen att kineserna bluffade. Som yt-
terligare anledning att inte sätta så stor tilltro till den av Panikkar förmedlade 
varningen framhöll de amerikanska bedömarna att den indiske Pekingambas-
sadören var antiamerikanskt inställd och tidigare hade kommit med felaktiga 
larmrapporter om ett nära förestående kinesiskt invasionsföretag mot Taiwan. 

Det avgörande skälet till att de amerikanska ledarna beslöt sig för att ignore-
ra de kinesiska varningarna var dock att de militära styrkeförhållandena ansågs 
vara så gynnsamma att det var möjligt att ta vissa risker. Vid tiden för Fn-styr-
kornas inträngande i Nordkorea kände sig de amerikanska ledarna ganska säk-
ra på att västblocket skulle kunna gå segrande ur ett eventuellt storkrig mellan 
öst och väst. Östblocket var visserligen väsentligt mer välförsett än västblocket 
vad gäller stridsberedda lantmilitära styrkor och bedömdes därför kunna få sto-
ra initialframgångar. Men västblocket var mycket överlägset på kärnvapenom-
rådet och hade större produktionsförmåga och antogs därför vara kapabelt att i 
längden kunna få överhanden. De amerikanska ledarna utgick från att Sovjet-
ledningen var medveten om att styrkebalansen inte var till dess fördel och där-
för angelägen om att undvika ett tredje världskrig. De amerikanska ledarna ut-
gick vidare från att Sovjetledningen förstod att ett direkt sovjetiskt deltagande 
i Koreakriget knappast skulle kunna undgå att utlösa ett tredje världskrig. Des-
sa uppfattningar tyckte sig de amerikanska ledarna ha fått bekräftade under 
Koreakrigets inledningsskede då Sovjetunionen sände tydliga signaler att den 
inte hade för avsikt att bli direkt indragen i konflikten. De amerikanska ledar-
na kände sig därför ganska säkra på att Sovjetunionen, även om Fn-styrkorna 
överskred 38:e breddgraden, inte skulle sända några trupper för att slåss direkt 
på nordkoreanernas sida. En kinesisk intervention till skillnad från en sovje-
tisk trodde sig de amerikanska ledarna ha ganska goda möjligheter att kunna 
slå tillbaka utan att Koreakriget behövde utvidgas till ett globalt storkrig. Det-
ta var huvudskälet till varför de amerikanska ledarna, trots att de oroade sig för 
och ville undvika en militär sammanstötning med kineserna, inte betraktade 
risken för en kinesisk intervention som så avskräckande att de redan i förväg 
ville avstå från de vinster som de förväntade sig att en eliminering av den nord-
koreanska kommunistregimen skulle kunna inbringa.
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Förutom de faktorer som redan anförts spelade också MacArthurs person 
en stor roll för det amerikanska agerandet. Generalen var redan från Kore-
aaktionens början helt inriktad på att den nordkoreanska krigsmakten skulle 
krossas, inte bara drivas tillbaka norr om 38:e breddgraden. En kinesisk inter-
vention framställde MacArthur — bland annat vid sitt sammanträffande med 
Truman på Wake Island den 15 oktober — som dels högst osannolik, dels lätt 
att slå tillbaka om den ändå skulle komma. Även efter de första sammanstöt-
ningarna mellan Fn-styrkorna och kineserna, som ju ägde rum vid månads-
skiftet oktober-november och tvingade Fn-styrkorna till betydande reträtter, 
höll han fast vid att kineserna skulle kunna besegras och argumenterade be-
stämt emot att offensiven mot Yalufloden skulle avbrytas. MacArthurs presti-
ge var enorm efter den snabba framgången för Inchonlandstigningen och de 
amerikanska ledarna beslöt sig för att följa hans råd.278 

Sveriges hållning till beslutet att låta  
Fn-styrkorna överskrida 38:e breddgraden

Sverige ingick i den breda generalförsamlingsmajoritet som den 7 oktober an-
tog det ovan beskrivna åttamaktsförslaget och därmed sanktionerade att Fn-
styrkorna inte bara skulle driva ut de nordkoreanska styrkorna ur Sydkorea 
utan även fortsätta in i Nordkorea och försöka ena den koreanska halvön med 
vapenmakt. Som redan berörts hade Indien under den utskottsbehandling 
som föregick åttamaktsförslagets antagande framlagt ett resolutionsförslag av 
innebörden att Fn-styrkorna åtminstone tillsvidare skulle avstå från att rycka 
in i Nordkorea och Fn tillsätta ett underutskott med uppgift att försöka åstad-
komma en koreansk återförening med fredliga medel. Även om det bland de 
stater som stod utanför östblocket bara var Indien, Jugoslavien och ett antal 
arabstater som inte röstade för åttamaktsförslaget kan, som redan nämnts, det 
relativt starka stödet för det indiska kompromissförslaget under utskottsbe-
handlingen (32 röster emot, 24 för och 3 nedlagda) tolkas som att det bland 
den stora majoritet av Fn:s medlemsstater som ställde sig bakom att Fn-styr-

278 Ovanstående om det amerikanska agerandet inför och efter överskridandet av 38:e bredd-
graden bygger på: Foot 1985, s 67ff. Leffler 1992, s 367ff. Stueck 1995, s 62ff. 
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korna skulle försöka en Korea med vapenmakt fanns många stater som kände 
oro inför detta steg och gärna skulle ha sett en försiktigare linje.

Sverige tillhörde de stater som röstade för det indiska förslaget, men sedan 
detta hade förkastats ställde sig bakom åttamaktsförslaget. Även om detta allt-
så skulle kunna tolkas som att regeringen hyste betänkligheter inför den hand-
lingslinje som åttamaktsförslaget implicerade, finns det inga källor som bekräf-
tar att det verkligen var på det viset. Hur Sverige skulle ställa sig till frågan om 
ett överskridande av 38:e breddgraden hann aldrig diskuteras i utrikesnämnden 
eftersom Undén under den relativt korta tid som frågan var aktuell, det vill säga 
från den dramatiska omsvängningen av krigslyckan under slutet av september 
och fram till åttamaktsförslagets antagande den 7 oktober, hela tiden279 befann 
sig i New York för att delta i generalförsamlingens möte. Det är väl inte otro-
ligt att Undén via telefon eller andra kommunikationsmedel rådgjorde med el-
ler åtminstone informerade statsministern (som i sin tur underrättade övriga 
regeringen) om vad som var på gång, men något sådant har inte kunnat beläg-
gas.280 Däremot vet man att frågan var föremål för diskussioner mellan Undén 
och andra medlemmar av den svenska Fn-delegationen. Men som Stefan Eke-
crantz har visat är källmaterialet från dessa diskussioner mycket knapphändigt 
och säger inget om eventuella betänkligheter från Undéns sida vad gäller att 
stödja en övergång av 38:e breddgraden.281 Inte heller när Undén i riksdagen ef-
ter sin hemkomst från New York kommenterade stödet för åttamaktsresolutio-
nen framkom något sådant. I ett anförande i andra kammaren den 25 oktober 
framställde han det som ”helt naturligt att den [svenska Fn-delegationen] har 
medverkat vid denna resolutions [det vill säga åttamaktsförslagets] antagande 
och att vi alltså ha ställt oss solidariska i Förenta Nationernas Koreaaktion”.282

279 Undén avreste enligt sin dagbok till New York den 18/9 och for enligt Sven Grafströms dag-
bok — som nämnts var Grafström Sveriges ständiga ombud hos Fn 1948–1952 — tillba-
ka till Stockholm den 23/10: Undén 2002, s 333 (dagboksanteckning 18/9 1950). Sven Graf-
ström, Anteckningar1945–1954, Utgivna genom Stig Ekman, Stockholm 1989, s 966 (dag-
boksanteckning 23/10 1950).

280 I ett brev till Erlander daterat den 4/10 informerar Undén regeringskollegorna om general-
församlingsmötet, dock utan att ta upp frågan om Sveriges ställningstagande till åttamakts-
förslaget: Hbr Undén till Erlander, 4/10 1950, volym 70, 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab.

281 Ekecrantz 2003, s 124f.
282 Andra kammarens protokoll 1950:26, s 13. Se även: Björklund 1992, s 136. Holmström 1972, 

s 165.
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Regeringen stödde alltså till synes reservationslöst Fn-styrkornas övergång 
av 38:e breddgraden. Men detta kan förstås inte tas som intäkt för att det verk-
ligen var så att regeringen inte hyste några betänkligheter inför detta steg. Det 
avspeglar väl snarare att regeringen i det läget hyste förhoppningar att de kom-
munistiska stormakterna skulle låta bli att intervenera och hur som helst av 
både in- och utrikespolitiska skäl ville undvika att framstå som någon som för-
sökte kasta grus i Fn-koalitionens maskineri (ett avståndstagande från åttam-
aktsresolutionen riskerade att dra på regeringen kritik från borgerligt håll och 
skada Sveriges förhållande till UsA).

Undéns yttrande i riksdagen att det hade varit helt naturligt för den svens-
ka Fn-delegationen att rösta för åttamaktsförslaget mötte inga invändningar 
från de borgerliga ledamöterna, men blev hårt kritiserat av kommunistparti-
ledaren Hilding Hagberg. Hagberg framhöll vad åttamaktsförslaget egentligen 
handlade om: att Fn-styrkorna skulle ”överskrida 38:e breddgraden och föra kri-
get fram till Kinas och Sovjetunionens gränser”. Dessutom hävdade han att re-
geringens stöd för detta ”ödesdigra” beslut stred mot den deklarerade allians-
fria linjen och stämde dåligt överens med Sveriges långa tradition av att föra en 
fredsfrämjande utrikespolitik.283 

I den svenska pressen blev Sveriges agerande vid Fn-omröstningen kring 
åttamaktsförslaget nästan helt förbigånget.284 Själva beslutet att överskrida 38:
e breddgraden var dock inte, som Elis Håstad och Barry Holmström har visat, 
okontroversiellt. Kommunisttidningarna var helt emot, medan övrig press var 
delad. Dagens Nyheter och ytterligare några tidningar av liberal eller konservativ 
inriktning ställde sig helhjärtat bakom övergången av 38:e breddgraden, medan 
den liberala Stockholms-Tidningen och ett antal socialdemokratiska tidningar 
gav uttryck för betänkligheter. Stockholms-Tidningen och de nämnda social-
demokratiska tidningarna menade att ett inträngande i Nordkorea riskerade att 
dels beröva Fn-aktionen dess moraliska berättigande, dels äventyra världsfreden. 
De framförde alltså liknande argument (mot en övergång av 38:e breddgraden) 
som Indien gjorde vid samma tid.285 

283 Andra kammarens protokoll 1950:26, s 24.
284 Holmström 1972, s 172. 
285 Ibid, s 167ff. Håstad 1955, s 73. 
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Achesonplanen

Sovjetunionens Fn-delegat hade 1 augusti åter börjat närvara vid säkerhetsrå-
dets möten, vilket stängt möjligheten att driva Koreaaktionen den vägen. Det-
ta förklarar varför Fn-beslutet som sanktionerade övergången av 38:e bredd-
graden togs av generalförsamlingen och inte av säkerhetsrådet. Att så skedde 
var formellt tveksamt eftersom Fn-stadgan innehåller bestämmelser som kan 
tolkas som att alla former av aktivt inskridande vid hot mot internationell fred 
och säkerhet måste beslutas av säkerhetsrådet. Det var för att försöka före-
bygga sådana invändningar som åttamaktsförslagets rekommendationer hade 
gjorts ganska allmänt hållna och inte innehöll några direkta referenser till an-
vändning av militärt våld (även om alla naturligtvis förstod att det som åttam-
aktsförslaget rekommenderade, det vill säga att det skulle upprättas ”en en-
hetlig, oberoende och demokratisk regering i den självständiga staten Korea”, 
inte kunde ske utan militärt våld). Detta hindrade naturligtvis inte Sovjetuni-
onen och övriga östblocksstater från att stämpla åttamaktsförslaget som inte 
bara orättfärdigt utan också olagligt.286

Den 3 november antog generalförsamlingen en serie resolutionsförslag un-
der samlingsrubriken ”Samverkan för fred” (”Uniting for Peace”). Dessa för-
slag, vars syfte var att stärka generalförsamlingens möjligheter att ingripa vid 
hot mot internationell fred och säkerhet, hade lanserats i ett tal som Ache-
son hållit inför generalförsamlingen den 20 september och därför blivit kända 
som Achesonplanen. De förslag som Acheson presenterade i sitt tal utgjorde 
sedermera i mera utformat skick innehållet i ett resolutionsförslag, det så kall-
lade sjumaktsförslaget, som UsA tillsammans med sex närstående stater287 före-
lade generalförsamlingen.288

286 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 34. Holmström 1972, s 
162f. 

287 Dessa var: Filippinerna, Frankrike, Kanada, Norge, Storbritannien och Turkiet. 
288 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-

stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 16ff. Nils Andrén & Yng-
ve Möller, Från Undén till Palme. Svensk utrikespolitik efter andra världskriget, Stockholm 
1990, s 125f.
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Sjumaktsförslaget innehöll fyra huvudpunkter. För det första föreslogs att 
vid fall av fredsbrott eller angrepp där säkerhetsrådet på grund av oenighet 
mellan de permanenta medlemmarna inte kunde fullgöra sitt huvudåliggan-
de att upprätthålla internationell fred och säkerhet, generalförsamlingen skul-
le omedelbart gripa in och rekommendera medlemsstaterna att vidta erforder-
liga kollektiva tvångsåtgärder, om så bedömdes nödvändigt även användning 
av väpnade styrkor (som komplement till detta föreslogs införandet av en be-
stämmelse att generalförsamlingen vid fredsbrott eller angrepp som inträffade 
mellan de ordinarie generalförsamlingsmötena skulle kunna sammankallas till 
urtima möte inom 24 timmar). 

För det andra föreslogs tillsättandet av en permanent fredsobservations-
kommission (”Peace Observation Commission”) med uppgift att bege sig till 
områden där internationella konflikter hotade att utbryta och därifrån avge 
rapporter om läget.

För det tredje föreslogs att medlemsstaterna skulle rekommenderas att 
inom sina reguljära styrkor utse en eller flera enheter som skulle vara redo att 
med kort varsel kunna ställas till Fn:s förfogande för internationella insatser. 

För det fjärde föreslogs bildandet av en sanktionskommitté (”Collective 
Measures Committee”) med uppgift att studera och avge utlåtanden om vilka 
tvångsmedel (inklusive användande av väpnade styrkor) som Fn skulle kun-
na tillgripa. 

Under utskottsbehandlingen av sjumaktsförslaget framlades ett antal till-
läggsförslag, varav vissa förkastades och andra antogs av utskottsmajoriteten. 
De tilläggsförslag som blev antagna utgjorde tillsammans med sjumaktsför-
slaget den ovan nämnda serie resolutionsförslag under samlingsbeteckningen 
”Samverkan för fred” som antogs av generalförsamlingen den 3 november och 
därmed kan sägas ha blivit den slutliga versionen av Achesonplanen (de antag-
na tilläggsförslagen avvek inte på något betydelsefullt sätt från sjumaktsförslaget 
och det skulle föra för långt att här redovisa deras innehåll). För Achesonplanen 
röstade vid slutomröstningen alla Fn:s medlemsstater utom östblocksstaterna 
som röstade emot och Indien och Argentina som lade ned sina röster.289

289 Cirkulär nr 202 (”ang. Fn:s rekommendation om united action for peace”), 17/11 1950, vo-
lym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. ”Förenta Nationernas generalförsamlings fem-
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Achesonplanen syftade alltså till att stärka generalförsamlingens möjlighe-
ter att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Vad som föranlett beho-
vet att stärka generalförsamlingens möjligheter i det avseendet var naturligtvis 
att Sovjetunionen, som redan nämnts, åter börjat närvara vid säkerhetsrådets 
möten och därmed stängt möjligheten att driva Koreaaktionen den vägen. 
Men som också nämnts kunde det ifrågasättas om det var förenligt med Fn-
stadgans bestämmelser att låta generalförsamlingen utföra uppgifter av det 
slaget. I Fn-stadgan (artiklarna 10 och 11:2) står det att visserligen att general-
församlingen är behörig att diskutera och avge rekommendationer i alla ty-
per av frågor, även sådana som har att göra med vidmakthållandet av interna-
tionell fred och säkerhet. Men Fn-stadgan (artikel 11:2) säger också att i frågor 
som rör vidmakthållandet av internationell fred och säkerhet skall generalför-
samlingen, om ”inskridande befinnes nödvändigt”, med eller utan föregåen-
de diskussion hänskjuta frågan till säkerhetsrådet. I Fn-stadgan (artikel 12:1) 
sägs därtill att så länge som säkerhetsrådet utövar sina ”enligt stadgan tillkom-
mande befogenheter i fråga om viss tvist eller visst förhållande, skall general-
församlingen ej avgiva några förslag angående ifrågavarande tvist eller förhål-
lande annat än på säkerhetsrådets egen hemställan”. 

Dessa bestämmelser i Fn-stadgan tolkades från östblockets sida som att ge-
neralförsamlingen i händelse av till exempel en konflikt mellan två stater hade 
rätt att diskutera den uppkomna situationen, men inte (förutom på säkerhets-
rådets direkta anmodan) att aktivt försöka lösa konflikten genom att rekom-
mendera kollektiva tvångsåtgärder. Från västmaktshåll gjordes flera försök att 
bestrida denna tolkning. Bland annat hävdades att säkerhetsrådet om det upp-
tagit en fråga till behandling, men sedan paralyserats av oenighet mellan de 
permanenta medlemmarna, inte länge kunde anses utöva sina stadgeenliga be-
fogenheter i denna fråga, varför det stod generalförsamlingen fritt att uppta 
frågan och avge rekommendationer för dess lösning.290

te ordinarie möte New York 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, 
Stockholm 1951, s 23f, 26ff. 

290 En utförlig redogörelse för legalitetsdiskussionen kring Achesonplanen (i både den samtida 
debatten och den rättsvetenskapliga litteraturen) finns hos: Holmström 1972, s 187ff. 
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Sverige och Achesonplanen

Redan innan generalförsamlingen den 19 september 1950 kom samman för sitt 
femte ordinarie möte hade regeringen nåtts av underrättelser om att UsA för-
beredde förslag som syftade till att stärka generalförsamlingens möjligheter att 
ingripa vid hot mot internationell fred och säkerhet.291 Det var emellertid först 
genom Achesons tal inför generalförsamlingen den 20 september som reger-
ingen fick klart för sig mer exakt vad amerikanerna hade i åtanke. Som redan 
nämnts befann sig Undén från senare delen av september till senare delen av 
oktober i New York för att delta i generalförsamlingsmötet. Han var följaktli-
gen personligen närvarande då Achesonplanen presenterades. I ett tal inför ge-
neralförsamlingen den 26 september kommenterade han den ”fredsplan” som 
hans amerikanske kollega några dagar tidigare hade presenterat och yttrade 
därvid bland annat följande: 

I det märkliga anförande, som UsA:s utrikesminister hållit under denna de-
batt, bebådades vissa förslag om stärkande av generalförsamlingens möjlig-
heter att ingripa till fredens bevarande. Det är naturligt att UsA, som så tapp-
ert bär huvudbördan av försvaret på Korea, ta de initiativ som erfarenheterna 
ha visat önskvärda. Svenska regeringen kommer att omsorgsfullt pröva dessa 
förslag. Allt som kan göras för att stärka Förenta Nationernas praktiska möj-
ligheter att trygga freden och förebygga angrepp kommer att välvilligt prö-
vas av min regering. Måhända bör jag dock redan nu göra den reflektionen 
att vi icke böra överdriva möjligheterna att nå stora resultat enbart genom 
tekniska förbättringar i Förenta Nationernas maskineri. De politiska förut-
sättningar som äro nödvändiga för en lösning av våra mest brännande poli-
tiska problem måste skapas genom medlemsstaternas politik; de kunna icke 
åstadkommas ens med de mest fulländade tekniska metoder.292

291 Exempelvis hade den norske utrikesministern Halvard Lange vid det nordiska utrikesmi-
nistermötet i Reykjavik 31/8–1/9 1950 nämnt att den amerikanska regeringen planerade 
att stärka generalförsamlingens handlingsmöjligheter för att lättare kunna driva Koreafrå-
gan den vägen. För en uppteckning av vad som sades på Reykjavikmötet se: volym 1793, 
HP48D, Ud:s arkiv, RA. 

292 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 30f. 
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Såväl Achesons tal som Undéns reaktion på detta var en del av den allmänna 
debatt — den så kallade generaldebatten — som enligt praxis inleder general-
församlingsmötet. Undén ställde sig alltså i sitt inlägg i generaldebatten klart 
positiv till Achesonplanen även om han samtidigt varnade för en övertro på 
dess möjligheter. Vid sidan av offentligheten var han dock mer kritisk. I ett 
brev till Erlander daterat den 4 oktober beskrev han den rättsliga grundvalen 
för Achesonplanen som ”ganska tvivelaktig” och hävdade att det aldrig hade 
varit meningen att generalförsamlingen ”skulle befatta sig med militära ingri-
panden”. I brevet berörde han också kortfattat hur han såg på Achesonplanens 
olika delförslag och kom fram till att det för Sverige mest problematiska var 
det som rekommenderade att staterna inom sina reguljära styrkor skulle hålla 
en eller flera enheter redo att med kort varsel kunna ställas till Fn:s förfogande 
för internationella insatser. Han framhöll att det visserligen bara rörde sig om 
en rekommendation att staterna skulle upprätta ”Fn-kontingenter” inom sina 
nationella försvarsmakter, men menade att det ändå — för att inte ”ha mora-
liskt i någon mån bundit våra händer” — var viktigt att göra någon form av 
reservation vid en kommande omröstning. Som avslutning på brevet framhöll 
han att frågan snart skulle börja behandlas inom Fn och utbad sig om att så 
snabbt som möjligt få veta regeringens reaktion.293

Dagen därpå, alltså den 5 oktober, diskuterades Achesonplanen vid ett 
sammanträde i den svenska Fn-delegationen. Som inledning på sammanträ-
det gjorde Undén en sammanfattning av problematiken kring Achesonpla-
nen. Han behandlade först de juridiska frågorna. Liksom i brevet till Erlander 
ifrågasatte han om det var förenligt med Fn-stadgans bestämmelser att gene-
ralförsamlingen skulle kunna rekommendera kollektiva tvångsåtgärder. I an-
slutning till detta påminde han om att Sverige — han hänvisade här till den 
ovan beskrivna, i samband med Sveriges Fn-inträde utarbetade kommentaren 
till Fn-stadgan — vid sitt Fn-inträde hade utgått från att alla beslut om tvångs-
ingripanden skulle vara förbehållna säkerhetsrådet. Därefter gick han igenom 
Achesonplanens olika delförslag och kom liksom i brevet till Erlander fram 
till att förslaget om att staterna skulle organisera särskilda militärkontingen-
ter för internationell tjänst var det för Sverige mest problematiska. Enligt ho-

293 Hbr Undén till Erlander, 4/10 1950, volym 70, 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 
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nom kunde Sverige för närvarande inte biträda denna del av Achesonplanen; 
frågan måste först prövas av regeringen i samråd med de borgerliga partierna. 
Vid de Fn-omröstningar som snart skulle äga rum skulle man därför, framhöll 
Undén vid Fn-delegationssammanträdet, vara tvungen att lägga ned rösten för 
denna del av Achesonplanen. Övriga delar skulle man däremot, framhöll Un-
dén vid samma tillfälle, kunna rösta för.294

Vid nästa svenska Fn-delegationssammanträde, som ägde rum den 11 ok-
tober, var Achesonplanen inte längre ett uteslutande amerikanskt förslag utan 
hade blivit sjumaktsförslaget. Men innehållet var i allt väsentligt detsamma som 
tidigare och Undén vidhöll sin uppfattning att Sverige vid en kommande om-
röstning skulle lägga ned rösten för den del av Achesonplanen som innehöll re-
kommendationen om ”Fn-kontingenter” inom de nationella försvaren.295 Han 
hade vid det laget fått svar från Erlander som meddelat att regeringen helt de-
lade hans tveksamhet inför denna del av Achesonplanen och tillrådde att han i 
den form som han fann lämpligt skulle undvika ”moralisk bindning”.296

Det fanns två huvudsakliga skäl till varför Undén ansåg Sveriges ställ-
ningstagande till rekommendationen om ”Fn-kontingenter” inom de natio-
nella försvaren vara en fråga av sådan dignitet att den inte kunde avgöras av 
honom i New York utan måste bli föremål för överläggningar inom regering-
en och samråd med den borgerliga oppositionen. Dels innehöll den svenska 
värnpliktslagen ett bestämt förbud mot användande av svenska värnpliktiga 
soldater utanför landets gränser annat än vid försvar av det egna territoriet. En 
svensk Fn-kontingent antogs därför kräva en lagändring.297

Därtill kom omsorgen om neutralitetspolitikens trovärdighet. Som redan 
beskrivits står det i Fn-stadgans artikel 43 att medlemsstaterna utfäster sig att 
”på säkerhetsrådets anmodan och enligt därom ingångna särskilda avtal, stäl-

294 Anteckningar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 5/10 1950, volym 4, Sven 
Grafströms samling, RA. 

295 Anteckningar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 11/10 1950, volym 4, Sven 
Grafströms samling, RA.

296 Tel Ud till svenska delegationen vid Fn-högkvarteret i New York, Från statsministern för ut-
rikesministern, 9/10 1950, volym 48, HP1Ab, Ud:s arkiv, RA. 

297 Hänvisningar till den svenska värnpliktslagen gjorde Undén vid flera tillfällen: Anteckning-
ar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 5/10 1950, volym 4, Sven Grafströms 
samling, RA. Utrikesnämndens memorialprotokoll, 14/11 1950, volym 5, A2, Utrikesnämn-
dens arkiv, RA. Cirkulär nr 202 (”ang. Fn:s rekommendation om united action for peace”), 
17/11 1950, volym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab.
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la väpnade styrkor till rådets förfogande, lämna rådet bistånd samt bevilja rå-
det lättnader, inbegripet rätt till passage, allt i den mån så är nödvändigt för 
vidmakthållande av internationell fred och säkerhet”. När Undén i en cir-
kulärskrivelse daterad den 17 november såg tillbaka på och sammanfattade 
regeringens hållning till den då sedan några veckor antagna Achesonplanen 
påminde han om artikel 43 och gjorde reflektionen att eftersom Sverige där-
igenom redan hade förbundit sig att på säkerhetsrådets anmodan organise-
ra militärkontingenter för internationell tjänst kunde det tyckas oproblema-
tiskt att acceptera ett liknande, men mindre långtgående åtagande gentemot 
generalförsamlingen (åtagandet var mindre långtgående i den bemärkelsen att 
generalförsamlingen till skillnad från säkerhetsrådet inte kunde beordra Sve-
rige att sända sina Fn-kontingenter utomlands). Men — vilket Undén fram-
höll i cirkulärskrivelsen — ur politisk synpunkt var det förstås inte betydel-
selöst att en begäran från säkerhetsrådet krävde sovjetisk medverkan, medan 
en rekommendation från generalförsamlingen kunde utfärdas mot Sovjetu-
nionens vilja.298 Det var ju också därför som Sovjetunionen var motstånda-
re till att ge generalförsamlingen något inflytande över organiserandet av in-
ternationella insatsstyrkor. En av generalförsamlingen organiserad ”Fn-armé” 
måste med tanke på majoritetsförhållandena i generalförsamlingen av Sov-
jetunionen uppfattas som ett redskap för västblocket. Undén var naturligt-
vis medveten om detta och befarade att svenskt stöd för en sådan ”Fn-armé” 
skulle skada Sovjetunionens tilltro till den svenska neutralitetspolitiken. Det 
sistnämnda kom tydligt till uttryck när Undén under Fn-delegationssamman-
trädet den 5 oktober kommenterade den militärmyndighet som enligt Ache-
sonplanen skulle utses av generalförsamlingen och ha till uppgift att råda sta-
terna vid organiserandet av deras ”Fn-kontingenter”. Han yttrade då att om 
Sverige skulle ta råd av internationella militära rådgivare kom man ”farligt 
nära en militärallians” och fortsatte: ”Det föreslagna arrangemanget kunde 
komma att te sig som ett mycket intimt militärt samgående, vilket av östmak-
terna kunde komma att uppfattas som inträde i en västallians.”299 

298 Cirkulär nr 202 (”ang. Fn:s rekommendation om united action for peace”), 17/11 1950, vo-
lym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 

299 Anteckningar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 5/10 1950, volym 4, Sven 
Grafströms samling, RA. 
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Genom Undéns ovan citerade inlägg i generaldebatten den 26 september 
kom Sveriges första offentliga ställningstagande till Achesonplanen. Undén tog 
även till orda då Achesonplanen efter generaldebatten behandlades i politiska 
utskottet. Den 12 oktober gjorde han ett inlägg i utskottsdebatten kring Ache-
sonplanen (sjumaktsförslaget). Som inledning på sitt anförande yttrade han 
några uppskattande ord om sjumaktsförslagets syfte. Han framförde att den 
svenska Fn-delegationen ”med största intresse” hade studerat sjumaktsförslaget 
och tillade: ”Den [svenska Fn-delegationen] uppskattar i hög grad detta försök 
att finna en ny garanti för freden, en garanti innebärande en utveckling av vis-
sa av stadgans principer, vilka hittills icke ha kunnat förverkligas.”300

Därefter övergick han till att diskutera sjumaktsförslagets innehåll och lät i 
det sammanhanget bland annat meddela att Sverige vid en kommande omröst-
ning skulle kunna stödja hela sjumaktsförslaget utom det avsnitt som innehöll 
rekommendationen att staterna inom sina reguljära styrkor skulle hålla en eller 
flera enheter redo att med kort varsel kunna ställas till Fn:s förfogande för inter-
nationella insatser. Som förklaring till att detta avsnitt inte kunde stödjas hänvi-
sade Undén till den svenska värnpliktslagstiftningen och framhöll att frågan för 
Sveriges vidkommande krävde riksdagens hörande. Han tog också upp frågan 
om generalförsamlingens behörighet att rekommendera tvångsåtgärder, påmin-
de om de bestämmelser i Fn-stadgan som talade emot att generalförsamlingen 
hade en sådan behörighet och framhöll att Sverige vid sitt Fn-inträde hade ut-
gått från att alla beslut om tvångsåtgärder skulle vara förbehållna säkerhetsrådet. 
Efter att sålunda ha medgivit att den juridiska grundvalen för att generalför-
samlingen skulle kunna rekommendera kollektiva tvångsåtgärder var tvivelaktig 
yttrade Undén att man å andra sidan länge hade kunnat iaktta en tendens hos 
generalförsamlingen ”att utsträcka sina befogenheter utöver de gränser, som ut-
stakats i stadgans artiklar”. En sådan tendens var naturlig och hade också fun-
nits inom Nationernas Förbund, menade Undén och tillade: ”Jag ser däri en 
lycklig omständighet för vår organisation, vars stadga liksom varje skriven för-
fattning bör utvecklas organiskt för att inte bli en död bokstav.”301

300 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 109.

301 Ibid, s 109ff. 
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Den 18 oktober ställdes sjumaktsförslaget under votering i politiska utskot-
tet. Voteringen var upplagd på så vis att man först tog ställning till vart och 
ett av sjumaktsförslagets olika delförslag och sedan till sjumaktsförslaget som 
helhet. Vid voteringarna om de olika delförslagen nedlade Sverige sin röst vid 
voteringen om delförslag C (rekommendationen att staterna inom sina regul-
jära styrkor skulle hålla en eller flera enheter redo att med kort varsel kunna 
ställas till Fn:s förfogande för internationella insatser), men röstade för övri-
ga delförslag. Vid voteringen om sjumaktsförslaget som helhet röstade Sverige 
ja, varvid Undén dock lät meddela i en röstförklaring att reservationen angå-
ende delförslag C kvarstod och tillfogade att skälen för detta hade utvecklats 
i hans yttrande under utskottsdebatten. När generalförsamlingen i början av 
november antog den slutliga versionen av Achesonplanen upprepade Sverige 
sitt röstbeteende från politiska utskottet. Den enda skillnaden var att Undén 
hade rest hem, varför röstförklaringen fick framföras av den som då fungera-
de som den svenska Fn-delegationens ordförande, nämligen Washingtonam-
bassadören Erik Boheman.302

Sverige ställde sig alltså vid Fn-omröstningarna bakom hela Achesonpla-
nen utom den del som innehöll rekommendationen att staterna skulle hålla 
delar av sina väpnade styrkor redo för Fn-tjänst. Röstnedläggelserna för den-
na del av Achesonplanen avsåg att markera att frågan inte hade hunnit bli be-
handlad på tillbörligt sätt och innebar inget uteslutande av möjligheten till 
en svensk Fn-kontingent. Efter att den 14 november ha samrått med utrikes-
nämnden gav regeringen den 24 november i uppdrag åt arméchefen att utre-
da frågan om organiserandet av en svensk Fn-kontingent.303 

Enligt regeringens direktiv till arméchefen skulle den svenska Fn-styrkan 
uppgå till omkring 1000 man och kunna ställas till Fn:s förfogande i enlig-
het med Samverkan för fred-resolutionen och ”efter fri prövning av de svens-
ka statsmakterna i varje särskilt fall”. I arméchefens utredning, som överläm-
nades till regeringen i februari 1951, föreslogs att den svenska Fn-styrkan skulle 

302 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 30f. 

303 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 14/11 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 108f.
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bestå av en motoriserad infanteribataljon med en personalstyrka om 1800 man 
som skulle utrustas med svensk materiel och rekryteras på frivillig väg. Armé-
chefens utredning ansågs dock inte tillfyllest utan överlämnades till försvars-
departementet för vidare bearbetning. I mars 1952 avlämnade försvarsdepar-
tementet sitt betänkande i frågan. I betänkandet föreslogs att värnpliktslagen 
skulle ändras för att möjliggöra användandet av svenska värnpliktiga soldater 
utanför landets gränser, men avstyrktes att en särskild militär trupp för delta-
gande i kollektiva aktioner enligt Achesonplanen skulle uppsättas. Som moti-
vering till det sistnämnda framfördes att Sverige av omsorg av neutralitetspo-
litikens trovärdighet och behovet att inte försvaga den egna försvarsförmågan 
(genom att sända trupper utomlands) knappast skulle kunna gå med på att 
låta svenska trupper delta i en kollektiv aktion och att det därför var orimligt 
att ianspråkta de stora materiella och personella resurser som uppsättandet av 
en permanent Fn-styrka skulle kräva.304

Den viktigaste delen av Achesonplanen var otvivelaktigt att generalförsam-
lingen skulle anses ha rätt att rekommendera kollektiva tvångsåtgärder. Av ytt-
randen som Undén fällde vid diverse interna överläggningar under oktober 
och november framgår att han kunde se både för- och nackdelar med att ge-
neralförsamlingen skulle tillerkännas en sådan rätt.

Bland fördelarna nämnde han dels att Fn:s effektivitet vid ingripande i kon-
flikter skulle ökas, något som enligt honom låg i såväl Sveriges som världens 
intresse, dels att risken för amerikansk isolationism skulle minska.305 Angåen-
de det sistnämnda kunde han hänvisa till ett samtal som han fört med John 
Foster Dulles under generalförsamlingsmötet. Dulles, liksom Undén en fram-
stående rättslärd, är ju känd framför allt som mångårig utrikesminister under 
Eisenhowers presidenttid, men var i det läget anlitad av Trumanadministra-
tionen för olika utrikespolitiska uppdrag (bland annat som amerikansk Fn-

304 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 
1952”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1953, s 63f. Håstad 1955, 
s 110f.

305 För sådana resonemang från Undéns sida se: Anteckningar från den svenska Fn-delegatio-
nens sammanträde, 5/10 1950, volym 4, Sven Grafströms samling, RA. Utrikesnämndens 
memorialprotokoll, 14/11 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. Cirkulär nr 202 
(”ang. Fn:s rekommendation om united action for peace”), 17/11 1950, volym 70, serie 4.2, 
Tage Erlanders arkiv, Arab.
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delegat), detta som ett led i Trumanadministrationens strävan att genom att 
involvera framstående republikaner i utrikespolitiken hålla denna ovan parti-
striderna. De isolationistiska kretsarna inom den amerikanska press- och kon-
gressopinionen var flitiga med att dels hävda att UsA fick bära en oproportio-
nerligt stor andel av bördan av Koreakriget, dels kritisera Fn för ineffektivitet. 
En framträdande representant för dessa stämningar var den republikanske ex-
presidenten Herbert Hoover, vilken i april 1950 hade gjort ett utspel av inne-
börden att Fn borde omvandlas till en organisation för enbart västdemokrati-
er.306 Undén var stark anhängare av Fn:s universalitet och ogillade följaktligen 
Hoovers förslag.307 Dulles tog vid samtalet med Undén avstånd från Hoovers 
idéer och framförde samtidigt att Achesonplanen var viktig för att kunna mot-
verka isolationistiska och Fn-fientliga stämningars utbredning i UsA.308

Bland nackdelarna med att generalförsamlingen skulle ha befogenhet att 
rekommendera kollektiva tvångsåtgärder nämnde Undén att Sverige skulle bli 
politiskt mera utsatt. Han menade därmed att Sverige skulle tvingas ta ställ-
ning även i frågor där stormakterna var oense, vilket kunde innebära svåra po-
litiska överväganden.309

Vidare varnade han för att det kringgående av det sovjetiska vetot som ju 
var syftet med att låta generalförsamlingen rekommendera tvångsåtgärder skul-
le kunna utlösa sovjetiska motåtgärder, kanske till och med föranleda Sovjetuni-
onen och dess satelliter att helt dra sig ur Fn. Undén fick emellertid sina farhå-
gor för en sådan utveckling delvis stillade när han åhörde östblockdelegaternas 
yttranden under Fn-behandlingen av Achesonplanen. De östblocksdelegater, 
bland annat den sovjetiske utrikesministern Andrej Vysjinskij, som kommente-
rade Achesonplanen var visserligen starkt kritiska, men antydde inget om att de-
ras stater övervägde att utträda ur Fn.310

306 För Hoovers utspel se: Hbr Grafström till Dahlman, 28/4 1950, volym 1778, HP48A, Ud:s 
arkiv, RA.

307 För Undéns tro på värdet av Fn:s universalitet se: Björklund 1992, s 47f.
308 För Undéns samtal med Dulles se: PM Undén, 10/4 1950, volym 1793, HP48D, Ud:s arkiv, RA.
309 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 14/11 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 

Cirkulär nr 202 (”ang. Fn:s rekommendation om united action for peace”), 17/11 1950, vo-
lym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 

310 Vid sammanträdet i den svenska Fn-delegationen den 5 oktober varnade Undén för att ett 
kringgående av det sovjetiska vetot kunde ”framkalla en kraftig reaktion från öststaternas 
sida”: Anteckningar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 5/10 1950, volym 4, 
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Genom Undéns inlägg i Fn-debatterna och den svenska Fn-delegationens 
röstbeteende vid Fn-omröstningarna kan Sverige sägas ha ställt sig bakom att 
generalförsamlingen skulle anses ha rätt att utfärda rekommendationer om 
kollektiva tvångsåtgärder. Vid utrikesnämndens sammanträde den 14 novem-
ber kommenterade Undén det svenska ställningstagandet. Efter att ha fram-
hållit att generalförsamlingens rätt att rekommendera kollektiva tvångsåt-
gärder var juridiskt tvivelaktig, stred mot de premisser på vilka Sverige hade 
inträtt i Fn och skulle göra Sverige politiskt mera utsatt yttrade Undén: ”Å an-
dra sidan ansåg vi [den svenska Fn-delegationen] att Sverige hade intresse av 
att hela Fn-organisationens effektivitet ökades och utvecklades och denna syn-
punkt blev för oss avgörande.”311

Även i den ovan nämnda cirkulärskrivelsen av den 17 november tog Undén 
upp frågan om varför Sverige trots de juridiska och politiska invändningar som 
kunde göras hade ställt sig bakom att generalförsamlingen skulle anses ha befo-
genhet att rekommendera kollektiva tvångsåtgärder. Det svar som där gavs var 
dock något annorlunda än vid utrikesnämndssammanträdet. Undén framhöll 
helt enkelt att denna del av Achesonplanen skulle ha vunnit kvalificerad majo-
ritet oavsett hur Sverige hade röstat och tillade: ”Man hade alltså att räkna med 
att församlingen i framtiden skulle tillerkänna sig själv behörighet i dessa frågor. 
Övervägande skäl för en positiv inställning från svensk sida ansågs under såda-
na förhållanden vara för handen.”312 

När Undén vid mitten av januari 1951 avgav den så kallade utrikesminis-
terns redogörelse till utrikesnämnden, det vill säga den skriftliga översikt över 
Sveriges utrikespolitik som utrikesministern enligt regeringsformen årligen 
har att avge till utrikesnämnden, var han tillbaka på den typ av argumente-
ring som han hade framfört vid utrikesnämndssammanträdet den 14 novem-
ber. Efter att ha framhållit att generalförsamlingens rätt att rekommendera 

Sven Grafströms samling, RA. I cirkulärskrivelsen av den 17 november konkluderade han dock 
med hänvisning till östblocksdelegaternas yttranden under Fn-behandlingen av Achesonpla-
nen att Sovjetunionen inte verkade tillmäta kringgåendet av dess veto ”fullt så stor vikt som 
man kunnat befara”: Cirkulär nr 202 (”ang. Fn:s rekommendation om united action for pea-
ce”), 17/11 1950, volym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 

311 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 14/11 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
312 Cirkulär nr 202 (”ang. Fn:s rekommendation om united action for peace”), 17/11 1950, vo-

lym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 
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kollektiva tvångsåtgärder var juridiskt tvivelaktig och skulle göra Sverige poli-
tiskt mera utsatt yttrade han:

Avgörande för den svenska omröstningen blev dock, att planen på läng-
re sikt erbjöd vissa ökade möjligheter att hindra fredsstörningar genom att 
ge församlingen anledning att diskutera kritiska lägen och att uttrycka en 
allmännare opinion än säkerhetsrådet. Planen utgjorde på så sätt ett steg 
på vägen fram mot en sådan effektiv organisation till världsfredens skydd, 
som måste vara ett huvudmål för alla internationella strävanden. Svensk 
tradition och svenska intressen motiverade Sveriges aktiva medverkan.313

Dessa tre förklaringar, de enda som har påträffats, känns inte särskilt uttöm-
mande och väcker genast flera frågor. Var det verkligen så att Undén ansåg för-
delarna med generalförsamlingens rätt att rekommendera kollektiva tvångsåt-
gärder överstiga nackdelarna? Som Stefan Ekecrantz har påpekat kände två av 
de socialdemokratiska FN-delegaterna, riksdagsledamöterna Ulla Lindström 
och Erik Fast, stark olust inför Achesonplanen.31� Uttalanden som de gjorde i 
olika interna sammanhang tyder på att den förstärkning av generalförsamling-
ens handlingskraft som var kärnan i Achesonplanen var något som de gärna 
hade sluppit och ställde sig bakom enbart för att de kände sig tvungna.315 

Det är möjligt att Undén med sitt långvariga engagemang för kollektiv sä-
kerhet var mer benägen än sina två partikamrater att acceptera solidaritetsför-
pliktelser, men det är också möjligt att hans verkliga inställning inte skilde sig 
mycket från deras. Hur det än var med den saken torde Undén inte ha uppfat-
tat det som ett attraktivt alternativ att gå emot USA och hamna på samma sida 

313 Redogörelse avgiven till utrikesnämnden 1951, 15/1 1951, volym 3, Ö1, Utrikesnämndens ar-
kiv, RA. 

31� Ekecrantz 2003, s 128f, 133. 
315 Vid FN-delegationssammanträdet den 11 oktober skall Ulla Lindström enligt protokollet 

bland annat ha yttrat att hon var ”föga tilltalad av resolutionen [sjumaktsförslaget]” men 
inte ville motsätta sig att delegationen skulle rösta för: Anteckningar från den svenska FN-
delegationens sammanträde, 11/10 1950, volym �, Sven Grafströms samling, RA. Vid utrikes-
nämndssammanträdet den 1� november yttrade Erik Fast: ”Jag har alltjämt mycket starka 
betänkligheter beträffande församlingens rekommendationer. Självfallet är dessa ej bindan-
de. Jag undrar också om inte den föreslagna anordningen med trupp till FN:s disposition kan 
föra oss in i krig bakvägen. Jag vill beklaga, att en sådan utveckling blivit nödvändig; kan för-
stå situationen men tillråder den allra största försiktighet.”: Utrikesnämndens memorialpro-
tokoll, 1�/11 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
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som östblocket vid Fn-omröstningarna. En av de socialdemokratiska Fn-delega-
terna, Rickard Sandler, framförde vid delegationssammanträdet den 5 oktober 
att Sverige av omsorg om förhållandet till UsA inte kunde gå emot Achesonpla-
nen. Till denna synpunkt anslöt sig högerns och folkpartiets Fn-delegater, riks-
dagsledamöterna Knut Ewerlöf och John Bergvall.316 Washingtonambassadören 
Erik Boheman, som också ingick i den svenska Fn-delegationen, var inte när-
varande den 5 oktober, men framförde liknande synpunkter vid det Fn-delega-
tionssammanträde som ägde rum den 11 oktober. Boheman framförde då bland 
annat att svenskt stöd för Achesonplanen vore bra för Sveriges möjligheter att 
kunna få importera krigsmateriel från UsA.317 Sådana överväganden spelade sä-
kerligen stor roll också för Undéns hållning till Achesonplanen, även om han i 
de uttalanden som finns bevarade aldrig medger något sådant.

Genom Achesonplanen blev det möjligt för Fn att ta ställning även i kon-
flikter där stormakterna var oense. Innebar regeringens stöd för en sådan ord-
ning att Sverige på något vis hade frångått sin alliansfria huvudlinje i utri-
kespolitiken? När Undén den 25 oktober, nyss hemkommen från New York 
talade inför riksdagen betonade han att huvudlinjen låg fast och hävdade med 
viss emfas att stödet för Achesonplanen inte hade inskränkt Sveriges möjlighe-
ter att välja neutralitet i händelse av ett nytt stormaktskrig.318 

I formellt hänseende hade han givetvis rätt eftersom generalförsamlingen, 
som redan nämnts, inte kunde fatta för medlemsstaterna bindande beslut utan 
bara utfärda rekommendationer (som det naturligtvis stod Sverige fritt att föl-
ja eller förkasta). Men ur synpunkten av neutralitetspolitikens trovärdighet var 
det förstås inte oproblematiskt att Sverige hade ställt sig bakom Achesonpla-
nen. Denna hade ju som syfte att göra det möjligt för västblocket att i kraft av 
sin majoritetsställning i generalförsamlingen kunna använda Fn som ett vapen 
i kalla kriget. Sveriges anslutning till Achesonplanen måste därför av Sovjetuni-
onen uppfattas som en solidaritetshandling med väst och kunde knappast vara 
ägnad att stärka den sovjetiska tilltron till den svenska neutralitetspolitiken. 

316 Anteckningar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 5/10 1950, volym 4, Sven 
Grafströms samling, RA. 

317 Anteckningar från den svenska Fn-delegationens sammanträde, 11/10 1950, volym 4, Sven 
Grafströms samling, RA.

318 Andra kammarens protokoll 1950:26, s 14f. Se även: Holmström 1972, s 199. Björklund 
1992, s 141.
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Det sistnämnda var något som gärna framhölls av västalliansförespråkarna i 
den svenska pressen, vilka ju hade som grundinställning att den svenska neutra-
litetspolitiken omöjligt kunde vinna tilltro hos Sovjetledningen. Men i sak var 
de västalliansförespråkande tidningarna naturligtvis nöjda med att regeringen 
stödde Achesonplanen. Motsatsen gällde förstås kommunisterna, vilka i riksda-
gen och i sina tidningar skarpt fördömde Achesonplanen och regeringens stöd 
för denna. Sammantaget kan dock, som Barry Holmström har visat, regering-
ens ”Achesonplanvänliga” politik sägas ha fått starkt stöd i den svenska press- 
och riksdagsopinionen. Bland icke-kommunistisk press och icke-kommunistis-
ka politiker var det bara ett mindre antal bondeförbundet närstående tidningar 
som var öppet kritiska och uttryckte farhågor för att neutralitetspolitiken skulle 
äventyras.319 Stefan Ekecrantz har visat att sådana farhågor också framfördes till 
regeringen av ett fåtal medlemmar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. 
Men detta skedde bara i interna sammanhang och tog aldrig formen av någon 
öppen opposition mot regeringens linje.320

319 För press- och riksdagsdebatten kring Achesonplanen se: Holmström 1972, s 189ff. 
320 Ekecrantz 2003, s 133f. 
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5. Den kinesiska  
interventionen

Svenska bedömningar av  
risken för en kinesisk intervention

Med kännedom om att det till slut blev Kina som intervenerade i Koreakri-
get är det intressant att se hur diskussionen gick på Ud och försvarsstaben un-
der sommaren och hösten 1950 angående risken för ett kinesiskt krigsinträde. 
Tydligt är att intresset till en början i huvudsak riktades mot Sovjetunionen. I 
jämförelse med den ovan beskrivna diskussionen kring risken för ett sovjetiskt 
krigsinträde, som var så väl företrädd i den svenska diplomatiska rapportering-
en under de första veckorna efter krigsutbrottet, verkar oron för en eventuell ki-
nesisk intervention ha varit betydligt mindre stark. Att de svenska utrikespoli-
tiska bedömarna i första hand diskuterade risken för ett sovjetiskt krigsinträde 
är kanske inte så förvånande. Kina var ju inte i stånd att utgöra något militärt 
hot mot Europa. För att Koreakriget skulle kunna övergå till ett världskrig, där 
fientligheterna spred sig även till Europa, krävdes ju sovjetiskt krigsdeltagande. 

Detta betyder inte att de svenska utrikespolitiska bedömarna ignorerade 
risken för en kinesisk intervention. Att Sovjetunionen, om krigshändelser-
na utvecklades i oförmånlig riktning för de nordkoreanska styrkorna, kanske 
skulle försöka förmå kineserna att ingripa, var ett scenario som diskuterades 
såväl centralt på Ud och försvarsstaben i Stockholm som i rapporteringen från 
diverse svenska beskickningar runt om i världen.321

321 Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 5/7 1950, volym 11, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, 
KrA. Tel Boheman till Ud, 6/7 1950, volym 685:a, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman 
till Undén, 14/7 1950, volym 686, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahl-
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Ovan har beskrivits hur Kina redan kort efter krigsutbrottet i slutet av juni 
1950 började förflytta trupper till området närmast gränsen mot Nordkorea, det-
ta i syfte att förbereda sig för en eventuell intervention i kriget. Ovan har också 
beskrivits hur den kinesiska regeringen under september och oktober framför-
de flera varningar, dels i pressen och dels via diplomatiska kanaler, av innebör-
den att Kina inte skulle stillatigande åse ett framträngande av Fn-styrkorna över 
38:e breddgraden. 

De kinesiska truppförflyttningarna och varningarna var inte okända; de 
beskrevs och kommenterades i pressen världen över. Torsten Hammarström, 
den svenske Peking-ambassadören, var emellertid hela tiden starkt skeptisk till 
att Kina verkligen skulle göra allvar av sitt hot att intervenera i kriget. Han 
sade sig vägra tro att kineserna skulle våga riskera något sådant och förmoda-
de att det bara skulle bli ord och ingen handling. I takt med att Fn-styrkornas 
avancemang fortskred, till synes utan kinesiska motåtgärder, upprepade Ham-
marström denna bedömning med allt större säkerhet.322

Hammarström var långt ifrån den enda som underskattade kinesernas be-
redvillighet att ta upp kampen med den UsA-ledda Fn-koalitionen. När Un-
dén i utrikesnämnden i början av december, med vetskap om den pågående 
interventionen, kommenterade Sveriges och andra staters stöd för den reso-
lution som hade auktoriserat övergången av 38:e breddgraden, framhöll han 
som förklaring: att den svenska Fn-delegationen (i vilken ju Undén hade in-
gått), liksom flertalet andra Fn-delegationer, inte hade trott att Kina skulle 
göra allvar av sitt hot.323

man, 4/8 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman till Undén, 11/9 1950, volym 
687, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Cirkulärskrivelse nr 156 från Ud till samtliga beskickningsche-
fer och envoyén Grafström vid svenska Fn-delegationen i New York, 12/9 1950, volym 48, 
HP1Ab, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 13, 19/9 1950, volym 7, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

322 PM Grauers, 21/7 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 
4/8 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Skr Hammarström till Undén, 6/10 1950, vo-
lym 682, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 10/10 1950, volym 682, 
HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 11/10 1950, volym 682, HP1Xk, Ud:
s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 27/10 1950, volym 683, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 

323 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 5/12 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
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Fn-styrkorna drivs ut ur Nordkorea

Den 5 november bekräftade MacArthur att stora kinesiska styrkor befann sig 
på nordkoreanskt territorium och hade varit i strid med Fn-styrkorna. Ovan 
har beskrivits hur de intervenerande kinesiska styrkorna vid månadsskiftet 
oktober-november gick till anfall och drev tillbaka Fn-styrkorna från områ-
det närmast den kinesisk-nordkoreanska gränsen, men efter några dagar gjor-
de halt och sedan förhöll sig mer eller mindre passiva till slutet av månaden då 
Fn-styrkorna genom MacArthurs så kallade ”hem-till-jul-offensiv” åter bör-
jade avancera norrut. Under denna paus i striderna försökte UsA utröna vil-
ka avsikter Kina hade med interventionen i Koreakriget. De frågor som den 
amerikanska regeringen ville ha svar på var följande: Hade den kinesiska in-
terventionen mer begränsade och i grunden defensiva syften, det vill säga var 
motiverad av rädsla för att UsA skulle attackera Kina eller åtminstone skada 
Kinas intressen i gränsområdet (man tänkte här särskilt på vattenkraftsanlägg-
ningarna i Jalufloden som levererade ström inte bara till Nordkorea utan ock-
så till Kina)? Eller var den en del av en större och Moskvaledd kommunistisk 
offensiv i Asien och hade som målsättning att försöka driva ut Fn-styrkorna 
från Nordkorea, alternativt hela Korea? 

För det senare talade enligt vad Boheman den 12 november fick höra av 
Dean Rusk, vid tillfället i fråga biträdande statssekreterare i State Department, 
det faktum att kineserna gav betydande understöd till det kommunistledda 
upproret i franska Indokina och hade (i oktober 1950) invaderat Tibet. Om in-
terventionen var ett led i en större kommunistisk offensiv i Asien fanns det en-
ligt Rusk inte mycket annat att göra än att fortsätta striderna, men man ville 
från amerikansk sida i alla fall göra klart för den kinesiska regeringen att UsA 
varken hade någon avsikt att anfalla Kina eller skada legitima kinesiska intres-
sen i gränsområdet mot Korea. UsA:s långvariga stöd till Chiang Kai-shek, flott-
blockaden i Formosasundet, hjälpen till Frankrike i Indokinakriget och vissa 
obetänksamma amerikanska uttalanden kunde, medgav Rusk vid samtalet med 
Boheman, ha ingett kineserna sådana felaktiga föreställningar. UsA saknade dip-
lomatiska förbindelser med folkrepubliken Kina och ville därför att det svenska 
Pekingsändebudet Torsten Hammarström skulle sondera den kinesiska reger-
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ingen i dessa frågor. Detta framförde Rusk till Boheman och tillade att UsA ifrå-
ga om den kinesisk-koreanska gränsen kunde tänka sig åtskilliga arrangemang, 
till exempel att särskilda zoner på ömse sidor av den kinesisk-koreanska gränsen 
skulle fastställas och stå under uppsikt av en kommission sammansatt av repre-
sentanter för både Kina och Korea, eventuellt också en tredje part. Den ameri-
kanska regeringen ville dock inte ha detta framfört som ett tydligt meddelan-
de från UsA till den kinesiska regeringen. Från svensk sida borde man därför, 
tilltrådde Boheman när han informerade Ud om samtalet med Rusk, instruera 
Hammarström att framföra dessa synpunkter som ett svenskt uppslag, föranlett 
av den svenska regeringens ”berättigade oro” för utvecklingen.324 

Ett telegram med den av Boheman föreslagna instruktionen avsändes till 
Hammarström dagen därpå.325 Det svenska Pekingsändebudet hade dock ing-
en större framgång i sina mellanhavanden med de kinesiska myndigheterna. 
Han fick trots upprepade påstötningar varken träffa Mao eller Zhou Enlai och 
den befattningshavare i det kinesiska utrikesministeriet som tog emot hans 
demarche lovade visserligen att vidarebefordra denna, men ville varken kom-
mentera förslaget om en gränszon eller inlåta sig i några diskussioner angåen-
de Kinas avsikter i Koreakriget.326 Varken då eller senare kom något egentligt 
svar från den kinesiska regeringen.327 

Parallellt med försöket att via Sveriges Pekingbeskickning sondera den kine-
siska regeringen tog UsA upp den kinesiska interventionen i Fn:s säkerhetsråd. 
Den 10 november framlade UsA tillsammans med fem andra säkerhetsrådsmed-
lemmar — Cuba, Ecuador, Frankrike, Norge och Storbritannien — ett resolu-
tionsförslag, det så kallade sexmaktsförslaget. Detta innehöll två uppmaningar, 
den första till världens stater att avstå från att understödja de nordkoreanska och 
kinesiska styrkorna, den andra till den kinesiska regeringen att dra tillbaka sina 
styrkor från Korea, men var mycket försiktigt formulerat: Kina stämplades inte 
som angripare och sanktioner rekommenderades inte. Dessutom försäkrades att 
Fn-styrkorna hade för avsikt att respektera den kinesisk-koreanska gränsen och 

324 Tel Boheman till Ud (nr 116), 12/11 1950, volym 688, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Boheman 
till Ud (nr 117), 12/11 1950, volym 688, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.

325 Tel Ud till svenska beskickningen i Peking, 13/11 1950, volym 688, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
326 Tel Hammarström till Ud, 17/11 1950, volym 688, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
327 Redogörelse avgiven till utrikesnämnden 1951, volym 3, Ö1, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
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skydda legitima kinesiska och koreanska intressen i gränsområdet. Den 30 no-
vember föll sexmaktsförslaget på Sovjetunionens veto i säkerhetsrådet.328 

I början av december sände den amerikanska regeringen general Lawton 
Collins, armérepresentanten i det förenade stabsutskottet, till Japan och Kor-
ea för att överlägga med MacArthur och befälhavarna vid fronten i Korea. Fn-
styrkorna var då stadda i hastig reträtt. Som redan nämnts blev MacArthurs den 
24 november igångsatta ”hem-till-jul-offensiv” efter några dagar tillbakaslagen 
av en massiv kinesisk och nordkoreansk motoffensiv, vilken inom loppet av en 
månad hade drivit ut Fn-styrkorna ur Nordkorea. Via Collins begärde MacAr-
thur omedelbara truppförstärkningar från UsA, acceptans av Chiang Kai-sheks 
tidigare framförda erbjudande att sända trupper till Korea, sjömilitär blockad av 
den kinesiska kusten och upphävande av förbudet mot att angripa mål på ki-
nesiskt territorium. Enligt vad Collins telegraferade hem till Washington den 6 
december ansåg MacArthur dessa åtgärder vara nödvändiga för att kunna hej-
da motståndarsidans framryckning och menade att Fn-styrkorna annars — för-
utsatt givetvis att kineserna och nordkoreanerna inte skulle göra halt vid 38:e 
breddgraden — skulle bli tvungna att helt utrymma Korea.329

Den amerikanska regeringen mottog MacArthurs budskap, men ansåg sig 
åtminstone tillsvidare förhindrad att kunna villfara något av det som han be-
gärde. Några betydande förstärkningar fanns inte tillgängliga i UsA. De nya 
amerikanska divisioner som höll på att sättas upp beräknades vara insatsbered-
da först i mars 1951. Vidare hade Kina en försvarspakt med Sovjetunionen. Ett 
utsträckande av striderna till kinesiskt territorium befarades därför kunna leda 
till ett sovjetiskt krigsinträde, något som den amerikanska regeringen av up-
penbara skäl var mycket angelägen om att undvika. Därtill nåddes den ameri-
kanska regeringen snabbt av underrättelser som tydde på att MacArthurs första 
bedömning hade varit allt för pessimistisk. Den 8 december meddelade general 
Collins, som då hade återvänt från Fjärran Östern, att Fn-styrkornas brådstör-
tade reträtt på det hela taget hade varit framgångsrik; det stora flertalet av trup-
perna var välbehållna och verkade kunna undgå att bli upphunna och tillintet-
gjorda av sina förföljare. Det borde därför, trodde såväl Collins som MacArthur 

328 PM (”angående säkerhetsrådets behandling av Korea-frågan under november 1950”), 4/12 
1950, volym 70, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 

329 Stueck 2002, s 119f. 
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och chefen för den amerikanska åttonde armén (det vill säga de amerikanska 
arméstyrkorna i Korea), general Walton Walker, finnas möjligheter att kunna 
etablera en ny och tillräckligt stark försvarslinje strax söder om Seoul.330

Dessutom visste den amerikanska regeringen att dess allierade — förutom 
Syngman Rhee och Chiang Kai-shek — var bestämt emot en utvidgning av 
kriget. Truman hade den 30 november svarat ja på en fråga från en amerikansk 
journalist huruvida UsA övervägde att sätta in kärnvapen i Koreakriget. Det-
ta uttalande hade väckt väldig uppmärksamhet runt om i världen och föran-
lett den brittiske premiärministern Clement Attlee att genast flyga till Wash-
ington för att överlägga med presidenten. Under dessa överläggningar, som 
ägde rum mellan 4 och 8 december, försäkrade Truman att UsA inte hade tagit 
något beslut om att sätta in kärnvapen i Koreakriget. Men det märktes också 
tydligt att det fanns klara meningsskiljaktigheter mellan de brittiska och ame-
rikanska regeringarna. Oenigheten gällde framför allt vilken ståndpunkt man 
skulle inta i eventuella förhandlingar med kineserna samt hur man skulle age-
ra om Fn-styrkorna tvingades evakuera Korea.

Från brittisk sida (Attlee hade med sig ett antal militära och politiska råd-
givare till den amerikanska huvudstaden) hävdades att den kinesiska utrikes-
politiken inte var ideologistyrd och att Kina önskade undvika ett allt för stort 
beroende av Sovjetunionen. I enlighet med detta synsätt menade britterna att 
den kinesiska Koreainterventionen var defensiv snarare än offensiv, det vill 
säga inte hade föranletts av en önskan att sprida kommunismen utan av rädsla 
för ett angrepp mot det egna landet från UsA och Chiang Kai-shek. UsA borde 
därför, menade britterna, erbjuda Pekingregeringen att som motprestation för 
ett koreanskt vapenstillestånd baserat på 38:e breddgraden få dels ostört inva-
dera Taiwan, dels överta Kinas plats i Fn. Om så skedde skulle kineserna enligt 
brittisk uppfattning orientera sig bort från Sovjetunionen och prioritera inre 
utveckling före spridningen av kommunismen till grannländerna. 

Från amerikansk sida (Truman åtföljdes vid överläggningarna med britter-
na av utrikesminister Acheson, försvarsminister Marshall och medlemmar av 
den amerikanska militärledningen) hävdades däremot att den kinesiska utri-
kespolitiken visst var ideologistyrd samt att förhoppningarna på en kinesisk ti-
toism åtminstone tillsvidare måste avskrivas. De eftergifter som britterna fö-

330 Chace 1998, s 309. Stueck 1995, s 133f. 
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respråkade skulle enligt amerikansk uppfattning inte föranleda kineserna att 
bryta med Moskva och ge upp sina världsrevolutionära strävanden utan snarare 
stimulera dem att göra ytterligare framstötar, något som skulle vara lättare för 
dem än tidigare eftersom UsA skulle ha förlorat förtroendet hos sina asiatiska al-
lierade. Dessutom skulle isolationismen stärkas i UsA med risk för att stödet till 
Europa skulle försvagas. Den amerikanska regeringen var därför, fick britterna 
veta vid överläggningarna i Washington, beredd att acceptera ett vapenstille-
stånd baserat på 38:e breddgraden, men tänkte inte göra några eftergifter på an-
nat håll. Om kineserna vägrade att acceptera en sådan uppgörelse och Fn-styr-
korna tvingades utrymma Korea skulle UsA inte betrakta kriget som avslutat. 

På fråga från britterna vad detta skulle innebära nämndes som sannolika 
åtgärder bombning av kinesiska mål, blockad av den kinesiska kusten och stöd 
åt offensiva operationer från Chiang Kai-sheks styrkor. Från brittisk sida häv-
dades att detta slags åtgärder skulle ha begränsad inverkan på Kina och dessut-
om riskera att leda till ett storkrig mellan öst och väst, något som nAto ännu 
inte var redo för att utkämpa. Direkt aktion mot Kina skulle varken få stöd av 
Fn-majoriteten eller UsA:s närmaste allierade, varnade Attlee vid underhand-
lingarna i Washington.331

Oenigheten mellan de amerikanska och brittiska regeringarna behövde 
aldrig ställas på sin spets eftersom Fn-styrkorna lyckades hejda den kinesisk-
nordkoreanska framryckningen och inte behövde utrymma Korea. Vid nyår-
et fortsatte den kinesisk-nordkoreanska offensiven söderut över 38:e bredd-
graden och den 4 januari tvingades Fn-styrkorna evakuera Seoul. Då började 
emellertid den kinesisk-nordkoreanska motstöten att mattas och kring mit-
ten av månaden kunde Fn-trupperna för första gången hejda de kinesiska och 
nordkoreanska styrkornas framryckning. Hotet om en omedelbart föreståen-
de evakuering av Fn-styrkorna från hela Korea tycktes därmed mindre över-
hängande. Vid slutet av januari kunde Fn-styrkorna starta en försiktig motof-
fensiv och sedan en ny kinesisk-nordkoreansk offensiv hade slagits tillbaka vid 
mitten av februari börja avancera norrut. Seoul återtogs och vid månadsskiftet 
mars-april 1951 gick frontlinjen återigen nära 38:e breddgraden.332 

331 Om överläggningarna mellan de amerikanska och brittiska regeringarna i Washington i 
början av december 1950: Hastings 1987, s 178ff. Stueck 1995, s 136f. 

332 Hastings 1987, s 128ff. 
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De meningsskiljaktigheter mellan britter och amerikaner som hade varit 
tydliga under överläggningarna i Washington skulle dock finnas kvar och med 
jämna mellanrum ge sig till känna under resten av kriget. Ett antal icke-kom-
munistiska asiatiska stater med Indien som främsta talesman skulle vara ännu 
mer tydliga än britterna i sin benägenhet att motsätta sig en utvidgning av kri-
get och förorda eftergifter åt kineserna.

Generalförsamlingen behandlar  
den kinesiska interventionen

Sedan sexmaktsförslaget i slutet av november hade fallit i säkerhetsrådet in-
troducerades det omedelbart i generalförsamlingen. Under påverkan av bland 
annat Storbritannien och Kanada gick UsA dock med på att ge prioritet åt ett 
annat resolutionsförslag: det av Indien och tolv andra asiatiska länder fram-
lagda så kallade trettonmaktsförslaget, enligt vilket presidenten för generalför-
samlingen, iraniern Nasrullah Entezam, skulle tillsätta en tremannakommitté, 
inkluderande honom själv, med uppgift att undersöka förutsättningarna för 
ett vapenstillestånd i Koreakriget.333

Trettonmaktsförslaget antogs av generalförsamlingen den 14 december (en-
dast östblocksstaterna röstade emot), men den sålunda tillsatta tremanna så 
kallade ”eldupphörkommittén” hade ingen framgång i sitt arbete.334 Den för-
sökte locka den kinesiska regeringen med förslaget att en vapenvila i Koreakri-
get skulle följas av förhandlingar om övriga tvistefrågar i Fjärran Östern och 
använde, liksom den amerikanska regeringen tidigare hade gjort, den svens-
ka Pekingbeskickningen som budbärare. Den kinesiska regeringen hävdade 
emellertid att eldupphörkommittén var olaglig — den hade tillsatts av en ge-
neralförsamling där folkrepubliken Kina inte var representerad — och vägra-
de att ha något med den att göra.335 

333 Stueck 2002, s 126. Idem 1995, s 141. 
334 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-

stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 42.
335 Tel Hammarström till Ud, 19/12 1950, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Hammar-

ström till Ud, 20/12 1950, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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Från kinesisk sida hävdades vidare att principen om vapenvila först och 
förhandlingar sedan syftade till att ge de amerikanska trupperna en andhämt-
ningspaus som skulle göra det möjligt för dem att omgruppera och gå till för-
nyad attack. Detta kunde den kinesiska regeringen inte gå med på, framförde 
Zhou Enlai i ett uttalande den 23 december. För att den kinesiska regering-
en skulle gå med på vapenvila i Koreakriget måste, meddelade den kinesiske 
utrikesministern, följande villkor först vara uppfyllda: alla främmande trup-
per måste ha lämnat Korea, de amerikanska flottstyrkorna dragits tillbaka från 
Formosasundet och folkrepubliken erhållit Kinas plats i Fn.336

UsA å sin sida höll hela tiden fast vid att eventuella förhandlingar i dessa frå-
gor måste föregås av en vapenvila. När eldupphörkommittén i början av janu-
ari 1951 avlade rapport om sitt arbete till generalförsamlingens politiska utskott 
fick den därför konstatera att den hade misslyckats att fastställa en för båda par-
ter acceptabel grundval för ett vapenstillestånd. Men eldupphörkommittén vil-
le i alla fall framlägga fem principer som den ansåg att ett vapenstillestånd bor-
de vara baserat på. Bland dessa ingick att alla icke-koreanska stridskrafter efter 
ett vapenstillestånd skulle dras tillbaka från Korea i lämpliga etapper, liksom 
att generalförsamlingen så snart överenskommelse om vapenvila hade träffats 
skulle ”tillsätta ett lämpligt organ, vilket skulle innefatta representanter för re-
geringarna i Förenta Staterna, den kinesiska folkrepubliken, Sovjetunionen och 
Storbritannien, med uppdrag att söka uppnå en i överensstämmelse med inter-
nationella förpliktelser och bestämmelserna i Förenta Nationernas stadga ståen-
de lösning av Fjärran Östern-problemen, däribland Formosafrågan och frågan 
om Kinas representation i Förenta Nationerna”.337

Under den därpå följande debatten i politiska utskottet förklarade sig UsA 
och en rad andra stater stödja de fem principerna, medan östblocksstaterna 
hävdade att dessa inte innebar något nytt och därför inte kunde få deras stöd. 
Den 13 januari antogs de fem principerna med stor majoritet (mot röstade en-
dast östblocket, Kina och El Salvador). Utskottsmajoriteten beslöt också att 
de fem principerna skulle tillställas Pekingregeringen med begäran om svar, 
huruvida de godtogs som grundval för en fredlig lösning.338

336 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 43. 

337 Ibid, s 44f.
338 Ibid, s 45.
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Genom att ställa sig bakom de fem principerna hade den amerikanska re-
geringen gått längre än den egentligen ville mot att godkänna en sammankopp-
ling mellan Koreakonflikten och övriga Fjärran Östernfrågor. På hemmaplan 
i UsA var stämningen mycket upprörd och det fanns ett starkt motstånd mot 
att kineserna, som man uppfattade det, skulle belönas för sin aggression. Den 
amerikanska regeringen hade ställt sig bakom de fem principerna av hänsyn 
till världsopinionen, men hade aldrig vågat göra detta om den inte hade varit 
ganska säker på att de skulle förkastas av kineserna.339

Som den amerikanska regeringen hade förväntat sig avvisades de fem prin-
ciperna från kinesisk sida. När den kinesiska regeringen den 17 januari fram-
förde sitt svar på Fn-majoritetens förfrågan om dess inställning till de fem 
principerna upprepade den vad den tidigare hade sagt, det vill säga att en va-
penvila före förhandlingar inte kunde godtas, eftersom ett sådant förfarande 
inte skulle leda till varaktig fred utan göra det möjligt för UsA att återhämta sig 
och sedan vidmakthålla och utsträcka sin aggression.340

Sedan den kinesiska regeringen hade förkastat de fem principerna ansåg 
UsA alla möjligheter till en förhandlingslösning vara uttömda. Den 20 janua-
ri framlade UsA ett resolutionsförslag, enligt vilket generalförsamlingen skulle 
göra följande: för det första konstatera att Kina begick aggression i Korea, för 
det andra uppmana den kinesiska regeringen att omedelbart dra tillbaka sina 
styrkor från Korea, för det tredje beordra utskottet för kollektiva åtgärder att 
tillsätta en kommitté med uppdrag att förbereda rekommendationer till ge-
neralförsamlingen angående sanktioner mot Kina, för det fjärde och slutligen 
rikta en hemställan till generalförsamlingens president (den ovan nämnde En-
tezam) att utse två personer som tillsammans med honom själv skulle ingå i en 
kommitté med uppgift att fortsätta den tidigare existerande men nu upplösta 
eldupphörkommitténs arbete med att försöka åstadkomma ett slut på Korea-
striderna förhandlingsvägen.341

Andra stater ville dock inte ge upp hoppet om en kompromisslösning. Med 
stöd av Storbritannien och Kanada kunde Indien förmå kineserna att göra vis-

339 Stueck 2002, s 128. 
340 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-

stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 46.
341 Ibid, s 46f.
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sa eftergifter. Den kinesiska regeringen lovade att de kinesiska Koreastyrkorna 
skulle dra sig tillbaka om motsidan först påbörjade ett tillbakadragande samt 
förordade en konferens kring krisens lösande där vapenvila först skulle slutas 
och övriga frågor därefter behandlas. Att Pekingregeringen redan före en sådan 
konferens måste erkännas som innehavare av Kinas plats i Fn förblev dock ett 
oavvisligt kinesiskt krav. Med utgångspunkt i det kinesiska förslaget presente-
rade den arabisk-asiatiska gruppen i Fn ett motförslag (till det amerikanska re-
solutionsförslaget), det så kallade tolvmaktsförslaget. I detta talades det varken 
om kinesisk aggression eller om sanktioner mot Kina. Det yttrades bara att en 
konferens mellan de berörda parterna borde komma till stånd så fort som möj-
ligt för att lösa Koreafrågan och andra problem i Fjärran Östern.342

FN:s medlemsstater stod nu inför en valsituation. Särskilt UsA:s allierade 
var kluvna mellan en önskan att förorda ytterligare förhandlingar och en ovil-
ja att stöta sig med UsA och därigenom riskera att stärka den amerikanska iso-
lationismen. Storbritannien ansåg sig inte kunna undgå att rösta för det ame-
rikanska resolutionsförslaget, men kom att inrikta sina ansträngningar mot att 
försöka åstadkomma en ”uppmjukning” av detta. Vad britterna försökte åstad-
komma var dels att det amerikanska resolutionsförslagets skrivning om sank-
tioner skulle ges en mindre definitiv karaktär, dels att medlingsförsöken inte 
helt skulle överges. Dessutom ville britterna ha understruket att Fn-komman-
dot under MacArthur inte skulle ges några befogenheter att utvidga kriget.343

MacArthur hade vid årsskiftet 1950–1951, då de kinesiska och nordkorean-
ska styrkorna överskred 38:e breddgraden och började avancera in i Sydkorea, 
upprepat sin begäran om att få angripa Kina och använda sig av Chiang Kai-
sheks trupper, liksom tidigare med motiveringen att Fn-styrkorna annars skulle 
ställas inför valet att antingen utrymma Korea eller bli förintade. I Washington 
hade man emellertid börjat förlora tilltron till MacArthur och anse dennes be-
dömningar vara allt för pessimistiska. Det fanns en tydlig skillnad mellan Ma-
cArthurs bedömningar och de mer positiva rapporter som Matthew Ridgway, 
den nya befälhavaren för den amerikanska åttonde armén, insände från fronten 
i Korea. Ett nytt Koreabesök av general Collins, denna gång i sällskap med kol-
legan i det förenade stabsutskottet, flyggeneralen Hoyt Vandenberg, förstärkte 

342 Stueck 1995, s 155.
343 Ibid, s 156.
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uppfattningen att Fn-styrkorna hade återhämtat sig bra och borde ha goda möj-
ligheter att kunna stå emot de nu utsträckta och för Fn-sidans flygkrigföring allt 
mer exponerade kinesiska och nordkoreanska styrkorna. Den 19 januari med-
delade Collins från Tokyo att även MacArthur nu ansåg Fn-styrkorna vara till-
räckligt starka för att kunna bita sig fast i Korea under obegränsad tid.344

Fortsatt kamp, men ingen utvidgning av kriget blev under dessa omständig-
heter det självklara valet för den amerikanska regeringen. Den amerikanska Fn-
ambassadören Austin underströk i ett anförande inför politiska utskottet den 
27 januari att det amerikanska resolutionsförslaget inte gav MacArthur några 
vidgade eller nya befogenheter. Austin framhöll också att UsA:s resolutionsför-
slag inte gav ”sanktionskommittén” (så kallades i svensk debatt den kommit-
té som enligt det amerikanska resolutionsförslaget skulle tillsättas av utskottet 
för kollektiva åtgärder) några befogenheter att själv rekommendera sanktioner; 
den skulle bara lämna förslag på sanktioner till generalförsamlingen som sedan 
hade att avgöra om någon rekommendation till medlemsstaterna skulle avges 
eller inte. Dessutom hade UsA parallellt med detta accepterat ett libanesiskt till-
läggsförslag som ändrade det amerikanska resolutionsförslaget på två punkter. 
Dels blev formuleringen att den kinesiska regeringen hade ”förkastat” alla Fn:s 
förslag om en fredlig lösning utbytt mot det mer neutrala ”icke godtagit”. Vida-
re gjordes ett tillägg av innebörden att sanktionskommittén skulle hålla tillbaka 
sina förslag om Entezams nya eldupphörkommitté, i svensk debatt kallad ”bona 
officia-kommittén”345, rapporterade att den gjorde framsteg i sitt arbete.346

Den amerikanska regeringen kan alltså sägas ha tillmötesgått Storbritan-
niens önskan om en uppmjukning av det amerikanska resolutionsförslaget, en 
eftergift som gjorde det lättare att hålla fronten enad inom det västliga lägret. 
Den 30 januari gick politiska utskottet till votering. Tolvmaktsförslaget rösta-
des ned och det amerikanska resolutionsförslaget antogs med erforderlig kva-
lificerad majoritet. Vid slutomröstningen i generalförsamlingen två dagar se-
nare upprepades detta. Det amerikanska resolutionsförslaget antogs då med 
44 röster för, 7 emot och 9 nedlagda.347

344 Ibid, s 149ff.
345 Bona officia = goda avsikter 
346 ”Förenta Nationernas generalförsamlings femte ordinarie möte New York 1950–1951”, Akt-

stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1951, s 52f.
347 Skr Grafström till Undén, 6/2 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
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Regeringens reaktion på  
den kinesiska interventionen

I utrikesnämnden den 5 december redogjorde Undén för sin uppfattning angå-
ende vilken handlingsväg som Fn borde följa sedan Kina hade intervenerat i 
kriget. Han var motståndare till ett kraftfullt agerande där Kina stämplades 
som angripare och sanktioner tillgreps. Enligt honom borde Fn föra en försik-
tig politik, för att inte riskera ett öppet krig mellan Fn-alliansen och Kina. 
Som exempel på ett sådant enligt honom lämpligt och försiktigt agerande fram-
höll han det då aktuella och ovan beskrivna sexmaktförslaget som bland an-
nat konstaterade att Fn-styrkorna befann sig i strid med kinesiska enheter och 
uppmanande de senare att dra sig tillbaka, men avstod från allt tal om aggres-
sion och sanktioner. Enligt Undén kunde regeringen stödja ett sådant resolu-
tionsförslag, men vid en skarpare skrivning skulle valet bli röstnedläggelse.348

I riksdagen några dagar senare (9 december) kom den svenske utrikesmi-
nistern åter in på konsekvenserna av den kinesiska interventionen som då 
hade slagit tillbaka MacArthurs hem-till-jul-offensiv och sänt Fn-styrkorna i 
hastig reträtt tillbaka mot 38:e breddgraden. Även denna gång tog Undén klart 
avstånd från en styrkepolitik:

Å andra sidan är det ju någonting till den grad absurt att de västallierade 
makterna skulle engagera sig i ett krig med Kina på grund av de militära 
händelserna i Korea, att alltså den kinesiska interventionen skulle leda till 
öppet krig mellan västmakterna och Kina, med vilket de egentligen inte 
skulle ha något otalt. Jag tror att inom alla kretsar inom alla länder an-
ser man detta vara till den grad orimligt, att man är färdig att undvika det 
snart sagt till varje pris.349

Till den som hävdade att det kinesiska angreppet måste slås tillbaka, att en ef-
tergiftspolitik inte fick förekomma, framhöll Undén att ett militärt nederlag 

348 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 5/12 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
349 Undéns uttalande i riksdagens första kammare den 9 december 1950 finns återgivet i: Möl-

ler 1986, s 361. Se även: Holmström 1972, s 248.
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bevisligen hade inträffat. Detta var ett faktum och saken kunde ”inte bring-
as ur världen bara genom att man intar en strong hållning”. Vidare påminde 
han om att Fn-aktionen hade påbörjats under förutsättningen av ett koreanskt 
krig och hävdade att tanken aldrig hade varit att Fn skulle ta upp kampen 
med en stormakt som Kina. I det läge som nu hade uppstått fanns det enligt 
Undén tre möjliga handlingsvägar. Koreaaktionen kunde slutföras genom ett 
världskrig. Om man önskade undvika detta kunde en uppgörelse sökas som 
innebar eftergifter, men ändå innehöll något av värde. Kriget kunde också 
upphöra utan att någon uppgörelse hade träffats. Undén framhöll att Kina nu 
dominerade Korea och framförde att detta förstås var en motgång för Fn, men 
att Fn:s Koreaaktion ändå inte behövde ses som ett fullständigt misslyckande. 
Den hade dock lyckats mobilisera ett starkt internationellt stöd för Fn, vilket 
kunde ha betydelse i framtiden.350

De borgerliga partiledarnas reaktion på Undéns tal var återhållsam. Varken 
Ohlin eller Hjalmarson reste några invändningar i kammaren.351 Men i delar 
av den borgerliga pressen blev reaktionen mycket häftig. Dagens Nyheter ut-
nämnde Undén till ”défaitisternas konung för en dag” som ”upphöjer kapitu-
lationen till program” och genom sitt utlåtande har ”avlagt ett kraftprov i il-
lusionismens och självbelåtenhetens tjänst”. Ett nederlag kunde, hävdade dn, 
visst förbytas i seger för Fn-alliansen genom en strong hållning. Den uppgi-
venhet som utrikesministern hade gett uttryck för skulle däremot, hävdade dn 
vidare, bara ”stimulera aggressionsviljan och öka défaitismen”.352

Den 12 december besökte den amerikanske Stockholmsambassadören Wal-
ton W. Butterworth utrikesministern och överlämnade en skriftlig redogörelse 
för den amerikanska regeringens syn på läget i Koreakonflikten. Enligt redo-
görelsen, som den amerikanska regeringen önskade få andra regeringars syn-
punkter på, räknade UsA med två möjligheter. Den första var att ett avtal om 
vapenstillestånd skulle slutas och förhandlingar därefter inledas i syfte att nå 
en fredlig lösning på Koreafrågan. UsA var enligt redogörelsen beredd att slu-
ta vapenstillestånd, men inte på vanhedrande villkor. Inte heller gick UsA med 
på att i förväg binda sig vad gäller ståndpunkt i de förhandlingar som eventu-
ellt skulle följa på ett vapenstillestånd.

350 Ibid. 
351 Holmström 1972, s 249.
352 Dagens Nyheter 12/12 1950. Se även: Holmström 1972, s 249ff. Johansson 1995, s 274.
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Den andra möjligheten var enligt redogörelsen att kriget skulle fortsät-
ta. Om kineserna anföll söderut över 38:e breddgraden i syfte att försöka dri-
va Fn-styrkorna ut i havet fanns det inte plats för milda tonfall. UsA skulle 
då söka stöd i Fn för en resolution som stämplade Kina som angripare. Vad 
som sedan skulle ske var enligt redogörelsen fortfarande under övervägande på 
grund av det ovissa militära läget.353

Undén svarade genom att referera en artikel i New York Times från den 10 
december som redogjorde för de överläggningar som just hade ägt rum i Wash-
ington mellan de amerikanska och brittiska regeringarna. Enligt artikeln hade 
UsA för avsikt att föra en djärv politik mot Kina. Den amerikanska regeringen 
var enligt artikeln villig att acceptera ett vapenstillestånd baserat på 38:e bredgra-
den, men inte att diskutera Taiwans status eller Kinas plats i Fn. Om förhand-
lingarna blev resultatlösa skulle UsA föra ett ”begränsat krig”, avseende i första 
hand ekonomiska sanktioner och blockad av Kinas kust. Enligt artikeln hade 
den brittiske premiärministern Attlee förordat en helt annan och mer försiktig 
politik. Från brittisk sida ansågs inkluderandet av frågorna om Taiwan och Fn-
platsen vara nödvändigt för att kunna nå resultat. Vidare ville den brittiska re-
geringen undvika ett begränsat krig, även om Fn-styrkorna skulle bli bortdrivna 
från Korea. Enligt den brittiska regeringens uppfattning skulle ett begränsat krig 
bara stärka banden mellan Sovjetunionen och Kina, samtidigt som det riskerade 
att leda till ett obegränsat krig. De västallierades styrkor borde istället koncentre-
ras till det viktigaste försvarsområdet, enligt brittisk uppfattning Europa. 

Undén förklarade för den amerikanske ambassadören att han delade den 
brittiska regeringens uppfattning i dessa frågor. På Butterworths fråga om inte 
detta var en eftergiftspolitik som kunde få ödesdigra följder för Fn svarade Un-
dén att han inte kunde bedöma det militära läget på Korea och därför inte vis-
ste hur stora möjligheter Fn-styrkorna hade att stabilisera fronten. Men, fort-
satte Undén, om Fn-styrkorna skulle trängas ut från Korea kunde han inte 
”betrakta det som en eftergiftspolitik att se det faktiska läget som det var och 
handla därefter”, det vill säga avbryta den militära aktionen. På Butterworths 
fråga hur detta överensstämde med den positiva hållning som Sverige hade in-

353 PM med svensk översättning av från amerikanska Stockholmsambassadören överlämnad 
redogörelse för den amerikanska regeringens syn på läget i Koreakonflikten, 12/12 1950, vo-
lym 22, L108, Östen Undéns samling, kb. 
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tagit till Achesonplanen svarade Undén enligt sin uppteckning över samtalet 
ungefär följande. Han ansåg Achesonplanen vara värdefull, eftersom den gjor-
de det möjligt för generalförsamlingen att utöva tryck på en stormakt. Men 
Achesonplanen hade inte i grunden förändrat det politiska läget. Den gav inte 
Fn styrkan att genom voteringar genomföra sanktionskrig mot stormakter. 
”Naturligtvis kunde ett världskrig uppstå och därvid en rad stater följa till ex-
empel UsA:s ledning, men staterna komme i ett sådant läge att handla enligt 
sina egna elementära livsintressen. Organisationen som sådan kunde inte ge-
nom en rekommendation påverka staterna att handla annorlunda än de anså-
ge sina mest vitala intressen bjuda.”354

Vid ett partiledarmöte den 13 december föredrog Undén samtalet med den 
amerikanske ambassadören för de borgerliga partiledarna. Av dagboken fram-
går att Undén irriterade sig på Ohlins reaktion. Han beskriver folkpartileda-
ren som ”fladdrande” mellan åsikten att det var logiskt att stämpla kineserna 
som angripare och åsikten att UsA inte borde uppmuntras till en hård politik. 
När Undén vid nästa dags regeringslunch redogjorde för samtalet med parti-
ledarna, gjorde Erlander kommentaren att det i ett kritiskt läge vore riskabelt 
att ha Ohlin med i en samlingsregering.355

Vid ett nytt utrikesnämndsmöte, denna gång den 28 december, upprepade 
Undén att regeringen kunde tänka sig att rösta för sexmaktsresolutionen, men 
var emot att Fn skulle stämpla Kina som angripare. Ohlin gjorde inga invänd-
ningar utan nöjde sig med att fråga om utrikesnämnden på nytt skulle sam-
mankallas, för den händelse att frågan skulle aktualiseras genom ett konkret 
amerikanskt resolutionsförslag. Undén bejakade detta.356 

Av Undéns ovan återgivna uttalanden från utrikesnämnden, riksdagen och 
samtalet med den amerikanske ambassadören framträder en ganska tydlig bild 
av hans reaktion på det nya läge som hade uppstått genom den kinesiska in-
terventionen och de militära motgångarna för Fn-styrkorna under november 
och december 1950. Han var helt emot att Kina skulle stämplas som angripa-
re och utsättas för sanktioner eftersom han befarade att ett sådant agerande 
skulle kunna utmynna i ett tredje världskrig. Han såg hellre att Fn-alliansen 

354 PM Undén, 12/12 1950, volym 688, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
355 Undén 2002, s 339f (dagboksanteckning 13/12, 14/12 1950).
356 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 28/12 1950, volym 5, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
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— förutsatt givetvis att den inte kunde hejda de kinesiska och nordkoreanska 
styrkornas framryckning — skulle lämna Korea åt sitt öde eller försöka köpa 
ett vapenstillestånd genom betydande eftergifter på andra områden (Taiwans 
status och Kinas plats i Fn). Vad gäller Sverige markerade han direkt att lan-
det inte längre kunde fortsätta en politik av stöd åt Fn-majoritetens linje. Med 
Kinas inträde hotade en stormaktskonflikt och då måste landet, med Undéns 
ord till den amerikanske ambassadören, se till sina egna elementära livsintres-
sen. Solidariteten mot Fn fick ge vika för neutraliteten. 

Att läget uppfattades som oerhört allvarligt sedan Kina hade intervenerat 
i kriget finns det många belägg för i Erlanders dagbok. Exempelvis skrev han 
på nyårsafton:

Så dyster har väl ingen efterkrigsjul varit och så mörkt har intet årsskifte 
tett sej sedan 1943. Man kan inte undgå att ta intryck, när den ena kloka 
människan efter den andra säjer en, att vi oundvikligen glider mot en ka-
tastrof. Den sista veckan har jag inte hört ett enda optimistiskt heller [sic!] 
ens lättsinnigt uttalande. Alla tycks räkna med att kriget är oundvikligt.357

Vad Erlander befarade var naturligtvis dels att Fn-styrkorna skulle bli tvungna 
att helt utrymma Korea, dels att UsA som reaktion på detta skulle tillgripa kärn-
vapen och/eller utvidga kriget till kinesiskt territorium med — på grund av Ki-
nas försvarspakt med Sovjetunionen — potentiellt ödesdigra följder. Tvivel på 
att UsA efter att ha lidit smäleken av att bli bortdriven från Korea skulle kunna 
avstå från att angripa Kina är något som Erlander flera gånger ger uttryck för 
i sina dagboksanteckningar från slutet av november och början av december.358 
Att det mer eller mindre tvingande amerikanska behovet av att slå tillbaka mot 
Kina skulle försvinna eftersom Fn-styrkorna skulle lyckas omgruppera och hej-
da den kinesiska och nordkoreanska framryckningen tycks Erlander i det läget, 
under intryck av kinesernas och nordkoreanernas stora framgångar på slagfäl-
tet, ha betraktat som föga sannolikt. Detta var en felbedömning, som Erlander 
dock knappast var ensam om. Exempelvis såg den svenska pressen, som Barry 
Holmström har visat, vid den aktuella tidpunkten, det vill säga december-janu-

357 Erlander 2001, s 192 (dagboksanteckning 31/12 1950).
358 Ibid, s 178, 180, 181, 185, (dagboksanteckningar 29/11, 3/12, 5/12, 11/12 1950). 
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ari 1950–1951 mycket pessimistiskt på Fn-styrkornas möjligheter att kunna und-
gå ett Dunkerque-liknande tillbakadragande från Sydkorea om kineserna och 
nordkoreanerna inte skulle göra halt vid 38:e breddgraden.359

Det amerikanska handlingsprogrammet

Vid årsskiftet 1950–51 inledde den amerikanska regeringen en diplomatisk ak-
tion i syfte att samla stöd till motåtgärder mot den kinesiska interventionen. 
Sverige var en av dryga trettiotalet mot UsA vänligt sinnade stater som kontak-
tades av den amerikanska regeringen via diplomatiska kanaler.360 Vid ett sam-
tal med Undén den 5 januari redogjorde Butterworth för sin regerings planer 
genom att läsa upp ett meddelande från Acheson. I meddelandet framfördes 
inledningsvis att den amerikanska regeringen inte ansåg det rimligt att enga-
gera sig i ett kollektivt företag som band avsevärda markstyrkor i strid med 
de kinesiska arméerna, samtidigt som de ryska styrkorna kunde hållas helt in-
takta. Men, fortsatte meddelandet, man fick trots detta inte tveka att mora-
liskt fördöma det kinesiska angreppet och vidta någon form av motåtgärder. 
Den amerikanska regeringen tänkte sig därför att Fn skulle stämpla Kina som 
angripare och dessutom tillsätta en kommitté med uppgift att överväga nå-
gon form av kollektiva tvångsåtgärder gentemot Kina. Som tänkbara sådana 
nämndes handelsembargo på vissa varor, framför allt olja, blockering av kine-
siska tillgångar utomlands och brytande av de diplomatiska förbindelserna. 
Parallellt med dessa offensiva åtgärder skulle den Fn-kommitté som hade till 
uppgift att försöka åstadkomma ett vapenstillestånd på fredlig väg få fortsätta 
sitt arbete. Den amerikanska utrikesministern önskade, avslutades meddelan-
det, få del av den svenska regeringens reaktioner och eventuella förslag.

Dag Hammarskjöld, vid tillfället ifråga kabinettssekreterare, var närvaran-
de när Butterworth framförde Achesons meddelande till den svenska regering-
en. Enligt Hammarskjölds uppteckning från samtalet besvarade Undén den 
amerikanske utrikesministerns meddelande på följande vis. Dels ifrågasatte 
han det taktiskt kloka i att stämpla Kina som angripare, när man fortfarande 
räknade med möjligheten av en förhandlingslösning. Vidare framförde han 

359 Holmström 1972, s 242.
360 Ibid, s 253f. 
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att den svenska regeringen ställde sig ytterst tveksam till de från amerikansk 
sida föreslagna åtgärderna, då kännedom saknades om vilka ytterligare steg 
som skulle kunna följa på dessa. Enligt Hammarskjölds uppteckning medgav 
Butterworth att det fanns ett osäkerhetsmoment, det vill säga att man inte vis-
ste helt säkert vilka sanktionsåtgärder som längre fram skulle kunna komma 
på fråga, men påminde samtidigt om meddelandets avvisande av en bindning 
av stora markstyrkor i strid med de kinesiska arméerna och menade att detta 
tydde på att icke-militära åtgärder skulle bli helt dominerande.361 

Den 8 januari diskuterades det amerikanska handlingsprogrammet i utri-
kesnämnden. Undén tog liksom tidigare bestämt avstånd från tanken på att 
tillgripa sanktioner gentemot Kina. Dels betvivlade han effekten av sådana. 
Risken fanns att de blev utan verkan, vilket enligt honom bara skulle försva-
ga Fn. Dels fanns faran att sanktionerna skulle skärpas steg för steg för att till 
slut utmynna i ett öppet krig mellan UsA och Kina. Undén underströk att den 
svenska regeringen inte ville delta i några kollektiva åtgärder av det slag som 
den amerikanska regeringen hade i åtanke. Som en konsekvens av detta borde 
Sverige, hävdade Undén, lägga ned rösten vid ett beslut om att stämpla Kina 
som angripare. Det skulle annars, hävdade Undén vidare, bli mycket svårare 
att senare lägga ned rösten vid ett eventuellt beslut om sanktioner.

Bertil Ohlin yttrade att frågan var den viktigaste som utrikesnämnden 
hade haft att behandla sedan de skandinaviska försvarsförbundsförhandling-
arna 1948–1949. Den kunde enligt honom bli avgörande för om Sveriges al-
liansfria ställning skulle kunna förenas med ett lojalt medlemskap i Fn. Han 
sade sig vara skeptisk till nyttan av sanktioner, men framförde samtidigt att 
man från svensk sida måste undvika att ge intrycket att man var på väg att svi-
ka sin lojala hållning till Fn. I avvägningen mellan de försämrade förbindelser 
österut, som skulle bli resultatet av en svensk röst på att fördöma angriparen 
och de försämrade förbindelser västerut, som skulle bli resultatet av en ned-
lagd röst, fann Ohlin det senare vara mer allvarligt. Den psykologiska reaktio-
nen i UsA skulle, menade folkpartiledaren, säkert bli mindre allvarlig om Sve-
rige senare avstod från deltagande i sanktioner, än om landet nu vägrade att 
fördöma en uppenbar aggression. Hans ståndpunkt var att Sverige därför bor-
de rösta för ett utpekande av Kina som angripare.

361 PM Hammarskjöld, 5/1 1951, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
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Bland övriga medlemmar av utrikesnämnden var reaktionen blandad. Le-
damöterna från högern och folkpartiet intog samma ståndpunkt som Ohlin. 
De hävdade till skillnad från Undén att det inte fanns något direkt samband 
mellan ett utpekande av Kina som angripare och de sanktioner som eventuellt 
skulle följa. De delade också folkpartiledarens oro för negativa konsekvenser 
för Sveriges förhållande till UsA. Bondeförbundarna och socialdemokraterna i 
utrikesnämnden biträdde däremot med ett undantag — den socialdemokra-
tiske riksdagsledamoten och publicisten Karl Ward — Undéns linje. En tydlig 
skiljelinje fanns alltså mellan å ena sidan högern och folkpartiet, å andra sidan 
socialdemokraterna och bondeförbundet. I ett försök att överbrygga denna 
framhöll statsminister Erlander att ingen partiledare hade tillstyrkt svenskt del-
tagande i sanktioner mot Kina, vilket han ansåg vara mycket betydelsefullt.362 

Genom en läcka till Dagens Nyheter blev oenigheten i utrikesnämnden 
liksom regeringens avsikt att lägga ned rösten kända för allmänheten dagen 
därpå. På sina håll inom höger- och folkpartipressen blev reaktionen myck-
et häftig. I Dagens Nyheter skrev Herbert Tingsten att Sverige genom en röst-
nedläggelse skulle isolera sig i förhållande till ”demokratiernas gemenskap” och 
samtidigt stärka de isolationistiska krafterna i UsA, vilket på sikt kunde leda till 
”Västeuropas isolering och undergång”. Sverige skulle enligt Tingsten komma 
att inta en särställning i amerikansk opinion, vilket, i händelse av en sovjetisk 
aktion mot Sverige, skulle bli en god motivering för de amerikanska politiker 
som önskade ”förklara att Sverige inte var värt de fria staternas hjälp”. Tingsten 
hävdade vidare att det var fullt möjligt att stödja ett stämplande av Kina som 
angripare utan att för den skull ha accepterat ett sanktionsförfarande. Själv an-
såg han dock att sanktioner i någon form var absolut nödvändiga och gav ut-
tryck för missnöje med folkpartiets och högerns mer försiktiga linje.363

362 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 8/1 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
363 Om pressläckan från utrikesnämndsmötet och Tingstens reaktion: Johansson 1995, s 275f. 

Möller 1986, s 364f. 
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USA försöker påverka Sverige  
att stödja dess resolutionsförslag

Att regeringen ville lägga ned rösten om Fn skulle stämpla Kina som angripa-
re blev alltså känt för allmänheten i början av andra veckan av januari. Men 
ända fram till det formella avgörandet i Fn vid månadsskiftet januari-februari 
rådde osäkerhet om hur Sverige faktiskt skulle rösta. Remissdebatterna i riks-
dagen under januari, där även utrikesfrågor behandlades, fördes i en anda av 
tyst samförstånd om att problemet inte borde diskuteras offentligt. Från den 
borgerliga oppositionens sida förklarades att regeringen inte skulle tvingas till 
uttalanden som begränsade dess handlingsfrihet.364 

Som framgått ovan hade den huvudsakliga inriktningen på det resolu-
tionsförslag som UsA tänkte lägga fram varit känd för regeringen sedan bör-
jan av januari. Men som också framgått ovan pågick en intensiv diplomatisk 
verksamhet och skedde modifieringar av det amerikanska resolutionsförslaget 
ända fram till månadens slut. Den amerikanska regeringen gav aldrig upp sitt 
krav på att Fn skulle både stämpla Kina som angripare och tillsätta en kom-
mitté med uppdrag att utreda möjliga sanktionsåtgärder, men accepterade vis-
sa smärre modifieringar av sitt resolutionsförslag i uppmjukande riktning (det 
ovan beskrivna libanesiska tilläggsförslaget) och lät därtill sin Fn-ambassadör 
offentligt uttala att resolutionsförslaget inte gav några vidgade befogenheter 
till MacArthur. Därigenom försökte den amerikanska regeringen dämpa den 
oro som fanns hos både UsA:s allierade och många alliansfria stater angående 
vad ett antagande av det amerikanska resolutionsförslaget skulle kunna leda 
till. Vad som befarades var naturligtvis dels att Kina skulle bli mindre benäget 
att sluta vapenstillestånd, dels att UsA skulle anse sig ha fått klartecken från Fn 
att utvidga kriget till kinesiskt territorium med potentiellt ödesdigra följder. 

Att även UsA ville undvika en utvidgning av Koreakriget och därför skul-
le noga överväga eventuella sanktionsåtgärder framförde den amerikanska re-
geringen mer tydligt via diplomatiska kanaler. Under de sista veckorna före 
Fn-omröstningen besökte ambassadrådet Woodward från den amerikanska 
Stockholmsambassaden Ud tre gånger för att på uppdrag av State Department 

364 Holmström 1972, s 254. 
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försöka påverka den svenska regeringen att överge sitt motstånd mot att rösta 
för det amerikanska resolutionsförslaget. Den Ud-man som tog emot Wood-
ward var polchefen Sven Dahlman. Enligt Dahlmans uppteckningar över sam-
talen framförde amerikanen följande argument. Dels påpekande han att ett 
antagande av det amerikanska resolutionsförslaget inte med någon slags auto-
matik skulle leda till rekommendationer till världens stater att vidta kollekti-
va åtgärder mot Kina. Den föreslagna sanktionskommittén skulle ju inte avge 
sina rekommendationer till staterna utan till generalförsamlingen som då skul-
le ha möjlighet att noga överväga ändamålsenligheten i varje förslag. Vidare 
sade han sig ha fått instruktioner att framföra att den amerikanska regeringen 
var helt emot en utvidgning av kriget och inte ansåg det framlagda resolutions-
förslaget ge något bemyndigande att angripa Kina. Angående vilka sanktio-
ner som kunde komma på fråga nämnde Woodward embargo på nyckelvaror 
som direkt kunde tjäna den kinesiska krigspotentialen, framför allt petroleum 
(i anslutning till detta försäkrade han att UsA inte tänkte utöva några påtryck-
ningar mot Sverige och andra stater som upprätthöll diplomatiska förbindelser 
med Pekingregeringen att bryta dessa). På amerikansk sida hyste man, framför-
de Woodward, inga illusioner om att detta slags åtgärder skulle påverka den ki-
nesiska krigspotentialen på kort sikt, men ansåg det ändå vara nödvändigt att 
agera på något sätt för att slå vakt om Fn:s auktoritet och bevara sammanhåll-
ningen inom västalliansen. En underlåtenhet att agera skulle, varnade Wood-
ward, uppmuntra till fortsatt aggression och stärka isolationismen i UsA, vilket 
kunde äventyra strävandena att förbättra Västeuropas försvarsförmåga.365

Den svenska Fn-delegationens agerande

Regeringens linje mötte — som flera forskare har framhållit366 — motstånd 
från den svenska Fn-delegationen, vid det aktuella tillfället bestående av en-
voyén Sven Grafström, Sveriges ständiga ombud hos Fn, Erik Boheman och 
Rickard Sandler. Grafström, Boheman och Sandler försökte i sin korrespon-

365 PM Dahlman, 16/1 1951, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Dahlman, 22/1 1951, volym 
689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Dahlman, 26/1 1951, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.

366 För detta se: Ekecrantz 2003, s 150ff. Möller 1986, s 365. Idem 1990, s 473f. Stridsman 1999, 
s 131. 
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dens med Ud under veckorna före avgörandet i Fn förmå regeringen att änd-
ra sig och ge dem fullmakt att rösta för ett utpekande av Kina som angripare. 
Bland de argument som de framförde ingick att en positiv röst i angriparfrå-
gan inte innebar att Sverige måste ställa sig bakom beslutet att låta en kom-
mitté utreda möjliga sanktionsåtgärder. Det var, påpekade de, fullt möjligt att 
rösta för den del av det amerikanska resolutionsförslaget som utpekade Kina 
som angripare, men lägga ned rösten för övriga delar. De varnade också för 
stärkt amerikansk isolationism om UsA inte skulle få brett stöd för de föreslag-
na motåtgärderna mot den kinesiska interventionen. Därtill framhöll de att 
mycket pekade på att Sverige skulle bli ensamt bland västländer att avstå från 
positiv röst. Sverige skulle då, hävdade de, framstå i mycket ofördelaktig dager 
i UsA, vilket riskerade att negativt påverka Sveriges möjligheter att få köpa för 
landets försvarsförmåga absolut nödvändig amerikansk krigsmateriel.367

Sandler reste också hem till Stockholm och redogjorde för sin och dele-
gationskollegornas uppfattning vid ett möte med Erlander, Undén och den 

367 Tel Boheman till Ud, 5/1 1951, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Sandler till Undén, 
5/1 1951, volym 4, Sven Grafströms samling, RA. Tel Boheman till Ud, 8/1 1951, volym 689, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Boheman till Ud, 17/1 1951, volym 698, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
Tel Grafström till Ud, 17/1 1951, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till Un-
dén, 18/1 1951, volym 631, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Tel Grafström till Ud, 19/1 1951, volym 689, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Grafström till Ud, 21/1 1951, volym 689, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

Rickard Sandler, här på bild tillsammans med sin 
fru Maja under tiden som utrikesminister (1932–
1939), gick under Koreakriget delvis emot sina par-
tivänner i regeringen. Bildkälla: Wikipedia.
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socialdemokratiska riksdagsgruppen den 23 januari. I sin argumentering vid 
mötet med partikamraterna lade Sandler tonvikten vid den befarade negativa 
reaktionen i UsA och framhöll därvidlag inte bara risken för uteblivna krigs-
materielleveranser i fredstid utan också att UsA kanske skulle bli mindre benä-
get att komma till Sveriges hjälp i ett eventuellt krig.368

Boheman var som svensk Washingtonambassadör väl medveten om vilka 
svårigheter Sverige hade haft att få köpa krigsmateriel från UsA. Att säkerställa 
leveranser till Sverige av modern amerikansk krigsmateriel hade varit en cen-
tral uppgift för honom alltsedan hans tillträde på posten som Washingtonam-
bassadör hösten 1948. Men uppgiften hade inte varit lätt. Han hade fått arbeta 
i motvind.369 President Truman hade i september 1948 lagt fast ett av natio-
nella säkerhetsrådet utarbetat policydokument370 angående UsA:s politik gen-
temot Sverige. I policydokumentet, det så kallade nsC 28/1, förklarades bland 
annat att svenska önskemål om krigsmateriel från UsA skulle tillgodoses först 
efter det att man hade mött behoven hos allierade stater.371 

NSC 28/1 avspeglade ett amerikanskt missnöje med att Sverige ställde sig 
avvisande till att ingå i den västliga försvarsgemenskap som höll på att ta form 
och dessutom — genom att föreslå ett skandinaviskt försvarsförbund som 
stod helt fritt från västmakterna och syftade till neutralitet i ett eventuellt 
krig mellan öst och väst — försökte få Norge och Danmark att göra samma 
sak. Man ville från amerikansk sida motverka en uppfattning som man an-
tog fanns hos den svenska regeringen, nämligen att Sverige skulle få militärt 
bistånd från väst oberoende av om landet gick med i den västliga försvarsalli-
ansen eller inte. Därigenom hoppades man, som flera forskare har framhållit, 
kunna påverka Sverige att överge alliansfriheten.372

368 Möller 1986, s 366. Idem 1990, s 473f. 
369 Om Bohemans agerande som svensk Washingtonambassadör: Stridsman 1999, s 103ff. 
370 Den politik som UsA avsåg att föra i ett visst hänseende, exempelvis gentemot ett land eller 

en grupp av länder, lades från tid till annan fast av presidenten i så kallade policydokument, 
som dessförinnan hade beretts i det nationella säkerhetsrådet, National Security Council 
(nsC): soU 1994:11, s 103. 

371 Ibid, s 104f. 
372 För UsA:s negativa inställning till svensk och skandinavisk alliansfrihet under denna tid 

se: Paul Marion Cole, Neutralité du jour: The Conduct of Swedish Security Policy Since 1945, 
Washington D.C. 1990, s 174ff. Geir Lundestad, America, Scandinavia and the Cold War 
1945–1949, New York 1980, s 238ff. Silva 1999, s 72ff, 248f. 
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Det hade ingalunda varit något totalstopp för svensk krigsmaterielimport 
från UsA, men Sverige hade haft svårt att få köpa vapen och annan krigsmateriel 
som innehöll den modernaste tekniken, framför allt olika former av elektronik. 
Detta konstaterade den svenska flygattachén i Washington när han i mars 1950 
i en rapport till försvarsminister Allan Vougt sammanfattade Sveriges dittillsva-
rande (efterkrigstida) erfarenheter av krigsmaterielinköp i UsA.373 Amerikanska 
Stockholmsambassadören 1947–1950 Freeman Matthews hade kort dessförin-
nan meddelats av utrikesminister Acheson att UsA hade gett upp tanken på att 
försöka få med Sverige i nAto. Matthews, som har tillskrivits maximen ”att bo-
temedlet för Sveriges isolationism är isolering”, var en uttalad förespråkare för 
att UsA skulle neka Sverige vapenköp och även på andra sätt klargöra sitt miss-
nöje med Sveriges ovilja att sluta upp på västs sida i kalla kriget. Det medde-
lande han fick av Acheson i början av 1950 signalerade att han inte hade sin ut-
rikesministers stöd för en fortsatt isoleringspolitik gentemot Sverige och han 
lämnade också Stockholm för en annan post några månader senare.374

Att den amerikanska regeringen hade gett upp tanken på att försöka åstad-
komma en förändring av den svenska utrikespolitiken medförde inte någon 
omedelbar förbättring av Sveriges möjligheter att få köpa krigsmateriel i UsA. 
Visserligen hade en av anledningarna att säga nej till svenska krigsmaterielin-
köpsförfrågningar bortfallit, men UsA:s resurser var inte obegränsade och be-
slutet att i första hand tillgodose allierade makters behov kvarstod.375

Sveriges viktigaste önskemål ifråga om import av krigsmateriel från UsA var 
vid den aktuella tidpunkten tjugo markradarstationer som det svenska flygvap-
net hade beställt redan i juli 1948. Sedan tillverkaren, den amerikanska firman 
Bendix International, i början av januari 1950 hade meddelat att radaranlägg-
ningarna var leveransklara överlämnade Boheman i State Department en an-
sökan om licens för export till Sverige. I samband därmed framhöll Boheman 
radaranläggningarnas stora betydelse för det svenska luftförsvaret och betona-
de att de skulle ställas upp längs den svenska östkusten, det vill säga vara rik-
tade mot Sovjetunionen.376 Vid Koreakrigets utbrott i slutet av juni 1950 hade 

373 Rapport von Schinkel till försvarsministern, 31/3 1950, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s 
arkiv, RA. 

374 Cole 1989, s 199. Silva 1999, s 73, 249, 280ff. 
375 Silva 1999, s 294.
376 Hbr Boheman till Hammarskjöld, 12/1 1950, volym 1353, HP24 VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. 
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något besked om den sökta exportlicensen ännu inte kommit trots upprepade 
påstötningar från den svenska Washingtonbeskickningens sida. Kort därefter 
meddelades emellertid att exportlicens inte kunde beviljas; i det nya läge som 
hade uppstått genom det nordkoreanska anfallet ansåg man sig behöva de av 
Sverige beställda radaranläggningarna för allierade makters behov.377

För Sverige var också en annan stor krigsmaterielbeställning aktuell vid 
denna tid, nämligen inköp av 70 brittiska stridsflygplan av typen Vampire. 
Vampireplanen, som hade börjat levereras till Sverige under 1948 och planera-
des vara färdiglevererade vid utgången av 1951, blev liksom de amerikanska ra-
daranläggningarna belagda med exportförbud efter Koreakrigets utbrott. Ef-
ter att den svenska Londonambassadören Gunnar Hägglöf hade intervenerat 
hos premiärminister Attlee kunde leveranserna dock återupptas i slutet av sep-
tember 1950.378 

Även olika typer av radarutrustning hade Sverige fått möjlighet att köpa 
från Storbritannien under åren 1948–1950. Den av vissa personer på ameri-
kansk sida, framför allt Freeman Matthews, förespråkade metoden att an-
vända utebliva krigsmaterielleveranser som ett medel att försöka framtvinga 
ett svenskt uppgivande av alliansfriheten hade den brittiska regeringen ansett 
oklok och aldrig velat tillämpa. Men Storbritannien hade mindre resurser än 
UsA och kunde inte tillgodose alla Sveriges önskemål om krigsmateriel. Exem-
pelvis var de brittiska radarutrustningsleveranserna långt ifrån tillräckliga för 
Sveriges behov och kunde inte ersätta de markradarstationer som Sverige hade 
nekats att köpa i UsA. Från svensk sida lät man därför beställningen hos Ben-
dix International ligga kvar och hoppades att de amerikanska myndigheterna 
förr eller senare skulle ändra sig och bevilja den åtrådda exportlicensen.379

Koreakriget komplicerade alltså Sveriges strävan att få köpa stridsflygplan 
och radarutrustning från västmakterna. I en skrivelse till Undén daterad den 

377 Hbr Boheman till Hammarskjöld, 2/6 1950, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. Tel 
de Besche till Ud, 29/6 1950, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. Hbr de Besche till 
Hammarskjöld, 26/8 1950, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. 

378 Skr Hägglöf till Undén, 12/12 1950, volym 247, HP1Ba, Ud:s arkiv, RA. Helge Jungs dagbok, 
26/9 1950, volym 22, BII, Helge Jungs arkiv, KrA. Gunnar Hägglöf, Engelska år 1950–1960, 
Stockholm 1974, s 12f. 

379 Skr Hägglöf till Undén, 17/11 1949, volym 244, HP1Ba, Ud:s arkiv, RA. Skr Hägglöf till Undén, 
12/12 1950, volym 247, HP1Ba, Ud:s arkiv, RA. PM Brandel (”rörande den svenska försvarsmak-
ten”), 5/4 1951, volym 791, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Juhana Aunesluoma, Britain, Sweden and 
the Cold War 1945–1954, Oxford 1998, s 204f. Silva 1999, s 250, 294f. 
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15 september 1950 varnade Boheman för att de länder som inte hade ”iklätt 
sig några förpliktelser gentemot Förenta Staterna måste räkna med en mera 
styvmoderlig behandling i många avseenden ifråga om tilldelning av såda-
na knappa varor som äro av betydelse för försvarsberedskapen”. Som skäl för 
detta framförde han dels att den västliga styrkeuppbyggnad som Koreakriget 
hade satt igång skulle lägga beslag på alla tillgängliga resurser, dels att Korea-
kriget hade förstärkt den redan existerande tendensen hos amerikanerna att 
vilja se allting ”i svart eller vitt” och tillämpa satsen att ”den som inte är med 
oss är mer eller mindre emot oss”. Enligt Boheman fanns tecken som tydde på 
att Atlantpaktsstaterna för att kunna klara den beslutade stora upprustning-
en skulle införa en gemensam allokering, det vill säga fördelning av strategiskt 
viktiga och knappa råvaror. Det var alltså inte bara krigsmateriel i egentlig me-
ning utan strategiskt viktiga varor i vid bemärkelse som Sverige riskerade att 
få svårt att få tillgång till. Boheman förutskickade också att Sverige skulle stäl-
las inför skärpta krav på att följa de västliga embargobestämmelserna vad gäl-
ler export av strategiska varor till östblocket.380

Bland svenska utrikespolitiska bedömare fanns alltså farhågor för att den 
tilltagande ideologiska polarisering och stora militära upprustning som Kor-
eakriget hade gett upphov till skulle kunna medföra att Sverige för sin för-
svarsuppbyggnad i än större utsträckning än tidigare skulle få lita till de egna 
resurserna. De varningar för negativa amerikanska reaktioner som regeringen 
fick motta när den tillkännagav sin avsikt att inte låta den svenska Fn-delega-
tionen rösta för de av UsA föreslagna motåtgärderna mot den kinesiska inter-
ventionen kan förstås mot den bakgrunden.

Sveriges nedlagda röst

Den oenighet mellan partierna som hade framträtt vid det ovan beskrivna ut-
rikesnämndsmötet den 8 januari kvarstod under de två utrikesnämndsmöten 
(17 och 25 januari) som hölls under de sista veckorna före Fn-omröstningen. 
Ohlin och Hjalmarson förordade att Sverige skulle rösta för ett utpekande av 
Kina som angripare, men lägga ned rösten för den del av resolutionsförslaget 

380 Skr Boheman till Undén, 15/9 1950, volym 630, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. 
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som talade om att utreda sanktioner liksom för resolutionsförslaget som hel-
het. Höger- och folkpartiledarna förordade alltså samma linje som Grafström, 
Boheman och Sandler och hänvisade också till Fn-delegationens ståndpunkt 
som stöd för sitt eget agerande. Regeringen å sin sida — understödd av bon-
deförbundet — höll fast vid att rösten skulle läggas ned för både resolutions-
förslaget som helhet och samtliga delpunkter.381

Vid slutvoteringen i generalförsamlingen den 1 februari lade Grafström 
ned sin röst å Sveriges vägnar. I anslutning till detta avgav han en röstförkla-
ring. Den inleddes med budskapet att Sverige hade kunnat rösta för det tidiga-
re aktuella sexmaktsförslaget som konstaterade att folkrepubliken Kina utför-
de militära operationer mot Fn:s styrkor i Korea och uppmanade de kinesis-
ka ledarna att dra tillbaka sina styrkor. Sverige hade även, fortsatte röstförkla-
ringen, kunnat acceptera en skärpning av skrivningen, så att Fn:s ogillande av 
den kinesiska interventionen hade blivit tydligare uttryckt.

 
Det amerikanska resolutionsförslaget är emellertid till sin karaktär icke blott 
ett fastställande av fakta angående kinesiska angreppshandlingar utan där-
utöver ett principbeslut om vidtagande av sanktioner mot Kina på grund-
valen av stämplandet av Kina som angripare. Den svenska regeringen för-
står till fullo de motiv, som inspirerat förslaget. Men regeringen betvivlar 
starkt att eventuella kollektiva aktioner kunnat främja en lösning av Korea-
frågan och andra problem på den väg som antydes i resolutionsförslagets sis-
ta punkt, d.v.s. på förhandlingsvägen. Utan att vilja ingå på en närmare dis-
kussion av förslaget om sanktioners användande i detta fall, önskar svenska 
regeringen förklara, att den icke kan överblicka och icke är beredd att för sin 
del taga ansvaret för konsekvenserna av ett beslut i enlighet med förslaget. 
Då den svenska regeringens synpunkter icke kunnat adekvat uttryckas ge-
nom röstningen vid olika punkter i förslaget har jag fått instruktion att ned-
lägga Sveriges röst vid voteringen om förslaget och dess olika delar.[...]382

381 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 17/1 och 25/1 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens 
arkiv, RA. 

382 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 91f.
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Det var alltså risken för att ett antagande av det amerikanska resolutionsförsla-
get skulle försvåra en förhandlingslösning, i värsta fall kanske till och med leda 
till en utvidgning av konflikten som regeringen lyfte fram som motivering till 
sin röstnedläggelse. Som redan nämnts antogs det amerikanska resolutionsför-
slaget av generalförsamlingen med 44 röster för, 7 emot och 9 nedlagda. De 
stater som röstade emot var Indien, Burma och östblocksstaterna. Röstned-
läggare var Afghanistan, Indonesien, Syrien, Pakistan, Jemen, Saudi-Arabien, 
Egypten, Jugoslavien och Sverige. UsA hade alltså när det kom till kritan lyckats 
få stöd av samtliga sina allierade. Förutom östblocksstaterna var det endast alli-
ansfria stater, framför allt stater hemmahörande i den så kallade arab-asiatiska 
gruppen i Fn, som inte hade ställt sig bakom det amerikanska resolutionsför-
slaget. Sverige var, som den svenska Fn-delegationen hade förutspått, det enda 
västland som inte hade röstat för det amerikanska resolutionsförslaget. 

Varför höll regeringen fast vid  
att Sverige skulle lägga ned rösten?

Varför höll regeringen fast vid sin linje även inför risken av en inrikespolitisk 
strid och försämrade relationer till UsA? Några dagar efter Fn-omröstningen 
försökte Erlander bevara den frågan i sin dagbok. 

Motiven till min Korealinje är väl inte alldeles lätta att klarlägga ens för 
mej själv. På botten finns naturligtvis de motiv som redovisats utåt: Oro 
inför sanktionerna antingen de blir ofarliga-verkningslösa eller krigsut-
lösande. Men härtill kommer en önskan att göra klart att vi icke erkän-
ner oss vara beroende av UsA. Att vi vågar ta en konflikt. Om vi inte nå-
gon gång gör det — vad blir det sen kvar av vår alliansfria linje? Rädsla för 
Ryssland kan man kalla den, om man tillhör dem som gärna slår näven i 
bordet — bara det är någon annans näve. Men rädsla för Ryssland är det 
väl som bestämmer stora delar av svensk utrikespolitik, om det med rädsla 
menas att försöka klarlägga för ryssarna, att de icke har någon anledning 
att tro oss bli deras fiender — om vi bara får vara i fred för dem. Men inte 
vill jag förneka att det finns mindre motiv än dessa två stora. Inrikespoli-
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tiskt behöver vi nu något att slåss för. Prästlöner och kungabegravning har 
knappast räckt till som stoff för idédebatten. Här är något att bita i. Nå-
got som skänker färg åt kinderna inte bara inom Stockholms socialdemo-
kratiska ungdomsdistrikt. Och så innebär ställningstagandet otvetydigt en 
varning åt alla småpåvar av typen Boheman-Grafström. Det har spelat sin 
roll. Sen har jag väl känt ett behov att bli utskälld av borgerligheten för 
att lättare kunna samla gruppen och partiet. Men här inträder mitt andra 
jag och viftar med änglavingarna så partidammet yr i luften. Måste icke 
den blivande landsfadern hålla landet samlat? Får han göra något som kan 
komma honom att bli utskälld? Eller måste han icke i varje läge undvika 
allt som kan göra oppositionen så ledsen att den säjer ett ärligt ord. Möj-
ligt att det är min plikt. Möjligt också att pliktens väg är lätt att gå, sten-
lagd med de rätt-tänkandes välgångsönskningar.383

Den officiella motiveringen till röstnedläggelsen hade, som Erlander nämner i 
den citerade dagboksanteckningen, varit att regeringen befarade att de åtgärd-
er som det amerikanska resolutionsförslaget föreslog, framför allt stämplandet 
av Kina som angripare och tillsättandet av sanktionskommittén, skulle försvå-
ra en förhandlingslösning, kanske till och med leda till en utvidgning av kon-
flikten. Hur sannolikt föreföll det då att ett antagande av det amerikanska reso-
lutionsförslaget skulle få dessa negativa konsekvenser? Som framgått ovan hade 
den amerikanska regeringen inför Fn-omröstningen via diplomatiska kanaler 
försäkrat att den var helt emot en utvidgning av kriget och inte ansåg det fram-
lagda resolutionsförslaget ge något bemyndigande att angripa Kina. Tillsam-
mans med utvecklingen på slagfältet, närmare bestämt den kinesisk-nordkore-
anska framryckningens tydliga avstannande under senare delen av januari (som 
gjorde det mindre sannolikt att amerikanerna skulle få uppleva förödmjukelsen 
av att tvingas evakuera Korea och därmed känna sig tvungna att angripa Kina), 
måste detta rimligtvis ha minskat regeringens oro inför vad ett antagande av det 
amerikanska resolutionsförslaget skulle kunna leda till. Men även om regering-
en vid den aktuella tidpunkten hade kunnat känna sig helt säker på att Fn-styr-
korna skulle lyckas hålla sina ställningar och kriget förbli begränsat till Korea 
— vilket regeringen naturligtvis inte kunde — hade den knappast avstått från 

383 Erlander 2001, s 224f (dagboksanteckning 4/2 1951). 
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att lägga ned rösten. Som framgår inte bara av den citerade dagboksanteckning 
utan även av andra noteringar384 i Erlanders dagbok var det inte enbart tvivel på 
ändamålsenligheten i det amerikanska handlingsprogrammet som låg bakom 
röstnedläggelsen. Det handlade även om att slå vakt om neutralitetspolitikens 
trovärdighet. I själva verket torde detta ha varit det helt avgörande motivet. Re-
geringen kan ju knappast ha förväntat sig att dess agerande skulle påverka den 
amerikanska Koreapolitiken. Om det inte hade ansetts viktigt för neutralitets-
politikens trovärdighet hade det alltså inte funnits några vettiga skäl för reger-
ingen att riskera de negativa konsekvenser som många befarade skulle bli resul-
tatet av en underlåtenhet att stödja det amerikanska resolutionsförslaget.

I den senare delen av den citerade dagboksanteckningen antyder Erlander 
att han också hade skäl för att vilja lägga ned rösten som var av partipolitisk 
eller mer personlig natur. Men som Stefan Ekecrantz har framhållit bör man 
inte göra för stor sak av detta.385 Risken för ett nytt stormaktskrig uppfattades 
som högst reell och Sveriges dittillsvarande Koreakonfliktspolitik hade knap-
past varit ägnad att stärka omvärldens tilltro till den svenska neutralitetspoli-
tiken. Behovet att signalera att neutralitetspolitiken låg fast framstår mot den 
bakgrunden som det allt överskuggande motivet bakom regeringens politik. 

Med detta sagt verkar Erlander dock, kanske under intryck av valutgången 
(som han ju uppfattade som en uppslutning bakom den alliansfria linjen från 
folkmajoritetens sida), rent partipolitiskt inte ha sett några nackdelar med att 
ta strid med högern och folkpartiet i denna fråga. Hans dagboksanteckning-
ar från januari och februari 1951 innehåller flera uttalanden av innebörden att 
regeringen inte hade någon anledning att frukta en inrikespolitisk strid. Han 
återkom också till tankegången att det var nödvändigt att vara tydlig för att 
skingra den oro som den starka uppslutningen bakom Fn-aktionen hade skap-
at bland socialdemokratins sympatisörer.386 Men samtidigt kände han, som 
framgår av slutorden i den citerade dagboksanteckningen, en press på sig att 
tona ned meningsskiljaktigheterna för att därigenom kunna bevara enigheten 
kring utrikespolitiken.

384 Ibid, s 205, 240 (dagboksanteckningar 8/1 och 1/3 1951). 
385 Ekecrantz 2003, s 148.
386 Erlander 2001, s 212, 216, 226 (dagboksanteckningar 18/1, 26/1, 8/2 1951). 
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Regeringens syn på risken för  
amerikanska repressalier mot Sverige

Hur såg regeringen på risken för att den svenska röstnedläggelsen skulle leda 
till repressalier mot Sverige från amerikansk sida? UsA hade ju via sin Stock-
holmsambassad försökt påverka regeringen att låta den svenska Fn-delegatio-
nen rösta för det amerikanska resolutionsförslaget. Men det hade absolut inte 
varit fråga om några hotelser eller andra former av påtryckningar. Att det 
inom regeringen ändå fanns en oro för hur förhållandet till UsA skulle på-
verkas framgår av Erlanders dagbok. I en anteckning daterad den 31 januari 
1951 (alltså dagen innan slutomröstningen i generalförsamlingen) ger Erlander 
uttryck för uppfattningen att Fn-omröstningen om det amerikanska resolu-
tionsförslaget har kommit vid en för Sverige mycket olämplig tidpunkt och 
tillägger: ”Men vi får väl söka rida ut denna storm.”387 Bakom denna kommen-
tar låg vetskapen att Sverige stod i begrepp att inleda, som Erlander uttryckte 
det i dagboken, ”svåra förhandlingar” med UsA.388

Vad gällde då dessa förhandlingar? Som Boheman hade förutskickat i den 
ovan refererade depeschen från september 1950 hade Sverige ställts inför skärp-
ta krav på att följa den västliga embargopolitiken vad gäller export av strategis-
ka varor till östblocket. UsA hade redan 1947 stoppat sin export av strategiska 
varor till östblocket. Sverige och andra stater som mottog Marshallhjälp hade 
fått veta att de förväntades följa UsA:s exempel. Under vintern 1948–1949 ägde 
hemliga överläggningar i denna fråga rum mellan Sverige och UsA. Från svensk 
sida intogs följande ståndpunkt. Som alliansfri stat ansåg sig Sverige böra föra 
en självständig och icke-diskriminatorisk handelspolitik. Från svensk sida hade 
man dock inga problem med att garantera att strategiska varor som hade im-
porterats från UsA och andra västländer inte skulle komma att vidareexporteras 
till östblocket. Dessutom lade Sverige självmant och i eget intresse vissa restrik-
tioner på exporten även av helt svensktillverkade varor. Någon krigsmaterielex-
port till östblocksstaterna hade inte fått förekomma och skulle inte heller tillå-
tas i framtiden. Atlantpaktsstaterna hade skapat en organisation, den så kallade 

387 Erlander 2001, s 220 (dagboksanteckning 31/1 1951).
388 Ibid, s 221 (dagboksanteckning 1/2 1951).
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Coordinating Committee för East-West Trade (CoCom), med säte i Paris och 
med uppgift att upprätta en gemensam förteckning över vilka varor som inte 
fick exporteras till östblocket. Denna förteckning kom att bli ganska omfattan-
de. Skälet var att begreppet strategiska varor på UsA:s tillskyndan gavs en myck-
et vid definition, nämligen kom att omfatta inte bara krigsmateriel och andra 
varor av uppenbart strategiskt värde utan också varor som bidrog till ekono-
mins uppbyggnad och därmed mer indirekt och på längre sikt stärkte import-
landets krigspotential. Även om Sverige hade låtit klassa ganska många varuty-
per som krigsmateriel förekom det därför en del svensk export till östblocket av 
produkter som fanns uppförda på CoComs ”förbudslistor”, framför allt kulla-
ger och olika verktygsmaskiner. Detta hade till en början accepterats från ame-
rikansk sida, men efter Koreakrigets utbrott hade den amerikanska inställning-
en hårdnat. I januari 1951 fick den svenska regeringen motta ett meddelande 
från de amerikanska, brittiska och franska regeringarna som gemensamt kräv-
de att Sverige skulle börja följa den västliga embargopolitiken fullt ut. Det var 
om detta som regeringen, när den vid månadsskiftet januari-februari 1951 lade 
ned Sveriges röst i Fn, stod i begrepp att inleda förhandlingar med UsA.

Varför befarade Erlander att dessa förhandlingar skulle bli ”svåra”? Reger-
ingen ville egentligen inte alls göra UsA till viljes i denna fråga. Den var av om-
sorg om neutralitetspolitikens trovärdighet angelägen om att kunna fortsätta 
att hävda att den förde en icke-diskriminatorisk handelspolitik. Dessutom var 
de varor som erhölls som ersättning för exporten till östblocket, bland annat 
kol från Polen, av ganska stort värde för det svenska folkhushållet. Samtidigt 
insåg regeringen att den inte hade något annat val än att ge med sig om väst-
makterna skulle kräva detta. Att inte få tillgång till strategiska varor från väst-
länderna skulle innebära en katastrof för Sverige både ekonomiskt och försvars-
mässigt. Till detta kom att svenska företag som bröt mot embargot, exempelvis 
kullagertillverkaren skF kunde bli utestängda från de västliga marknaderna.389

Detta var bakgrunden till att Erlander fann den aktuella tidpunkten sär-
skilt olämplig att agera på ett sätt som riskerade att antagonisera UsA. Även 
om regeringen, av skäl som redan framgått, ansåg det nödvändigt att ta denna 
risk, var det alltså inget som den tog lätt på. 

389 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 27/2 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
Birgitta Karlsson, Handelspolitik eller politisk handling. Sveriges handel med öststaterna 1946–
1952, Göteborg 1992, s 159ff. 
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Debatten om röstnedläggelsen

Veckan efter Fn-omröstningen, närmare bestämt den 7 februari hölls en riks-
dagsdebatt om Sveriges ställningstagande. Partierna kunde då öppet redogö-
ra för sina ståndpunkter utan att behöva iaktta den återhållsamhet som hade 
ansetts vara av nöden i det osäkra läget före Fn-omröstningen. Oenigheten 
mellan regeringen och folkpartiet/högern kom därför fram i ljuset och ut-
vecklades snabbt till en av de mest intensiva utrikespolitiska debatterna un-
der efterkrigstiden. 

Riksdagsdebatten, som har skildrats av flera forskare, mest utförligt av Barry 
Holmström, kom till stor del att kretsa kring de olika voteringsalternativen. Vid 
omröstningen hade man att ta ställning dels till resolutionen som helhet, dels 
till resolutionens åtta delpunkter. I varje delomröstning fanns alternativen ja, nej 
och nedlagd röst. Regeringens inställning har redan framgått. Den förordade 
röstnedläggning i samtliga fall. Att regeringen, trots att den offentligt hade gett 
uttryck för sitt ogillande av den kinesiska interventionen, inte ansåg sig kunna 
tillstyrka positiv svensk röst för delpunkten där Kina stämplades som angripare, 
förklarades med hänvisning till sambandet mellan aggressionsförklaringen och 
ett eventuellt framtida tillgripande av sanktioner. Enligt regeringen var samban-
det så tydligt att Sverige i händelse av positiv röst skulle bli medansvarigt för 
eventuella framtida sanktionsåtgärder mot Kina, detta även om Sverige inte del-
tog i dessa och därtill hade lagt ned rösten för delpunkten om ”sanktionskom-
mittén” (som har framgått ovan skulle generalförsamlingens utskott för kollek-
tiva åtgärder enligt det amerikanska resolutionsförslaget tillsätta en kommitté 
med uppgift att ta fram förslag på sanktionsåtgärder mot Kina).

Vid de sista utrikesnämndsmötena (17 och 25 januari) före avgörandet i Fn 
hade Ohlin och Hjalmarson bara förordat att Sverige skulle rösta för angrepps-
förklaringen, i övrigt hade de varit eniga med regeringen. Men under debatten 
i riksdagen förklarade höger- och folkpartiledarna att de även ansåg att Sveri-
ge borde ha röstat för delpunkten som tog ställning för resolutionsförslaget som 
helhet. Denna omsvängning motiverades med de modifieringar av det ame-
rikanska resolutionsförslaget (det ovan beskrivna libanesiska ändringsförslaget) 
som hade skett i slutet av månaden, liksom med den amerikanske Fn-ambassa-
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dörens muntliga försäkran att Fn-kommandot inte skulle ges några vidgade be-
fogenheter. Sverige borde därigenom, hävdade Ohlin och Hjalmarson i riks-
dagen, kunna anses ha fått sina farhågor för att resolutionen skulle leda till ett 
gradvis upptrappat sanktionskrig stillade. Resolutionen borde istället kunna ses 
i första hand som en moralisk reaktion mot det kinesiska angreppet, något som 
Sverige enligt höger- och folkpartiledarna borde ha kunnat stödja utan att däri-
genom ha förbundit sig att delta i eventuella framtida sanktioner.

Förnekandet (eller i alla fall nedtonandet) av sambandet mellan aggressions-
förklaringen och eventuella framtida sanktionsåtgärder var inte det enda insla-
get i högerns och folkpartiets kritik mot regeringens röstnedläggelse. Kritiken 
hade också en moralisk-etisk dimension. Det sades vara fel att behandla stor-
makter och småstater med dubbla måttstockar, det vill säga avstå från att beivra 
en klar aggression bara för att den begicks av en stormakt. Vidare sades Väster-
landet vara hotat av en aggressiv och Moskvaledd världskommunism. Med ana-
logier till 1930-talets appeasementpolitik avvisades eftergifter som en framkom-
lig väg att möta detta hot. Styrka och sammanhållning bland de demokratiska 
staterna framhölls som det enda sättet att hålla tillbaka kommunismens expan-
sion. Eftersom Sverige trots sin alliansfrihet utan tvekan tillhörde västdemokra-
tierna borde man från svensk sida inte i onödan agera på ett sätt som splittrade 
fronten mot den kommunistiska diktaturen. 

I högerns och folkpartiets kritik mot regeringens röstnedläggelse ingick 
förutom ovanstående även två ytterligare argument. Dels att Sverige såsom 
icke Atlantpaktsanslutet hade ett särskilt starkt intresse av att Fn:s kollektiva 
säkerhetssystem kunde upprätthållas mot presumtiva angripare (att östblocket 
avsågs på denna punkt preciserades utan tvekan). Dels att det kunde få nega-
tiva konsekvenser för Sverige att visa bristande solidaritet mot Fn. UsA kunde, 
varnade högern och folkpartiet i riksdagen, bli mindre benäget att ge Sverige 
krigsmaterielleveranser i fredstid och militärt bistånd i krig.

Högerns och folkpartiets kritik mot röstnedläggelsen bemöttes av ett flertal 
företrädare för regeringspartiet och bondeförbundet. Först och främst fram-
hölls att Sverige faktiskt hade valt alliansfrihet som utrikespolitisk huvudlinje. 
Om landet lät värdegemenskapen med väst styra handlandet i alla frågor mås-
te det överge alliansfriheten. För en alliansfri stat var det nödvändigt att mar-
kera en självständig position i vissa lägen. Den ”västorienterade” alliansfrihet 
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som högern och folkpartiet tycktes förorda riskerade att helt undergräva tro-
värdigheten för den alliansfria linjen. Om oppositionen strävade efter svenskt 
Atlantpaktsmedlemskap var detta förståeligt. Om den inte var beredd att gå så 
långt borde den tänka sig för.

Undén medgav utan omsvep att regeringen gjorde skillnad på stormakter 
och småstater. Detta var enligt honom en helt nödvändig anpassning till reali-
teterna. Det kunde enligt hans uppfattning inte anses omoraliskt att tumma på 
principerna om man därigenom undvek något större ont. Det bästa fick inte 
bli det godas fiende. Undén bemötte också kravet på solidaritet mot strävan-
det att upprätta en kollektiv säkerhetsordning inom ramen för Fn. Han fram-
förde i det sammanhanget att så länge som motsättningen mellan öst och väst 
bestod kunde Fn inte utvecklas till ett verkligt fredsinstrument. Fn var enligt 
Undén inte någon rättsinstans mot vilken medlemsstaterna var förpliktigade 
att visa solidaritet. Fn var istället en organisation för förhandlingar och samtal 
med den begränsning av auktoriteten som stormakternas vetorätt i säkerhets-
rådet gav uttryck för. Om Sverige i alla lägen skulle följa den västdominerade 
Fn-majoriteten kunde landet, hävdade Undén, inte hålla fast vid alliansfrihe-
ten. Oppositionen tycktes, hävdade Undén vidare, vilja se Fn utvecklas till en 
slags förstorad Atlantpakt. Mot anslutning till en sådan talade enligt Undén 
samma argument som tidigare hade anförts mot anslutning till Atlantpakten. 

Farhågorna för att Sverige skulle undandras västligt stöd bemöttes också av 
utrikesministern, liksom av flera andra riksdagsmän, både socialdemokrater 
och bondeförbundare. Dels påpekades att Sverige inte hade varit ensamt om 
att visa skepsis inför de motåtgärder mot den kinesiska interventionen som fö-
reslogs från amerikansk sida. Övriga västeuropeiska demokratier med Storbri-
tannien i spetsen hade också varit skeptiska och energiskt verkat för en upp-
mjukning av det amerikanska resolutionsförslaget. Vidare framhölls att någon 
misstämning mot Sverige varken hade kunnat märkas från utländsk press el-
ler utländska politiker under tiden efter Fn-omröstningen. Det faktum att 
det svenska Fn-sändebudet Grafström hade getts plats i bonaofficiakommittén 
lyftes också fram som ett tecken på att Sveriges anseende utomlands var oan-
frätt. Vad gäller UsA:s syn på krigsmaterielleveranser till Sverige i fredstid och 
militärt bistånd till Sverige i ett eventuellt krig hävdade att andra faktorer än 
agerandet i Fn var avgörande. Sveriges egen försvarsuppbyggnad, som demon-
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strerade landets vilja och förmåga att försvara sig i händelse av krig, sades vara 
mycket viktigare än röstbeteendet i Fn.

Av riksdagsdebatten framgick alltså att regeringens motiv för att lägga ned 
rösten inte bara handlade om själva sakfrågan, det vill säga att regeringen be-
tvivlade klokheten i de föreslagna motåtgärderna mot den kinesiska interven-
tionen, utan även om att sända signaler till omvärlden i syfte att skapa förtro-
ende för neutralitetspolitiken. På direkt fråga från folkpartiriksdagsmannen 
Waldemar Svensson i Ljungskile huruvida regeringen ansåg det av högern och 
folkpartiet förordade ställningstagandet vid Fn-omröstningen vara oförenligt 
med Sveriges alliansfria utrikespolitik svarade Undén dock nej.390

Från riksdagen spred sig debatten om Sveriges ställningstagande snabbt till 
pressen och blev där mycket omfattande.391 När statsministern den 11 febru-
ari talade i Borås och Rydboholm var det därför ofrånkomligt att han skulle 
komma in på de meningsskiljaktigheter som hade uppstått kring utrikespo-
litiken. Han framförde att det faktum att det hade uppstått debatt kring ut-
rikespolitiken inte behövde innebära någon fara för enigheten kring den alli-
ansfria huvudlinjen. Om man ville bevara denna enighet räckte det emellertid 
inte ”att begagna den alliansfria linjen som en trollformel, vars uttalande döl-
jer varje spänning och motsättning”. Med detta yttrande, som förstås var rik-
tat mot högern och folkpartiet, menade Erlander av allt att döma att det inte 
gick att säga sig vara för den alliansfria linjen och samtidigt förorda sådant 
— exempelvis försvarssamarbete med nAto-länderna Norge och Danmark — 
som riskerade att beröva den dess möjligheter till framgång. Som helhet var 
talet dock hållet i en försonlig ton och verkade vara inriktat på att inte försto-
ra motsättningarna. Det framfördes visserligen att regeringen inte hade ändrat 
uppfattning om det riktiga i att lägga ned Sveriges röst, men sades också vara 
självfallet att regeringen inte betraktade det av högern och folkpartiet förorda-
de ställningstagandet vid Fn-omröstningen som oförenligt med den alliansfria 
linjen. Dessutom gjorde Erlander ett uttalande som uppenbarligen syftade till 
att betona att Sveriges alliansfrihet inte innebar någon ideologisk neutralitet:

390 För riksdagsdebatten om röstnedläggelsen se: Björklund 1992, s 149ff. Håstad 1955, s 79ff. 
Holmström 1972, s 257ff. Min sammanfattning av debatten bygger i huvudsak på Holm-
ströms avhandling som innehåller den klart mest utförliga redogörelsen för argumenta-
tionslinjerna.

391 Holmström 1972, s 291ff. 



Sverige	och	Koreakriget

184

Bilden av Sveriges utrikespolitik vore ofullständig om inte härtill lades att 
Sverige är en demokrati, som med avsky vänder sig bort från diktaturen, 
vare sig den uppträder i nazistisk eller kommunistisk form. Vi känner med 
andra ord ideologisk samhörighet med den västerländska demokratin.392

Det sistnämnda yttrandet kan sägas ha utgjort ett tillmötesgående gentemot 
högern och folkpartiet som länge hade uppmanat regeringen att tydligare 
framhålla Sveriges ideologiska västtillhörighet. Höger- och folkpartiledarna 
var själva flitiga med att markera ideologisk samhörighet med väst: de fram-
förde återkommande att Sverige i det kalla kriget rent ideologiskt utan tvekan 
hade sympatierna i väst. De gjorde inte heller någon hemlighet av att de miss-
trodde Sovjetunionen och betraktade detta land som det stora hotet mot fre-
den och friheten i världen. Regeringen å sin sida framhöll gärna att det parti 
den representerade alltid hade slagit vakt om den politiska demokratin och ta-
git avstånd från kommunismen, men var mycket mer restriktiv än högern och 
folkpartiet med att markera ideologisk samhörighet med väst, liksom med att 
framställa Sovjetunionen som ett hot mot freden och friheten.393

Markeringar av ideologisk västtillhörighet återkom i några andra tal som 
statsministern höll på olika platser under våren 1951. Detsamma gällde bud-
skapet att enigheten kring den utrikespolitiska huvudlinjen kvarstod och att 
skillnaden mellan de icke-kommunistiska partiernas ståndpunkter i debatten 
om Sveriges röstning i Koreafrågan i realiteten hade varit mycket små.394 En 
mer kritisk hållning intogs dock när Erlander förstamajtalade i Göteborg. Han 

392 De utrikespolitiska delarna av Erlanders tal i Borås och Rydboholm den 11 februari 1951 
finns återgivna i: ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska ut-
rikespolitiska frågor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stock-
holm 1952, s 35ff.

393 Om skillnaden mellan regeringen och folkpartiet/högern på detta område: Nils Andrén & 
Yngve Möller, Från Undén till Palme: Svensk utrikespolitik efter andra världskriget, Stock-
holm 1990, s 69ff. Holmström 1972, s 107. Karl Molin, Omstridd neutralitet. Experternas 
kritik av svensk utrikespolitik 1948–1950, Stockholm 1991, s 23. Ottosson 2000, s 63.

394 Tal av Erlander i Umeå och Skellefteå 11/3 1951 refererade i Västerbottens-Kuriren och Väs-
terbottens Folkblad 12/3 1951. Föredrag av statsministern på Studenterforeningen i Köpen-
hamn den 6/4 1951 återgivet i: ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare 
svenska utrikespolitiska frågor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartemen-
tet, Stockholm 1952, s 40ff. 
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upprepade visserligen att högerns och folkpartiets ställningstagande i Korea-
frågan hade varit förenligt med den alliansfria linjen, men tillade sedan:

Däremot är de motiveringar som numera av högerns och folkpartiets ta-
lesmän framföres för ställningstagandet riskabla, då de synes bygga på den 
förutsättningen att Sverige i sitt utrikespolitiska handlande alltid skall ta 
ställning så, att vi står på samma sida som västerns stormakter. Denna mo-
tivering är antingen illa genomtänkt eller oförenlig med den alliansfria po-
litiken.395

Detta uttalande väckte protester från folkpartihåll där det hävdades att stats-
ministern hade förvanskat folkpartiets ståndpunkt. Denna var inte, som stats-
ministern hade påstått, att Sverige med någon slags automatik skulle ta ställ-
ning som västmakterna i alla frågor. Däremot ansåg folkpartiet att Sverige inte 
borde tveka att hamna på samma sida som västmakterna i de frågor där vi de-
lade deras uppfattning i sak.396

Krigsutvecklingen våren 1951  
och Truman-MacArthur-striden

Ovan har beskrivits hur Fn-styrkorna sedan en ny kinesisk-nordkoreansk of-
fensiv hade slagits tillbaka vid mitten av februari kunde börja avancera norrut 
och vid månadsskiftet mars-april nå fram till 38:e breddgraden. I det läget upp-
stod en öppen konflikt mellan Truman och MacArthur. Generalen gjorde of-
fentliga uttalanden som gick kinesernas ära för när och innebar indirekt kritik 
av Trumanadministrationens strävan att inte utvidga kriget. Detta utgjorde en 
klar insubordination från MacArthurs sida. Han hade fått direktiv att inte göra 
några politiska uttalanden och visste att den amerikanska regeringen stod i be-
grepp att försöka få igång förhandlingar med kineserna och nordkoreanerna 
om ett vapenstillestånd baserat på 38:e breddgraden. Den 11 april entledigade 
Truman MacArthur och utsåg Matthew Ridgway till hans efterträdare.397

395 Talet finns återgivet: Morgon-Tidningen 2/5 1951. 
396 Folkpress, Politisk cirkulärartikel nr 57, 2/5 1951, volym 11, B3B, Folkpartiets arkiv, RA. 
397 Truman 1956, s 399ff. 
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I UsA väckte avskedandet av MacArthur en storm av kritik mot Truman, 
medan det i Europa allmänt ansågs att presidenten hade handlat helt rätt.398 
Sverige faller väl in i detta europeiska mönster. Den svenska pressen tog — 
som Barry Holmström har visat — i överväldigande grad Trumans parti i 
striden mot MacArthur.399 MacArthurs entledigande föranledde inte några 
särskilda uttalanden från regeringens sida, men Undén gav uttryck för sin till-
fredställelse i dagboken:

Pressen har de senaste dagarna varit fylld av MacArthur-affären. Herald 
Tribune säger med rätta att Truman i kritiska stunder förmår fatta djärva 
och kloka beslut.400

Den 22 april igångsatte kineserna och nordkoreanerna en ny storoffensiv, gjor-
de terrängvinster på vissa frontavsnitt, men led stora förluster och tvingades 
inför Fn-styrkornas motoffensiv i slutet av maj retirera ett antal mil norr om 
38:e breddgraden. I och med det hade frontlinjen fått en sträckning som i stort 
sett skulle förbli oförändrad under hela resten av kriget.401

Beslut om sanktioner mot Kina

Som har framgått ovan skulle generalförsamlingspresidenten Entezam enligt 
det vid månadsskiftet januari-februari 1951 antagna amerikanska resolutions-
förslaget utse två personer som tillsammans med honom själv skulle ingå i en 
kommitté med uppgift att fortsätta den tidigare existerande, men nu upplös-
ta eldupphörkommitténs arbete med att försöka åstadkomma ett koreanskt va-

398 Stueck 1995, s 182ff.
399 Holmström 1972, s 306, 311. 
400 Undén 2002, s 360 (dagboksanteckning 20/4 1951). 
401 Hastings 1987, s 208ff.

Douglas MacArthur var öppet kritisk mot den amerikanska regeringens 
strävan att hålla Koreakriget begänsat till Korea och fick därför sparken 
av Truman. Bildkälla: Wikimedia Commons.
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penstillestånd förhandlingsvägen. Entezam försökte först få sina två kollegor 
från eldupphörkommittén, den kanadensiske utrikesministern Lester Pearson 
och Indiens Fn-ambassadör Bengal Rau, att även vara med i den nya kommit-
tén, som redan nämnts kallad bona officia-kommittén. Men Pearson och Rau 
tackade nej med motiveringen att de inte trodde att bona officia-kommittén 
hade några möjligheter att lyckas med sitt uppdrag. Accepterade gjorde däremot 
Entezams andrahandsval: svenska Fn-sändebudet Sven Grafström och Mexicos 
Fn-ambassadör Luis Padilla Nervo. Som Pearson och Rau hade förutspått blev 
bona officia-kommittén ingen succé. Den försökte via olika diplomatiska ka-
naler, bland annat Ud i Stockholm (som kunde kontakta Kinas Stockholmsam-
bassadör) och den svenska Pekingbeskickningen, få kontakt med den kinesiska 
regeringen, men blev antingen totalt ignorerad eller blankt avvisad.402

Under sådana omständigheter ansåg sig UsA inte kunna avstå från att kräva 
att sanktionskommittén skulle skrida till verket. På grundval av en den 14 
maj daterad rapport från sanktionskommittén antog generalförsamlingen den 
18 maj ett amerikanskt resolutionsförslag som bland annat rekommenderade 
medlemsstaterna att inte exportera krigsviktiga varor till Nordkorea eller Kina. 
Som krigsviktiga varor angavs: vapen, ammunition, olja, transportutrustning 
av strategiskt värde, material för framställning av atomenergi och material el-
ler verktyg för tillverkning av krigsmateriel i någon form. Det amerikanska 
resolutionsförslaget antogs med 47 röster för och 8 nedlagda (Afghanistan, 
Burma, Egypten, Indien, Indonesien, Syrien och Sverige). Östblocksstaterna 
deltog inte i omröstningen.403

FN-styrkornas sedan årsskiftet efter hand allt starkare ställning hade mins-
kat oron för att UsA skulle komma att förespråka militära sanktioner mot 
Kina. I maj hade UsA därför lättare att få brett stöd för sitt resolutionsförslag 
än i början av året.404 Men Sverige och ett antal av staterna i den arab-asiatis-
ka gruppen markerade alltså precis som tidigare en från Fn-majoriteten avvi-
kande mening. Den röstförklaring som Grafström framförde å Sveriges vägnar 

402 Stueck 1995, s 170f. Tel Grafström till Ud, 14/2 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
PM Bratt, 9/3 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Hammarström till Dahlman, 
7/3 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

403 ”Förenta Nationernas generalförsamlings sjätte ordinarie möte Paris 1951–1952 samt femte 
ordinarie möte New York-Paris”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stock-
holm 1952, s 8ff.

404 Stueck 1995, s 184ff.
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hänvisade till den ståndpunkt som Sverige hade intagit vid Fn-behandlingen 
av det tidigare amerikanska resolutionsförslaget, det vill säga att sanktions-
åtgärder inte skulle underlätta en fredlig lösning på konflikten. I röstförkla-
ringen framfördes också att Sverige aldrig hade exporterat och under rådande 
omständigheter inte heller tänkte börja exportera några krigsviktiga varor till 
Kina och Nordkorea. ”Svenska regeringen konstaterar alltså, att de syften be-
träffande handeln med Kina, som föranlett resolutionsförslaget, redan äro för 
Sveriges vidkommande beaktade.”405

Grafström hade precis som i januari försökt påverka regeringen att avstå 
från att ge honom instruktioner att lägga ned Sveriges röst. Han hade förordat 
att Sveriges skulle rösta för det amerikanska resolutionsförslaget och som mo-
tivering framfört två huvudsakliga argument. Dels att Sverige denna gång inte 
skulle få det moraliska stöd för sin röstnedläggelse som en uttalad tveksamhet 
från många av de stater som hade röstat för hade utgjort förra gången. Dels att 
det inte rörde sig om sanktioner i egentlig mening, utan bara om att avstå från 
att hjälpa angriparen, en princip som ingick i den tidigare aktuella sexmakts-
resolutionen, som regeringen ju hade uttalat sitt stöd för.406

Även Boheman hade agerat på samma sätt som inför den tidigare Fn-om-
röstningen, det vill säga försökt påverka regeringen att inte lägga ned rösten, 
detta under framhållande av det ofördelaktiga intryck som det enligt hans 
uppfattning skulle göra i UsA om Sverige ånyo intog ”en särställning i Fn”.407 

Som redan nämnts hade Boheman i sin rapportering under hösten 1950 
gett uttryck för farhågor att Koreakriget skulle försvåra Sveriges möjligheter 
att få importera krigsmateriel och andra strategiskt viktiga varor från UsA, det-
ta genom att den västliga styrkeuppbyggnad som kriget hade satt igång skul-
le lägga beslag på alla tillgängliga resurser, men också genom att den tilltagan-
de ideologiska polariseringen till följd av kriget skulle minska förståelsen för 
alliansfria stater. Vid mitten av mars 1951 gav han i sin rapportering ånyo ut-
tryck för sådana farhågor.408

Boheman fortsatte alltså att varna för att utvecklingen skulle kunna gå dit-
hän att Sverige för sin försvarsuppbyggnad i än större utsträckning än tidigare 

405 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frå-
gor 1950–1951”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1952, s 103f.

406 Tel Grafström till Ud, 8/5 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
407 Tel Boheman till Ud, 12/5 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
408 Skr Boheman till Undén, 16/3 1951, volym 632, HP1UA, Ud:s arkiv, RA. 
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skulle få lita till de egna resurserna. Han fortsatte också att avråda från åtgärder 
— exempelvis att Sverige skulle lägga ned rösten när Fn beslutade om sanktio-
ner mot Kina — som han antog kunde väcka misshag i UsA och därmed bidra 
till att de befarade ökade försörjningssvårigheterna skulle bli verklighet. 

Hade Boheman även kunnat notera några konkreta tecken på en mer avog 
amerikansk inställning till Sverige? I slutet av mars 1951 rapporterade han att 
en svensk flygingenjör, som befann sig i Washington för att på uppdrag av det 
svenska flygvapnet försöka få till stånd ett utbyte av tekniska erfarenheter med 
det amerikanska flygvapnet, av amerikanska vederbörande hade meddelats att 
den allmänna instruktionen numera var att inte ge någon som helst sekretess-
belagd information till svenskar. ”Om detta kommer att bliva direktiven såväl 
här som i övriga Atlantpaktsländer, enkannerligen England, blir det säkerli-
gen svårt att hålla vårt försvar på en tekniskt tillfredställande nivå”, konklude-
rade Boheman.409

Den 5 april kunde han dock rapportera att militär- och marinattachéerna 
hade varit uppkallade till Pentagon och där fått motta underrättelser om egen-
skaperna hos de sovjetiska stridsvagnar och minor som användes i Koreakriget. 
I samband därmed hade framförts att man från amerikansk sida nu var beredd 
att hjälpa Sverige till ett så effektivt försvar som möjligt.410 En dryg månad sena-
re, närmare bestämt den 14 maj kunde Boheman också rapportera att han hade 
varit kallad till State Department och där meddelats att exportlicens nu hade be-
viljats för de markradarstationer, tillverkade av den amerikanska firman Bendix 
International, som Sverige under lång tid förgäves hade försökt få importera.411

Markradarstationerna tillmättes avgörande betydelse för det svenska luft-
försvaret och var vid den aktuella tidpunkten Sveriges klart viktigaste önske-
mål vad gäller import av krigsmateriel från UsA. Att exportlicens beviljades 
hälsades därför med stor tillfredställelse på svensk sida och föranledde såväl 
Erlander som Undén att via amerikanska Stockholmsambassadören Butter-
worth tacka den amerikanska regeringen.412 

Att exportlicens beviljades just i det läget, det vill säga bara några dagar 
innan Fn skulle ta ställning till det amerikanska förslaget om sanktioner mot 

409 Hbr Boheman till Lundberg, 30/3 1951, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. 
410 Hbr Boheman till Lundberg, 5/4 1951, volym 632, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. 
411 Tel Boheman till Ud, 14/5 1951, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. 
412 PM Undén, 30/5 1951, volym 1353, HP24VI/Amerika, Ud:s arkiv, RA. 
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Kina, visade att UsA knappast hade för avsikt att försöka utöva några påtryck-
ningar på Sverige att ställa sig bakom detta förslag. Erlander framförde ock-
så till Butterworth att beviljandet av radarlicensen klart motsade det tal som 
hade förekommit om amerikansk press på Sverige.413 Detta står att läsa i Erlan-
ders dagbok där det dock inte framgår var någonstans talet om amerikansk 
press på Sverige hade förekommit. Men det förefaller sannolikt att det var 
den svenska pressen som Erlander menade. Att Sverige hade nekats tillstånd 
att få importera det sedan länge beställda radarmaterialet hade blivit känt för 
allmänheten i mars 1951 genom ett intervjusvar från försvarsminister Allan 
Vougt. I borgerlig press hade kommentarerna varit att Sverige nu började få 
känna av nackdelarna med regeringens utrikespolitik.414 Socialdemokratiska 
Aftontidningen hade gått i svaromål och bland annat yttrat att det var mycket 
allvarligt om det var som så att den amerikanska regeringen höll tillbaka licens-
en som ett straff för Sveriges röstnedläggelse och alltså var beredd ”att tillgripa 
repressalier mot ett land så snart det även i den minsta bagatellfråga intog en 
ståndpunkt som stred mot UsA:s önskemål”.415

Liksom i januari hade Butterworths medarbetare ambassadrådet Woodward 
på instruktion från State Department besökt Ud några dagar innan avgörande i 
Fn, närmare bestämt den 16 maj, för att försöka påverka Sverige att rösta för det 
amerikanska resolutionsförslaget. Woodward hade framfört att det inte rörde 
sig om sanktioner i egentlig mening, utan bara om frivilliga åtaganden att inte 
förse angriparen med verktyg för fortsatta angreppshandlingar. Dessutom hade 
han framkastat att ett land som Sverige, som hade valt att stå utanför Atlant-
pakten, borde ha ett särskilt intresse av att upprätthålla de säkerhetsgarantier 
som Fn genom sina medlemmars inbördes sammanhållning kunde erbjuda.416

Även högern och folkpartiet förordade att Sverige skulle rösta för det ame-
rikanska resolutionsförslaget. Detta hade framkommit när regeringen och de 
borgerliga partierna några dagar innan avgörandet i Fn diskuterade hur Sve-
rige skulle ställa sig. Den diskussion som då utspann sig dels i utrikesnämn-

413 Erlander 2001, s 291 (dagboksanteckning 30/5 1951).
414 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12/3 1951. Sydsvenska Dagbladet 12/3 1951. Vest-

manlands Läns Tidning 12/3 1951. Smålandsposten 13/3 1951. Dagens Nyheter 14/3 1951. Af-
tonposten 17/3 1951. Barometern 20/3 1951.

415 Aftontidningen 15/3 1951. 
416 PM Dahlman, 16/5 1951, volym 690, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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den (15 och 17 maj) och dels vid ett möte mellan partiledarna (16 maj) var del-
vis ganska formalistisk och det skulle föra för långt att utförligt referera den 
här. Den väsentliga skiljelinjen mellan å ena sidan regeringen och bondeför-
bundet, å andra sidan högern och folkpartiet gällde dock synen på hur Sveri-
ge skulle agera om Fn tog ställning mot en stormakt. Regeringen, understödd 
av bondeförbundet, hävdade att Sverige vid Fn-beslut om sanktioner mot en 
stormakt inte kunde rösta för, detta av omsorg om neutralitetspolitikens tro-
värdighet. Folkpartiet och högern å sin sida sade sig inte kunna gå med på att 
Sverige aldrig skulle kunna medverka till sanktionsåtgärder mot en stormakt. 
Hur Sverige skulle ställa sig måste, hävdade Hjalmarson och Ohlin, prövas 
från fall till fall. I det aktuella fallet ansåg de till skillnad från regeringen och 
bondeförbundet att Sverige, eftersom de sanktionsåtgärder som det amerikan-
ska resolutionsförslaget föreslog inte var så kraftfulla utan bara gick ut på att 
avstå från att göra vissa saker, borde kunna rösta med Fn-majoriteten. Var de 
ansåg att gränsen gick för vilka sanktionsåtgärder mot en stormakt som Sve-
rige kunde rösta för klargjorde de inte, men Ohlin nämnde svensk trupp till 
Korea som ett exempel på en åtgärd som enligt hans uppfattning inte var för-
enlig med Sveriges alliansfria utrikespolitik.417

Statsministern riktade vid utrikesnämndsmötet den 15 maj en vädjan till 
högern och folkpartiet att sluta upp bakom majoritetens linje och inte orsaka 
splittring kring utrikespolitiken.418 Vid partiledarmötet dagen därpå försökte 
han sätta press på Ohlin och Hjalmarson genom att hävda att deras agerande 
i Koreafrågan fick deras bekännelse till den alliansfria linjen att verka allt mer 
tvivelaktig och gjorde att regeringen måste fråga sig om det verkligen skulle 
vara möjligt att bilda en samlingsregering i händelse av en allvarligare kris än 
den nuvarande.419

417 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 15/5 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. Utri-
kesnämndens memorialprotokoll, 17/5 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 

418 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 15/5 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
419 Exakt vad Erlander sade vid partiledarmötet vet man inte, men av det skriftliga underlag 

för sin redovisning för den socialdemokratiska riksdagsgruppen som han återger i sina me-
moarer samt av Undéns dagbok (utrikesministern var närvarande vid mötet) framgår att 
han uttryckte sig på detta (eller ett snarlikt) sätt: Erlander 1974, s 156ff. Undén 2002, s 364 
(dagboksanteckning 16/5 1951). 
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Erlanders övertalningsförsök blev dock resultatlösa. Efter utrikesnämnds-
mötet den 17 maj gjorde både högern och folkpartiet offentliga uttalanden som 
meddelade att deras utrikesnämndsledamöter hade förordat att den svenska 
Fn-delegationen skulle instrueras att rösta för det amerikanska resolutionsför-
slaget. Som motivering framförde de att det var orimligt att inte kunna biträ-
da en uppmaning till världens stater att handla på ett sätt som vi själva faktiskt 
gjorde. Därtill hävdade de att en röst för det amerikanska resolutionsförslaget 
inte stred mot Sveriges alliansfria linje och inte heller innebar att Sverige hade 
förbundit sig att delta i eventuella skärpta sanktionsåtgärder längre fram.420

Senare samma dag gjorde även statsministern ett uttalande där han motive-
rade beslutet att låta den svenska Fn-delegationen lägga ned rösten och kom-
menterade högerns och folkpartiets motstånd mot detta. Vad gäller det först-
nämnda hänvisade han helt enkelt till röstnedläggelsen i början av året och 
sade sig betrakta en förnyad röstnedläggelse som en ”självklar konsekvens” 
av det tidigare ställningstagandet. Angående det senare yttrade han endast att 
han måste beteckna det såsom egendomligt ”att enigheten mellan de demo-
kratiska partierna i denna fråga inte har kunnat hållas under de månader som 
förflutit sedan januari”.421

Högerns och folkpartiets ställningstagande fick den socialdemokratis-
ka Morgon-Tidningen att reagera starkt. I en ledarartikel den 18 maj yttrade 
Morgon-Tidningen bland annat följande:

Även om herrar Ohlin och Hjalmarson i sina uttalanden båda vidhåller 
anslutningen till den alliansfria utrikespolitiken, förefaller detta i ljuset av 
deras råd till regeringen numera vara en läpparnas bekännelse utan någon 
reell innebörd. Allvaret i den situation som därigenom inträtt får icke un-
derskattas. Vårriksdagen har visserligen endast några få arbetsdagar kvar. 
Likväl vore det önskvärt att den finge tillfälle att än en gång diskutera vår 
utrikespolitiska linje. Spörsmålet är så viktigt att offentliga deklarationer i 
riksdagen från de olika partierna med fog kan begäras.422

420 Högerns och folkpartiets uttalanden finns refererade i: Holmström 1972, s 312f. 
421 Uttalande av statsminister Erlander 17/5 1951, citerat från Morgon-Tidningen 18/5 1951. 
422 Morgon-Tidningen 18/5 1951. 
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Erlander hade skrivit i sin dagbok den 16 maj att det efter gårdagens utrikes-
nämndsmöte inte längre var någon ”idé att låtsas som om det fanns enighet 
kring den svenska utrikespolitiken”.423 Även statsministern hade alltså använt 
starka ord om högerns och folkpartiets uppfattning att Sverige borde rösta för 
den av UsA föreslagna uppmaningen till världens stater att avstå från export 
av krigsviktiga varor till Kina och Nordkorea. Men varken regeringen eller de 
borgerliga partierna visade något intresse för att klämma in en utrikesdebatt 
under den halvannan vecka som återstod av vårriksdagen.424 Inte heller upp-
tog regeringen någon offentlig polemik med högern och folkpartiet angående 
deras ställningstagande (här bortses från det ovan citerade och skäligen intet-
sägande yttrandet av Erlander den 17 maj). Däremot deltog utrikesministern, 
genom att publicera två osignerade ledarartiklar i Morgon-Tidningen, i den 
pressdebatt som utbröt efter att Sverige ånyo hade lagt ned rösten.425 Undén 
hade för vana att regelbundet och anonymt verka som ledarskribent i Mor-
gon-Tidningen.426 I de två ledarartiklar som han publicerade med anledning 
av debatten om den svenska röstnedläggelsen i maj 1951 var hans huvudpoäng 
att det av omsorg om neutralitetspolitikens trovärdighet var nödvändigt att 
markera att Sverige inte deltog i sanktionsåtgärder mot stormakter.427 

Begäran om ytterligare trupper till Korea

På uppdrag av UsA:s regering utsände Trygve Lie den 22 juni 1951 en cirkulär-
skrivelse till medlemsstaternas regeringar. Cirkulärskrivelsen innehöll en be-
gäran om ytterligare markstyrkor till Korea och var särskilt riktad till de stater 
som hade ställt sig positiva till Fn:s Koreaaktion, men ännu inte bidragit med 
några stridande förband.428

423 Erlander 2001, s 283 (dagboksanteckning 16/5 1951).
424 Enligt Morgon-Tidningen 20/5 1951 hade såväl regeringen som de borgerliga partierna ställt sig 

kallsinniga till att hålla en särskild utrikespolitisk debatt innan vårriksdagens slut.
425 Om pressdebatten kring Sveriges ställningstagande: Holmström 1972, s 313ff. Håstad 1955, 

s 101f. 
426 Om Undéns verksamhet som anonym ledarskribent: Holmström 1981, s 77ff. 
427 Den ena ledaren publicerades i Morgon-Tidningen den 21/5 1951 under rubriken ”Folkpar-

tiet, dn och alliansfriheten”. Den andra ledaren publicerades i samma tidning den 4/6 1951 
under rubriken ”Vapenembargot och folkpartiet”. Att de var författade av Undén kan ut-
läsas av den förteckning som ingår som bilaga till Undéns numera publicerade dagboksan-
teckningar: Undén 2002, s 731f. 

428 Skr Lie till Undén, 22/6 1951, bilaga till skr von Otter till Undén, 23/6 1951, volym 691, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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Eftersom Norge och Danmark var de enda nAto-länder som inte hade någ-
ra stridande förband i Korea kände de norska och danska regeringarna ett tryck 
på sig att tillmötesgå den begäran som generalsekreteraren förmedlade. (Nor-
ge och Danmark hade när Lie sommaren 1950 gjorde sin första hemställan om 
bistånd åt Sydkorea intagit samma hållning som Sverige, det vill säga sagt nej 
till att sända stridande förband, men lovat bidra på annat sätt, vilket för Dan-
marks del blev ett lasarettsfartyg och för Norges del tonnage och ett fältsjuk-
hus.429) Den danske utrikesministern Ole Björn Kraft hade i en radiointervju 
den 31 maj fått frågan om det inte var möjligt för Danmark att sända en frivil-
ligstyrka till Korea, eventuellt i samarbete med Norge och Sverige. Kraft hade 
svarat att det naturligtvis var möjligt att organisera och utrusta en dansk eller 
skandinavisk frivilligstyrka, men att det inte var tillrådligt att göra detta och 
det av framför allt två skäl. Dels skulle den insats som en sådan styrka kunde 
göra i Korea bli ganska obetydlig. Dels behövdes de fortfarande allt för fåtali-
ga skandinaverna med ordentlig vapenutbildning på hemmaplan för att stå på 
vakt mot en eventuell sovjetisk attack.430 Efter att ha fått Lies cirkulärskrivelse 
gjorde Kraft emellertid ett nytt uttalande där han ställde sig positiv till tanken 
på att sända en dansk eller skandinavisk frivilligstyrka till Korea.431 Han inbjöd 
också de norska och svenska utrikesministrarna att komma till Köpenhamn 
den 2 juli för att diskutera generalsekreterarens anmodan om trupper.432 

Den norske utrikesministern Halvard Lange förklarade sig vara beredd att 
åka till Köpenhamn, men Undén tackade nej till ett utrikesministermöte med 
motiveringen att hans regering ännu inte hade haft tid att ta ställning till det 
budskap som Lie förmedlat. I det svenska svaret på Krafts inbjudan ingick ock-
så påpekandet att Koreafrågan efter avsändandet av Lies cirkulärskrivelse hade 
hamnat i ett delvis nytt läge.433 Härmed avsågs att den sovjetiske Fn-ambassadö-
ren Jakov Malik hade gjort ett uttalande den 23 juni av innebörden att förhand-
lingar borde inledas om ett vapenstillestånd baserat på 38:e breddgraden. Malik 
nämnde inget om bortdragande av utländska trupper från Korea, Taiwans sta-

429 Om Norges och Danmarks bidrag till Fn:s Koreaaktion: Kristine Midtgaard, Jutlandia-ekspedi-
tionen. Tillblivelse og virke 1950–53, Köpenhamn 2001, s 19ff. Skogrand 1994, s 145ff. 

430 Morgon-Tidningen 29/6 1951.
431 Undén 2002, s 370 (dagboksanteckning 23/6 1951).
432 Tel Ud till de svenska beskickningarna i London, Moskva, Paris, Washington och New 

York, 28/6 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
433 Ibid. 
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tus och Kinas plats i Fn, vilket kunde tolkas som att kommunistsidan hade gett 
upp sina dittills oavvisliga krav på lösning av dessa frågor innan ett vapenstil-
lestånd. Hans uttalande väckte därför stor uppmärksamhet runt om i världen 
och födde förhoppningar att det skulle bli möjligt att få slut på striderna.434

Den svenska regeringen var av framför allt neutralitetsskäl435 helt emot att 
sända trupper till Korea och Undén hade blivit både överraskad och irriterad 
över den danske utrikesministerns nya signaler i frågan.436 Även vissa svenska 
tidningars hållning väckte Undéns misshag. Sommaren 1951 var den svenska 
pressen inte lika unisont avståndstagande från tanken på en svensk Koreastyrka 
som den hade varit ett år tidigare. Med motiveringen att det var viktigt för Sve-
rige att visa solidaritet mot Fn och undvika att ännu en gång skilja ut sig från 
övriga västländer ställde sig ett antal höger- och folkpartitidningar positiva eller 
i alla fall inte helt avvisande till tanken på att sända en svensk eller ännu hellre 
skandinavisk frivilligstyrka till Korea. Regeringen borde åtminstone, ansåg des-
sa tidningar, noggrant pröva frågan i samråd med Danmark och Norge.437

I sin dagbok noterade Undén kritiskt vad tidningarna skrev och ställde frå-
gan om det skulle bli ännu en strid med högern och folkpartiet.438 Men när sa-
ken kom upp i utrikesnämnden den 6 juli visade det sig att varken folkpartiet 
eller högern yrkade på svensk trupp till Korea. Det beslöts emellertid att Sve-
rige skulle avvakta med sitt svar på generalsekreterarens framställning.439 Detta 
var ett tillmötesgående mot den amerikanska regeringen som just innan utri-
kesnämndsmötet via sin Stockholmsambassad hade bett den svenska regering-
en att skjuta upp ett eventuellt negativt svar till dess situationen i vapenstille-
ståndsfrågan hade klarnat.440

434 Stueck 1995, s 208.
435 Något uttalande som belägger detta i klartext har inte stått att finna. Men med tanke på att 

regeringen av omsorg om neutralitetspolitikens trovärdighet inte ansåg sig kunna rösta för 
en uppmaning till världens stater att avstå från att exportera krigsviktiga varor till Nordko-
rea och Kina framstår det som minst sagt säkert att den inte heller ansåg en svensk Korea-
styrka vara förenlig med vår alliansfria linje.

436 Undén 2002, s 370 (dagboksanteckning 23/6 1951).
437 Aftonposten 25/6. Expressen 25/6. Barometern 27/6. Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

27/6. Borås Tidning 28/6. Norrköpings Tidningar 29/6 (alla datum gäller 1951).
438 Undén 2002, s 370 (dagboksanteckning 23/6 1951). Dagboksanteckningen har den 23/6 

som rubrik, men det framgår av innehållet att Undén har skrivit på den åtminstone till och 
med den 27/6. 

439 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 6/7 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA.
440 PM Dahlman, 10/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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Direkta förhandlingar om ett koreanskt vapenstillestånd kom igång den 10 
juli. Den svenska regeringen intog då ståndpunkten att frågan om ytterligare 
trupper till Korea inte längre var aktuell och att Lies cirkulärskrivelse följakt-
ligen inte behövde besvaras.441 

Varför kom stilleståndsförhandlingarna igång?

Den direkta orsaken till att stilleståndsförhandlingarna kunde komma igång 
var de militära motgångar som kineserna och nordkoreanerna hade fått vidkän-
nas under våren. Efter den kinesisk-nordkoreanska våroffensivens sammanbrott 
i slutet av maj befann sig de kinesiska och nordkoreanska styrkorna i ett försva-
gat tillstånd och tvingades inför Fn-styrkornas motoffensiv stegvis retirera allt 
längre norr om 38:e breddgraden. De kinesiska och nordkoreanska regeringarna 
hade i det läget ingalunda gett upp tanken på att kunna gå till förnyad offensiv, 
men insåg att de egna styrkorna behövde en paus i striderna för att kunna åter-
hämta sig. I samråd med Moskva enades de därför om att gå med på förhand-
lingar om ett vapenstillestånd baserat på 38:e breddgraden. De beslöt också att 
Sovjetunionen — såsom ju skedde genom Maliks ovan beskrivna uttalande den 
23 juni — skulle bli den som antydde att förhandlingsvilja fanns.442

Inom Trumanadministrationen utlöste Maliks fredstrevare en intensiv de-
batt. Flera befattningshavare menade att den förhandlingsvilja som kommu-
nistsidan signalerade inte var ärligt menad utan bara syftade till att vinna tid 
för att kunna återhämta sig. Fn-alliansen borde därför, menade de, inte göra 
halt och inleda förhandlingar utan utnyttja de kinesiska och nordkoreanska 
styrkornas svaghetstillstånd till att förskjuta frontlinjen så långt norrut som 
möjligt. Ovilja att ta ytterligare förluster och hänsyn till sina allierade fick 
dock den amerikanska regeringen att besluta sig för att inte följa en sådan lin-
je. Efter att under juni ha uppnått en frontsträckning som huvudsakligen gick 
5–6 mil norr om 38:e breddgraden och ansågs förmånlig ur försvarssynpunkt 
av naturgeografiska skäl gjorde Fn-styrkorna halt och erbjöd — genom ett ra-
diouttalande av Ridgway den 29 juni — kineserna och nordkoreanerna för-
handlingar om ett vapenstillestånd.443 

441 Skogrand 1994, s 207. 
442 Kathryn Weathersby, “Stalin, Mao, and the End of the Korean War”, i Odd Arne Westad, 

Brothers in Arms. The Rise and Fall of the Sino-Soviet Alliance 1945–1963, Stanford 1998, s 95f.
443 Ibid, s 98. Stueck 1995, s 209ff.
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6. Vapenstille-
ståndsförhandlingarna

Vapenstilleståndsförhandlingarnas första fas:  
frågan om stilleståndslinjens geografiska placering

Som redan nämnts var det under andra veckan av juli 1951 som direkta för-
handlingar om ett koreanskt vapenstillestånd kom ingång. Platsen för stille-
ståndsförhandlingarna var till en början Kaesong, Koreas gamla huvudstad 
belägen just söder om 38:e breddgraden, men blev från och med oktober Pan-
munjom, en liten by någon mil öster om Kaesong. Förflyttningen var ett krav 
från Fn-sidan som ville ha en mer neutral mötesplats. Såväl Panmunjom som 
Kaesong låg i det militära ingenmansland som fanns mitt på frontlinjen, men 
de kinesiska och nordkoreanska styrkorna hade av naturgeografiska skäl en star-
kare position runt Kaesong än Fn-alliansen.444

Stilleståndsförhandlingarna fördes formellt mellan de båda sidornas Korea-
kommandon, men dessa stod naturligtvis i nära kontakt med och erhöll 
instruktioner från sina respektive statsledningar. Många stater ingick ju i Fn-
koalitionen, men eftersom Fn:s Koreakommando leddes av amerikanska befäl-
havare var det i praktiken den amerikanska regeringen som bestämde Fn-sid-
ans förhandlingsståndpunkter.445

444 Stueck 1995, s 209, 236f. 
445 De mest utförliga analyserna av det amerikanska agerandet under stilleståndsförhandling-

arna är: Ibid. Barton J Bernstein, ”The Struggle over the Korean Armistice: Prisoners of 
Repatriation?”, i Bruce Cumings (ed), Child of Conflict: The Korean-American Relationship 
1943–1953, Seattle 1983. Rosemary Foot, A Substitute for Victory: The Politics of Peacemaking 
at the Korean Armistice Talks, Ithaca 1990. 
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Sedan stilleståndsförhandlingarna kommit igång lyckades Fn-sidan ganska 
snabbt (i slutet av juli) få gehör för två saker. Den ena var att stilleståndsför-
handlingarna skulle vara begränsade till att enbart behandla Korea och strikt 
militära frågor. Den andra var att utländska trupper skulle kunna kvarstan-
na i Korea även efter ett vapenstillestånd (den amerikanska regeringen ansåg 
en fortsatt amerikansk truppnärvaro i Sydkorea vara helt nödvändig för att 
avskräcka förnyade nordkoreanska angrepp). Kineserna och nordkoreanerna 
medgav således att ett vapenstillestånd inte skulle kräva någon överenskom-
melse om koreansk återförening och tillbakadragande av utländska trupper 
och inte heller överenskommelser om sådant som Taiwans status och Kinas 
plats i Fn. Detta innebar, som framgår av föregående kapitel, en klar reträtt 
från tidigare ståndpunkter. Som ringa kompensation gick Fn-sidan med på att 
det kommande vapenstilleståndsavtalet skulle innehålla en rekommendation 
till regeringarna i de berörda staterna att inom tre månader efter ett vapenstil-
lestånd sammankalla en politisk konferens som skulle reglera frågan om bort-
dragande av utländska trupper från Korea och koreansk återförening.446

Andra saker visade sig svårare att komma överens om. Den första stöte-
stenen blev frågan om stilleståndslinjens geografiska placering. Kineserna och 
nordkoreanerna ville ha 38:e breddgraden som stilleståndslinje, medan Fn-si-
dan förordade den existerande frontlinjen. Bakom Fn-sidans ståndpunkt låg 
framför allt militära överväganden — den amerikanska militären ansåg den 
existerande frontlinjen av naturgeografiska skäl vara betydligt mer lättförsva-
rad än 38:e breddgraden — men även det faktum att den existerande front-
linjen under huvuddelen av sin sträckning gick 5–6 mil norr om 38:e bredd-
graden (Fn-sidan skulle alltså vara tvungen att lämna ifrån sig ganska mycket 
territorium om 38:e breddgraden blev stilleståndslinje).447

På denna fråga strandade stilleståndsförhandlingarna i slutet av juli och låg 
sedan mer eller mindre nere till senare delen av oktober då de återupptogs och 
snabbt lyckades komma fram till en principuppgörelse, som innebar att Kine-
serna och nordkoreanerna accepterade den existerande frontlinjen som stille-
ståndslinje (i principuppgörelsen ingick också att stilleståndslinjen skulle gå i 
mitten av en fyra kilometer bred demilitariserad zon).448

446 Av den dagordning för stilleståndsförhandlingarna som presenterades den 26 juli 1951 kunde 
utläsas att man hade kommit överens på dessa punkter: Stueck 1995, s 211f, 224f. 

447 Ibid, s 225.
448 Ibid, s 236ff. 
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Nordkoreanerna och kineserna hade ursprungligen tänkt ingångsätta en ny 
storoffensiv i september 1951. Tanken var att driva tillbaka Fn-styrkorna söder 
om 38:e breddgraden och därefter — men nu på för den egna sidan förmånli-
gare villkor — acceptera den existerande frontlinjen som stilleståndslinje. Fn-
flygstyrkornas förbindelsebekämpning i kombination med besvärliga väder-
förhållanden, bland annat omfattande översvämningar, försvårade emellertid 
styrkeuppbyggnaden för den planerade offensiven som i slutet av augusti sköts 
upp på obestämd tid. Istället blev det Fn-styrkorna som gick till offensiv och 
under september och oktober lyckades de förskjuta frontlinjen ytterligare en 
bit norrut. Detta skedde emellertid under hårdnackat motstånd från de kine-
siska och nordkoreanska styrkorna, som inte bara försvarade sig utan också 
flera gånger gick till motanfall.449

Misslyckandet att igångsätta septemberoffensiven och stora förluster vid 
motanfallen mot Fn-offensiven fick de kinesiska och nordkoreanska ledarna att 
ge upp hoppet om att kunna förskjuta frontlinjen söderut. I det sammanhanget 
bör man förstå att kommunistsidan, som redan nämnts, i slutet av oktober 1951 
accepterade den existerande frontlinjen som stilleståndslinje, trots att denna då 
gick ännu längre norrut än tidigare. De kinesiska och nordkoreanska styrkor-
nas hållning blev under resten av kriget utpräglat defensiv. Stor kraft ägnades åt 
att bygga ut och förstärka det system av skyttegravar och underjordiska tunn-
lar som man redan sommaren 1951 hade börjat konstruera i syfte att minska de 
egna truppernas sårbarhet för artillerield och flygbombardemang från Fn-styr-
kornas sida. De anfallsföretag som därefter ändå genomfördes var inte särskilt 
omfattande och hade inte några ambitioner att uppnå stora terrängvinster.450

Även på Fn-sidan hade man under sommaren och hösten 1951 i praktiken 
gett upp tanken på att kunna avgöra kriget genom en stor markoffensiv. Den 
amerikanska regeringen gjorde bedömningen att varken det egna folket eller 
de viktigaste allierade var beredda att acceptera de förluster som skulle krävas 
för att på allvar kunna rulla tillbaka den kinesisk-nordkoreanska fronten. Men 
i luften hade Fn-sidan ett stort övertag. Luftkrigföring blev också det medel 
som den amerikanska regeringen, sedan den uteslutit möjligheten av nya sto-

449 Ibid, s 232ff. 
450 Ibid, s 234f. 
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roffensiver på marken, satte sitt hopp till för att framtvinga ett för UsA accep-
tabelt stilleståndsavtal.451

Nordkorea hade när Koreakriget utbröt ännu inte hunnit bygga upp nå-
gon omfattande krigsmaterielproduktion. Därtill blev den industri som vid 
krigsutbrottet likväl fanns i Nordkorea till stora delar utslagen av Fn-flyget un-
der krigets första månader. De nordkoreanska och kinesiska Koreatrupperna 
var därför för sitt underhåll beroende av leveranser från Kina och Sovjetuni-
onen. Genom att låta sina flygstyrkor systematiskt angripa de nordkoreanska 
väg- och järnvägsförbindelserna försökte Fn-kommandot strypa dessa leveran-
ser. Fn-kommandots målsättning var att kommunistsidan skulle få så allvarli-
ga försörjningsproblem att den ställdes inför valet att antingen sluta vapenstil-
lestånd på för Fn-sidan acceptabla villkor eller retirera norrut för att förkorta 
försörjningslinjerna. Denna målsättning kom dock aldrig att infrias och Fn-
flygets förbindelsebekämpning blev som helhet en klar besvikelse. De kinesis-
ka och nordkoreanska styrkornas underhållstransporter försvårades visserli-
gen, men de hamnade aldrig i någon allvarlig försörjningskris.

Det sistnämnda kan förklaras av framför allt tre skäl. Dels var de kinesis-
ka och nordkoreanska styrkornas underhållsbehov relativt lågt. De hade — på 
grund av lägre utrustningsnivå och större vana att leva under materiellt knap-
pa förhållanden — inte alls lika stort underhållsbehov som till exempel ameri-
kanska arméenheter. Vidare uppvisade kineserna och nordkoreanerna en stor 
förmåga att med primitiva, på massmobilisering byggda metoder hålla förbin-
delselinjerna öppna. Därtill var de ganska välförsedda med jaktflyg och luft-
värn. I november 1950, i samband med de kinesiska styrkornas inträde i kri-
get, hade det dittills okända sovjetiska jaktflygplanet Mig–15 börjat uppträda i 
luftrummet över Nordkorea. Mig–15-planen, vars baser var skyddade eftersom 
de befann sig på kinesiskt territorium, flögs officiellt av kineser och nordkorea-
ner, men var i realiteten ofta bemannade av Sovjetmedborgare. Mig–15-planen 
opererade i huvudsak över de nordligaste delarna av Nordkorea och deras pi-
loter hade stränga order att med god marginal hålla sig norr om 38:e breddgra-
den. Mig–15-planens uppdykande väckte stort uppseende och många oroliga 
kommentarer i väst och hade som konsekvens att Fn-sidans bombflyg, framför 
allt i de nordligaste delarna av Nordkorea, tvingades övergå till natt- och hög-

451 Ibid, s 243. Robert A Pape, Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, Ithaca 1996, s 147. 
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höjdsbombning med minskad precision som följd. Till det sistnämnda bidrog 
också de kinesiska och nordkoreanska styrkornas efterhand allt mer utbyggda 
luftvärn (även i luftvärnsbesättningarna ingick många Sovjetmedborgare).452

Svenska bedömningar av stilleståndsförhandlingarna 
och risken för en utvidgning av Koreakonflikten 
sommaren och hösten 1951

Den fråga som man ställde sig, bland annat på svenska Ud och försvarsstaben, 
när de koreanska stilleståndsförhandlingarna kom igång under andra veckan 
av juli 1951 var naturligtvis om dessa skulle lyckas åstadkomma ett stillestånds-
avtal snabbt eller dra ut på tiden, kanske till och med helt bryta samman. 
Svenska Moskvaambassadören Rolf Sohlman hade kort innan stilleståndsför-
handlingarna kom igång rapporterat till Ud att hans brittiska kollegor var gan-
ska optimistiska, medan de amerikanska förhöll sig mera avvaktande.453 Upp-
gifter som tydde på en relativ pessimism bland amerikanska bedömare hade 
vid samma tid även inrapporterats av Ragnvald Bagge, chargé d’affaires på den 
svenska Washingtonbeskickningen. Bagge hade i ett den 6 juli daterat hand-
brev till polchefen Sven Dahlman meddelat att man i State Department för-
väntade sig att stilleståndsförhandlingarna skulle bli besvärliga och inte uteslöt 
att kommunistsidan inte uppriktigt önskade ett avtal om vapenstillestånd på 
basis av det uppkomna jämviktsläget utan tänkte gå till förnyad offensiv och 
endast var ute efter att få en frist för att kunna återuppbygga sin styrka efter 
de stora förlusterna under våren.454 

Som redan nämnts kunde de båda sidorna sedan stilleståndsförhandlingar-
na kommit igång ganska snabbt (i slutet av juli) enas om två saker — dels att 
förhandlingarna skulle vara begränsade till att enbart behandla Korea och strikt 

452 Ovanstående om luftkrigföringen under Koreakriget bygger på: Wilhelm Agrell, Morgon-
dagens krig: Tekniken, politiken och människan, Stockholm 2000, s 46f. M J Armitage & R 
A Mason, Air Power in the Nuclear Age, 1945–1982 Theory and Practice, London 1983, s 23ff. 
Hastings 1987, s 253ff. Pape 1996, s 144ff.

453 Hbr Sohlman till Dahlman, 5/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Sohlman till 
Dahlman, 9/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.

454 Hbr Bagge till Dahlman, 6/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
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militära frågor, dels att utländska trupper skulle kunna kvarstanna i Korea även 
efter ett vapenstillestånd — vilket tycktes betyda att kineserna och nordkorea-
nerna gick med på att sluta vapenstillestånd utan några från dess synpunkt för-
månliga lösningar på frågor som koreansk återförening, Taiwans status och Ki-
nas plats i Fn. Stilleståndsförhandlingarna kan alltså sägas ha börjat ganska bra 
för Fn-sidan. De underrättelseorgan som stod till Fn-kommandots förfogande 
kunde dock notera att kineserna och nordkoreanerna parallellt med förhand-
lingarna energiskt förstärkte sina fronttrupper. Från State Department, dit med-
lemmar av den svenska Washingtonbeskickningen regelbundet gick för att bli 
”orienterade” i Koreafrågan, kunde Bagge inkomma med underrättelser om vad 
som var på gång. Den 20 juli rapporterade han att flygspaningen över Nordko-
rea gav vid handen att fordonstrafiken söderut var mycket större än vad som be-
hövdes för truppernas dagliga underhåll.455 Veckan därpå meddelade han att då-
ligt väder omöjliggjort flygspaning under de senaste dagarna. ”Så mycket visste 
man dock, att förstärkningen på kommunistsidan vore stor och skulle kunna 
giva möjlighet till allvarliga anfall, även om de kanske icke ännu hade resurser 
nog att genomföra ett allmänt anfall utöver hela linjen.”456 I början av september 
rapporterade Bagge att kineserna och nordkoreanerna enligt Fn-kommandots 
beräkningar nu var i stånd att igångsätta en offensiv med 46 divisioner och hålla 
den igång i 26 dagar.457 Vid mitten av månaden kunde han meddela följande:

Uppbyggandet av motsidans stridskrafter i första linjen fortginge. Man 
hade nu konstaterat, att två kinesiska pansardivisioner rörde sig söderut 
mot frontlinjen, den ena inom den östra sektorn och den andra inom den 
västra. Dessutom hölles en nordkoreansk pansardivision i beredskap i nor-
ra Korea. Alla tre divisionerna vore försedda med ryskt pansar. Detta vore 
första gången som kineserna uppträtt med dylikt. Pressuppgifter om att 
det skulle finnas 1 250 stridsflygplan i Kina vore riktiga, efter vad Fn-kom-
mandot trott sig kunna konstatera. Härav befunne sig mellan 750 och 800 
i Mandsjuriet. I Nordkorea funnes emellertid icke många flygplan.458

455 Hbr Bagge till Dahlman, 20/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
456 Hbr Bagge till Dahlman, 27/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
457 Hbr Bagge till Dahlman, 7/9 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
458 Hbr Bagge till Dahlman, 14/9 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
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Underrättelserna om den pågående uppladdningen — liksom det faktum att 
stilleståndsförhandlingarna, som redan nämnts, runt månadsskiftet juli-au-
gusti strandade på frågan om stilleståndslinjens geografiska placering — gav 
naturligtvis ökad trovärdighet åt de pessimistiska bedömningarna av nordko-
reanernas och kinesernas beredvillighet att sluta vapenstillestånd. Detta kom 
till uttryck i ett den 10 september daterat meddelande från svenska militärat-
tachén i Moskva Curt Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikes-
avdelning, vari bland annat skrevs:

Förutsägelserna att Kaesong [den inledande platsen för stilleståndsför-
handlingarna] av kommunisterna avsågs som en diversionsmanöver för 
att vinna tid och förbereda något nytt förefalla att mer och mer bestyrkas. 
[---] Avsikten med Kaesong kan ha varit att förhala och hämta krafter samt 
inverka fördröjande på upprustningen inom västblocket.459

Trodde Juhlin-Dannfelt att nordkoreanerna och kineserna inte menade allvar 
med stilleståndsförhandlingarna, det vill säga inte var beredda att acceptera ett 
vapenstillestånd baserat på det uppkomna jämviktsläget utan tänkte göra ett 
nytt försök att fördriva Fn-styrkorna från Korea? I sina meddelanden och rap-
porter från augusti och september 1951 uteslöt han inte uttryckligen att så var 
fallet. Men av de resonemang som han förde framgår att han trots allt betrak-
tade en sådan inställning som mindre sannolik. 

Juhlin-Dannfelt gjorde bedömningen att en ny storoffensiv från norr för 
att ha några utsikter att kunna uppnå något mer än smärre terrängvinster 
skulle behöva dels ha tillgång till pansartrupper och tungt artilleri av en helt 
annan omfattning än vad som stått till buds för de tidigare offensiverna, dels 
frångå de dittills iakttagna restriktionerna vad gäller luftkrigföringen (som 
nämnts hade kommunistsidans flygstyrkor hållit sig med god marginal norr 
om 38:e breddgraden och följaktligen varken kunnat angripa Fn-sidans mark-
styrkor eller deras förbindelselinjer bakåt).460 

459 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 10/9 1951, volym 13, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

460 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
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Om det sistnämnda skedde skulle Fn-kommandot — det hade Juhlin-
Dannfelt och även Sohlman och Bagge fått höra av amerikanska kollegor — 
av allt att döma svara med att bomba flygbaserna i Manchuriet, kanske även 
krigsviktiga industrier i samma område.461 Hur skulle Sovjetunionen agera i 
en sådan situation? Som redan nämnts var den sino-sovjetiska försvarspak-
ten uttryckligen riktad mot Japan och med Japan förbundna länder. I ett den 
13 augusti daterat meddelande till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning 
påminde Juhlin-Dannfelt om detta faktum och framförde att det bland hans 
amerikanska kollegor fanns de som menade att Sovjetunionen därför inte nöd-
vändigtvis behövde betrakta ett utsträckande av Fn-flygstyrkornas operationer 
till Manchuriet såsom krigsanledning. Själv verkar han dock inte ha satt sär-
skilt stor tilltro till denna tankegång. Som kommentar yttrade han nämligen 
följande: ”Härtill får man ju tillfoga, att resultatet av att ryssarna skulle mer 
eller mindre lämna Kina i sticket, skulle bli så katastrofalt för Kreml, att den-
na eventualitet icke är tänkbar.”462 Sedan UsA i början av september hade slu-
tit ett försvarsavtal med Japan återkom Juhlin-Dannfelt till frågan och fram-
höll att det knappast längre kunde råda något tvivel om att Kina i händelse av 
krig mot UsA var berättigat till sovjetisk hjälp.463 

Juhlin-Dannfelt trodde alltså att ett utsträckande av striderna till kinesiskt 
territorium skulle föranleda sovjetiska motåtgärder, om inte öppet krigsdelta-
gande så åtminstone insättande av ”frivilligstyrkor”. Att Koreakonflikten under 
sådana omständigheter skulle löpa uppenbar risk att eskalera till ett allmänt krig 
var något som han betonade. Men han framhöll också flera gånger att det bland 
hans kollegor inte var någon som trodde att Sovjetunionen ville ha en sådan ut-
veckling. Han delade själv denna uppfattning och trodde därför — som han 
uttryckte det i en den 17 september daterad rapport till försvarsministern — att 
den sovjetiska Koreapolitiken skulle bli: ”Fortsatt lämpligt avpassat militärt och 

461 Ibid. Skr Sohlman till Undén, 1/10 1951, volym 539, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till 
Dahlman, 14/9 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 28/9 
1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 12/10 1951, volym 692, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

462 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

463 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 10/9 1951, volym 13, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 17/9 1951, volym 
13, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
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ekonomiskt stöd åt Kina och Nordkorea enligt motto: hellre fortsatt nötnings-
krig än storkrig.”464 Vad det sistnämnda tänktes innebära preciserades inte, men 
uppenbarligen menade Juhlin-Dannfelt att Sovjetunionen skulle undvika di-
rekt krigsdeltagande, ävenså försöka förhindra åtgärder som allvarligt riskera-
de att utbreda konflikten (och därmed framtvinga ett sovjetiskt krigsinträde), 
framför allt hålla fast vid restriktionerna vad gäller luftkrigföringen.

Hur trodde Juhlin-Dannfelt att Kina skulle uppfatta en sådan inställning 
från sovjetisk sida? Han menade att även kineserna borde vara angelägna om 
att hålla konflikten begränsad till Korea och framhöll att ryssarna — eftersom 
Kina ännu inte hade hunnit bygga upp någon stor krigsindustri och följakt-
ligen var beroende av sovjetiska vapenleveranser — hur som helst hade avgö-
randet i sin hand.465 Att även kineserna önskade en fredlig lösning på Korea-
frågan tyckte han sig för övrigt få stöd för i den kinesiska propagandan, där 
det visserligen förkom många och hårda angrepp mot UsA, men där det ock-
så framfördes att Kina inte ville att stilleståndsförhandlingarna skulle upphöra 
utan fortgå med sikte på en för båda sidor acceptabel uppgörelse.466

Den styrkeuppbyggnad som man visste ägde rum på kommunistsidan 
kunde rent objektivt sett ha något av följande tre syften. Det var möjligt att 
den inte tänktes utmynna i någon ny offensiv. Dess syfte skulle då vara i första 
hand defensivt, det vill säga att stärka den egna förmågan att stå emot even-
tuella offensiver från Fn-sidan, möjligen också att tjäna som psykologisk på-
tryckning i förhandlingsspelet: att genom hotet om en ny offensiv göra Fn-si-
dan mer medgörlig. Men det var också möjligt att man faktiskt planerade att 
igångsätta en ny offensiv. Denna kunde då antingen ha högst begränsade mål-
sättningar: att vinna smärre terrängvinster för att sedan kunna sluta vapenstil-
lestånd med — som man såg det — bevarad prestige. Eller så kunde den ha 

464 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 10/9 1951, volym 13, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Rapport Juhlin-Dannfelt till för-
svarsministern, 17/9 1951, volym 13, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

465 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 17/9 1951, volym 
13, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

466 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 27/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
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mer vittgående syften: att vinna stora terrängvinster, kanske till och med att 
helt fördriva Fn-styrkorna från Korea.

Av skäl som redan framgått betraktade Juhlin-Dannfelt det sistnämnda al-
ternativet som mindre sannolikt. Vilket av de kvarvarande två alternativen 
som han fann mest sannolikt framgår inte av hans rapportering, men han fun-
derade naturligtvis i dessa banor. I verkligheten var det ju så att kineserna och 
nordkoreanerna, som framgått ovan, till en början faktiskt planerade att gå till 
förnyad offensiv i september med målsättningen att driva tillbaka Fn-styrkor-
na söder om 38:e breddgraden för att därefter kunna acceptera den existerande 
frontlinjen som stilleståndslinje. Men som också framgått ovan blev den pla-
nerade nya offensiven — på grund av svårigheter med styrkeuppbyggnaden 
och rädsla för ett misslyckande — inställd.

Några av andra personer än Juhlin-Dannfelt gjorda bedömningar av avsikt-
erna med kommunistsidans uppladdning har inte påträffats i Ud- och försvars-
stabsmaterialet. Hur representativa hans uppfattningar var är därför svårt att 
uttala sig om. Men med facit i hand framstår de — åtminstone vad gäller be-
dömningen av Sovjetunionens inställning — som väl avvägda. Kina och Nord-
korea ville att de sovjetiska flygstyrkorna skulle ge direktunderstöd till deras 
fronttrupper. Men Sovjetledningen höll fast vid att de sovjetiska stridsflygare 
som deltog i Koreakriget skulle hålla sig en god bit norr om frontlinjen för att 
på så vis inte riskera att bli nedskjutna på Fn-kontrollerat territorium (kine-
serna och nordkoreanerna fann då för gott att låta även sina egna stridspiloter 
vara underkastade dessa restriktioner). Inte heller som krigsmaterielleveran-
tör kan Sovjetunionen sägas ha varit särskilt tillmötesgående mot Nordkorea 
och Kina. Framför allt kineserna gjorde återkommande påstötningar i Moskva 
om ökade vapenleveranser och hjälp med att bygga upp en kinesisk rustnings-
industri. Från sovjetisk sida levererades också stora mängder vapen och andra 
för den kinesiska och nordkoreanska krigsinsatsen nödvändiga varor. Men sär-
skilt i fråga om tunga offensiva vapen som pansar och artilleri var leveranserna 
inte alls så stora som kineserna och nordkoreanerna önskade. Vidare tog rys-
sarna betalt för sina leveranser. Dessutom var Stalin bestämt emot att bygga 
upp en kinesisk rustningsindustri och gav mest undvikande svar när kineserna 
tog upp detta ämne (det var först under Chrusjtjovs tid som Sovjetunionen i 
stor skala hjälpte kineserna att bygga upp en rustningsindustri, inklusive ka-
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pacitet för kärnvapentillverkning). Sovjetledarens relativa njugghet i dessa frå-
gor kan förklaras med rädsla för att kineserna skulle bli för starka, men ock-
så med att Sovjetunionen inte hade obegränsade resurser och stora åtaganden 
vad gäller det egna landets och satellitstaternas försvarsuppbyggnad.467

Om Juhlin-Dannfelt alltså trodde att kommunistsidan ville undvika en ut-
vidgning av konflikten och i princip var beredd att sluta vapenstillestånd på 
basis av det uppkomna jämviktsläget, hur förklarade han då att stilleståndsför-
handlingarna gick så trögt?

Som nämnts förordade Fn-sidan den existerande frontlinjen som stille-
ståndslinje, medan kommunistsidan ville ha 38:e breddgraden. Juhlin-Dann-
felt menade att Fn-sidan hade starka skäl att inte ge med sig i på denna punkt. 
Som motivering framförde han tre huvudsakliga argument. Dels påminde han 
om att Fn-styrkorna när stilleståndsförhandlingarna inleddes alltjämt var stadda 
i framryckning. Att frivilligt dra sig tillbaka och överlämna ett stort territorium 
till motståndarsidan ansåg han mot den bakgrunden vara ologiskt. Vidare peka-
de han på 38:e breddgradens otjänlighet som försvarslinje. Därtill nämnde han 
en omständighet som blivit uppmärksammad i den kommunistiska propagan-
dan, nämligen det faktum att det territorium norr om 38:e breddgraden som 
Fn-styrkorna kontrollerade innehöll några av världens största wolframfyndig-
heter. Kommunistsidans vägran att godta den existerande frontlinjen som stille-
ståndslinje ansåg han vara dikterad framför allt av prestigeskäl. För kineserna 
och nordkoreanerna var det, menade Juhlin-Dannfelt, viktigt att ge intrycket att 
de inte hade lidit något nederlag utan förhandlade utifrån en styrkeposition. De 
skulle därför, antog Juhlin-Dannfelt, vara fullt beredda att fortsätta kriget om de 
inte fick sin vilja fram angående stilleståndslinjens geografiska placering.468

Även Staffan Söderblom, vid den tiden Sveriges ambassadör i Peking, utta-
lade sig om bevekelsegrunderna bakom kommunistsidans, som man uppfat-
tade det, hårda linje i stilleståndsförhandlingarna. I en skrivelse till Undén da-
terad den 27 september noterade han vilken central plats Koreakriget intog i 
de paroller som utsänts med anledning av det snart förestående (1 oktober) ki-

467 Chang & Halliday 2006, s 419ff. Stueck 2002, s 134, 137, 140. Shu Guang Zhang, “Sino-So-
viet Economic Cooperation”, i Westad 1998, s 201f.

468 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 10/9 1951, volym 13, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
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nesiska nationaldagsfirandet och gjorde följande kommentar: ”Man är frestad 
att sätta tro till den avgående indiske ambassadören Panikkar, då han säger, att 
kineserna ej komma att gå med på något vapenstillestånd, då den pågående 
kampen ger regeringen obegränsade möjligheter att mobilisera folkets energi i 
den nationella enighetens tecken.”469 De kinesiska ledarna hade alltså, som Sö-
derblom såg det, inrikespolitiska skäl att inte önska sig ett slut på kriget.

Överenskommelsen om stilleståndslinjens  
sträckning ger förnyad optimism

Under sommaren och hösten 1951, under intryck av uppladdningen på kom-
munistsidan och svårigheterna att komma överens om stilleståndslinjens geo-
grafiska placering, uppkom alltså farhågor för att stilleståndsförhandlingarna 
skulle bryta samman och striderna ta förnyad fart, kanske till och med utveck-
las därhän att de utsträcktes till kinesiskt territorium med ty åtföljande risk för 
ett allmänt krig. Även om en bedömare som Juhlin-Dannfelt var benägen att 
tro att det när allt kom omkring inte skulle gå så illa, torde han knappast ha 
känt sig särskilt säker på den saken. Nu blev det ju, som framgått ovan, aldrig 
någon ny nordkoreansk-kinesisk storoffensiv som tryckte tillbaka Fn-styrkor-
na; tvärtom lyckades dessa under hösten ta ytterligare terräng och i slutet av 
oktober accepterade kommunistsidan att den existerande frontlinjen och inte 
38:e breddgraden skulle utgöra stilleståndslinje. 

I och med det började det åter höras optimistiska tongångar. I slutet av ok-
tober skrev svenska Tokyosändebudet, Karl-Gustav Lagerfelt, i ett handbrev 
till Dahlman:

Så äro nu stilleståndsförhandlingarna åter igång och optimisterna har följ-
aktligen återigen övertaget. I själva verket är den optimistiska trenden för 
närvarande överväldigande. Som jag tidigare skrivit är man i Ridgways hög-
kvarter [Fn:s Koreakommando hade ju sin bas i Tokyo] mycket optimis-
tisk. Amiral Joy [ledaren för Fn-sidans förhandlingsdelegation i Kaesong/

469 Skr Söderblom till Undén, 27/9 1951, volym 683, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 
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Panmunjom] omramar knappast längre sina yttranden med reservationer 
och den härvarande höge militäre representant, som representerar det brit-
tiska HQ, förklarade igår, att stilleståndet skulle komma första veckan i de-
cember. ’You can report that home to Stockholm if you like’.470

Den svenska Washingtonbeskickningens kontakter i State Department intog 
dock en mer avvaktande hållning. De framhöll att kommunistsidans uppgi-
vande av kravet på 38:e breddgraden som stilleståndslinje givetvis utgjorde ett 
stort framsteg. Men de påminde samtidigt om att stilleståndslinjens sträck-
ning endast var ett av problemen och varnade för — helt riktigt som det skul-
le visa sig — att de frågor som återstod att lösa också kunde bli besvärliga.471

Sverige håller fast vid att  
inte sända trupper till Korea

Ovan har beskrivits hur den svenska regeringen sedan stilleståndsförhandling-
arna hade kommit igång i juli 1951 intog ståndpunkten att frågan om ytterliga-
re trupper till Korea inte längre var aktuell. Men den amerikanska regeringen 
ville inte hålla med om detta. Enligt dess uppfattning fanns det trots att stille-
ståndsförhandlingarna hade kommit igång ett behov av ytterligare trupper och 
det av framför allt två skäl. Dels skulle utfästelser om förstärkningar från olika 
länder kunna göra kommunistsidan mer benägen att sluta vapenstillestånd. Vi-
dare skulle Fn, även om vapenstillestånd kunde slutas, av allt att döma behöva 
ha en fortsatt truppnärvaro i Korea under lång tid, varunder nya trupper skul-
le behövas för att avlösa de gamla.472

Sedan stilleståndsförhandlingarna hade kört fast i slutet av sommaren och 
början av hösten 1951 ansåg den amerikanska regeringen att dess begäran om 
truppförstärkningar hade fått ökad tyngd och började mer aktivt försöka på-

470 Hbr Lagerfelt till Dahlman, 26/10 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
471 PM Bagge (”angående orientering i State Department rörande stilleståndsfrågan i Korea”), 

26/10 1951, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 26/10 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s ar-
kiv, RA. 

472 Tel von Otter till Ud, 3/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Beck-Friis till Dahl-
man, 11/7 1951, volym 691, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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verka andra regeringar att visa tillmötesgående i denna fråga. Bland annat fick 
UsA:s Stockholmsambassadör Butterworth i uppdrag av State Department att 
efterhöra hur svenska regeringen skulle ställa sig till en eventuell amerikansk 
förfrågan om svensk trupp till Korea. När Butterworth den 15 september tog 
upp saken med kabinettssekreterare Hammarskjöld blev han dock påmind 
om att samtliga partier hade stött regeringens avvisande hållning vid de tidi-
gare förfrågningarna om trupper till Korea och tillsagd att inget talade för att 
en eventuell ny förfrågan skulle bli bemött på något annat sätt.473

Butterworths samtal med Hammarskjöld följdes aldrig av någon mer for-
mell förfrågan från amerikanska regeringens sida angående svenska trupper till 
Korea. Den amerikanska regeringen ansåg det antagligen utsiktslöst att försö-
ka förmå den svenska regeringen att ändra inställning i denna fråga. Dessutom 
fanns det även ur amerikansk synpunkt vissa fördelar med att svensk trupp inte 
ingick i Fn-alliansen. Som kommer att framgå nedan skulle Sverige under stille-
ståndsförhandlingarna bli ianspråktaget för olika ”neutrala” kontroll- och över-
vakningsuppgifter, något som knappast skulle ha varit möjligt om Sverige hade 
haft stridande förband i Korea.

Som nAto-länder tyckte sig Norge och Danmark inte kunna inta en lika 
kategoriskt avvisande hållning som Sverige. Från både norsk och dansk sida 
gjordes uttalanden av innebörden att trupper skulle sändas om stilleståndsför-
handlingarna helt bröt samman. Men när stilleståndsförhandlingarna tog fart 
igen i oktober 1951 utnyttjade Norge och Danmark detta som en ursäkt för att 
inte sända några trupper. Under resten av kriget återkom UsA vid några tillfäl-
len via diplomatiska kanaler till frågan om ett norskt eller danskt truppbidrag, 
men accepterade utan egentliga protester att norrmännen och danskarna — 
med hänvisning till sina bristande resurser — höll fast vid att inte sända någ-
ra trupper till Korea.474 

473 PM Hammarskjöld, 15/9 1951, volym 71, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 
474 Midtgaard 2001, s 155f. Skogrand 1994, s 206ff.
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Kinas plats i Fn

Generalförsamlingens roll i arbetet med att försöka lösa Koreafrågan minskade 
sedan stilleståndsförhandlingarna hade kommit igång. Under generalförsamling-
ens sjätte ordinarie möte, som ägde rum mellan november 1951 och februari 
1952, beslöt generalförsamlingen att tillsvidare uppskjuta behandlingen av Kor-
eafrågan, detta för att inte störa de pågående stilleståndsförhandlingarna.475

Under inledningen av nämnda möte fick generalförsamlingen ta befatt-
ning med en annan Fjärran Östernfråga, nämligen frågan om vilken kinesisk 
regering — den i Peking eller den på Taiwan — som skulle få företräda Kina 
i Fn. Denna fråga och Koreafrågan hade hängt nära samman och ömsesidigt 
påverkat varandra. Den sovjetiska bojkotten av säkerhetsrådets möten under 
Koreakrigets inledningsskede, som möjliggjorde den amerikanska Koreainter-
ventionens omvandling till en Fn-aktion, hade ju motiverats med att Taiwan- 
och inte Pekingregeringen fick företräda Kina i Fn. Den sovjetiska bojkotten 
hade inletts i januari 1950 sedan säkerhetsrådets majoritet hade förkastat ett 
sovjetiskt förslag om uteslutning av Taiwanregeringens representant.476 Som 
framgått ovan (kapitel 3) hade frågan kommit upp i generalförsamlingen un-
der hösten 1950. Indien hade då framlagt ett resolutionsförslag av innebörden 
att Pekingregeringen skulle få överta Kinas plats i Fn, ett resolutionsförslag 
som hade stötts av bland annat Sverige, men förkastats av generalförsamlings-
majoriteten som istället beslutat tillsätta en kommitté med uppdrag att utre-
da frågan. Denna kommitté hade i november 1951 förklarat sig under rådan-
de omständigheter inte kunna avge något yttrande angående vilken regering 
som hade rätt att företräda Kina i Fn. Kort därefter beslöt generalförsamling-
en (mot bland annat Sveriges röst) att under det pågående sjätte ordinarie ge-
neralförsamlingsmötet inte ta ställning till eventuella förslag om att Pekingre-
geringen skulle få överta Kinas plats i Fn.477

475 ”Förenta Nationernas generalförsamlings sjätte ordinarie möte Paris 1951–1952 samt femte 
ordinarie möte New York-Paris”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stock-
holm 1952, s 56f.

476 Skr Wollin till Undén, 500113, volym 903, HP12Xk, Ud:s arkiv, RA. 
477 ”Förenta Nationernas generalförsamlings sjätte ordinarie möte Paris 1951–1952 samt femte 

ordinarie möte New York-Paris”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stock-
holm 1952, s 11, 15. 
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Detta mönster, det vill säga att generalförsamlingen avvisade alla försök att 
få till stånd en ändring av Kinas Fn-representation, skulle fortgå under lång 
tid. Efter hand och i takt med att antalet asiatiska och afrikanska Fn-medlem-
mar steg skulle UsA dock få allt svårare att uppnå erforderligt antal röster vid 
de årligt återkommande omröstningarna i frågan. I oktober 1971 gick det inte 
längre. Då kunde Pekingregeringen överta Fn-platsen, detta efter en omröst-
ning i generalförsamlingen där UsA:s Taiwanvänliga linje bara stöddes av om-
kring en fjärdedel av staterna. Vad som definitivt hade tippat över vågskålen 
till Pekingregeringens fördel var den sensationella nyheten några månader ti-
digare om Henry Kissingers hemliga besök i den kinesiska huvudstaden och 
UsA:s begynnande öppning mot folkrepubliken Kina. Många av de stater som 
dittills hade följt UsA:s ledning i denna fråga trodde därefter inte längre att 
den amerikanska regeringen skulle reagera särskilt starkt om de upphörde med 
detta och röstade för Pekingregeringen.478

Sveriges erkännande av Pekinggeringen i januari 1950 hade inte blivit fö-
remål för någon inhemsk kritik. Att Sverige ställde sig bakom att Pekingre-
geringen skulle få överta Kinas plats i Fn mötte till en början inte heller nå-
got inhemskt motstånd. Men efter det att kinesiska styrkor hade intervenerat 
i Koreakriget kom högern och folkpartiet att förorda att Sverige, så länge som 
den kinesiska ”aggressionen” pågick, skulle lägga ned rösten vid omröstning-
arna om Kinas Fn-representation. Från högerns och folkpartiets sida kunde 
framhållas att detta var den hållning som hade intagits av Norge, Danmark, 
Storbritannien och Nederländerna, de icke-kommunistiska europeiska Fn-
medlemmar som i likhet med Sverige hade erkänt Pekingregeringen och tagit 
ställning för att den skulle få representera Kina i Fn. Regeringen höll emeller-
tid fast vid att Sverige skulle rösta för Pekingregeringens rätt att inneha den 
kinesiska Fn-platsen. Detta kritiserades på sina håll i borgerlig press, men blev 
inte föremål för någon omfattande debatt.479 

478 Henry Kissinger, Memoarer. Från krig till fred, Stockholm 1980, s 109ff. 
479 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 1/11 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. Ut-

rikesnämndens memorialprotokoll, 9/10 1952, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. Utri-
kesnämndens memorialprotokoll, 8/9 1953, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. Håstad 
1955, s 104. Hjalmarson avrådde hösten 1953, alltså efter det koreanska vapenstilleståndet, fort-
farande från att Sverige skulle rösta för Pekingregeringens rätt att företräda Kina i Fn. Vid det 
laget hade emellertid Ohlin övergett sitt tidigare krav på svensk röstnedläggelse. 
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Sverige ombeds ingå i en  
neutral övervakningskommission

Efter överenskommelsen om stilleståndslinjens sträckning i slutet av oktober 
1951 återstod tre huvudsakliga frågor att lösa inom ramen för stilleståndsför-
handlingarna. Dels behövde man komma överens om hur utväxling av krigs-
fångar skulle ske. Vidare skulle man sätta upp regler för införseln utifrån av 
manskap och krigsmateriel (syftet med detta var att försöka förhindra att styr-
kebalansen skulle kunna förskjutas till någondera sidans fördel). Slutligen 
skulle man bestämma hur efterlevnaden av dessa regler (och andra bestäm-
melser i ett kommande vapenstilleståndsavtal) skulle övervakas.480

I arbetet med att försöka lösa dessa frågor skulle svensk medverkan flera 
gånger aktualiseras. Första gången så skedde var i början av december 1951 då 
Boheman och Bagge vid samtal i State Department fick veta att Sverige under 
stilleståndsförhandlingarna hade nämnts som ett land vilket tillsammans med 
andra icke-krigförande länder kunde få till uppgift att hjälpa till med övervak-
ningen av efterlevnaden av vapenstilleståndsvillkoren.481

Några dagar senare (13 december) blev Boheman kallad till John D. Hick-
erson, chef för State Departments europeiska avdelning. Hos Hickerson blev 
Boheman först informerad om ett förslag som Fn-sidans förhandlare stod i 
begrepp att förelägga sina kinesiska och nordkoreanska motparter. Förslaget 
gällde arrangemang för övervakning av efterlevnaden av vapenstilleståndsvill-
koren och hade följande (huvudsakliga) innehåll. Efterlevnaden av vapenstille-
ståndsvillkoren skulle övervakas av en kommission, till lika delar sammansatt 
av representanter för Fn-alliansen och de nordkoreansk-kinesiska styrkorna. 
Till förfogande för denna ”vapenstilleståndskommission” skulle stå en ”neu-
tral övervakningskommission”482, sammansatt av representanter för sex olika 
icke-krigförande stater och med befogenhet att genomföra inspektionsresor 
i såväl Nord- som Sydkorea. Sedan Hickerson hade redogjort för förslagets 

480 Bernstein 1983, s 262. 
481 Tel Boheman till Ud, 5/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Bagge, 7/12 1951, bi-

laga till hbr Boheman till Dahlman, 7/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
482 Inledningsvis använde man på svensk sida termen ”neutral observationskommission”. Men gan-

ska snart övergick man till att tala om den ”neutrala övervakningskommissionen”. 



Sverige	och	Koreakriget

214

innehåll berättade han för Boheman att Fn-sidan tänkte föreslå Schweiz, Sve-
rige och Norge som medlemmar av den neutrala övervakningskommissionen 
(tanken var att kommunistsidan skulle få föreslå resterande tre medlemmarna) 
och nu var angelägen om att så snabbt som möjligt få underhandsbesked från 
svenska regeringen, huruvida den kunde tänka sig att ställa som mest 40, men 
troligen inte fler än 25–30 officerare till förfogande för denna uppgift (office-
rarnas grad skulle enligt vad Hickerson meddelade Boheman vara från major 
upp till överste). På Hickersons fråga hur han trodde att svenska regeringen 
skulle ställa sig till denna förfrågan svarade Boheman enligt sin till Ud tele-
gramledes inrapporterade redogörelse för samtalet, att svenska regeringen all-
tid var ”redo söka bidra till freds upprätthållande eller återställande”, men att 
det rent tekniskt kunde bli svårt att avvara ett så stort antal kvalificerade offi-
cerare. Som en möjlig lösning på det sistnämnda problemet framkastade Bo-
heman, att också kaptener som getts temporär majorsrang borde kunna an-
vändas, vilket Hickerson genast bejakade.483 

Erlanders dagbok ger viss information om de reaktioner som Hickersons 
förfrågan väckte inom regeringen. I dagboken den 14 december berättar Er-
lander att försvarsminister Torsten Nilsson i samtal med honom samma dag 
förutskickat svårigheter för Sverige att avvara så mycket som 40 regementsoffi-
cerare [officerare med grad från major upp till överste] och gör följande kom-
mentar: ”Men skall vi överhuvud gå med, om vi blir det enda västeuropeiska 
landet? Det kan gå så om Schweiz vägrar och ryssarna icke accepterar Norge. 
Mycket bra. Och var skall Norge ta 40 regementsofficerare ifrån? Det blir nog 
hela deras armé det!”484

Piken mot Norge får nog tillskrivas kvardröjande bitterhet från de skan-
dinaviska försvarsförbundsförhandlingarnas misslyckande.485 Resten av dag-
boksanteckningen avspeglar väl att Erlander inte bara oroade sig för svårighe-
terna att uppbringa tillräckligt antal officerare utan också kände obehag inför 
att låta landet ta på sig ett potentiellt besvärligt och politiskt känsligt uppdrag. 
Undén, som vid tillfället i fråga befann sig i Paris för att delta i generalförsam-

483 Tel Boheman till Ud, 13/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
484 Erlander 2001, s 420 (dagboksanteckning 14/12 1951).
485 Att Erlander var starkt kritisk till Norges val av västallians 1948–1949 är omvittnat (Erlander 

fruktade att Norges atlantpaktsmedlemskap skulle kraftigt minska de skandinaviska länder-
nas möjligheter att hålla sig utanför ett eventuellt tredje världskrig): Magnus Petersson, ”Brö-
drafolkens väl”. Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer 1949–1969, Stockholm 2003, s 52f. 
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lingsmötet, tillstyrkte emellertid telegramledes486 att Sverige skulle svara posi-
tivt på Hickersons förfrågan, vilket också blev regeringens linje.

Den 18 december avsände Ud ett telegram till Boheman i Washington med 
regeringens svar på Hickersons förfrågan. I telegrammet förklarades att svens-
ka regeringen i princip var ”beredd att under givna förutsättningar och i sam-
verkan med Norge och Schweiz ställa officerare till förfogande”, men gjordes 
samtidigt ett förbehåll: ”Huruvida det blir möjligt uppdriva 40 för uppdraget 
kvalificerade officerare i ifrågavarande grader är tills vidare ovisst, helst som re-
geringen icke har laglig möjlighet att kommandovägen ålägga vare sig stat- eller 
reservofficerare antaga uppdraget. Frågan om uppdragets längd och avlösnings-
möjligheter orsaka också ovisshet om möjligheterna att helt tillmötesgå öns-
kemålen.” Dessutom meddelades för Bohemans egen information: ”Militär-
ledningen betonar mycket olägenheten avvara 40-tal regementsofficerare med 
tanke på vårens beredskapsövningar och vederbörandes inplacering i krigsorga-
nisationen. öb vågar för dagen icke räkna med att få fram fler än ca 25. Vi fråga 
oss hur norrmän och schweizare skola kunna lösa motsvarande svårigheter.”487

Telegrammet till Boheman refererades för utrikesnämnden den 20 decem-
ber och mötte ingen erinran från ledamöterna.488 Via diplomatiska kanaler 
hade regeringen fått veta att de norska och schweiziska regeringarna också 
hade svarat jakande på amerikanska förfrågningar om officerare till en neutral 
övervakningskommission.489 Hickerson hade emellertid påpekat för Boheman 
att det inte var säkert att kommunistsidan skulle acceptera nAto-landet Nor-
ge som medlem av den neutrala övervakningskommissionen. Han hade ock-
så sagt att UsA i så fall skulle vara beredd att nöja sig med Sverige, Schweiz och 
två av kommunistsidan nominerade stater som medlemmar.490 

Ju färre medlemmar som den neutrala övervakningskommissionen skulle få 
desto fler officerare riskerade Sverige naturligtvis att få bidra med. Efter att ha 
läst telegrammet med regeringens svar på Hickersons förfrågan begärde Bohe-
man därför ett klarläggande huruvida Sverige skulle vara beredd att bidra med 

486 Tel Undén till Ud, 15/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
487 Tel Ud till svenska beskickningen i Washington, 18/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
488 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 20/12 1951, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
489 Skr Ahlmann till Hammarskjöld, 17/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Tel Bohe-

man till Ud, 18/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
490 Tel Boheman till Ud, 13/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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officerare även om Norge bortföll och den neutrala övervakningskommissio-
nen fick fyra istället för sex medlemmar.491 Den 19 december svarade regeringen: 
”Om åtminstone Schweiz kvarstår gäller alltjämt vår accept. Vi anse dock myck-
et önskvärt uppgiften delas på tre icke-kommunistiska länder och hoppas därför 
att om Norge bortfaller annat ur vår synpunkt likvärdigt land rycker in.”492

Som befarat blev det svårt att komma överens om vilka stater som skulle ingå 
i den neutrala övervakningskommissionen. Norges kandidatur visade sig dock 
inte vara särskilt kontroversiell. Svårigheterna härrörde istället från att kommu-
nistsidan ville ha Sovjetunionen som en av ”sina” tre medlemmar (de andra två 
var Polen och Tjeckoslovakien), vilket Fn-sidan inte ansåg sig kunna acceptera. 
Fn-sidans kompromissförslag — att både Norge och Sovjetunionen skulle stry-
kas och den neutrala övervakningskommissionen följaktligen bara få fyra med-
lemmar — var kommunistsidan till en början helt ovillig att acceptera.493

Även på andra områden körde stilleståndsförhandlingarna fast i slutet av 
1951 och början av 1952. Man lyckades visserligen ganska snabbt enas om föl-
jande huvudregel för införseln utifrån av manskap och krigsmateriel efter ett 
vapenstillestånd: hemförlovade soldater och förbrukad krigsmateriel skulle få 
ersättas, men det skulle inte vara tillåtet att införa så mycket manskap och ma-
teriel att de existerande styrkorna utökades. Men det visade sig svårt att enas om 
vilka och hur många syd- och nordkoreanska hamnar och flygfält som skulle få 
användas för denna införsel; tanken var att begränsa antalet så kallade ”ports of 
entry” för att därigenom underlätta den neutrala övervakningskommissionens 
möjligheter att övervaka att ingendera sidan bröt mot bestämmelsen att de ex-
isterande styrkorna inte fick utökas. Vidare ville Fn-sidan inte gå med på att 
nordkoreanerna efter ett vapenstillestånd skulle få reparera sina sönderbombade 
militära flygfält (eller för den delen bygga nya sådana). Därtill ansåg kommu-
nistsidan att alla krigsfångar ovillkorligen skulle repatrieras direkt ett vapenstil-
lestånd, medan Fn-sidan menade att tvångsmässig repatriering inte fick ske.494 

491 Tel Boheman till Ud, 18/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
492 Tel Ud till svenska beskickningen i Washington, 19/12 1951, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
493 Skr Lagerfelt till Undén, 21/2 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Lagerfelt till 

Undén, 1/3 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
494 PM Bagge, 28/12 1951, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 28/12 1951, volym 692, 

HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Bagge 29/2 1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 29/2 
1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Bagge, 28/3 1952, bilaga till hbr Boheman 
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Anklagelser om bakteriologisk krigföring

Parallellt med dessa förnyade svårigheter att komma överens i stilleståndsför-
handlingarna riktade Nordkorea och Kina anklagelser mot UsA för att bedri-
va bakteriologisk krigföring i Koreakriget. Den 22 februari 1952 gjorde den 
nordkoreanske utrikesministern Pak Hon-yong ett uttalande av denna inne-
börd och två dagar senare instämde Zhou Enlai i sin nordkoreanske kollegas 
uttalande.495

Med bakteriologisk krigföring avsågs vad som idag brukar benämnas bio-
logisk krigföring, det vill säga avsiktlig spridning av sjukdomsalstrande mik-
roorganismer, bakterier, virus och svampar, i syfte att vålla skada och sjukdom 
bland människor, djur eller växter.496 Japan hade under andra världskriget va-
rit ett ”föregångsland” på detta område med ett ganska omfattande program 
för biologisk krigföring. I laboratorier i det ockuperade Manchuriet hade den 
japanska krigsmaktens så kallade ”enhet 731” som ett led i sin strävan att ut-
veckla biologiska stridsmedel utsatt krigsfångar för smitta av sjukdomar som 
böldpest, mjältbrand, kolera och tyfus. Ledaren för enhet 731, general Shiro 
Ishii, hade tillsammans med flertalet av sina medarbetare återvänt till Japan 
vid krigsslutet och hamnat i amerikansk fångenskap, men sluppit straff i utby-
te mot att de gått i amerikansk tjänst och hjälpt till med att bygga upp UsA:s 
eget program för biologisk krigföring. Ett antal medlemmar av enhet 731 hade 
dock blivit kvar i Manchuriet, hamnat i sovjetisk fångenskap och 1949 ställts 
inför rätta i den sibiriska staden Khabarovsk anklagade för krigsförbrytelser. 
I samband därmed hade Sovjetunionen begärt att UsA skulle utlämna gene-
ral Ishii liksom andra personer vilka innehaft högre befattningar inom enhet 
731. UsA hade emellertid vägrat, vilket hade föranlett Pravda att i sitt referat 
från Khabarovskrättegången anklaga UsA för att förbereda ett nytt brott mot 
mänskligheten: bakteriologisk krigföring.497 (Vid tiden före och under Korea-

till Dahlman, 28/3 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 4/4 
1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

495 Shu Guang Zhang 1995, s 183. 
496 Denna definition av bakteriologisk/biologisk krigföring har tagits ur Nationalencyklopedin. 
497 Milton Leitenberg, The Korean War Biological Warfare Allegations Resolved, Stockholm 1998, 

s 5f. Tom Mangold & Jeff Goldberg, Plague Wars. A True Story of Biological Warfare, Lon-
don 1999, s 14ff. 
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kriget talades det aldrig om ”biologisk krigföring”. Den term som man använ-
de var istället ”bakteriologisk krigföring”. Jag väljer därför att i fortsättning-
en konsekvent använda den senare termen, även om den kan sägas vara i viss 
mån missvisande; till exempel är ju virus inte bakterier.)

Påminnelser om enhet 731:s verksamhet under kriget och anklagelser mot 
UsA för att skydda krigsförbytare hade börjat förekomma i kinesisk press och 
radio under januari 1951. I mars samma år hade kineserna även börjat ankla-
ga UsA för att förbereda bakteriologisk krigföring i Koreakriget (från kinesisk 
sida hävdades bland annat att UsA — liksom japanerna under andra världs-
kriget — använde krigsfångar som försökskaniner vid experiment med bak-
teriologiska stridsmedel). Kort därefter hade Nordkoreas utrikesminister Pak 
Hon-yong anklagat UsA för att under perioden december 1950 till januari 1951 
ha spridit smittkoppsvirus i Nordkorea. Denna anklagelse hade genast fått 
understöd från kinesisk sida, där man vid samma tid även riktade anklagelser 
mot UsA för att ha satt in senapsgas, alltså kemiska stridsmedel, mot de kine-
siska Koreastyrkorna.498 

De anklagelser om bakteriologisk krigföring som Pak Hon-yong och Zhou 
Enlai riktade mot UsA i februari 1952 var alltså inget nytt. De två utrikesmi-
nistrarnas uttalanden blev emellertid startskottet för en propagandakampanj 
(med deltagande av kommunistpartier och deras front- och täckorganisatio-
ner världen över) av en helt annan omfattning än vad som förevarit i samband 
med de tidigare anklagelserna.499

Vad var det då rent konkret som UsA påstods ha gjort? I Pak Hon-yongs ut-
talande av den 22 februari hävdades att amerikanskt flyg under perioden 28 ja-
nuari till 17 februari hade nedsläppt ett stort antal behållare över och bakom de 
nordkoreansk-kinesiska ställningarna. Dessa behållare sades ha innehållit insek-
ter som var behäftade med böldpest, kolera och andra epidemiska sjukdomar. 
Vidare upprepades det tidigare påståendet att UsA med assistans av japanska 
krigsförbrytare hade utprövat dessa stridsmedel på kinesiska och nordkorean-
ska krigsfångar. Som redan nämnts instämde Zhou Enlai i dessa anklagelser 
den 24 februari. Den 8 mars gjorde den kinesiske utrikesministern ett nytt ut-
talande i frågan och hävdade då att behållare med infekterat material även hade 

498 Leitenberg 1998, s 6f. 
499 Ibid, s 2ff. 
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släppts över nordöstra Kina. Detta sades ha skett inte mindre än 68 gånger mel-
lan 29 februari och 5 mars. Olika slags insekter och smågnagare, men även döda 
ting som fjädrar och klädesplagg, sades ha använts som smittspridare. Bland 
de sjukdomar som UsA sades ha försökt sprida på detta sätt nämndes böldpest, 
kolera, mjältbrand, olika former av hjärnhinneinflammation, samt även vissa 
djur- och växtsjukdomar. Som avslutning på uttalandet framförde Zhou Enlai 
att de amerikanska piloter som utförde dessa uppdrag, om de blev nedskjutna 
och gripna, skulle komma att behandlas som krigsförbrytare.500

Från amerikansk sida tillbakavisades anklagelserna kategoriskt. I ett utta-
lande den 4 mars föreslog utrikesminister Acheson att Internationella röda-
korskommittén i Genève eller något annat opartiskt organ skulle få genom-
föra en undersökning av anklagelsernas riktighet. Den 12 mars förklarade sig 
Internationella rödakorskommittén vara villig att genomföra en sådan under-
sökning, förutsatt att båda parter gav sitt godkännande. Den indiska reger-
ingen erbjöd sig att assistera Internationella rödakorskommittén som utsåg 
en mindre grupp för uppdraget kvalificerade tekniker och vetenskapsmän, 
varav tre var schweizare, två indier och en pakistanier, vilka skulle sändas till 
Kina och Nordkorea för att på plats undersöka eventuellt bevismaterial. Un-
der mars och april gjorde Internationella rödakorskommittén upprepade hän-
vändelser till de kinesiska och nordkoreanska regeringarna, men fick aldrig 
något direkt svar och blev dessutom i kinesisk press fördömd och kallad lakej 
åt den amerikanska imperialismen. Den sovjetiska pressens skriverier, liksom 
uttalanden av den sovjetiske Fn-delegaten Jakov Malik, gjorde också klart att 
Internationella rödakorskommittén på den kommunistiska sidan inte betrak-
tades som någon opartisk organisation. Under sådana förhållanden fann In-
ternationella rödakorskommittén för gott att lägga ned sitt arbete med denna 
fråga, vilket tillkännagavs den 30 april.501

Även Fn-organet Who (World Health Organization, Världshälsoorgani-
sationen) hade erbjudit sig att sända en delegation till Kina och Nordkorea. 
Denna skulle enligt erbjudandet, som hade framförts den 17 mars, hjälpa till 
med att bekämpa eventuella epidemier. Detta erbjudande avböjdes emeller-

500 Ibid, s 2. PM Tersmeden, 18/4 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
501 PM Tersmeden, 18/4 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Leitenberg 1998, s 9ff. 
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tid från nordkoreansk och kinesisk sida med motiveringen att epidemierna re-
dan var under kontroll.502

Sambandsofficeren vid det svenska Koreafältsjukhuset, majoren Kurt Hå-
kansson, hade så tidigt som i december 1950 inkommit med underrättelser om 
eventuella amerikanska planer på bakteriologisk krigföring. Dessa underrät-
telser ingick i en rapport som Håkansson insände till försvarsstabens utrikes-
avdelning. Rapporten, som byggde på samtal med dels amerikanska under-
rättelseofficerare503, dels sårade Fn-soldater, innehöll diverse underrättelser av 
framför allt militärteknisk och taktisk karaktär. Angående bakteriologisk krig-
föring meddelades:

Enligt ett yttrande nyligen av chefen för avdelningen för bakteriologisk 
krigföring vid 2nd Log Cmd äro nu — efter den allvarliga vändningen i 
krigsläget [Fn-styrkornas reträtt inför den kinesiska interventionen] — alla 
planer klara för att från amerikansk sida igångsätta bakteriologisk krigfö-
ring. Vilken eller vilka former denna skulle få nämndes icke.504

Håkansson ifrågasatte om inte dessa planer hade ”uppgjorts rent rutinmäs-
sigt”. Han ville alltså inte tro att man på amerikansk sida verkligen på allvar 
övervägde att tillgripa bakteriologisk krigföring. Att yttrandet överhuvudtaget 
hade fällts ansåg han bero antingen ”på vanlig amerikansk lösmynthet eller på 
en avsiktlig önskan att sprida rykten om denna krigföringsform som ett led i 
propagandakriget”.505

Bakteriekrigsanklagelserna emanerade ju från Peking (och Pyongyang) och 
fick snabbt starkt stöd från sovjetisk sida. Det var därför naturligt för de svens-
ka Peking- och Moskvabeskickningarna att ägna sig åt frågan. 

Vid årsskiftet 1951–1952 anlände Ud-mannen Carl Gustaf Béve till den 
svenska Pekingbeskickningen. Ambassadören Staffan Söderblom hade på 
grund av ohälsa varit tvungen att fara tillbaka till Stockholm och Béve skul-
le som tillförordnad chargé d’affaires överta ledningen över beskickningen. På 

502 Orientering angående det militärpolitiska världsläget, 21/3 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s ar-
kiv, KrA. Militärpolitisk översikt, 23/5 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

503 Enligt Håkanssons rapport ”underrättelsepersonal ur 2nd Logistical Command”. 
504 Rapport från major Kurt Håkansson, 3/12 1950, volym 2, EIV, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
505 Ibid. 

••



6.	Vapenstilleståndsförhandlingarna

221

Ud hyste man till en början förhoppningar att Söderblom skulle tillfriskna och 
kunna återvända till Peking relativt snabbt. Så blev dock inte fallet och Béve 
fick stanna på sin post till slutet av november då en ny ambassadör — Hugo 
Wistrand — anlände.506 

Béve blev därför den Ud-man som från Pekings horisont kom att rappor-
tera om anklagelserna om bakteriologisk krigföring. När frågan aktualiserades 
runt månadsskiftet februari-mars meddelade han bland annat att det i Peking 
— och detta även ”långt utanför rent kommunistiska cirklar” — fanns många 
som inte var obenägna att sätta tilltro till anklagelserna.507 Själv var han dock 
övertygad om att anklagelserna var falska och framförde som motivering fyra 
huvudsakliga argument. Dels menade han att ”folkpsykologiska och rent hu-
manitära skäl” starkt talade emot att UsA skulle tillgripa bakteriologisk krigfö-
ring. Vidare hävdade han att den medicinska sakkunskapen i Peking — ”i vart 
fall utanför de troendes kretsar” — var enig om att klimatet (det faktum att det 
var vinter och kallt) omöjliggjorde bakteriologisk krigföring under den tidspe-
riod (januari-mars) som angivits från nordkoreansk och kinesisk sida. Därtill 
framhöll han att Nordkorea och Kina hade vägrat gå med på en opartisk un-
dersökning. Slutligen påpekade han att de nordkoreanska och kinesiska för-
handlingsdelegationerna till synes obekymrat fortsatte samtalen i Panmunjom. 
Enligt hans uppfattning borde nordkoreanerna och kineserna, om de verkligen 
trodde sig vara utsatta för bakteriologisk krigföring från amerikansk sida, ge-
nast avbryta Panmunjomförhandlingarna och inte återuppta dessa förrän ga-
rantier hade erhållits att den bakteriologiska krigföringen skulle upphöra.508 

I anslutning till denna argumentering vände sig Béve med skärpa mot upp-
fattningen att anklagelser så allvarliga och långtgående som dessa inte skulle ha 
framförts om de inte hade åtminstone någon saklig grund. Som bevis på att den 
kinesiska regeringen inte kände några skrupler inför att framföra även de mest 
uppenbara lögner påminde han om det öde som nyligen hade drabbat fem i 
Kina verksamma kanadensiska nunnor. Som ett led i regimens strävan att elimi-

506 Hbr Béve till Malling, 7/1 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Brev från Söderblom till 
Undén, 13/2 1952, Östen Undéns samling, kb. Skr Wistrand till Undén, 4/12 1952, volym 
684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 

507 Skr Béve till Undén, 3/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 
508 För denna argumentering se: Ibid. Skr Béve till Undén, 10/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:

s arkiv, RA. Skr Béve till Undén, 20/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 
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nera den katolska kyrkans inflytande i landet hade dessa nunnor anklagats och 
även dömts i domstol för att ha ägnat sig åt kannibalism och för att ha vållat 
120 000 barns död (de fem nunnorna, vilka hade varit verksamma med att dri-
va barnhem för föräldralösa kinesiska barn, blev dock inte avrättade eller ådöm-
da långa fängelsestraff utan bara utvisade ur Kina). ”Lögnen, även den mest 
otroliga, har enligt kännare av Kina alltid begagnats såsom politiskt vapen i det-
ta land. Då den effektiva kommunistiska propagandaapparaten nu tagits i dess 
tjänst, har den uppnått sådana proportioner, att någon återvändo icke gives. 
Det senaste försöket att ’bevisa’ är, som synes av närslutna klipp ur ’The Shang-
hai News’, fotografier av insekterna. Dessa övertyga ju knappast tvivlaren.”509

Béve betraktade alltså anklagelserna som alltigenom fabricerade, vilket han 
underströk genom att använde epitet som ”bakteriekrigsbluffen” och ”den sto-
ra bakterielögnen”.510 Han var också kritisk till och ironiserade över de bland 
hans kollegor, företrädelsevis diplomater från asiatiska länder och framför allt 
den indiske Pekingambassadören Panikkar, som var benägna att sätta tilltro 
till anklagelserna.511 

Som möjliga motiv bakom denna, med Béves egna ord, ”tämligen enastå-
ende propagandalögn” såg han framför allt tre saker. För det första en strävan 
att hos de egna befolkningarna skapa emotionell uppslutning bakom fortsatt 
krigföring. Vidare en önskan att förebygga att UsA skulle kunna tillgripa bak-
teriologisk krigföring i framtiden.512 Slutligen ett försök att skyla över egna 
misslyckanden på farsotsbekämpningens område. 

Det förefaller vara ett faktum, att allvarliga epidemier äro utbredda i Syd-
korea. Man vågar då förmoda, att sådana epidemier också härja i Nord-
korea. Om myndigheterna där hava svårt att behärska sjukdomarna på 
grund av brist på läkemedel, av inkompetens eller av annat skäl, ligger det 
nära till hands antaga, att vederbörande velat skyla de allvarliga bristerna i 

509 Skr Béve till Undén, 10/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Om de fem nunnornas 
vidare öde: Hbr Béve till Malling, 12/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA.

510 Hbr Béve till Åström, 12/9 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Béve till Anger, 
20/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

511 Hbr Béve till Dahlman, 8/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Skr Béve till Undén, 
21/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. Hbr Béve till Åström, 12/9 1952, volym 684, 
HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 

512 Skr Béve till Undén, 10/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 
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Kinas egen medicinaltjänst genom att skjuta skulden på motståndarna. På 
vanligt orientaliskt sätt har man därvid icke dragit sig för några medel, då 
det gällt att ’rädda ansiktet’. Den kännedom, som jag hunnit förvärva om 
regimens propagandateknik, i förening med kinesisk mentalitet i allmän-
het, motsäger på intet sätt en aktion av ens den mest cyniska förljugenhet 
från höga vederbörandes sida.513

Moskvaambassadören Sohlman tog i sin rapportering till skillnad från Béve 
inte ställning till anklagelsernas riktighet. Han meddelade visserligen att det 
fanns personer inom den diplomatiska kåren i Moskva, vilka ansåg anklagelser-
na vara allt för detaljerade för att kunna vara gripna helt ur luften, men nämnde 
inte vilka dessa personer var och antydde inget om hur han själv såg på saken. 
Vad gäller möjliga motiv bakom anklagelserna (och den omfattande kampanj 
som följde på dessa) räknade han upp en rad saker som antingen han själv eller 
kollegor till honom hade kommit fram till: dels att nedsvärta UsA i världens och 
framför allt de färgade folkens ögon, dels att skapa en sådan opinion mot bak-
teriologisk krigföring att det skulle bli svårt för UsA att tillgripa bakterievapnet i 
framtiden, dels att ge den japanska opinionen en föraning om vad ett nytt stor-
krig skulle kunna innebära (för att därigenom göra den mer benägen för neu-
tralism), dels att motverka den propagandaförlust som det innebar att många 
kinesiska och nordkoreanska krigsfångar inte ville repatrieras (som kommer att 
behandlas mer utförligt nedan var många av de kinesiska och nordkoreanska 
krigsfångarna hos Fn-sidan ovilliga att återvända till sina hemländer).514

När Sohlmans lantmilitäre medarbetare, Juhlin-Dannfelt, i slutet av febru-
ari började rapportera om ”bakterieanklagelserna” framförde han att dessa 
kunde vara ett ”led i det kalla kriget”, men också innesluta ”mera sinistra av-
sikter”.515 Med detta avsåg han att anklagelserna kunde ha antingen enbart 
propagandamässiga motiv, eller också syfta till att rättfärdiga en förestående 
egen användning av bakteriologiska stridsmedel eller någon annan åtgärd, till 

513 Skr Béve till Undén, 3/3 1952, volym 684, HP1Xk, Ud:s arkiv, RA. 
514 Hbr Sohlman till Dahlman, 28/2 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Sohlman 

till Undén, 18/3 1952, volym 541, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Hbr Sohlman till Dahlman, 19/5 
1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

515 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 28/2 1952, volym 14, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
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exempel ett sovjetiskt krigsinträde, av ytterst allvarlig natur. Efter någon tid 
tyckte han sig kunna dra slutsatsen att det var det förstnämnda som gällde.516 

Vilka var då dessa propagandamässiga motiv som kommunistsidan ansågs 
vilja uppnå genom anklagelserna och den därpå följande propagandakampan-
jen? Enligt Juhlin-Dannfelt var de utländska diplomaterna i Moskva benägna 
att gruppera dessa motiv i följande ordning:

 
1. Såsom försök att omöjliggöra användning i händelse av storkrig av de 
amerikanska bakteriologiska stridsmedlen;
2. Såsom led i kommunisternas allmänna kampanj för att svärta UsA, sär-
skilt i de färgade folkens ögon;
3. Avseende att stimulera kinesiska och nordkoreanska befolkningarna till 
större krigsansträngningar;
4. Avseende att bortförklara skulden för underlåtenheter i sanitärt hänse-
ende i de berörda områdena.517

Vad gäller själva kärnfrågan — huruvida anklagelserna var riktiga eller inte — 
framhöll Juhlin-Dannfelt att UsA till skillnad från bland annat Sovjetunionen 
inte hade ratificerat Genèveprotokollet av den 17 juni 1925 (nämnda protokoll, 
vilket bland annat förbjöd användning men inte framtagning och innehav av 
bakteriologiska stridsmedel, ratificerades av UsA först 1975518). Juhlin-Dannfelt 
menade att denna omständighet — liksom det faktum att Trumanadministra-
tionen aldrig hade förnekat att UsA hade ett omfattande program för bakterio-
logisk krigföring — var besvärande för UsA och ansåg sig inte helt kunna ute-
sluta att UsA faktiskt hade använt bakterievapnet i Koreakriget.519

Samtidigt som Juhlin-Dannfelt alltså inte fann det helt otänkbart att an-
klagelserna hade saklig grund, menade han också att de mycket väl kunde 
vara uppdiktade. Enligt honom kunde de epidemier som uppenbarligen gras-

516 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 20/3 1952, volym 14, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

517 Ibid. 
518 Leitenberg 1998, s 11. 
519 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 28/2 1952, volym 14, 

EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 20/3 1952, volym 14, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen 
för försvarsstabens utrikesavdelning, 29/3 1952, volym 14, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
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serade i Nordkorea och nordöstra Kina ha helt naturliga orsaker, bland annat 
bristande sanitära åtgärder bland de under skyttegravsliknande förhållanden 
levande kinesiska och nordkoreanska frontsoldaterna.520 Med tanke på ”den 
fullständiga samvetslöshet, som brukar karakterisera kommunisternas beskyll-
ningar och uppgifter” var det, menade Juhlin-Dannfelt, inte alls otänkbart att 
de kinesiska och nordkoreanska myndigheterna — ”som kanske icke tillräck-
ligt och i tid sörjt för motmedel — ådragit sig ett ansvar, som de funnit lämp-
ligt vältra av på motståndaren”.521

Som stöd för detta resonemang påminde Juhlin-Dannfelt om vad som 
hade hänt sommaren 1950. Den så kallade Coloradoskalbaggen hade då för-
stört stora delar av potatisskörden i den sovjetiska Tysklandszonen, vilket hade 
utlöst en omfattande propagandakampanj från kommunistisk sida på temat 
att skalbaggarna hade nedsläppts av amerikanskt flyg. Enligt Juhlin-Dannfelt 
stod det klart att anklagelserna hade varit falska. Coloradoskalbaggen, som 
hade förekommit i Tyskland redan på 1930-talet, hade under och efter kriget 
”av brist på effektiva motåtgärder förökat sig så, att den under de för densam-
ma gynnsamma utvecklingsmöjligheter, som förelågo ifrågavarande sommar, 
åstadkommit en skadegörelse av stora mått, för vilken myndigheterna genom 
brist på aktivitet åtminstone till en del buro skulden”.522

Även den svenska Washingtonbeskickningen rapporterade emellanåt om 
anklagelserna om bakteriologisk krigföring. Ragnvald Bagge och militäratta-
chén Gunnar Möller återgav det bestämda förnekande och det förslaget om 
en opartisk undersökning som utgjorde UsA:s officiella svar på anklagelserna. 
Men varken Bagge eller Möller gjorde några försök till egna ställningstagan-
den; de återgav bara vad de fått höra vid sina besök i State Department och 
Pentagon, framför allt att nordkoreanerna och kineserna försökte ge UsA skul-
den för epidemier som hade utbrutit av naturliga orsaker.523

520 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 28/2 1952, volym 14, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 12/3 1952, volym 14, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

521 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 28/2 1952, volym 14, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.

522 Ibid. 
523 Hbr Bagge till Dahlman, 7/3 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Bagge, 14/3 

1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 14/3 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
PM Bagge, 21/3 1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 21/3 1952, volym 692, HP1Xko, 
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På begäran från Ud gjorde Boheman i början av april en förfrågan i State De-
partment, hur det kom sig att UsA inte hade ratificerat den del av Genèveproto-
kollet som förbjöd bakteriologisk krigföring. Det svar som han fick var att det 
aktuella protokollet hade varit en del av nF:s arbete, vilket den under mellan-
krigstiden starkt isolationistiska kongressen inte hade velat låta UsA ha något att 
göra med. Varför UsA alltjämt underlät att ratificera förklarades dock inte.524

Som redan nämnts vägrade kineserna och nordkoreanerna att låta repre-
sentanter för Internationella rödakorskommittén genomföra en undersökning 
av bakterieanklagelsernas riktighet. Däremot välkomnade de en undersök-
ningskommission utsänd av den så kallade ”Internationella sammanslutning-
en av demokratiska jurister”. Nämnda undersökningskommission anlände till 
Kina och Nordkorea i början av mars och framlade resultatet av sitt arbete i 
en rapport som publicerades i början av april. Rapporten innehöll en under-
sökning av vissa mot UsA riktade anklagelser, nämligen att UsA under Korea-
kriget skulle ha begått ett antal allvarliga brott mot internationell rätt, bland 
annat massakrer på krigsfångar, flyganfall mot civilbefolkningen och använd-
ning av kemiska och bakteriologiska stridsmedel. Vad gäller det sistnämnda 
förklarade rapporten att UsA under Koreakriget hade bedrivit bakteriologisk 
krigföring mot både Nordkorea och Kina.525 (I början av april offentliggjor-
des också en rapport från en rent kinesisk undersökningskommission. Denna 
kommission, vars medlemmar var kinesiska naturvetenskapsmän, kom fram 
till samma slutsatser som ”juristkommissionen”, det vill säga att anklagelserna 
om bakteriologisk krigföring var riktiga.526)

Efter att ha granskat rapporten framhöll Juhlin-Dannfelt i ett meddelan-
de till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning att undersökningskommis-
sionens medlemmar, som alla var jurister, saknade medicinsk kompetens och 
dessutom byggde sina slutsatser helt på andrahandsuppgifter i form av vittnes-
mål från myndigheterna och lokalbefolkningen i Nordkorea och Kina. Angå-
ende den politiska orienteringen hos undersökningskommissionens samman-
lagt åtta medlemmar framförde Juhlin-Dannfelt i samma meddelande att tre 

Ud:s arkiv, RA. Veckomedd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 27/3 
1952, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. 

524 Tel Boheman till Ud, 10/4 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
525 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 11/4 1952, volym 14, 

EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
526 Leitenberg 1998, s 3. 
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var ”erkända kommunister” och fyra ”på sin höjd sympatisörer”, medan ord-
föranden, den österrikiske juristprofessorn Heinrich Brandweiner, officiellt 
betecknades som icke-kommunist.527 

Brandweiner hade passerat Moskva på vägen hem från Fjärran Östern och 
då genom förmedling av Österrikes Moskvasändebud sammanträffat med 
Sohlman. Under ett flera timmar långt samtal hade Brandweiner enligt Sohl-
mans till Ud insända uppteckning bland annat förklarat att det inte fanns någ-
ra i juridisk mening hundraprocentiga bevis för att Fn-styrkorna hade använt 
bakteriologiska vapen, men att han på grundval av de indicier som förelåg 
hade dragit slutsatsen att så hade skett i begränsad omfattning.528 

Till Juhlin-Dannfelt yttrade Sohlman att Brandweiner resonerade som en 
västerländskt skolad jurist och inte gjorde ett ovederhäftigt intryck.529 Från 
svenska Wiensändebudet Kurt Allan Belfrage (som förstås hade delgivits Sohl-
mans uppteckning över samtalet med Brandweiner) kom emellertid ett min-
dre smickrande utlåtande om den österrikiske juristprofessorn. Enligt Belfrage 
hade Brandweiner tidigare varit en framträdande medlem av det österrikiska 
nazistpartiet, men efter krigsslutet börjat förekomma i kommunistiska sam-
manhang och nu ”till tack för sina tjänster i samband med det påstådda bak-
teriekriget i Korea… av sovjetryska vederbörande i bostadsbristens Wien för-
setts med en stor, vacker våning, vilken även synes ha möblerats genom den 
sovjetryska kommendanturens försorg.”530

I en Ud-promemoria från april 1952 framfördes också att den organisation 
som Brandweiner och övriga medlemmar av undersökningskommissionen till-
hörde, det vill säga nyssnämnda Internationella sammanslutningen av demokra-
tiska jurister, var att betrakta som en kommunistisk täckorganisation och hade 
agerat på initiativ av Världsfredsrådet, som var paraplyorganet för den så kallade 
Världsfredsrörelsen, det vill säga den prosovjetiska delen av fredsrörelsen.531

527 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 11/4 1952, volym 14, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

528 PM Sohlman, 10/4 1952, bilaga till hbr Sohlman till Lundberg, 15/4 1952, volym 692, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

529 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 11/4 1952, volym 14, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.

530 Hbr Belfrage till Dahlman, 6/6 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
531 PM (“Frågan om undersökning”), 23/4 1952, volym 692, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Det fram-

går inte vem som har författat promemorian. Den är en redogörelse för vad som dittills 
skett i frågan om en undersökning av ”bakterieanklagelserna”. 
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Bland de befattningshavare på Ud och försvarsstaben som sysselsatte sig 
med ”bakteriekriget” kan det alltså sammantaget — även om spännvidden var 
ganska stor mellan till exempel Béves av stark indignation präglade, kategoris-
ka avståndstagande och Juhlin-Dannfelts mer prövande hållning — sägas ha 
funnits en klar skepsis mot anklagelserna.

Skepsisen var ännu tydligare i pressen. Det finns en studie som har gått ige-
nom det ganska stora antalet ledarartiklar som skrevs i svensk dagspress med an-
ledning av anklagelserna. Den visar en nästan total dominans för uppfattning-
en att anklagelserna med största sannolikhet saknade grund och måste förstås 
som ett försök av myndigheterna på kinesisk och nordkoreansk sida att inför de 
egna befolkningarna vältra över ansvaret på UsA för epidemier som man hade 
svårt att bemästra och till stor del — genom bristande sanitets- och medicinal-
tjänst — själv bar skulden för. Särskilt kinesernas och nordkoreanernas vägran 
att låta Internationella rödakorskommittén genomföra en opartisk undersök-
ning ansågs bevisa bortom allt rimligt tvivel att anklagelserna saknade grund.532

Det stora undantaget från detta mönster utgjordes av kommunistpressen 
som bestämt hävdade att anklagelserna var riktiga.533 Kommunistpartiledaren 
och andrakammarledamoten Hilding Hagberg tog också upp frågan i riksda-
gen. I en interpellation till utrikesministern frågade han om regeringen över-
vägde ”någon framställning eller annan aktion för att i Förenta Nationerna 
stödja opinionen mot bakteriekriget”? Den 29 april svarade Undén:

Från nordkoreansk och kinesisk sida har sedan slutet av februari i år gjorts 
gällande, att Fn-styrkorna i Korea skulle som ett led i krigföringen ha ut-
spritt bakterier på både koreanskt och kinesiskt territorium. Såväl ledning-
en för Fn-styrkorna som amerikanska regeringen ha kategoriskt tillbaka-
visat dessa anklagelser. Den amerikanska utrikesministern föreslog den 4 
mars, att en undersökning skulle företagas genom Internationella röda-
korskommittén eller annat opartiskt organ. Detta förslag har hittills icke 
accepterats av motparten. Vad som hittills inträffat är således endast, att 

532 Mikael Almqvist, Den svenska pressdebatten kring anklagelserna mot USA om biologisk krig-
föring under Koreakriget, otryckt C-uppsats, Institutionen för historiska studier, Umeå uni-
versitet, Ht 2003, s 15ff. 

533 Ibid, s 17ff. 
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Fn-styrkorna beskyllts för bakteriekrigföring och att de som framställt an-
klagelserna vägrat att medverka till en opartisk undersökning. Jag begrän-
sar mig till detta enkla konstaterande.534

I den debatt som följde på interpellationssvaret hävdade Hilding Hagberg fram-
för allt två saker. För det första att nordkoreanerna och kineserna visst hade 
medverkat till en opartisk undersökning. Som exempel på detta hänvisade Hag-
berg till den undersökning som på initiativ av Världsfredsrådet hade genomförts 
av Internationella sammanslutningen av demokratiska jurister och framhöll att 
Världsfredsrådet på sitt möte i Oslo (som då just hade avslutats) hade beslu-
tat tillsätta ytterligare en opartisk, internationell kommission för undersökning 
av bakterieanklagelserna. För det andra att Internationella rödakorskommittén 
under andra världskriget hade underlåtit att slå larm om tyska krigsförbrytel-
ser och därför inte kunde anses vara kvalificerad som ett opartiskt organ. Det 
sistnämnda motsades bestämt av Undén som påpekade att Sovjetunionen så 
sent som 1949, alltså efter andra världskriget hade undertecknat en rad interna-
tionella konventioner i vilka Internationella rödakorskommittén erkändes som 
opartiskt organ. Angående Internationella sammanslutningen av demokratis-
ka jurister yttrade Undén att detta var ”en rent kommunistisk organisation, 
som ingalunda kan motsvara kravet på en opartisk undersökningskommission”. 
Även Världsfredsrådsmötet i Oslo var enligt Undén en ”kommunistisk täckor-
ganisation” som ”inte kan anses fylla några som helst krav på opartiskhet”.535

I maj framträdde två nedskjutna och tillfångatagna amerikanska flygva-
penpiloter i Pekingradion, påstod sig ha varit involverade i bakteriologisk 
krigföring mot Nordkorea och Kina och gav detaljerade uppgifter om hur det-
ta skulle ha gått till. Därmed introducerades ett nytt inslag i bakteriekrigsan-
klagelserna. Innan vapenstilleståndet 1953 skulle sammanlagt 25 tillfångatag-
na amerikanska flygvapenpiloter ha avlagt liknande vittnesmål. Detta skulle 
väcka enormt uppseende i UsA och tillsammans med andra liknande händel-
ser — det vill säga amerikanska krigsfångar som deltog i den nordkorean-
ska och kinesiska propagandan och gjorde mot UsA fientliga uttalanden — ge 
upphov till begreppet ”hjärntvätt” (samtliga 25 piloter tog när de kom tillba-

534 Andra kammarens protokoll 1952:15, s 26f. 
535 Ibid, s 27ff. 
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ka till UsA efter kriget avstånd från vad de hade sagt och förklarade sig ha age-
rat under tvång).536 

Stilleståndsförhandlingarna  
strandar på krigsfångefrågan

Under våren 1952 lyckades man efter hand lösa flera av de kvarvarande tvistefrå-
gorna i stilleståndsförhandlingarna. Runt mitten av mars blev man enig om vil-
ka platser på den koreanska halvön som skulle få användas för in- och utförsel 
av manskap och krigsmateriel. I slutet av april gav Fn-sidan upp sitt motstånd 
mot att Nordkorea efter ett vapenstillestånd skulle få återuppbygga sina sönder-
bombade militära flygfält. Vid samma tid släppte kommunistsidan sitt krav på 
sovjetisk representation i den ”neutrala” övervakningskommissionen, vars med-
lemmar fastställdes till att bli Sverige, Schweiz, Polen och Tjeckoslovakien.537

Frågan om utväxling av krigsfångar blev dock en verklig stötesten. Som ett 
första steg på vägen mot en repatrieringsöverenskommelse utväxlade man i de-
cember 1951 förteckningar över hållna krigsfångar. Den lista som kommunistsi-
dan presenterade innehöll 11 599 namn, vilket var en väsentligt lägre siffra än de 
drygt 100 000 soldater som Fn-sidan räknade som saknade i strid. Det var ock-
så en väsentligt lägre siffra än de 65 000 krigsfångar som kommunistsidan tidi-
gare hade gjort anspråk på att ha tagit. Det stora flertalet av de medlemmar av 
Fn-styrkorna som räknades som saknade i strid men inte fanns med på kom-
munistsidans krigsfångelista var sydkoreaner. Drygt 8000 var emellertid ame-
rikaner och frågan om deras öde väckte starka känslor i UsA. Efter Inchon hade 
Fn-styrkorna funnit kvarlevor efter ett hundratal amerikanska krigsfångar som 
nordkoreanerna när det stod klart för dem att de skulle bli tvungna att retirera 
norrut hade skyndat sig att avrätta. I UsA var det mot den bakgrunden många 
som hyste farhågor att en stor del av de saknade amerikanerna hade tillfånga-
tagits och sedan blivit avrättade. Från kinesisk och nordkoreansk sida hävda-

536 Stephen Endicott & Edward Hagerman, The United States and Biological Warfare. Secrets 
from the Early Cold War and Korea, Bloomington 1998, s 156. Om hjärntvättsproblematiken 
under och efter Koreakriget: Hastings 1987, s 288ff. 

537 PM Bagge, 21/3 1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 21/3 1952, volym 692, HP1Xko, 
Ud:s arkiv, RA. PM Bagge, 5/5 1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 9/5 1952, volym 
693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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des att de saknade amerikaner som inte fanns i deras förvar hade frisläppts vid 
fronten eller blivit dödade antingen i strid eller som ett resultat av amerikan-
ska bombanfall. Men denna förklaring kunde knappast lugna sinnena på ame-
rikansk sida där misstron mot nordkoreanerna och kineserna var kompakt.538

Fn-sidans krigsfångelista innehöll nästan 170 000 namn, varav drygt 50 000 
var klassificerade som internerade civila (”civilian internees”). Skälet för denna 
klassificering var att de vid de förhör som hållits med alla krigsfångar befun-
nits vara sydkoreanska medborgare som tvångsrekryterats till den nordkorean-
ska armén. Minus de internerade civila återstod i runda tal 116 000 krigsfångar, 
varav cirka 21 000 var kineser och resten nordkoreaner. Under förhören med 
krigsfångarna hade det framkommit att många av dessa inte ville återvända till 
sina hemländer. Detta var särskilt märkbart bland de kinesiska krigsfångarna 
där många var före detta nationalistsoldater som motvilligt hade enrollerats i 
de kinesiska ”frivilligstyrkorna” och nu begärde att få bli sända till Taiwan. Det 
kinesiska Koreakommandot hade i takt med stigande förluster blivit tvunget 
att sätta in allt fler för detta nationalistsoldater i sina styrkor. Dessa hade visat 
sig mer benägna än övriga kinesiska soldater att låta sig tas till fånga och därför 
kommit att utgöra flertalet bland de kinesiska krigsfångarna.539

I januari 1952 meddelade de amerikaner som skötte förhandlingarna i Pan-
munjom sina nordkoreanska och kinesiska motparter att Fn-sidan förespråka-
de frivillig repatriering, det vill säga att alla krigsfångar skulle få avgöra själva 
om de ville återvända till sina hemländer eller inte. Vad gäller de internerade 
civila accepterade kommunistsidan tämligen omgående principen om frivil-
lig repatriering. Men att denna princip skulle gälla även för de kinesiska och 
nordkoreanska krigsfångarna gjorde kommunistsidan till en början bestämt 
motstånd mot. För regeringarna i Peking och Pyongyang, som båda gjorde an-
språk på att vara de enda legitima företrädarna för sina folk, uppfattades det 
som ett stort propagandanederlag om många av de egna medborgarna inte 
skulle återvända utan söka sig till dödsfienderna. Av det skälet — samt för att 
avskräcka presumtiva framtida desertörer — var Peking- och Pyongyangreger-
ingarna mycket angelägna om att inga krigsfångar av kinesiskt eller nordkore-
anskt ursprung skulle undgå repatriering.540

538 Hastings 1987, s 287, 305f. Stueck 1995, s 250. 
539 Stueck 2002, s 136, 166. 
540 Idem 1995, s 251f. 
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Krigsfångars behandling regleras i 1949 års Genèvekonventioner, vilka bland 
annat (artikel 118) säger: ”Krigsfångar skall utan dröjsmål frigivas och hemsän-
das efter de aktiva fientligheternas upphörande.”541 Till skillnad från UsA hade 
Nordkorea och Kina inte ratificerat 1949 års Genèvekonventioner. Nordkorea 
hade emellertid några veckor efter krigsutbrottet förklarat sig ha för avsikt att 
följa deras bestämmelser (samma sak gjorde Kina i juli 1952).542 Vidare hänvisa-
de såväl Nordkorea som Kina till 1949 års Genèvekonventioner (särskilt den ci-
terade artikel 118) när de angrep Fn-sidans idéer om frivillig repatriering. Från 
Fn-sidan bemöttes detta med en blandning av rättsliga och politisk-moraliska 
argument. Dels hävdades att kravet på ovillkorlig repatriering inte kunde an-
ses gälla krigsfångar från diktaturstater, eftersom diktaturstater inte respektera-
de mänskliga rättigheter. Vidare sades den enda rimliga tolkningen av 1949 års 
Genèvekonventioner vara att krigsfångar hade ovillkorlig rätt att återvända till 
sina hemländer, men inte var tvungna till detta. Därtill framhölls att nordkorea-
nerna och kineserna hade gjort sig skyldiga till många brott mot bestämmelser-
na i 1949 års Genèvekonventioner (de vägrade bland annat att låta representan-
ter för Röda korset besöka, eller ens få veta den geografiska placeringen av, sina 
krigsfångeläger). Slutligen påpekades att det tidigare i historien hade förekom-
mit flera gånger att stater som varit krig med varandra hade kommit överens 
om att tagna krigsfångar skulle få avgöra själva om de ville återvända hem eller 
inte. Som exempel på detta framhölls särskilt de fredsavtal som bolsjevikregi-
men hade slutit med Estland, Tyskland och Österrike vid 1920-talets början.543

I början av april 1952 genomförde Fn-sidan intervjuundersökningar i sina 
krigsfångeläger för att ta reda på hur många krigsfångar som ville återvända 
respektive inte återvända till sina hemländer. Intervjuundersökningarna gav 
vid handen att knappt 70 000 krigsfångar — 5000 av 21 000 kineser, 54 000 
av 95 000 nordkoreaner, 11 500 av 53 000 internerade civila — ville repatrie-
ras till Nordkorea eller Kina. Andelen som sade sig inte vilja återvända till sitt 
hemland var alltså särskilt hög bland de kinesiska krigsfångarna.544

541 Morgon-Tidningen 1/3 1953.
542 Chai Chengwen, “The Korean Truce Negotiations”, i Xiaobing Li & Allan R Millet & Bin 

Yu (eds), Mao’s Generals Remember Korea, Kansas 2001, s 214, 263. 
543 Morgon-Tidningen 1/3 1953. Ny Tid 20/3 1953. Stueck 1995, s 244. 
544 Bernstein 1983, s 284f. 
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Det stora flertalet av Fn-sidans krigsfångar förvarades på ön Koje-do utanför 
Sydkoreas sydkust. Där hade Fn-kommandot låtit tillskapa ett ganska stort an-
tal taggtrådsinhägnade områden som vart och ett innehöll ett visst antal krigs-
fångar, uppdelade efter etniska linjer (det vill säga kineser och koreaner blanda-
des inte). De amerikanska soldater som bar huvudansvaret för övervakningen 
var underbemannade och saknade nödvändiga språkkunskaper och var därför 
beroende av nationalistkinesiska och sydkoreanska hjälptrupper, vilka hade ett 
intresse av att så många krigsfångar som möjligt skulle motsätta sig repatriering. 
Detta bidrog till att repatrieringsovilliga kretsar bland krigsfångarna, framför 
allt före detta medlemmar av Chiang Kai-sheks trupper, kunde ta komman-
dot i vissa av de taggtrådsinhägnade områdena och utsätta sina medfångar för 
påtryckningar att motsätta sig repatriering. Det förefaller uppenbart att detta 
hade betydelse för den ovan beskrivna omständigheten att man vid intervjuun-
dersökningarna i krigsfångelägren fick en särskilt hög andel repatrieringsovilli-
ga bland de kinesiska krigsfångarna. Å andra sidan fanns det också taggtrådsin-
hägnade områden på Koje-do där mot Peking- och Pyongyangregimerna lojala 
grupperingar hade en dominerande ställning och kunde utsätta repatrieringso-
villiga medfångar för hot och våldshandlingar. Hur rätt- eller felvisande resulta-
tet av intervjuundersökningarna var är därför svårt att uttala sig om.545

Resultatet av intervjuundersökningarna meddelades kommunistsidan den 
19 april och väckte genast skarpa reaktioner. Från nordkoreansk och kinesisk 
sida hävdades bland annat att de krigsfångar som sagt sig inte vilja återvända 
hade agerat under tvång (ett påstående som alltså inte var helt ogrundat). Som 
svar på detta föreslog Fn-sidan den 28 april att alla krigsfångar som förkla-
rat sig inte vilja repatrieras skulle på nytt tillfrågas om sina önskningar, den-
na gång under överinseende av antingen någon opartisk internationell orga-
nisation såsom Internationella rödakorskommittén eller representanter för de 
båda motparternas nationella rödakorskommittéer. Förslaget avvisades dock 
av kommunistsidan med motiveringen att utfrågningar av krigsfångar stred 
mot Genèvekonventionens bestämmelser.546

545 Om förhållandena på Koje-do: Hastings 1987, s 306ff. Stueck 1995, s 259ff. 
546 PM Bagge, 5/5 1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 9/5 1952, volym 693, HP12Xko, 

Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 20/6 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Stu-
eck 1995, s 269. 
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På nordkoreansk och kinesisk sida betraktade man krigsfångelägren som 
en frontlinje i kriget och sände agenter med order att låta sig tas till fånga och 
sedan verka för att dels bestraffa repatrieringsvilliga medfångar, dels göra upp-
ror mot fångvaktarna. Detta bidrog till att oron och våldet i krigsfångelägren 
kraftigt ökade under våren 1952 med återkommande upprorsförsök, många 
gånger av ren självmordskaraktär, vars nedslående skördade många dödsoffer 
bland krigsfångarna. I början av maj lyckades ett antal nordkoreanska krigs-
fångar till och med ta Francis Dodd, den amerikanske överste av första graden 
som var högste befälhavare för krigsfångelägren, som gisslan. Dodd blev inte 
skadad och släpptes efter några dagar, men hans fångenskap hade fått stor pu-
blicitet och gjort världen uppmärksam på tillståndet i krigsfångelägren. Från 
kommunistisk sida bedrevs en intensiv propaganda kring verkliga och påhit-
tade missförhållanden. Även från icke-kommunistiska och normalt sett UsA-
positiva kretsar runt om i världen fick UsA ta emot mycken kritik med ankla-
gelser för inkompetens och övervåld.547

I maj 1952 var krigsfångefrågan den enda fråga i stilleståndsförhandlingar-
na där parterna stod riktigt långt ifrån varandra. Mycket talar för att ett va-
penstillestånd hade kunnat slutas redan vid den tidpunkten (alltså mer än ett 
år innan det faktiska vapenstilleståndet) om Fn-sidan hade överlämnat alla el-
ler åtminstone det stora flertalet av de kinesiska krigsfångarna till folkrepu-
bliken Kina (vid Panmunjomförhandlingarna hade kommunistsidan sagt sig 
vara beredd att diskutera frivillig repatriering för de nordkoreanska krigsfång-
arna, men varit helt kompromisslös i sitt krav på de kinesiska krigsfångarnas 
repatriering). UsA höll emellertid fast vid att principen om frivillig repatriering 
skulle gälla för alla krigsfångar, även de kinesiska.548

Genom att vägra att utlämna de repatrieringsovilliga krigsfångarna age-
rade UsA mycket annorlunda än under andra världskriget. De västallierade 
hade i samband med krigsslutet 1945 repatrierat över 5 miljoner Sovjetmed-
borgare. Det stora flertalet av dessa hade varit krigsfångar eller slavarbetare hos 
tyskarna och motsatte sig inte att återvända till Sovjetunionen. Men ett par 
hundratusen hade samarbetat med tyskarna och/eller tillhörde grupper som 
var flyktingar från bolsjevikregimen — exempelvis kosacker, vitgardister och 

547 Om den tilltagande oron på Koje-do, den kommunistiska propagandan kring detta och 
kritiken runt om i världen: Hastings 1987, s 308ff. Stueck 1995, s 276f. 

548 Foot 1990, s 98. Stueck 1995, s 266f, 269. 
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ukrainska självständighetskämpar — och var därför högst ovilliga att hamna 
under sovjetiskt styre. För att kunna verkställa deras repatriering blev de väst-
allierade tvungna att ta till hårda metoder. Bland de repatrieringsovilliga in-
gick även många kvinnor och barn och de scener som utspelades vid deras av-
skeppning var föga uppbyggliga.549

De västallierades agerande var naturligtvis motiverat av en önskan att hålla 
sig väl med Stalin, men lämnade en bitter eftersmak. När frågan om repatrie-
ring av de nordkoreanska och kinesiska krigsfångarna diskuterades inom Tru-
manadministrationen var det flera befattningshavare som påminde om vad 
som hade skett vid krigsslutet. Andemeningen var att man då hade begått en 
orätt och nu borde undvika att göra samma sak igen. Truman anslöt sig helt 
till detta synsätt och förordade bestämt att Fn-sidan skulle hålla fast vid prin-
cipen om frivillig repatriering. Härvidlag understöddes han av Acheson som 
menade att principen om frivillig repatriering inte bara var moraliskt riktig 
utan också skulle ge propagandamässiga fördelar. Presidentens och utrikesmi-
nisterns uppfattning i denna fråga var dock inte oomstridd. Inom såväl det 
amerikanska Koreakommandot som Pentagon och State Department fanns 
befattningshavare som tillrådde att Fn-sidan skulle släppa kravet på frivillig re-
patriering, varnade för att kriget annars kunde bli långt och ifrågasatte huru-
vida det amerikanska folket och UsA:s allierade skulle acceptera något sådant. 
De riktade också kritik mot förhållandena i krigsfångelägren och framhöll att 
det var osäkert vad krigsfångarna verkligen tyckte.550

Boheman i Washington och Tokyosändebudet Karl Gustaf Lagerfelt rap-
porterade om förhållandena på Koje-do. Båda framhöll att amerikanerna hade 
fått tilltagande svårigheter att upprätthålla ordningen. Angående frågan om 
otillbörliga påtryckningar mot krigsfångarna fokuserade Boheman på Pyon-
gyang- och Pekinglojalisternas agerande, medan Lagerfelt medgav att våld och 
hot om våld hade förekommit även från andra hållet (han påtalade bland an-
nat att många av de som tjänstgjorde som vakter eller tolkar var antingen syd-
koreaner eller nationalistkineser, vars integritet naturligtvis kunde ”dragas i 
tvivelsmål”). Såväl Boheman som Lagerfelt framhöll dock — med hänvis-

549 Om de västallierades repatrieringen av Sovjetmedborgare vid andra världskrigets slut se: 
Anne Applebaum, Gulag: De sovjetiska lägrens historia, Stockholm 2004, s 456f. 

550 Om inställningen inom Trumanadministrationen till principen om frivillig repatriering se: 
Bernstein 1983, s 261ff. Stueck 1995, s 244ff. 
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ning till nordkoreanernas och kinesernas avvisande av Fn-sidans ovan beskriv-
na förlag från den 28 april — att sannolikt inte ens det mest korrekta utfråg-
ningsförfarande hade kunnat tillfredställa kommunistsidan.551

Boheman framförde också synpunkter på själva kärnfrågan: huruvida UsA 
gjorde rätt som höll fast vid principen om frivillig repatriering. Han framhöll 
det beklagansvärda i att vapenstilleståndet sköts upp, hävdade att UsA hade upp-
visat stor oskicklighet och brist på förutseende och menade att de repatrieringso-
villiga krigsfångarna borde ha gömts undan och aldrig förts upp på de listor som 
överlämnades till nordkoreanerna och kineserna.552 Dessutom uttalade han sig 
förklenande om de motiv som drev krigsfångarna att motsätta sig repatriering. 
”Var det verkligen nödvändigt eller klokt att på detta sätt i förväg utfråga fång-
na orientaler om deras intentioner i en given situation? Många kanske rentav 
endast gåvo det svar, som de trodde skulle behaga deras fångvaktare. För andra 
har väl den goda maten varit utslagsgivande.”553 Men samtidigt som Boheman 
gjorde detta framförde han också att UsA ”ur västeuropeisk synpunkt” knappast 
kunde klandras för att hålla fast vid principen om frivillig repatriering: 

[…] snarast måste man väl skänka sitt erkännande åt den amerikanska led-
ningen för dess fasta hållning på denna punkt med hänsyn till den vitt ut-
bredda ängslan, som i detta land förefinnes för de tusentals amerikanska 
fångarnas öde och den iver med vilken deras återkomst förväntas i alla de 
familjer, som nu erhållit visshet om att en nära anhörig befinner sig i kom-
munisternas våld.554

Den utbredda kritiken även från icke-kommunistiskt håll mot förhållande-
na i krigsfångelägren föranledde personer inom Trumanadministrationen att i 
början av juni komma upp med förslaget att Sverige, Schweiz, Indien, Pakis-
tan och Indonesien skulle inbjudas att sända militära observatörer till Koje-

551 Skr Boheman till Undén, 31/1 1952, volym 11, Nils Swedlunds arkiv, KrA. Hbr Boheman 
till Dahlman, 29/5 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Lagerfelt till Dahlman, 
30/5 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Lagerfelt till Dahlman, 20/6 1952, vo-
lym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

552 Skr Boheman till Undén, 31/1 1952, volym 11, Nils Swedlunds arkiv, KrA. 
553 Hbr Boheman till Dahlman, 29/5 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
554 Skr Boheman till Undén, 31/1 1952, volym 11, Nils Swedlunds arkiv, KrA. 
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do för att på plats undersöka hur krigsfångarna behandlades och sedan rap-
portera för världen.555

Förslaget blev snabbt känt i pressen556 och framåt mitten av månaden fick 
de uppräknade ländernas regeringar motta underhandförfrågningar från utri-
kesminister Acheson.557 När Undén den 19 juni anmälde saken i utrikesnämn-
den yttrade han först att han var benägen att ansluta sig till den indiska re-
geringens uppfattning att den föreslagna uppgiften var något som lämpligen 
borde skötas av Internationella rödakorskommittén. ”Men”, fortsatte Undén 
enligt protokollet, ”vi vet tyvärr att Sovjet och Kina ej accepterar Röda Kor-
set. Jag finner att vi ej böra undandra oss, förutsatt dock att vi ej bli ensamma 
med Schweiz utan att Indien och de andra asiatiska inbjudna länderna [också] 
kommer med.” Som avslutning utbad sig Undén om utrikesnämndens stöd 
för regeringens hållning, vilket han också fick.558

Frågan om att delta i en undersökning av förhållandena i krigsfångelägren 
hade diskuterats även dagen dessförinnan vid en partiledaröverläggning mel-
lan Erlander, Bertil Ohlin och Gunnar Hedlund (närvarande vid partiledar-
överläggningen var också Rickard Sandler och förutvarande kabinettssekrete-
raren, dåvarande konsultativa statsrådet Dag Hammarskjöld). Erlander hade 
då — liksom Undén skulle göra dagen därpå inför utrikesnämnden — beto-
nat vikten av att inte bara Sverige och Schweiz utan också de föreslagna asia-
tiska länderna skulle vara med om en eventuell undersökning.559

Varför var detta så viktigt för regeringen? Några explicita förklaringar har 
inte stått att finna i källmaterialet, men man kan nog vara ganska säker på att 
det inte i första hand var en fråga om resurser (det vill säga att man hade brist 
på folk och därför — precis som i fallet med den neutrala övervakningskom-
missionen — ville ha uppdraget fördelat på så många stater som möjligt). Sna-
rare rörde det sig om att regeringen fann uppdraget problematiskt ur neutra-
litetspolitisk synpunkt. Svenskt deltagande i den föreslagna undersökningen 
kunde — vilket Hammarskjöld hade framhållit vid partiledaröverläggningen 

555 Stueck 1995, s 284, 429. 
556 Veckomedd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/6 1952, volym 735, 

HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. 
557 Stueck 1995, s 429.
558 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 19/6 1952, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
559 Tage Erlander, Dagböcker 1952, Utgivna genom Sven Erlander, Hedemora 2002, s 113 (dag-

boksanteckning 19/6 1952).
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den 18 juni — uppfattas som att Sverige engagerade sig på amerikansk sida i 
propagandakriget.560 För att förebygga eventuella sådana anklagelser från öst-
blockets sida var det viktigt att ha med framför allt Indien, som ju hade lagt 
ned stor möda på att kultivera det nya Kina och som hade en klart mer anti-
västlig profil561 än de visserligen alliansfria, men i många avseenden starkt väst-
orienterade staterna Sverige och Schweiz.

Påpekas bör också att regeringen vid den här tiden (runt mitten av juni) 
var fullt upptagen av den så kallade Catalinaaffären, det vill säga den sovjetiska 
nedskjutningen av två svenska flygplan som befann sig i internationellt luftrum 
över Östersjön.562 Flygplansnedskjutningarna kunde uppfattas som en brutal 
bekräftelse på att Sovjetunionen inte hyste någon tilltro till den svenska neutra-
litetspolitiken och måste ha gjort att regeringen kände större betänkligheter än 
vanligt inför att ta på sig ett uppdrag som kunde anses tjäna UsA:s intressen.563 

Nu blev det när allt kom omkring aldrig något av med den föreslagna un-
dersökningen av förhållandena på Koje-do. Sedan kineserna i slutet av juni hade 
gjort klart att de inte ville ha någon sådan undersökning lät UsA saken bero.564 

Nya möten mellan förhandlingsdelegationerna i Panmunjom ägde rum 
under juli, augusti och september, men lyckades inte föra krigsfångefrågan 
ett enda steg framåt: Fn-sidan höll fast vid principen om frivillig repatriering 

560 Ibid. 
561 Om Indiens antivästliga hållning och relativt goda förbindelser med Kina under denna tid: 

Paul Johnson, Moderna tider. Tjugotal till åttiotal, Stockholm 1987, 570f. 
562 Om Catalinaaffären se till exempel: Wilhelm Agrell, Den stora lögnen. Ett säkerhetspolitiskt 

dubbelspel i allt för många akter, Stockholm 1992. Ekecrantz 2003. Michael Karlsson, Par-
tistrategi och utrikespolitik. Interna motiveringar och dagspressens agerande i Catalina-affären 
1952 och EEC-frågan 1961/62, Stockholm 1995. 

563 Att Erlander i samband med Catalinaaffären oroade sig mycket för neutralitetspolitiken — 
huruvida det skedda visade att Sovjetunionen inte hyste någon tilltro till neutralitetspolitiken 
(med potentiellt ödesdigra följder för Sverige i händelse av krig) och dessutom skulle försva-
ga stödet för neutralitetspolitiken inom landet — framgår tydligt i hans dagboksanteckning-
ar: Erlander 2002, s 106ff (dagboksanteckningar 16/6, 17/6, 18/6, 21/6, 25/6). 

564 Det sistnämnda bygger på: Stueck 1995, s 284, 428f. Det är dock oklart huruvida UsA själv-
mant lät saken bero sedan kineserna hade klargjort sitt motstånd, eller om det var som så 
att UsA ville gå vidare med undersökning trots det kinesiska motståndet och att följaktligen 
skälet till att undersökningen inte blev av var att alla eller åtminstone flera av de tillfråga-
de länderna drog öronen åt sig under intryck av Kinas motstånd. Stueck klargör inte detta. 
Han meddelar bara att Kina i slutet av juni varnade de fem länderna för att sända observa-
törer till Koje-do och konstaterar sedan att undersökningen inte blev av. Jag har inte hittat 
några dokument i Ud:s arkiv eller på annat håll som visar hur det hela egentligen gick till. 
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och upprepade sitt tidigare erbjudande om förnyad och opartisk utfrågning 
av krigsfångarna, vilket kommunistsidan liksom tidigare bestämt avvisade.565 
När samma sak skedde även i början av oktober begärde ledaren för Fn-sidans 
förhandlingsdelegation att förhandlingarna skulle ajourneras på obestämd tid, 
men framförde samtidigt att Fn-sidan var beredd att när som helst återuppta 
förhandlingarna, om något av följande två villkor uppfylldes: att motparten 
förklarade sig ha för avsikt att acceptera något av Fn-sidans tidigare förslag el-
ler skriftligen framlade ett konstruktivt eget förslag.566

Luftkrigföring som påtryckningsmedel  
i stilleståndsförhandlingarna

Från maj 1951 till maj 1952 pågick en omfattande förbindelsebekämpnings-
kampanj från Fn-flygstyrkornas sida. Även därefter bedrev Fn-flygstyrkorna 
förbindelsebekämpning, men med väsentligt lägre intensitet, vilket avspegla-
de att den tidigare storsatsningen på förbindelsebekämpning — av skäl som 
redan utretts — inte hade gett de resultat som man hoppats på. Som medel 
att försöka tvinga kommunistsidan att ge med sig i stilleståndsförhandlingar-
na tillgrep Fn-kommandot istället flygangrepp på den nordkoreanska infra-
strukturen. Under tre dygn i slutet av juni 1952 bombades dammar, kraftverk 
och andra vattenkraftsanläggningar, med resultat att 90 % av den nordkorean-
ska elkraftsproduktionen slogs ut. Skälet till att dessa vattenkraftsanläggning-
ar inte hade angripits tidigare var politiskt: de låg alla vid eller i närheten av 
Yalufloden, alltså gränsen mot Kina och försåg inte bara Nordkorea utan ock-
så stora delar av Manchuriet med elström.567

Yalubombningarna utlöste en häftig debatt i det brittiska underhuset. 
Många av underhusmedlemmarna var starkt kritiska. Kritiken gick ut på att 

565 PM Edelstam, 11/7 1952, bilaga till hbr de Besche till Dahlman, 11/7 1952, volym 693, 
HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Edelstam, 18/7 1952, bilaga till hbr de Besche till Dahlman, 
18/7 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 13/8 1952, volym 
693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 29/8 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:
s arkiv, RA. 

566 Tel Boheman till Ud, 7/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Bagge till Undén, 
10/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 

567 Armitage & Mason 1983, s 35ff. 
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denna åtgärd skulle försvåra stilleståndsförhandlingarna och öka risken för en 
utbredning av konflikten. Vidare väckte det faktum att den brittiska reger-
ingen inte hade konsulterats i förväg mycken ilska och sades utgöra prov på 
den amerikanska regeringens egenmäktighet och allt för stora lyhördhet in-
för militära önskemål. I spetsen för underhuskritiken mot Yalubombningarna 
gick Labourpartiets vänsterflygel under ledning av Aneurin Bevan, men även 
mer moderata Labourmedlemmar var starkt kritiska, bland annat Labourleda-
ren och den före detta premiärministern Clement Attlee. Churchill, Anthony 
Eden och andra medlemmar av Toryregeringen gav dock sitt godkännande, 
även om de beklagade att amerikanerna inte hade invigt dem i sina planer och 
menade att det måste bli mer av samråd inom Fn-alliansen i fortsättningen. 
Från amerikansk sida sades frånvaron av samråd med den brittiska regeringen 
ha berott på en miss i kommunikationerna mellan State Department och mili-
tärledningen (det verkliga skälet — att man velat säkerställa att fienden skulle 
kunna tas med överraskning och inte litat på britternas förmåga att hålla tätt 
— erkändes inte). Vidare betonades att alla installationer som hade angripits 
befann sig på nordkoreanskt territorium (man hade undvikit att bomba broar 
och dammbyggnader som hade fästen också på kinesisk sida av Yalufloden). 
Därtill hävdades att vattenkraftsanläggningarna hade haft stor betydelse för 
den kinesiska rustningsindustrin och därför varit högst legitima mål.568

Vattenkraftsanläggningarna i Yalufloden var när de angreps en av de få de-
larna av den nordkoreanska infrastrukturen som inte hade bombats tidigare. 
Alla nordkoreanska städer av någon betydenhet hade utsatts för flygangrepp 
och detta framför allt vid två tillfällen, dels under Koreakrigets inledningsske-
de, dels när Fn-styrkorna i slutet av 1950 tvingades retirera undan den kine-
sisk-nordkoreanska motoffensiven. Flygangreppen på de nordkoreanska stä-
derna var officiellt precisionsbombningar av militära mål, men hade emellanåt 
stora likheter med de västallierades områdesbombningar under andra världs-
kriget. Detta gällde inte minst de flygangrepp som två gånger (11 juli och 29 
augusti) under sommaren 1952 riktades mot huvudstaden Pyongyang, flygan-
grepp vars stora omfattning och det faktum att brandbomber användes orsa-
kade många civila dödsoffer. 

568 Smålandsposten 26/6 1952. Dagens Nyheter 29/6 1952. Svenska Dagbladet 6/7 1952. Stueck 
1995, s 279f, 283. 
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Även de taktiska insatserna, som ju utgjorde huvuddelen av Fn-flygstyr-
kornas verksamhet, orsakade många civila dödoffer. Till detta bidrog att de 
nordkoreanska och kinesiska styrkorna inte tvekade att ta skydd bland civil-
befolkningen samtidigt som amerikanerna var obenägna att ta egna förluster. 
Ett vanligt mönster var därför att de amerikanska arméstyrkorna, när de blev 
påskjutna, genast avbröt sin framryckning och begärde flygunderstöd, vilket 
ofta innebar napalmbombning av det område, exempelvis en bebyggelsekon-
centration, varifrån den fientliga elden hade kommit.569

På kommunistsidan var det nordkoreanerna som var mest angelägna om 
att få till ett vapenstillestånd. Detta var inte så konstigt. Det var ju Nordkorea 
och inte Sovjetunionen eller Kina som utsattes för Fn-flygstyrkornas bomb-
ningar. Vid mitten av juli 1952 telegraferade Kim Il Sung till Mao, framhöll 
bombningarnas skadeverkningar och föreslog att man skulle uppge motstån-
det mot frivillig repatriering. Mao ställde sig emellertid bestämt avvisande och 
framförde som motivering två huvudsakliga argument. Det första var att ett 
medgivande i krigsfångefrågan under nuvarande omständigheter, det vill säga 
i ett läge då man var utsatt för häftiga bombanfall, skulle tolkas som ett tecken 
på svaghet och därmed inte leda till ett slut på kriget utan locka UsA att ytter-
ligare öka det militära trycket. Det andra var att en fortsättning på kriget vis-
serligen skulle kräva stora uppoffringar, men också föra mycket gott med sig. 
Som exempel på det sistnämnda framförde Mao att de koreanska och kinesis-
ka folken skulle stärkas, fredsälskande folk över hela världen inspireras och ett 
nytt världskrig bli uppskjutet (det sistnämnda skulle enligt Mao ske genom 
att UsA försvagades och Sovjetunionen fick tid att bygga upp sin styrka). Sta-
lin, till vilken Kim Il Sung också hade telegraferat, lät meddela att Sovjetreger-
ingen helt delade den kinesiska uppfattningen. Den nordkoreanska regimen, 
som ju för sin existens var helt beroende av kinesiskt och sovjetiskt stöd, hade 
under sådana omständigheter inte något annat val än att foga sig och accepte-
ra en fortsatt hård linje i krigsfångefrågan.570

Bombningarna av Pyongyang sommaren 1952 var en del av en större luftof-
fensiv benämnd ”Operation Pressure Pump”. Den var först tänkt att följas av 
en ännu mer omfattande luftoffensiv — ”Operation Strike” — i vilken inte 

569 Ovanstående om luftkrigföringen bygger på: Cumings 1990, s 691, 706f, 753ff. Hastings 
1987, s 266f. Pape 1996, s 144ff. 

570 Chang & Halliday 2006, s 420. Weathersby 1998, s 103f. 
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mindre än 78 städer och andra tätorter hade utsetts till bombmål. Men efter att 
bara två av de 78 bombmålen hade angripits blåstes Operation Strike av. Skälet 
var att den amerikanska regeringen oroade sig för världsopinionen. Operation 
Strike hade blivit känd i pressen genom följande notis från nyhetsbyrån UP: 

Fn-högkvarteret i Korea har meddelat 78 nordkoreanska städer och byar 
att de skall utplånas genom bombangrepp meddelade chefen för femte 
flygkåren, generallöjtnant Glenn Barcus på tisdagen. Invånarna i de be-
rörda platserna har genom flygblad som kastats ner från luften uppmanats 
lämna sina bostäder och inte komma i närheten av militära mål. Två av de 
78 platserna har redan utraderats.571

Det lidande för den koreanska civilbefolkningen som Fn-alliansens luftkrig-
föring orsakade var ett återkommande tema i den kommunistiska propagan-
dan.572 Den citerade UP-notisen utgjorde tacksamt stoff i det sammanhanget.573 
Dess publicering hade föranlett State Department att slå larm och varna för att 
det kunde bli negativa reaktioner runt om i världen, vilket hade fått den ameri-
kanska regeringen att beordra att den inledda luftoffensiven skulle avbrytas.574

Syngman Rhee säkerställer sitt återval

Barry Holmström har påpekat att det i den svenska Koreadebatten förekom ett 
schematiskt och onyanserat nyttjande av de positivt värdeladdade orden ”fri-
het” och ”demokrati”. Uttryck som ”den fria världen”, ”världens demokratis-
ka folk” och ”de freds- och frihetsälskande folken” användes som samlingsbe-
grepp för de på Fn-sidan engagerade staterna. Inte bara ”freden” utan också 
”friheten och demokratin” sades vara det som Fn-alliansen slogs för i Korea.575

571 Morgon-Tidningen 6/8 1952. 
572 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 11/4 1952, volym 14, 

EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 9/6 1952, volym 15, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

573 I Sverige gavs UP-notisen stor uppmärksamhet i Ny dag och blev även citerad i riksdagen av en 
kommunistisk ledamot: Ny Dag 15/8 1952. Första kammarens protokoll 1953:4, s 43. 

574 Pape 1996, s 161. 
575 Holmström 1972, s 73. 
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Det schematiska och onyanserade låg naturligtvis däri, att både Sydko-
rea och många av Fn-alliansens medlemmar — exempelvis Thailand, Sydaf-
rika och Turkiet — långt ifrån var några mönsterdemokratier. Som nämnts i 
kapitel 3 hade det val till den sydkoreanska nationalförsamlingen som hölls i 
maj 1950 inneburit att Syngman Rhee förlorat den majoritet han kunnat stöd-
ja sig på sedan valet 1948. Men eftersom Sydkorea inte hade parlamentarism 
utan maktdelning behövde han inte avgå utan kunde sitta kvar och utöva den 
starka makt som den sydkoreanska författningen gav presidenten. Enligt den 
sydkoreanska författningen var det nationalförsamlingen som skulle välja pre-
sident. Valresultatet 1950 innebar att Syngman Rhee skulle få det svårt att bli 
omvald när hans fyraåriga presidenttid löpte ut sommaren 1952. Med början 
under hösten 1951 försökte han därför förmå nationalförsamlingen att genom-
föra en författningsändring, vilket kunde ske med två tredjedels majoritet, 
som skulle göra det möjligt för honom att låta sig omväljas direkt av folket. 
När nationalförsamlingen vägrade att göra honom till viljes lät han i maj 1952 
införa undantagstillstånd och med stöd av detta tillämpa strikt censur och 
fängsla ett ganska stort antal av nationalförsamlingens medlemmar. Som mo-
tiveringen framfördes att de fängslade parlamentarikerna hade gjort sig skyl-
diga till landsförräderi, närmare bestämt varit delaktiga i en nyss avslöjad stor 
konspiration syftande till att avsätta den lagliga regeringen och bereda vägen 
för ett kommunistiskt maktövertagande. För att sätta ytterligare press på den 
tredskande nationalförsamlingen ingångsattes också massdemonstrationer av 
Syngman Rhees väpnade ungdomsorganisationer. 

För den amerikanska regeringen, som redan var hårt kritiserad på grund av 
oroligheterna i krigsfångelägren och Yalubombningarna, var den sydkorean-
ska regeringens agerande naturligtvis pinsamt. Möjligheten att framtvinga ett 
regimskifte diskuterades på amerikansk sida, men förkastades. Skälet var att 
den amerikanska regeringen inte tyckte sig ha något bra alternativ till Syng-
man Rhee och fruktade att ett regimskifte skulle kunna få negativa konse-
kvenser för den inre stabiliteten i Sydkorea och de sydkoreanska frontsolda-
ternas krigsinsats. Den amerikanska reaktionen blev därför ganska lam. Allt 
vad som skedde var att Truman skickade ett brev till Syngman Rhee, där han 
uttryckte sin starka oro över den senaste utvecklingen och uppmanade den 
sydkoreanske presidenten att inte vidta några oåterkalleliga åtgärder. Att UsA 
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uppenbarligen inte hade för avsikt att sätta hårt mot hårt bidrog till att natio-
nalförsamlingsledamöterna gav med sig och genomförde den författningsänd-
ring som gjorde det möjligt för Syngman Rhee att låta sig omväljas direkt av 
folket, vilket skedde i början av augusti. 

Även UnCURk, det vill säga Fn:s kommission för Koreas enande och åter-
uppbyggnad, hade riktat en skrivelse till den sydkoreanska regeringen, en skri-
velse som var väsentligt mer omfattande och skarpare i sin kritik än den ame-
rikanske presidentens brev. Detta föranledde den sydkoreanska regeringen att 
tala om inblandning i landets inre angelägenheter och hota med att UnCURk 
skulle få lämna Korea.576

Det uppenbart inkonstitutionella sätt på vilket Syngman Rhee sökte tryg-
ga sitt återval satte fokus på den sydkoreanska regimens brister och väckte 
mycken kritik runt om i världen.577 I underhuset ställde Bevan retoriskt frå-
gan hur många Fn-soldater som hade lust att dö för Syngman Rhee.578 I den 
indiska huvudstaden gjorde Nehru ett uttalande av innebörden att Fn genom 
att stödja Syngman Rhees regim stödde just vad Fn sade sig bekämpa i Kor-
ea, nämligen diktatur.579

De svenska kommunisterna hade, som redan nämnts, alltsedan Koreakri-
gets början beskrivit den sydkoreanska regeringen som tyrannisk, djupt reak-
tionär och helt i avsaknad av folkligt stöd. Av omständigheterna kring Syng-
man Rhees återval tyckte de sig naturligtvis ha fått vatten på sin kvarn.580

576 Hur Syngman Rhee höll sig kvar vid makten 1952 finns beskrivet i: Stueck 2002, s 196ff. 
577 Idem 1995, s 277. 
578 Svenska Dagbladet 22/6 1952. 
579 Stockholms-Tidningen 20/6 1952. 
580 För detta se: Ny Dag 3/6 och 6/6 1952. 

Syngman Rhee Sydkoreas ledare fram till 1960.
Bildkälla: Wikimedia Commons.
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På den icke-kommunistiska pressens ledarsidor förekom vissa uttalanden 
av innebörden att man inte fick ställa för stora krav på den sydkoreanska reger-
ingen, att framväxten av en äkta demokrati i ett land med Koreas historia med 
nödvändighet måste få ta tid.581 Den dominerande hållningen till Rheeregimen 
var dock starkt kritisk och kommentarer gjordes i stil med att en väsentlig för-
utsättning för att utkämpa kriget bortföll om Sydkorea inte blev demokratiskt. 
Vad som lades den sydkoreanska regeringen till last var inte bara det bristande 
demokratiska sinnelaget utan också korruptionen och oviljan att göra något åt 
de sociala orättvisorna, framför allt att genomförandet av en jordreform hade 
dragit ut på tiden.582 Som har beskrivits i kapitel 2 var den fattiga arrendator-
befolkningens situation det mest trängande sociala problemet i Sydkorea. På 
de japanskägda större jordegendomarna (12,5 % av jorden) hade arrendatorer-
na fått friköpa sin jord redan under 1948. Men nästa steg — att tillåta samma 
sak även på koreanska storgodsägares jord — hade mött motstånd från Syng-
man Rhee och kunnat börja genomföras först under våren 1951.583

Idag är ju Sydkorea ett demokratiskt land och därtill en av de stora fram-
gångssagorna rent ekonomiskt. Men det perspektivet hade man förstås inte 
under Koreakriget; det var först på 1960-talet som Sydkoreas ekonomiska ut-
veckling tog fart och ännu senare — slutet av 1980-talet — som landet blev en 
fullständig demokrati.584 Framför allt under de senare delarna av kriget mås-
te det ha varit svårt att låta bli att fråga sig om bevarandet av en regim som var 
både auktoritär och reaktionär var värt ett förött land och hundratusentals eller 
kanske till och med miljoner döda. Drygt 33 000 amerikanska soldater räknas 
som döda eller saknade i Koreakriget. Motsvarande siffra för den sydkorean-
ska krigsmakten är över 400 000, men många av dessa torde ha varit överlöpa-
re eller krigsfångar som inte repatrierades. Det officiella antalet döda bland de 
kinesiska frivilliga är 148 400, men den verkliga siffran har av västliga bedöma-
re ansetts vara minst dubbelt så hög. Hur många nordkoreaner, soldater och 

581 Göteborgs-Posten 7/6 1952. Svenska Dagbladet 22/6 1952. 
582 Pressarkivet vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala innehåller ett tjugotal mot Rhe-

eregimen kritiska ledare under juni 1952, härrörande från såväl socialdemokratiska som li-
berala och konservativa tidningar. 

583 Om den fullständiga jordreformens fördröjande till 1951: Cumings 1990, s 471f, 918. 
584 Om Sydkoreas ekonomiska och politiska utveckling efter Koreakriget: Idem 1997, s 299ff. 
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civila, som dog i kriget har man ingen aning om, men uppskattningar har talat 
om så mycket som två miljoner, eller 20 % av befolkningen.585

Nu var det ju inte i första hand för att säkerställa en demokratisk utveckling 
på den koreanska halvön som UsA utkämpade Koreakriget. Som torde ha fram-
gått i kapitel 3 handlade det framför allt om att slå vakt om containmentpoliti-
kens trovärdighet. Att det viktigaste inte var Sydkorea i sig utan de signaler som 
Fn-alliansen sände ut genom att tillbakavisa det nordkoreanska angreppet var 
också det argument som framfördes på de svenska ledarsidor som — med anled-
ning av den diskussion kring Syngman Rheeregimens mindre tilltalande sidor 
som blossade upp under sommaren 1952 — ville hävda att Koreakriget ändå var 
berättigat. En ledare i socialdemokratiska Arbetarbladet från slutet av juni 1952 
kan få illustrera detta synsätt. I ledaren, som är skriven av Yngve Möller, social-
demokratisk publicist och politiker, sedermera även diplomat och författare 
med inriktning på historia och politiska biografier, står bland annat följande:

Labourrebellen Bevan uttryckte säkerligen mångas tankar, när han nyli-
gen frågade hur många Fn-soldater som har lust att dö för Syngman Rhee. 
Tragiken är att Amerika och dess bundsförvanter till synes kämpar för att 
befästa en sådan regim. Men det är en ögonvilla. Striden i Korea gäller så 
mycket mer, gäller att hävda Fn-stadgans principer, att hejda en angripa-
re och visa att krigiska överfall inte lönar sig. Syngman Rhee är en belast-
ning som man fått på köpet.586

Hur den svenska regeringen tänkte kring dessa frågor, det vill säga hur väsentlig 
förutsättning för det berättigade i att utkämpa kriget som den ansåg ett demo-
kratiskt styrelseskick i Sydkorea vara, är okänt. Klart är emellertid att den ager-
ade som att den inte ansåg detta vara något avgörande villkor: den höll fast vid 
stödet för Fn-aktionen under hela kriget och var restriktiv med att rikta kritik 
mot de inre förhållandena i Sydkorea. Den enda gången då sådan kritik fram-
fördes var under generalförsamlingsmötet hösten 1952. Rickard Sandler, som ju 
inte tillhörde regeringen, men representerade den i egenskap av ordförande för 

585 Ovanstående om antalet döda under Koreakriget bygger på: Chang & Halliday 2006, s 431. 
Cumings 1990, s 770. Hastings 1987, s 329. Shu Guang Zhang 1995, s 247. 

586 Arbetarbladet 26/6 1952.
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den svenska Fn-delegationen, kommenterade då den rapport som hade inkom-
mit till generalförsamlingen från Fn:s kommission för Koreas enande och åter-
uppbyggnad. Rapporten innehöll bland annat kritik mot de inkonstitutionella 
metoder som den sydkoreanska regeringen hade tillgripit några månader tidiga-
re för att säkerställa fortsatt maktinnehav. Sandler instämde i kritiken och fram-
förde att detta slags metoder verkade frånstötande på opinionen i demokratiska 
länder och försvagade viljan att hjälpa till med Koreas återuppbyggnad.587

Bakteriekrigskampanjen fortsätter

Ovan har beskrivits hur den så kallade Internationella sammanslutningen av 
demokratiska jurister i mars 1952 och på initiativ från Världsfredsrådet hade 
sänt en kommission till Nordkorea och Kina med uppdrag att undersöka mot 
UsA riktade anklagelser, bland annat för bakteriologisk krigföring. Världsfreds-
rådet hade i slutet av april tagit initiativet till att sända ytterligare en undersök-
ningskommission till Nordkorea och Kina. Denna — på svenska benämnd 
”Internationella vetenskapliga kommissionen för undersökning av fakta rö-
rande bakteriekrig i Korea och Kina” (hädanefter iVk) — hade vistats i Nord-
korea och Kina från 23 juni till 31 augusti.588 Den 14 september meddelade Pe-
kingradion att iVk:s arbete var klart, fanns redovisat i en rapport på över 600 
sidor och hade alltigenom bekräftat anklagelsernas riktighet.589

iVk hade haft sex ledamöter, varav fyra var medicinare, en zoolog och en 
biokemist, hemmahörande i följande länder: Brasilien, Frankrike, Italien, Sov-
jetunionen, Storbritannien och Sverige. Den svenska ledamoten, dåvarande 
överläkaren vid Sjukhusdirektionens kliniska centrallaboratorium i Stockholm, 
medicine doktorn Andrea Andreen, hade varit enda kvinnan i sällskapet.590

587 Sandler kommenterade UnCURk-rapporten den 1/11 1952 i ett anförande inför generalför-
samlingens politiska utskott som finns återgivet i: ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument 
m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1952”, Aktstycken utgivna av Kungl. 
Utrikesdepartementet, Stockholm 1953, s 50f.

588 Andrea Andreen, Bakteriekrig i Korea och Kina, Stockholm 1974, s 16. 
589 Morgon-Tidningen 15/9 1952.
590 Andreen 1974, s 17. 
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Andrea Andreen (1888–1972) tillhörde de framträdande förkämpar för 
kvinnors rättigheter som brukar förknippas med den så kallade Fogelstad-
gruppen och veckotidningen Tidevarvet. Hon hade i likhet med många av 
kvinnorna i denna krets varit medlem av Frisinnade kvinnors riksförbund, 
från 1931 Svenska Kvinnors Vänsterförbund (skV). Namnbytet signalerade att 
vad som från början hade varit en liberal organisation hade radikaliserats. 
Denna utveckling skulle fortsätta under 1930- och 40-talen. Särskilt under 
krigsåren skedde ett starkt inflöde till skV av kvinnor hemmahörande i det 
svenska kommunistpartiet. Detta fick bland annat till följd att skV 1946 an-
slöt sig till den då nybildade Women’s International Democratic Federation 
(på svenska Kvinnornas Demokratiska Världsförbund, kdV), en kommunis-
tisk frontorganisation med fred och kvinnors rättigheter på programmet som 
var föregångare (och sedan systerorganisation) till Världsfredsrådet. När kall-
la kriget kort därefter bröt ut blev kdV:s prosovjetiska hållning uppenbar. skV 
valde att trots detta förbli anslutet till kdV, vilket ledde till stora avhopp bland 
skV:s liberala och socialdemokratiska medlemmar.591

Andrea Andreen tillhörde de som stannade kvar i skV, vars ordförande 
hon var 1946–1964. Hon deltog också aktivt i arbetet inom den svenska gre-
nen av Världsfredsrörelsen, Svenska Fredskommittén, blev förste ordförande i 
den 1952 bildade Svensk-kinesiska föreningen (senare känd som Svensk-kine-
siska vänskapsförbundet) och fick för sina insatser i iVk 1953 motta Stalinfreds-
priset.592 (”Stalinfredspriset” eller det ”Internationella Stalinpriset för stärkan-
de av freden mellan folken”, vilket inte skall förväxlas med den utmärkelse för 
insatser inom konst, litteratur, musik och vetenskap som bar namnet ”Stalin-
priset”, kom till 1949 som en hyllning till Stalin på hans 70-årsdag och avsåg 
att bli en sovjetisk motsvarighet till Nobels fredspris. Det delades ut av en in-

591 Per Anders Fogelström, Kampen för fred. Berättelsen om en okänd folkrörelse, Stockholm 
1971, s 238. Ulrika Knutsson, Kvinnor på gränsen till genombrott, Stockholm 2004, s 73ff. 
Hjördis Levin, Kvinnorna på barrikaden. Sexualpolitik och sociala frågor 1923–1936, Stock-
holm 1997, s 14ff. Lawrence S Wittner, One World or None. A History of the World Nuclear 
Disarmament Movement Through 1953, Stanford 1993, s 177. 

592 Andreen 1974, s III (förord). Torsten Burgman, Kinabilden i Sverige från 1667 till 1998, 
Lund 1998, s 70. Karl Molin & Magnus Hjort & Alf W Johansson & Lars Olof Lampers, 
Övervakningen av ”SKP-komplexet”, Forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen, soU 
2002:93, s 64f. Magnus Hjort, Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av 
fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945–1990, Forskarrapport till Säker-
hetstjänstkommissionen, soU 2002:90, s 146. 
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ternationell panel tillsatt av den sovjetiska regeringen. Efter avstaliniseringen 
1956 döptes Stalinfredspriset om till ”Leninfredspriset” eller det ”Internatio-
nella Leninpriset för stärkande av freden mellan folken”.) 

Som framgått ovan hade iVk:s föregångare ”juristkommissionen” kritiserats 
för att sakna naturvetenskaplig kompetens. Samma sak kunde knappast sägas om 
iVk, även om det bara var den sovjetiske ledamoten som hade dokumenterade 
specialistkunskaper i bakteriologi, något som påpekades i en del samtida svens-
ka presskommentarer.593 Gemensamt för de båda undersökningskommission-
erna var dock att de inte hade genomfört något eget fältarbete: alla saker som 
de hade fått se och alla personer som de hade fått samtala med hade utvalts och 
presenterats för dem av deras nordkoreanska och kinesiska värdar.

Det sistnämnda var något som Carl Gustav Béve inte underlät att påpeka 
när han till Ud insände ett i Peking erhållet exemplar av iVk:s rapport med kom-
mentaren att detta ju kunde användas av den ”som till äventyrs är intresserad av 
att fördjupa sig i den stora bakterielögnen”.594 Varken på Ud eller försvarsstaben 
verkar intresset för denna del av bakteriekampanjen ha varit särskilt stort. De 
utförliga beskrivningar och försök till analyser som var så rikliga när bakterie-
kampanjen igångsattes under våren förekom nästan inte alls under hösten.

I pressen däremot var intresset för iVk ganska stort och detta kanske främst 
på grund av Andrea Andreens medverkan. Den presskonferens som hon höll ef-
ter sin återkomst till Sverige blev flitigt kommenterad, ofta i ironiska, ibland di-
rekt hånfulla ordalag. I presskommentarerna betonades att iVk helt förlitade sig 
på andrahandsuppgifter och knappast kunde ha hunnit ta särskilt stor del i för-
fattandet av den 600-sidiga rapporten. Men detta var inte huvudskälet till att 
pressen — kommunisttidningarna naturligtvis undantagna — ansåg iVk:s re-
sultat helt sakna värde. Det var istället ledamöternas politiska tillhörighet i det 
kommunistiska lägret. Visserligen hade den kanske mest prominente ledamo-
ten, den brittiske biokemisten och sinologen Joseph Needham, vid en presskon-
ferens efter hemkomsten från Fjärran Östern sagt sig vara medlem av Labour-
partiet och hävdat att det bland övriga ledamöter endast var den sovjetiske som 
var kommunist. Men detta uttalande ansågs vara sant bara i högst formell me-

593 Morgon-Tidningen 18/9 1952. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 20/9 1952. Expres-
sen 21/9 1952. 

594 Hbr Béve till Anger, 20/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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ning. Andrea Andreens koppling till Världsfredsrådet och andra kommunis-
tiska frontorganisationer var välkänd och man visste att även övriga ledamöter 
hade förekommit i sådana sammanhang. Detta ansågs bevisa bortom rimligt 
tvivel var de hade sina sympatier och lojaliteter och göra frågan huruvida de 
hade kommunistpartimedlemskap eller inte tämligen irrelevant.595 

USA försöker ta hjälp av Fn  
i stilleståndsförhandlingarna

Från besök i State Department under augusti och september 1952 kunde Bag-
ge rapportera bland annat följande. Om dödläget i stillståndsförhandlingar-
na skulle bestå tänkte UsA föra upp Koreafrågan på dagordningen under det 
kommande generalförsamlingsmötet (som skulle inledas den 14 oktober). 
Tanken var att låta generalförsamlingen anta en resolution som understödde 
Fn-sidans ståndpunkt i krigsfångefrågan. Den amerikanska regeringen hade 
för avsikt att samråda med bland annat de skandinaviska regeringarna angå-
ende hur en sådan resolution skulle vara utformad. Detta samråd skulle ske 
via delegationerna i Fn-högkvarteret. Om resolutionen inte fick avsedd effekt 
(det vill säga inte förmådde påverka kommunistsidan att uppge sitt motstånd 
mot principen om frivillig repatriering) tänkte sig den amerikanska regering-
en att generalförsamlingen som ytterligare åtgärd skulle kunna rekommende-
ra någon form av sanktioner mot Kina. Det skulle dock inte, hade Bagge bli-
vit försäkrad, bli tal om att utsträcka de militära operationerna till kinesiskt 
territorium. De sanktioner som kunde komma på fråga skulle gälla områden 
som handel och sjöfart, kanske också de diplomatiska förbindelserna, även om 
man fick ta hänsyn till att ett antal Fn-medlemmar redan hade etablerat dip-
lomatiska förbindelser med Pekingregeringen.596

595 För presskommentarerna kring iVk och Andrea Andreen se: Almqvist 2003, s 25ff. Se även: 
Björn Kumm, Kalla kriget, Lund 2006, s 149. Ingrid Segerstedt-Wiberg, Utkastad och fri. 
Minnen 1945–55, Stockholm 1983, s 208. 

596 Hbr Bagge till Dahlman, 13/8 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till 
Dahlman, 18/9 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till Dahlman, 26/9 
1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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Den första september avreste envoyén Sven Grafström från New York till 
Mexiko City där han skulle tillträda posten som Sveriges minister i Mexiko 
med flera mellanamerikanska stater. Grafström, som varit Sveriges ständiga 
ombud hos Fn sedan september 1948, hade i april 1952 fått veta att han skulle 
förflyttas till Mexiko.597 Skälet för förflyttningen var att Undén och Erlander 
— vilket deras dagböcker bär vittnesbörd om598 — hade kommit att betrak-
ta Grafström som illojal och ville ha en mot regeringen mer följsam person på 
den viktiga posten som Sveriges ständiga representant i Fn-högkvarteret. Graf-
ström, som 1945–1948 innehaft den centrala posten som chef för Ud:s politis-
ka avdelning och därmed varit en av Undéns allra närmaste medarbetare, var 
kritisk mot regeringens neutralitetslinje och önskade en mer västorienterad 
svensk utrikespolitik.599 Detta hade efter hand gått upp för regeringen, inte 
minst genom Grafströms ovan beskrivna motstånd mot beslutet att låta Sveri-
ge lägga ned rösten när Kina stämplades som angripare.600 

Grafström själv svävade inte i tvivelsmål om varför han, som han uttryck-
te det i sin dagbok, hade fått det ”mexikanska silkessnöret”. På direkt fråga från 
Grafström i december 1951 huruvida regeringen var missnöjd med hans ageran-
de hade Undén dock svarat nekande, men tillstått att regeringen, enligt Undén 
framför allt Erlander, allvarligt övervägde att ha en partivän på posten som Fn-
sändebud. Grafströms fråga hade föranletts av pressuppgifter i oktober samma 
år av innebörden att regeringen stod i begrepp att låta honom ersättas av för-
svarsminister Allan Vougt.601 Pressuppgifterna var korrekta, men Grafströms er-
sättare blev när allt kom omkring varken Vougt (som tackade nej och istället fick 

597 Grafström 1989, s 890, 1025, 1034 (dagboksanteckningar 14/9 1948, 28/4 och 1/9 1952). 
598 Erlander 2001, s 200f, 216, 224, 318, 378f (dagboksanteckningar 1/1, 3/1, 26/1, 4/2, 24/7 och 

17/10 1951). Idem 2002, s 82 (dagboksanteckning 5/5 1952). Undén 2002, s 377 (dagboksan-
teckning 6/9 1951). 

599 Om Grafströms kritiska hållning till den undénska utrikespolitiken: Molin 1991, s 30ff. 
Kent Zetterberg, ”Sven Grafström”, i Gunnar Arteus & Leif Leifland (red), Svenska diplo-
matprofiler under 1900-talet, Stockholm 2001, s 339ff. 

600 Av Erlanders och Undéns dagböcker att döma verkar uppgifter från Tryggve Lie sommaren 
1951 ha fungerat som en ”ögonöppnare” vad gäller Grafströms kritiska hållning mot regering-
ens utrikespolitik. Den norske Fn-generalsekreteraren skall då till Erlander ha sagt att Graf-
ström i Fn var illojal mot sin uppdragsgivare genom att till olika kollegor ständigt framhålla 
att han ogillade inriktningen på den svenska utrikespolitiken: Erlander 2001, s 318 (dagboks-
anteckning 24/7 1951). Undén 2002, s 377 (dagboksanteckning 6/9 1951).

601 Grafström 1989, s 1008, 1014, 1089 (dagboksanteckningar 18/10 och 12/11 1951, 6/6 1952). 



Sverige	och	Koreakriget

252

bli landshövding i Malmöhus län) eller en annan person som också hade tillfrå-
gats, nämligen Moskvaambassadören Sohlman602, inom Ud allmänt betraktad 
som Undéns förtrogne.603 Det blev istället Dublinsändebudet Oscar Thorsing.

Oscar Thorsing var en från lojalitetssynpunkt lämplig person för regering-
en att byta ut Grafström mot. Han var känd som socialdemokrat (han hade 
en bakgrund bland annat som utrikesredaktör för Social-Demokraten604) och 
hade när han i maj 1952 tackade Undén för erbjudandet om sändebudsposten 
i Fn-högkvarteret försäkrat att han helt anslöt sig till Sveriges alliansfria utri-
kespolitiska huvudlinje.605 

En av de första frågor som Thorsing kom i beröring med som Fn-sände-
bud var UsA:s ovan beskrivna planer på att samråda med bland annat den 
svenska regeringen angående utformningen av en ny Fn-resolution i Korea-
frågan. Som Bagge hade förutskickat blev Thorsing kontaktad av den ame-
rikanske Fn-ambassadören Ernest Gross, vilken dels bekräftade att UsA hade 
för avsikt att lägga fram ett resolutionsförslag syftande till att stärka Fn-sidans 
position i stilleståndsförhandlingarna, dels förklarade att amerikanska reger-
ingen vore tacksam för eventuella synpunkter från svenska regeringens sida. 
Samtalet mellan Thorsing och Gross ägde rum den 1 oktober. Thorsing in-
rapporterade genast vad Gross hade sagt, gjorde kommentaren att det verka-
de finnas möjligheter att kunna påverka resolutionsförslagets utformning och 
bad att få veta vilka synpunkter han skulle framföra.606

Svaret från Undén blev: ”Vi sakna tillräcklig kännedom om fakta i saken och 
kunna icke uttala någon förhandsmening.”607 Thorsing lät sig emellertid inte 
nöja med detta. I en skrivelse till Undén daterad den 3 oktober återkom han till 

602 Om Vougt och Sohlman som kandidater till posten som Sveriges ständiga ombud hos Fn: 
Ibid, s 1020 (dagboksanteckning 10/1 1952). Erlander 2001, s 356f, 378f, 384f, 414, 427 (dag-
boksanteckningar 18/9, 17/10, 25/10, 5/12 och 24/12 1951). Undén 2002, s 377, 381 (dagboks-
anteckningar 6/9 och 26/9 1951).

603 Om det nära förhållandet mellan Sohlman och Undén: Mats Karlsson, Vår man i Moskva. 
En studie över den svenske ambassadören Rolf Sohlmans syn på Sovjetunionen och dess utrikes-
politiska intentioner 1947–1950, Kungälv 1999, s 20ff. Olof Kronvall, ”Rolf Sohlman”, i Gun-
nar Arteus & Leif Leifland (red), Svenska diplomatprofiler under 1900-talet, Stockholm 2001, 
s 274ff. Molin 1991, s 32f. 

604 Vecko-Journalen 1952:33. 
605 Brev från Thorsing till Undén, 19/5 1952, Östen Undéns samling, kb. 
606 Tel Thorsing till Ud, 1/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
607 Tel Ud till Thorsing, 2/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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frågan. En artikel i New York Times den 1 oktober hade innehållit information 
om det planerade amerikanska resolutionsförslaget. Enligt artikeln tänkte UsA 
begära att generalförsamlingen skulle dels ge sitt godkännande av Koreakom-
mandots sätt att leda stilleståndsförhandlingarna, dels uppmana nordkoreaner-
na och kineserna att acceptera principen om frivillig repatriering. Om nord-
koreanerna och kineserna trotsade en sådan uppmaning skulle UsA, meddelade 
artikeln vidare, begära skärpta sanktioner mot Kina. Beträffande det sistnämn-
da hade UsA dock, hade Gross betonat för Thorsing, ingalunda tagit slutgiltig 
ställning. I skrivelsen till Undén återberättade Thorsing vad Gross hade sagt 
och sade sig ha fått intrycket att den amerikanska regeringen skulle vara obenä-
gen att skärpa sanktionerna mot Kina, även om kineserna och nordkoreanerna 
trotsade en uppmaning från generalförsamlingens sida. Dessutom upprepade 
han att det verkade finnas möjligheter att kunna påverka utformningen av re-
solutionstexten och bad Undén att ompröva sitt tidigare besked.608

Thorsings depesch föranledde Undén att författa ett handbrev där han ut-
vecklade skälen till varför han inte ville låta honom delta i några förhandsdis-
kussioner. Detta handbrev är ett av de få dokument där Undén ger sin syn på 
olika frågor som var aktuella under stilleståndsförhandlingarna. De centrala 
tankegångarna kan därför vara värda att citera i sin helhet:

Vad Koreafrågan angår är det självfallet att vi på svensk sida önska biträ-
da en opinionsyttring från församlingens sida till förmån för ett stillestånd. 
De frågetecken, som jag ställer, angå vissa åtgärder i det förflutna. Det vore 
säkerligen oklokt om amerikanska regeringen sökte få ett generellt god-
kännande av allt som skett i Koreakriget under dessa år. Jag erinrar om 
debatten i det engelska underhuset rörande bombningen av företag intill 
mandschuriska gränsen. Utan att för egen del kunna bilda mig någon me-
ning om det berättigade i kritiken, anser jag det knappast rimligt om med-
lemsstaterna skulle anmodas att i efterhand sanktionera denna bombning. 
Detsamma kan sägas om den i pressen omtalade — men kanske icke ut-
förda? — planen att eliminera från jordytan ett stort antal nordkoreanska 
städer. Vad krigsfångefrågan beträffar, förstår jag att amerikanarna inte vilja 

608 Skr Thorsing till Undén, 3/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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utlämna fångar, som av politiska skäl skulle bli utsatta för grymma repressa-
lier i Kina eller Nordkorea. Men vad som är svårare att förstå är, hur denna 
situation uppkommit. Om det tillgått så att krigsfångarna helt enkelt till-
frågats, huruvida de önska återvända till sitt hemland eller stanna i Sydko-
rea, har helt naturligt ett stort antal föredragit den högre standarden under 
amerikansk regim. Jag har sett en del kritik, även i amerikansk press, mot 
tillvägagångssättet vid gallringen av ’politiska’ fångar och andra. Det vore av 
värde att få en autentisk redogörelse för hela krigsfångeproblemet.609

I New York Times hade alltså stått att läsa att UsA tänkte begära ett generellt 
godkännande av Koreakommandots agerande under stilleståndsförhandling-
arna. Som framgår av ovanstående citat var Undén motståndare till ett sådant 
förfarande som enligt honom skulle innebära att generalförsamlingen ställdes 
inför kravet att i efterhand sanktionera även de mer diskutabla sidorna av Fn-
alliansens krigföring. De exempel som Undén nämnde på sådant som det en-
ligt honom var orimligt att generalförsamlingen skulle sanktionera gällde vissa 
sidor av luftkrigföringen, närmare bestämt de ovan beskrivna Yalubombning-
arna (”bombningen av företag intill mandschuriska gränsen”) och Operation 
Strike (”den i pressen omtalade — men kanske icke utförda? — planen att eli-
minera från jordytan ett stort antal nordkoreanska städer”).

Även Undéns kommentarer i krigsfångefrågan innehöll kritik mot det sätt 
på vilket Fn-kommandot hade agerat. Han ifrågasatte de repatrieringsovilli-
ga krigsfångarnas asylskäl och antydde att många var vad som i dagens debatt 
brukar kallas ”ekonomiska flyktingar”. Om detta innebar att han ansåg att de 
rätteligen borde repatrieras framgår inte. En möjlig tolkning av hans yttrande 
är att han ansåg att många av krigsfångarna ursprungligen inte hade haft någ-
ra giltiga asylskäl, men att de nu hade kommit att framstå som illojala i de ki-
nesiska och nordkoreanska myndigheternas ögon och därför inte längre kun-
de skickas hem. En kanske mer berättigad invändning mot det sätt på vilket 
krigsfångeproblemet hade uppstått — frågan huruvida de repatrieringsovilliga 
krigsfångarna hade varit utsatta för otillbörliga påtryckningar — tog Undén 
däremot inte upp i handbrevet till Thorsing. Möjligen ansåg han denna fråga 

609 Hbr Undén till Thorsing, 8/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA.
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vara överspelad sedan Fn-kommandot hade erbjudit sina nordkoreanska och 
kinesiska motparter förnyade utfrågningar av krigsfångarna under gemensam 
och neutral makts kontroll.

Efter att sålunda ha kritiserat den amerikanska Koreapolitiken tog Undén 
upp Thorsings förmodan att den amerikanska regeringen inte skulle kräva 
skärpta sanktioner, även om nordkoreanerna och kineserna trotsade en upp-
maning från generalförsamlingen. Undén gjorde följande kommentar: ”Jag 
har läst reportaget i New York Times. Spekulationerna om framtida skärpta 
åtgärder mot Kina äro nog inte helt gripna ur luften. För min del tror jag inte 
att [ett] dylikt hot skulle främja stilleståndsförhandlingarna.”610

Som avslutning på handbrevet förklarade Undén att han stod fast vid att 
Sverige inte skulle delta i några förhandsdiskussioner, men tillfogade samtidigt: 
”Det hindrar inte att du kan framhålla för amerikanska vederbörande här an-
tydda synpunkter. Alltså: a) att en resolution inte bör kräva ett sanktionerande 
av alla sidor av krigföringen i det förflutna; b) att den överhuvud inte bör gå för 
mycket i detalj, eftersom församlingen knappast kan ta ställning till detaljfrå-
gor; c) att en ’historisk’ rapport i krigsfångefrågan skulle vara tacknämlig.”611

Huruvida Thorsing framförde dessa synpunkter till Gross eller någon an-
nan medlem av den amerikanska Fn-delegationen är inte känt. En rapport som 
bland annat innehöll en redogörelse för krigsfångefrågans uppkomst och ut-
veckling insändes i alla fall till generalförsamlingen från Fn:s Koreakomman-
do. En sådan redogörelse ingick även i det anförande som Acheson höll inför 
generalförsamlingens politiska utskott den 24 oktober. Vid samma tillfälle pre-
senterades ett resolutionsförslag, det så kallade ”21-maktsförslaget”, framlagt 
gemensamt av UsA och tjugo andra väststater (däribland Danmark och Norge). 
Enligt detta skulle generalförsamlingen uttrycka sitt gillande av de preliminära 
överenskommelser som uppnåtts inom ramen för stilleståndsförhandlingarna, 
konstatera att krigsfångeutväxlingen var den enda kvarvarande tvistefrågan, 
förklara att tvång inte fick användas vid repatriering av krigsfångar samt upp-
mana kineserna och nordkoreanerna att ge med sig på denna punkt.612

610 Ibid.
611 Ibid. 
612 Skr von Otter till Undén, 24/11 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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Undéns önskemål om en ”historisk” rapport i krigsfångefrågan och ett re-
solutionsförslag som inte begärde godkännande av allt som Fn-kommandot 
hade företagit sig kan alltså sägas ha blivit tillgodosedda. När Undén den 28 
oktober sammanträffade med Acheson på Waldorf Astoria yttrade han ock-
så att det resolutionsförslag som Acheson hade presenterat, det vill säga 21-
maktsförslaget, föreföll måttfullt och inte mötte några invändningar från 
svensk sida.613 Undén var i New York för att delta i generalförsamlingsmötet 
och hade fått motta en avskrift av 21-maktsförslaget den 23 oktober, alltså da-
gen innan Achesons anförande. Den medlem av den amerikanska Fn-delega-
tionen som överlämnade avskriften hade yttrat att man med hänsyn till Sveri-
ges uppdrag i den neutrala övervakningskommissionen inte räknade med att 
Sverige skulle vilja ingå bland de stater som stod som undertecknare av reso-
lutionsförslaget. Undén hade bekräftat att så var fallet.614

Achesons anförande hade inlett utskottsdebatten kring Koreafrågan. Den 1 
november gjorde Sandler ett inlägg å Sveriges vägnar. Inledningsvis kommen-
terade han, som redan beskrivits, den rapport som hade inkommit till gene-
ralförsamlingen från Fn:s kommission för Koreas enande och återuppbyggnad 
och instämde därvid i rapportens kritik mot det inkonstitutionella sätt på vil-
ket Syngman Rhee hade återvalts några månader tidigare. Därefter övergick 
han till att kommentera det egentliga ämnet för debatten, nämligen den kor-
eanska stilleståndsfrågan och gjorde i det sammanhanget ett antal uttalanden. 
För det första att den amerikanske utrikesministerns anförande och rappor-
ten från Fn-kommandot hade klarlagt läget i krigsfångefrågan. För det andra 
att detta hade medfört att den svenska Fn-delegationen inte längre hade någ-
ra svårigheter att ta ställning till det av UsA med flera stater framlagda resolu-
tionsförslaget. För det tredje att osäkerheten om vad krigsfångarna verkligen 
tyckte i repatrieringsfrågan visserligen kvarstod, men att det förslag till lösning 
som hade framförts av Fn-kommandot — det vill säga förnyade utfrågningar 
under gemensam och neutral makts kontroll — var fullt godtagbart enligt den 
svenska Fn-delegationens uppfattning. För det fjärde att kommunistblockets 
ifrågasättande av Röda Korsets opartiskhet var orimligt (Sandler använde här 

613 PM Undén, 28/10 1952, bilaga till hbr von Otter till Carbonnier, 30/10 1952, volym 636, 
HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. 

614 Tel Thorsing till Ud, 24/10 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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samma typ argumentering som Undén hade gjort i den ovan beskrivna in-
terpellationsdebatten med Hilding Hagberg). För det femte och slutligen att 
svenska Fn-delegationen var ”beredd att utan dröjsmål rösta för det av 21 sta-
ter framlagda resolutionsförslaget”.615

Genom Sandlers inlägg i utskottsdebatten kan Sverige sägas ha tagit klart 
ställning för den västliga ståndpunkten i krigsfångefrågan. Vad Fn-majoriteten 
inklusive Sverige till slut ställde sig bakom blev dock inte det av UsA med flera 
stater framlagda 21-maktsförslaget utan ett indiskt resolutionsförslag. Detta, 
som framlades den 17 november, var till stora delar identiskt med 21-maktsför-
slaget, men innehöll också ett konkret förslag angående hur man skulle förfa-
ra med krigsfångarna efter ett vapenstillestånd, ett förslag vars huvuddrag kan 
sammanfattas på följande vis. 

Efter ett vapenstillestånd skulle krigsfångarna dels ”informeras” av repre-
sentanter för sina hemländer (som därigenom skulle få möjlighet att påver-
ka krigsfångarna att acceptera repatriering), dels intervjuas av en ”repatrie-
ringskommission” bestående av representanter för Polen, Schweiz, Sverige och 
Tjeckoslovakien, alltså de länder som utsetts till medlemmar av den neutra-
la övervakningskommissionen. De krigsfångar som av repatrieringskommis-
sionen (som skulle utse en permanent skiljedomare och besluta med enkel 
majoritet) klassificerades som repatrieringsovilliga skulle 90 dagar efter vapen-
stilleståndsavtalets undertecknande överlämnas till den planerade politiska 
konferensen (som redan nämnts hade man kommit överens om att vapenstille-
ståndsavtalet skulle innehålla en rekommendation till regeringarna i de berör-
da staterna att inom tre månader efter ett vapenstillestånd sammankalla en po-
litisk konferens som genom förhandlingar skulle försöka dels reglera frågan om 
bortdragande av utländska trupper från Korea, dels åstadkomma en fredlig lös-
ning av Koreafrågan). Efter ytterligare 30 dagar skulle eventuella kvarvarande 
krigsfångar (det vill säga sådana som den politiska konferensen inte hade kun-
nat besluta sig för att repatriera) få sitt öde avgjort av generalförsamlingen.616

Det indiska resolutionsförslaget kom alltså att ersätta 21-maktsförslaget 
som Fn-majoritetens förslag. Detta torde i själva verket ha passat den ameri-

615 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 
1952”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1953, s 50ff. 

616 Skr von Otter till Undén, 17/12 1952, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
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kanska regeringen utmärkt. En resolution som hade det alliansfria, i sin reto-
rik ofta antivästliga och mot det nya Kina relativt välvilliga Indien som upp-
hov var svårare för östblocket att avfärda (och mer aptitligt för neutralistiskt 
sinnade stater att stödja) än en resolution introducerad av UsA eller något 
annat västland. 21-maktsförslaget och det indiska resolutionsförslaget var ju 
ändå samstämmiga på den avgörande punkten: de tog båda ställning för prin-
cipen om frivillig repatriering. Det indiska resolutionsförslagets innebörd var 
att de repatrieringsovilliga krigsfångarna 120 dagar efter ett vapenstillestånd 
skulle överlämnas till generalförsamlingen och därmed — eftersom UsA kun-
de mobilisera erforderlig 2/3 majoritet — kunna frisläppas och tillåtas stanna 
i Sydkorea eller avresa till Taiwan.

Förslaget om svenskt deltagande i  
en eventuell repatrieringskommission

Det indiska resolutionsförslaget antogs av generalförsamlingen den 3 decem-
ber 1952 med 54 röster mot fem (östblocket) och en nedlagd (Kina). Sverige 
tillhörde den stora majoritet som röstade för.617 Det fanns dock en del av det 
indiska resolutionsförslaget som inte hade väckt någon entusiasm hos Un-
dén, nämligen att repatrieringskommissionens medlemmar skulle vara de sta-
ter som utsetts att ingå i den neutrala övervakningskommissionen. Undén be-
farade att en eventuell repatrieringskommissions arbete skulle bli besvärligt 
och resurskrävande för dess medlemmar, tyckte att Sverige hade nog med en-
gagemanget i den neutrala övervakningskommissionen och hade via kontak-
ter med den indiska Fn-delegationen förgäves försökt förmå Indien att ändra 
sitt förslag på denna punkt. Om det sistnämnda berättade Undén när han den 
4 december, nyss hemkommen från New York, informerade utrikesnämnden 
om vad som förevarit under generalförsamlingsmötet. 

617 ”Förenta Nationernas generalförsamlings sjunde ordinarie möte New York 1952–1953”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1953, s 18. 
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Beträffande Indiens förslag att Sverige skulle ingå i en specialkommissi-
on för krigsfångarnas repatriering, gav jag tillkänna i samtal med vederbö-
rande indiske delegat, att svenska regeringen sannolikt ej kunde åtaga sig 
uppdraget, då vi ju redan utfäst oss deltaga i den egentliga kommissionen 
för stilleståndets genomförande och övervakning. Detta sistnämnda upp-
drag bli nämligen både omfattande och personalkrävande. Jag underströk 
emellertid att om man blott avsåge en, eller ett par, enskilda svenskar i re-
patrieringskommissionen kunde detta övervägas. Gjorde också klart, att 
ovan angivna svenska negativa hållning gentemot ytterligare engagemang 
i en uppgörelse i Korea ej finge anses ligga så fast, att en kompromiss till 
äventyrs skulle kunna stupa på Sveriges vägran eller att denna vägran av 
exempelvis Sovjet skulle kunna tas till förevändning för avslag. Vi vore all-
tid beredda att överväga omprövning i ljuset av lägets krav.618

Undén hade alltså klargjort för den indiska Fn-delegationen att han inte var 
trakterad av tanken på svenskt medlemskap i en eventuell repatrieringskom-
mission, men samtidigt indikerat att Sverige, om saken ställdes på sin spets, 
knappast skulle vägra att acceptera ett sådant uppdrag. Mot den bakgrunden 
var det kanske inte förvånande att indierna inte brydde sig om att göra några 
ändringar i sitt förslag.

Bland utrikesnämndens ledamöter var det endast folkpartiledaren Bertil 
Ohlin som kommenterade Undéns redogörelse för samtalet med den indiske 
Fn-delegaten. Ohlin ansåg att Sverige i denna fråga ”borde visa sig mera positivt 
och villigt [att] stödja varje försök till lösning”. Undén svarade genom att fram-
hålla de resursmässiga svårigheter som det skulle kunna innebära för Sverige att 
vara medlem i både den neutrala övervakningskommissionen och en eventuell 
repatrieringskommission.619

618 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 4/12 1952, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
619 Ibid. 
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Svenska bedömningar av  
stilleståndsförhandlingarna och risken  
för en utvidgning av Koreakonflikten under den  
tid då krigsfångefrågan var den stora stötestenen

Ovan har beskrivits hur det efter den i slutet av oktober 1951 ingångna över-
enskommelsen om stilleståndslinjens sträckning — en överenskommelse som 
när den ingicks betraktades som en stor framgång och födde förhoppningar 
om ett snart slut på striderna — snabbt uppstod oenighet kring nya frågor, 
däribland främst frågan om utväxling av krigsfångar. Dödläget i stillestånds-
förhandlingarna till följd av oenigheten i krigsfångefrågan födde farhågor att 
Koreakriget skulle ta förnyad fart och kanske utsträckas till kinesiskt territori-
um med potentiellt ödesdigra följder. Ett sätt på vilket detta befarades kunna 
ske var genom en ny storoffensiv från norr. Medlemmar av den svenska Wash-
ingtonbeskickningen och Tokyosändebudet Lagerfelt fick vid samtal med re-
presentanter för dels State Department, dels Pentagon och dels Fn:s Korea-
kommando under våren, sommaren och hösten 1952 höra följande. Kineserna 
och nordkoreanerna hade fortsatt att bygga upp sin styrka och var starkare än 
någonsin, men inte starka nog för att kunna åstadkomma ett verkligt genom-
brott. Endast om en ny storoffensiv från norr hade ordentligt flygunderstöd 
kunde Fn-styrkorna tänkas få allvarliga problem, men då skulle kriget ofrån-
komligen utvidgas till kinesiskt territorium.620

Hur bedömdes detta på svensk sida? Försvarsstaben delade uppfattning-
en att en eventuell ny storoffensiv från norr skulle vara dömd att misslyck-
as utan ordentligt flygunderstöd.621 På frågan om en eventuell ny storoffensiv 

620 Veckomedd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 14/3 1952, volym 735, 
HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. PM Bagge, 5/5 1952, bilaga till hbr Boheman till Dahlman, 9/5 1952, 
volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. PM Bagge, 19/5 och 29/5 1952, bilaga till hbr Boheman 
till Dahlman, 29/5 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Lagerfelt till Dahlman, 
30/5 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till Undén, 6/6 1952, volym 
693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Veckomedd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesav-
delning, 6/6 1952, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Veckomedd Möller till chefen för för-
svarsstabens utrikesavdelning, 13/6 1952, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Hbr Lagerfelt 
till Dahlman, 17/6 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Veckomedd Möller till chefen 
för försvarsstabens utrikesavdelning, 14/11 1952, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. 

621 Speco nr 12, 3/12 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 
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från norr verkligen kunde tänkas få det såsom avgörande betraktade ordentli-
ga flygunderstödet hade ju Juhlin-Dannfelt under det första dödläget i stille-
ståndsförhandlingarna, det vill säga under sommaren och hösten 1951 gjort be-
dömningen att Sovjetunionen inte ville ha en utvidgning av Koreakonflikten 
till kinesiskt territorium med ty åtföljande risk för ett allmänt krig och därför 
skulle tillse att restriktionerna för kommunistsidans flygkrigföring kvarstod. 
Under 1952 förde Juhlin-Dannfelt inte lika explicita resonemang i dessa frågor, 
men upprepade sin förmodan att Sovjetunionen inte ville ha ett allmänt krig 
och därför skulle försöka undvika en utvidgning av Koreakonflikten.622 Att 
Sovjetunionen skulle fortsätta att hålla sig utanför kriget och dessutom hålla 
fast vid restriktionerna för kommunistsidans luftkrigföring måste han därmed 
ha varit fortsatt benägen att tro. 

Hur väl företrädd denna uppfattning var på Ud och försvarsstaben är lik-
som tidigare svårt att uttala sig om. Boheman gav emellertid i sin rapportering 
bestämt uttryck för uppfattningen att Sovjetunionen på grund av västblock-
ets försprång på kärnvapenområdet och större produktionsförmåga måste vil-
ja undvika ett tredje världskrig.623 Rimligtvis måste han därmed ha delat Juh-
lin-Dannfelts uppfattning att Sovjetunionen ville undvika en utvidgning av 
Koreakonflikten. Bedömningen att Sovjetunionen inte ville ha ett nytt världs-
krig — av vilken ju logiskt följer uppfattningen att Sovjetunionen inte vill fö-
reta sig något som kan leda till en utvidgning av Koreakonflikten — var något 
som även av många andra svenska bedömare framförde vid denna tid.624

622 Föredrag av Juhlin-Dannfelt på militärattachémötet i januari 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s ar-
kiv, KrA. Rapport Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 3/6 1952, volym 15, EI:15, Utr, Fst:s 
arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 9/6 1952, 
volym 15, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens ut-
rikesavdelning, 6/7 1952, volym 15, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Medd Juhlin-Dannfelt till che-
fen för försvarsstabens utrikesavdelning, 26/9 1952, volym 15, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.

623 Skr Boheman till Undén, 1/11 1951, volym 634, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Hbr Boheman till 
Lundberg, 18/12 1951, volym 540, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Hbr Boheman till Lundberg, 16/5 
1952, volym 541, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. 

624 Denna bedömning framfördes vid 1952 och 1953 års militärattachémöten, i försvarsstabens ut-
rikesavdelnings orienteringar från 1952 och var något som man kunde enas om vid det sände-
budsmötet som ägde rum i Stockholm i början av 1952. Närvarande vid sändebudsmötet var 
bland annat statsrådet Hammarskjöld, kabinettssekreterare Arne Lundberg, polchefen Dahl-
man, Moskvaambassadören Sohlman och diverse andra beskickningschefer: ”Anteckning-
ar från sammankomst i Stockholm den 3–4 januari 1952”, volym 542, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. 
”Militärattachémötet”, januari 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Speco nr 6, 24/3 1952, 
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Påpekas bör dock att Sovjetunionens ovilja att ta en krigisk uppgörelse 
med västmakterna var en sak som ingalunda togs för given. Vad som under 
den tid då stilleståndsförhandlingarna pågick mer än något annat föranledde 
UD och försvarsstaben att diskutera Sovjetunionens inställning till frågan om 
krig eller fred var de steg som hade börjat tas på vägen mot att låta Västtysk-
land återupprusta och bli NATO-medlem. Risken att Sovjetunionen skulle be-
trakta ett definitivt beslut om västtysk återupprustning såsom krigsorsak var 
något som de svenska bedömarna diskuterade på fullt allvar även om de kan-
ske inte ville tro att det verkligen skulle gå så illa.625 Till krigsrädslan bidrog 
även den under våren 1952 våldsamma stegringen av intensiteten i den sov-
jetiska antiamerikanska propagandan med grymhet mot krigsfångar, terror-
bombning och bakteriologisk krigföring som centrala teman.626

Att även Undén och Erlander var allvarligt oroade för hur Sovjetunionen 
skulle reagera på ett definitivt beslut om västtysk återupprustning finns det 
klara belägg för. 627 Hos åtminstone Erlander verkar även Stalins sista utrens-
ningskampanj, den antisemitiskt färgade så kallade ”läkarkomplotten” eller 
”läkarsammansvärjningen”, ha bidragit till krigsrädslan. Den 13 januari 1953 
tillkännagav Pravda att man hade avslöjat en komplott involverade 15 kända 
sovjetiska läkare (varav många var judar), västliga underrättelsetjänster och 
amerikanska judiska organisationer syftande till att undergräva Sovjetunio-
nen genom mord på höga sovjetiska befattningshavare. Detta blev startskottet 

volym 791, HP10Ab, UD:s arkiv, RA. “Bedömande av läget”, 7/6 1952, volym 5�1, HP1Er, UD:s 
arkiv, RA. Speco nr 8, 17/6 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. ”Militärattachémötet”, ja-
nuari 1953, volym 10, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

625 För detta se: ”Anteckningar från informell sammankomst i Wien mellan sändebuden i Bonn, 
Prag och Wien 17–19 november 1951”, bilaga till hbr Belfrage till Lundberg, 30/11 1951, volym 
5�0, HP1Er, UD:s arkiv, RA. ”Anteckningar från sammankomst i Stockholm den 3–� januari 
1952”, volym 5�2, HP1Er, UD:s arkiv, RA. Skr Kumlin till Undén, 22/3 1952, volym 3�7, HP-
1Ct, UD:s arkiv, RA. Skr Kumlin till Undén, 18/� 1952, volym 3�7, HP1Ct, UD:s arkiv, RA. Rap-
port Juhlin-Dannfelt till försvarsministern, 30/� 1952, volym 1�, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. 

626 Tel Sohlman till UD, 30/5 1952, volym 693, HP1Xko, UD:s arkiv, RA. Medd Juhlin-Dannfelt till 
chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 9/6 1952, volym 15, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Tel 
Sohlman till UD, 1�/6 1952, volym 5�1, HP1Er, UD:s arkiv, RA. Medd Juhlin-Dannfelt till che-
fen för försvarsstabens utrikesavdelning, 17/6 1952, volym 15, EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.

627 Nils Swedlunds anteckningar, PM 15/12 1950, volym 1, Nils Swedlunds arkiv, KrA. Nils 
Swedlunds anteckningar, PM 3/1 1952, volym 2, Nils Swedlunds arkiv, KrA. Tage Erlander, 
Dagböcker 1952, Utgivna genom Sven Erlander, Hedemora 2002, s 95 (dagboksanteckning 
28/5 1952). 
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för en våldsam propagandakampanj i bland annat den sovjetiska pressen med 
krav på hårda straff för de ”skyldiga” och ökad vaksamhet.628 I dagboken den 
15 januari skrev Erlander: 

… i Ryssland pågår utrensningar och häxprocesser. Svaghetstecken? Sä-
kert inte. Man konsoliderar sej och gör sej beredd. På anfall eller försvar. 
På svaret beror världens fred.629

Dagen därpå återkom han till frågan:

Jag kan inte skaka av mej intrycket av judeförföljelserna i Ryssland. Är det 
förberedelser till kriget eller är det svaghetstecken? Tyvärr det första. Det 
behöver inte betyda, att ryssarna förbereder ett anfallskrig. De kan behöva 
piska fram en nationalistisk hysteri än mera om de väntar bli anfallna. Och 
värst av allt, de kan gå till anfall för att förekomma ett väntat anfall.630 

Stats- och utrikesministrarnas oro för den sovjetiska inställningen till frågan 
om krig eller fred blev inte mindre av den bild av de militära styrkeförhållan-
dena som de fick av militärledningen. I dagboken den 11 januari 1952 skrev 
Erlander:

En mycket dyster militärberedning i går. Med en sympatisk öppenhet 
klargjorde Åkerman vilket skitprat det är, när man talar om att västsidans 
upprustning skänkt oss jämvikt. Utan någon förberedelse kan ryssarna sät-
ta 22 divisioner i marsch, vilka på 9 dagar når Rhen. Tiden kan bli kortare 
med tur, men icke gärna längre.631

Som framgår av dagboksanteckningen hade försvarsstabschefen Rickard Åker-
man framfört till regeringen, att den efter Koreakrigets utbrott igångsatta väst-

628 Om läkarsammansvärjningen: Jonathan Brent & Vladimir Naumov, Stalins sista brott: 
Komplotten mot de judiska läkarna 1948–1953, Nora 2003.

629 Tage Erlander, Dagböcker 1953, Utgivna genom Sven Erlander, Hedemora 2003, s 13 (dag-
boksanteckning 15/1 1953).

630 Ibid, s 14 (dagboksanteckning 16/1 1953). 
631 Idem 2002, s 13 (dagboksanteckning 11/1 1952).
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liga upprustningen ännu inte hade skapat någon maktbalans på den europe-
iska kontinenten. Den västliga försvarsuppbyggnaden var i själva verket, hade 
Åkerman hävdat, så ofullgången att Sovjetunionen skulle kunna besätta Väst-
tyskland genom ett så kallat kuppanfall, det vill säga ett anfall som igångsat-
tes enbart med de i Östtyskland stående sovjetiska styrkorna, utan några mera 
omfattande och iakttagbara föreberedelser.632

Från och med sommaren 1952 ansåg militärledningen att den västliga för-
svarsuppbyggnaden hade nått sådana resultat att ett sovjetiskt kuppanfall inte 
längre kunde lyckas. Bedömningen att östsidan hade en väldig styrkeövervikt på 
den europeiska kontinenten och relativt snabbt skulle kunna nå fram till både 
Rhen och kanalkusten kvarstod dock och framfördes i olika sammanhang un-
der 1952 och 1953. Vad gäller västs övertag på kärnvapenområdet framfördes att 
detta naturligtvis hade en krigsavhållande verkan på Sovjetunionen, men varna-
des samtidigt för en övertro på möjligheterna att kunna hejda ett sovjetiskt stor-
anfall genom atombombning. Att utvecklandet av så kallade taktiska kärnvapen 
skulle kunna innebära en revolution på detta område uteslöts emellertid inte. 
Även en västtysk återupprustning framhölls som mycket betydelsefull för västs 
möjligheter att på allvar kunna utjämna den sovjetiska styrkeövervikten.633

Krigshotet uppfattades alltså som högst reellt även under denna åtminstone 
för Koreakrigets del mindre dramatiska period. En utvidgning av Koreakon-
flikten till kinesiskt territorium befarades kunna ske inte bara som ett resultat 
av en ny storoffensiv från norr, utan även helt på amerikanskt initiativ. Juhlin-
Dannfelt hade redan under det första dödläget i stilleståndsförhandlingarna 
fått höra av amerikanska kollegor att det kunde bli tal om blockad av den ki-
nesiska kusten och bombning av flygfält och krigsviktiga industrier i Manchu-
riet om nordkoreanerna och kineserna skulle vägra att acceptera den existeran-
de frontlinjen som stilleståndslinje.634 I början av 1952 tog också Boheman upp 

632 ”Förslag till redogörelse för rustningsläget”, 29/1 1952, volym 5, Rickard Åkermans arkiv, KrA. 
633 Stabso/speco nr 6, 24/3 1952, volym 791, HP10Ab, Ud:s arkiv, RA. Bedömande av läget, 7/6 

1952, volym 541, HP1Er, Ud:s arkiv, RA. Stabso/speco nr 8, 17/6 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:
s arkiv, KrA. Utrikesnämndens memorialprotokoll, 9/10 1952, volym 6, A2, Utrikesnämn-
dens arkiv, RA. Stabso/speco nr 12, 3/12 1952, volym 9, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Militärat-
tachémötet januari 1953, volym 10, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Stabso/speco nr 1, 24/2 1953, 
volym 10, BII, Utr, Fst:s arkiv, KrA. Militärpolitisk studie, 30/7 1953, volym 47a, FIV:m, 
Arméavdelningen, Fst:s arkiv, KrA. 

634 Medd Juhlin-Dannfelt till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 13/8 1951, volym 12, 
EI:15, Utr, Fst:s arkiv, KrA.
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vad UsA kunde tänkas göra om stilleståndsförhandlingarna skulle dra ut på ti-
den. Enligt hans uppfattning kunde bombanfall i Manchuriet och blockad av 
den kinesiska kusten komma på fråga, men knappast landsättningar av ameri-
kanska eller nationalistkinesiska marktrupper på kinesiskt territorium.635 

Fn-flygstyrkornas storbombningar sommaren 1952, särskilt angreppen på 
vattenkraftsanläggningarna i Jalufloden, födde farhågor att UsA tänkte överge 
de restriktioner som dittills åvilat Fn-alliansens luftkrigföring och börja bom-
ba i Manchuriet. Från amerikansk sida förnekades emellertid bestämt att så 
skulle ske.636

Även det ovan beskrivna beslutet att föra upp Koreafrågan på dagordning-
en för generalförsamlingsmötet hösten 1952 födde farhågor att UsA hade för 
avsikt att utsträcka striderna till kinesiskt territorium. Men som framgått ovan 
försäkrade den amerikanska regeringen via diplomatiska kanaler att den inte 
hade för avsikt att begära att generalförsamlingen skulle ge klartecken till nå-
got sådant. De sanktionsåtgärder som UsA hade i åtanke, för den händelse att 
kineserna och nordkoreanerna skulle vägra att efterkomma en uppmaning 
från generalförsamlingen att acceptera principen om frivillig repatriering, gäll-
de bara icke-militära medel, exempelvis inskränkningar av handeln, sjöfarten 
och de diplomatiska förbindelserna. 

Som framgått ovan var Undén helt emot en skärpning av sanktionerna mot 
Kina. Han välkomnade naturligtvis försäkringarna från amerikansk sida att 
man inte hade för avsikt att begära militära sanktioner mot Kina, men ställde 
sig kanske samtidigt frågan hur länge denna inställning skulle bestå. När han i 
november 1952 skrev hem till Erlander från New York förmodade han i alla fall 
att det knappast kunde bli tal om skärpta sanktioner under det pågående gene-
ralförsamlingsmötet. ”Den nuvarande regimen kan ju icke ha auktoritet för en 
skärpning av politiken.”637

Undén syftade naturligtvis på det faktum att Trumanadministrationen 
skulle avgå i januari 1953. Truman hade i början av 1952 tillkännagett att han 
inte tänkte ställa upp för omval. Demokraternas kandidat i presidentvalet den 
4 november blev i stället Illinoisguvenören Adlai Stevenson. Det amerikan-

635 Skr Boheman till Undén, 31/1 1952, volym 11, Nils Swedlunds arkiv, KrA. 
636 Hbr Boheman till Dahlman, 27/6 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bagge till 

Dahlman, 8/8 1952, volym 693, HP1Xko, Ud:s arkiv, RA. 
637 Brev från Undén till Erlander, 11/11 1952, volym 71, serie 4.2, Tage Erlanders arkiv, Arab. 
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ska folkets frustration över dödläget i Korea bidrog verksamt till att republika-
nerna kunde vinna presidentposten genom Eisenhower. Även det kongressval 
som ägde rum samtidigt som presidentvalet blev en stor framgång för republi-
kanerna, som fick majoritet i både senaten och representanthuset.638

Eisenhowers främste medtävlare om nomineringen som republikanernas 
presidentkandidat hade varit Ohiosenatorn Robert Taft. Taft var sedan gam-
malt känd för att i utrikespolitiken inta isolationistiska ståndpunkter. Han 
hade sålunda röstat emot lend-lease, amerikanskt Fn-medlemskap, Atlantpak-
ten, vapenhjälpen till utlandet och det efter Koreakrigets utbrott tagna beslu-
tet att sända ytterligare amerikanska trupper till Europa. Men samtidigt hade 
han också förordat starkt amerikanskt stöd till Chiang Kai-shek och uttalat 
att det bästa sättet att få slut på Koreakriget var att gå till attack mot Kina. Att 
på så vis kombinera isolationism i Europa med krigsaktivism i Asien var inget 
ovanligt bland de kongressmän som räknades till det republikanska partiets så 
kallade högerflygel, vars informelle ledare Taft var. Det finns emellertid anled-
ning att ifrågasätta om Taft och många av hans meningsfränder verkligen stod 
för dessa, i europeisk debatt såsom extrema betecknade, ståndpunkter. För re-
publikanerna gällde det framför allt att bryta det grepp om regeringsmakten 
som demokraterna hade innehaft sedan Roosevelts första valseger tjugo år ti-
digare. Sedan detta hade uppnåtts skulle Taft och många andra konservativa 
republikaner utan allt för stora protester acceptera att Eisenhower förde en ut-
rikespolitik som inte på något avgörande sätt skilde sig från utrikespolitiken 
under Trumans presidenttid.639

Bland UsA:s europeiska allierade väckte valutgången farhågor att UsA skulle 
bli mindre benäget att ge ekonomiskt och militärt bistånd till Europa och sam-
tidigt mer aggressivt i sin kamp mot kommunismen i Asien. Men dessa farhå-
gor skulle alltså inte infrias. Eisenhoweradministrationen skulle varken retire-
ra från UsA:s åtaganden för Europas försvar eller tillgripa åtgärder som riskerade 
att leda till en utvidgning av Koreakriget. De europeiska farhågorna för den nya 
amerikanska regimens intentioner på det utrikespolitiska området vilade på en 
överskattning av Taftfalangens inflytande (eventuellt också en missuppfattning 

638 Lowe 1997, s 244f. 
639 Skr Boheman till Undén, 12/1 1951, volym 631, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till Un-

dén, 26/1 1951, volym 631, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Chace 1998, s 327. Hogan 1998, s 366ff. 
Stueck 1995, s 318. 
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av vad Taft och hans meningsfränder egentligen stod för) och hade fått näring 
av vissa uttalanden som Eisenhower hade gjort dels under valkampanjen och 
dels under tiden just efter valet. Någon isolationism hade han visserligen aldrig 
gett uttryck för; under valkampanjen hade han tvärtom tagit klart avstånd från 
isolationisternas påstående att UsA:s säkerhet skulle öka om landet drog sig till-
baka från sina internationella åtaganden och satsade på ett hemisfäriskt försvar. 
Men han hade yttrat att hans högsta prioritet om han valdes till president skulle 
bli att göra slut på Koreakriget och anklagat demokraterna för att sakna en stra-
tegi för ”seger i Korea”. Vidare hade han förklarat att det var handling snarare 
än ord som krävdes för att få slut på Koreakriget. Därtill hade han under stor 
publicitet gått med på att sammanträffa med MacArthur för att ta del av den 
plan som denne sade sig ha för att få slut på Koreakriget. Till farhågorna för en 
mer äventyrlig amerikansk utrikespolitik under den nya regimen bidrog även 
utnämningen av John Foster Dulles till utrikesminister. Dulles var känd för sin 
starka antikommunism och hade i sin kritik av Trumanadministrationens utri-
kespolitik bland annat hävdat att uppdämningspolitiken var otillräcklig. Enligt 
Dulles borde UsA inte bara tillbakavisa kommunistiska framstötar, utan också 
aktivt verka för att befria de sovjetiska satellitstaterna.640

Att också den svenska regeringen kände oro inför vad Eisenhoweradmi-
nistrationen kunde tänkas göra för att uppfylla sitt löfte om att göra slut på 
Koreakriget finns det klara belägg för. Den dagboksanteckning som Erlander 

640 Skr Boheman till Undén, 27/6 1952, volym 635, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Stueck 1995, s 257, 
297, 305. 

Eisenhower i Vita huset. Han vann presidentvalet 1952 
bland annat genom att lova att göra slut på Koreakriget. 
Bildkälla: Wikimedia Commons.
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gjorde den 5 november, alltså dagen efter det amerikanska presidentvalet, ta-
lar för sig själv: 

Annars gick ju debatten [om regeringens ekonomiska politik] i lite molo-
ken stämning efter Eisenhowers seger… Vore man religiös ville man nog 
i dag falla ned på sina knän och bedja att högre makter måtte bevara värl-
dens fred. För nu är det ganska bekymmersamt.641

Några veckor senare nedtecknade Erlander i dagboken att han hade haft be-
sök av Undén som varit ”djupt bekymrad över Eisenhowers val, som om det 
vill sej illa kan aktualisera frågan om Koreakrigets utvidgning”.642

Eisenhower hade under valkampanjen ställt i utsikt att han efter en even-
tuell valseger skulle besöka Korea för att på plats bilda sig en uppfattning om 
läget. I början av december uppfyllde han sitt löfte, besökte Korea under tre 
dagar och fick då tillfälle att rådgöra med generalerna Mark Clark (Ridgways 
efterträdare som chef för Fn:s Koreakommando) och James Van Fleet (Rid-
gways efterträdare som chef för de amerikanska Koreastyrkorna). Efter hem-
komsten prisade han Fn-styrkornas och de sydkoreanska truppernas utrust-
ning och moral. Dessutom lovade han att fortsätta ”sydkoreaniseringen”, det 
vill säga arbetet med att bygga upp de sydkoreanska styrkorna och låta dem 
hålla en allt större del av frontlinjen. Men i övrigt gav han inga besked om hur 
han tänkte agera sedan han kommit till makten.643

Vilka åtgärder den nya regimen skulle kunna tänkas vidta i den koreanska 
stilleståndsfrågan var givetvis ett ämne som Boheman tog sig an i sin rappor-
tering. Han underströk att Eisenhower inte skulle kunna låta bli att agera om 
dödläget i stilleståndsförhandlingarna skulle bestå och nämnde en rad möjli-
ga åtgärder: bombning av Manchuriet, en ny storoffensiv på marken i syfte att 
bryta den nordkoreansk-kinesiska fronten, sjömilitär blockad av Kina, upphä-
vande av den flottblockad som hindrade nationalistkinesiska raider mot fastlan-
det, insättande av nationalistkinesiska styrkor i Koreakriget. Den mest drastiska 
av dessa åtgärder — bombning av Manchuriet — ansåg han dock uppenbarli-

641 Erlander 2002, s 195 (dagboksanteckning 5/11 1952). 
642 Ibid, s 206 (dagboksanteckning 25/11 1952). 
643 Skr Boheman till Undén, 17/12 1952, volym 636, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. 
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gen att Eisenhower skulle dra sig för i det längsta. Som sin uppfattning framför-
de han nämligen att Eisenhower inte ville ha en utvidgning av kriget. Dessutom 
betonade han att en ny storoffensiv skulle kräva förstärkningar och orsaka stora 
förluster och påpekade i anslutning därtill att Eisenhower under valkampanjen 
hade lovat att spara amerikanska liv. Även en blockad av den kinesiska kusten 
och ett insättande av nationalistkinesiska trupper i Koreakriget ansåg han det 
finnas mycket som talade emot. Det förstnämnda skulle riskera att skapa friktio-
ner med allierade stater och hade osäker verkan på den kinesiska ekonomin. Det 
senare var politiskt känsligt och skulle knappast kunna genomföras utan att man 
samtidigt minskade takten i utbyggnaden av de sydkoreanska styrkorna.644

Även Bohemans lantmilitäre medarbetare, militärattachén Gunnar Möl-
ler, kom i sin rapportering in på Eisenhoweradministrationens eventuella åt-
gärder i den koreanska stilleståndsfrågan. Från samtal i Pentagon förmedlade 
han budskapet att Eisenhower var en ”absolut motståndare” till ett utvidgan-
de av kriget, men inte ”ogynnsamt inställd till ett förslag — framfört av såväl 
Clark som Van Fleet — om en storoffensiv under år 1953, sannolikt omfattande 
landstigningsföretag bakom den fientliga fronten, med mål att tillintetgöra de 
kommunistiska stridskrafterna i Korea eller att åtminstone tvinga dem att an-
taga stillestånd på rimliga villkor”.645 Möller kunde också meddela att fullstän-
dig enighet rådde om att fortsätta satsningen på att bygga upp de sydkoreanska 
styrkorna. Möjligheten att på sikt låta sydkoreanerna överta försvaret av hela 
fronten var något som Eisenhower hade tryckt hårt på under sin valkampanj. 
Såväl Möller som Boheman framhöll dock att förhoppningarna inte fick stäl-
las för högt. Även om stora framsteg onekligen hade skett ansåg de flesta ame-
rikanska bedömare som uttalade sig i frågan att det kunde dröja flera år innan 
sydkoreanerna blev starka nog att kunna klara sig helt på egen hand.646 

644 Ibid. Hbr Boheman till Jarring, 23/12 1952, volym 636, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Hbr Bohe-
man till Lundberg, 1/1 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud. 

645 Medd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 8/1 1953, volym 34, EI:1, Utr, 
Fst:s arkiv, KrA. 

646 Ibid. Veckomedd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesavdelning, 31/10 1952, volym 
735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Veckomedd Möller till chefen för försvarsstabens utrikesavdel-
ning, 6/11 1952, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Veckomedd Möller till chefen för för-
svarsstabens utrikesavdelning, 14/11 1952, volym 735, HP2Ua, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman 
till Undén, 17/12 1952, volym 636, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. 
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De uppgifter som nådde Stockholm via den diplomatiska rapporteringen 
var alltså lugnande såtillvida att Eisenhower sades vilja undvika en utvidgning 
av Koreakriget. Efter sitt tillträde den 20 januari 1953 vidtog Eisenhoweradmini-
strationen emellertid i rask takt en rad åtgärder syftande till att pressa kommu-
nistsidan att ge med sig i krigsfångefrågan och därmed öppna vägen för ett 
vapenstillestånd. Den 3 februari tillkännagav Eisenhower att de amerikanska 
flottstyrkorna runt Taiwan inte längre skulle hindra nationalisterna från att 
genomföra militära aktioner mot det kinesiska fastlandet (efter Eisenhowers 
tillkännagivande återupptog nationalisterna sina raider mot fastlandet och ge-
nomförde över 200 sådana under första halvan av 1953). Kort därefter bemyn-
digade Eisenhower en kraftig utökning av den sydkoreanska krigsmakten. I 
början av mars samlade Eisenhower sina närmaste medarbetare och kongress-
ledarna i vita huset för att höra den då avgående Van Fleet utveckla sin sedan 
tidigare välkända uppfattning att mer kraftfulla militära åtgärder var vad som 
krävdes för att få slut på kriget. Senare samma månad antydde Eisenhowers 
försvarsminister Charles Wilson, när han framträdde vid en öppen utfrågning 
i ett kongressutskott, att någon form av aktivering av de militära operationer-
na i Korea var nära.647

Framför allt beslutet att upphäva neutraliseringen av Formosa väckte 
stor uppmärksamhet runt om i världen och satte igång spekulationer om att 
Chiang Kai-shek skulle börja bomba kinesisk infrastruktur och landstiga med 
stora styrkor på den kinesiska kusten.648 När Boheman samma dag som Eisen-
hower tillkännagav Formosabeslutet kommenterade detta i ett telegram till 
Ud försökte han dock tona ned betydelse av vad som hade hänt. Han framhöll 
att Chiang Kai-shek visserligen hade ganska gott om relativt stridsvana infan-
terister, men saknade de flyg- och flottstridskrafter som krävdes för att kunna 
genomföra några mer avsevärda angrepp över Formosasundet. Huruvida UsA 
hade för avsikt att förse nationalistregimen med de flyg- och flottstyrkor som 
den saknade ansåg han det vara för tidigt att uttala sig om, men framhöll att 
det hur som helst skulle ta långt tid innan Chiang Kai-shek kunde genomfö-
ra något mer än smärre raider.649 

647 Hastings 1987, s 317ff. Stueck 1995, s 306. 
648 Stueck 1995, s 306. 
649 Tel Boheman till Ud, 3/2 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud.
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Från de svenska London- och Parisbeskickningarna meddelades kort däref-
ter att Dulles hade skyndat sig att lugna de brittiska och franska regeringarna: 
det skedda skulle inte ses som en början på en utvidgning av kriget; det fanns 
i praktiken ingen anledning att befara några större anfallsföretag från Formosa 
mot fastlandet.650 Samma sak fick Boheman höra vid olika samtal i State De-
partment under första halvan av februari. Ordföranden i senatens utrikesut-
skott, den republikanske senatorn Alexander Wiley, hade uttalat att den vikti-
gaste konsekvensen av Formosabeslutet var att de kinesiska nationalisterna nu 
hade möjlighet att bomba den manchuriska järnvägen. Av dåvarande chefen 
för State Departments Fjärran Östernavdelning, före detta Stockholmsambas-
sadören Freeman Matthews, fick Boheman dock höra att detta uttalande helt 
måste tillskrivas Wileys egen uppfinningsförmåga. De kinesiska nationalister-
na saknade varje möjlighet att genomföra sådana flyganfall och UsA hade inte 
för avsikt att ställa bombplan till deras förfogande, kunde Boheman rapporte-
ra att Matthews hade sagt.651 Matthews hade också sagt att inget som helst be-
slut var fattat om blockad av den kinesiska kusten, vilket Boheman naturligt-
vis också rapporterade.652 Även Europachefen Hickerson hade vid samtal med 
Boheman tonat ned betydelsen av Formosabeslutet och sagt att det för närva-
rande inte var aktuellt med någon blockad. Av Hickerson hade Boheman där-
till blivit meddelad att UsA inte hade några planer på att i Fn begära skärpning 
av de gällande embargobestämmelserna för export till Kina (som framgått 
ovan fanns ett av generalförsamlingen beslutat embargo på export av krigsvik-
tiga varor till Kina). ”Överhuvudtaget ämnade UsA icke i Fn framlägga något 
nytt resolutionsförslag eller taga något nytt initiativ i Koreafrågan.”653

Angående Eisenhoweradministrationens hållning i den koreanska stille-
ståndsfrågan fortsatte det alltså att komma lugnande signaler via diplomatis-
ka kanaler. När Boheman framåt mitten av februari samlade sig till en första 
mer övergripande bedömning av den nya amerikanska regeringens Koreakon-
fliktspolitik framförde han också att alla tecken tydde på att UsA alltjämt ville 

650 Tel Hägglöf till Ud, 5/2 1953, HP1Ba, Ud:s arkiv, Ud. Skr Westman till Undén, 5/2 1953, 
HP1Df, Ud:s arkiv, Ud. 

651 Hbr Boheman till Jarring, 6/2 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud. 
652 Tel Boheman till Ud, 9/2 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud. 
653 Tel Boheman till Ud, 12/2 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud. 
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undvika en utvidgning av Koreakriget, men betonade samtidigt att detta na-
turligtvis kunde komma att ändras om stilleståndsförhandlingarna skulle dra 
ut på tiden.654

Enligt Boheman fanns det på utrikespolitikens område en tydlig kontinui-
tet mellan Truman- och Eisenhoweradministrationerna. Som exempel på det-
ta framhöll han inte bara inställningen till en utvidgning av Koreakriget. Han 
pekade också på det faktum att såväl Eisenhower som Dulles hade klargjort sin 
starkt internationalistiska inställning och framhöll det uppenbara inslaget av 
munväder i Dulles så kallade befrielsepolitik. Redan när Dulles i en serie fö-
redrag under våren 1952 lanserade befrielsepolitiken hade Boheman hävdat att 
det var uteslutet att UsA skulle gå i krig för att befria satellitstaterna och påpe-
kat att Dulles själv hade understrukit att det endast var fredliga medel, exem-
pelvis propaganda och ekonomiska påtryckningar, som han hade i åtanke. Att 
den nya amerikanska regeringen inte lekte med tanken på något slags befrielse-
tåg med militära medel hade enligt Boheman ytterligare understrukits genom 
de uttalanden som Dulles hade gjort efter sitt tillträde.655

Den koreanska  
stilleståndsfrågan debatteras i riksdagen

I riksdagen den 4 februari 1953 uppläste stats- och utrikesministrarna (Erlan-
der i första kammaren och Undén i andra kammaren) det regeringsmeddelan-
de som utgjorde regeringens årliga redogörelse för sin utrikespolitik. Reger-
ingsmeddelandet berörde bland annat den koreanska stilleståndsfrågan och 
redogjorde i det sammanhanget för krigsfångefrågans bakgrund och utveck-
ling, samt framhöll att denna fråga syntes vara det enda återstående hindret 
för ett vapenstillestånd. I anslutning till detta framhölls också att Sverige un-
der generalförsamlingsmötet hade anslutit sig till Fn-sidans ståndpunkt att 
tvång inte fick användas vid repatriering av krigsfångar.656

654 Skr Boheman till Undén, 13/2 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
655 Skr Boheman till Undén, 23/5 1952, volym 635, HP1Ua, Ud:s arkiv, RA. Skr Boheman till 

Undén, 23/1 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud. Skr Boheman till Undén, 6/2 1953, HP1Ua, Ud:s 
arkiv, Ud. Skr Boheman till Undén, 13/2 1953, HP1Ua, Ud:s arkiv, Ud. 

656 Andra kammarens protokoll 1953:4, s 17f.
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I den debatt som följde på regeringsmeddelandet kritiserades det sistnämn-
da av olika kommunistiska riksdagsledamöter, vilka dels hävdade att de krigs-
fångar som sagt sig inte vilja repatrieras hade agerat under tvång, dels hänvisa-
de till Genèvekonventionen.657 Från de borgerliga partierna däremot riktades 
ingen kritik mot regeringens hållning i krigsfångefrågan. Den enda borgerliga 
riksdagsledamot som uttryckligen tog upp regeringens agerande i denna fråga, 
högermannen och andrakammarledamoten James Dickson, var klart positiv:

Jag tycker nu att det är glädjande att man sålunda från svenskt håll under-
stött tanken, att ingen med våld skall skickas till en plats där han inte vill 
vara. Jag tycker ju att detta borde vara ganska självklart. Men jag förmo-
dar att var och en, som har möjlighet att få idéassociationer, måste erinra 
sig en annan situation för en del år sedan inom vårt lands gränser, då flyk-
tingar, som hade vistats någon tid här i landet, med våld fördes ut ur vårt 
land och till förhållanden dit de inte önskade komma. Jag inregistrerar 
den ståndpunkt som senast tagits i Fn-församlingen såsom ett stort fram-
steg på det humanitära området för Sveriges vidkommande.658

Vad Dickson påminde om och ansåg regeringens agerande utgöra ett stort 
framsteg i förhållande till var naturligtvis den så kallade Baltutlämningen, det 
vill säga det i början av 1946 verkställda beslutet att till Sovjetunionen över-
lämna 146 baltiska flyktingar som hade kommit till Sverige i tysk uniform, ett 
beslut som den dåvarande socialdemokratiska regeringen och särskilt Undén 
som närmast ansvarigt statsråd hade blivit starkt kritiserad för.659 

Undén kommenterade inte Dicksons uttalande (som ju utgjorde förtäckt 
kritik mot Undén), men bemötte kommunisternas påståenden om otillbör-
liga påtryckningar och brott mot Genèvekonventionen. Vad gäller det först-
nämnda framhöll Undén att nordkoreanerna och kineserna hade förkastat 

657 Ibid, s 25, 74f. Första kammarens protokoll 1953:4, s 43f. 
658 Andra kammarens protokoll 1953:4, s 50. 
659 Det ursprungliga beslutet att till Sovjetunionen utlämna de så kallade militärbalterna hade ta-

gits av samlingsregeringen, men det blev den socialdemokratiska enpartiregeringen som kom 
att verkställa beslutet. Om detta se till exempel: Alf W Johansson, ”Regeringen och tysk- och 
baltutlämningen 1945–46”, i Gunnar Arteus & Karl Molin & Magnus Peterson (red), Säker-
het och försvar. En vänbok till Kent Zetterberg, Stockholm 2005. 
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Fn-kommandots erbjudande om en förnyad och opartisk undersökning av 
krigsfångarnas inställning. Angående det senare framförde han: 

För det första är Genèvekonventionen ännu inte ratificerad av mer än ett 
fåtal länder, varför den inte gäller för flertalet länder i detta sammanhang. 
För det andra är det ju fråga om att göra ett nytt stilleståndsavtal, och då är 
man inte bunden av vad som kan stå i Genèvekonventionen. Om alla har 
enat sig om att göra ett nytt avtal, kan de göra precis som de vill.660

Man kan fråga sig vad Undén menade med detta. Ansåg han att ett land som 
hade ratificerat Genèvekonventionen, exempelvis UsA, inte behövde följa dess 
bestämmelser angående krigsfångar om krigsfångarna kom från länder, exem-
pelvis Kina och Nordkorea, som inte hade ratificerat Genèvekonventionen? 
Även det andra argumentet — att man inte var bunden av Genèvekonventio-
nen när man skulle göra ett nytt stilleståndsavtal — skulle ha behövt en mera 
utförlig förklaring. Någon sådan kom aldrig i riksdagen, men väl i en osigne-
rad ledarartikel som Undén publicerade i Morgon-Tidningen några veckor se-
nare. I ledaren påtalas bland annat att 1949 års Genèvekonventioner inte bara 
innehåller den från kommunistiskt håll åberopade artikel 118 (som alltså lyder: 
”krigsfångar skall utan dröjsmål frigivas och hemsändas efter de aktiva fientlig-
heternas upphörande”) utan också en artikel (nr 6) som berättigar de krigföran-
de att sluta särskilda krigsfångeöverenskommelser vid sidan av artikel 118, detta 
dock med förbehållet att krigsfångarna inte får försättas ”i ett sämre läge än som 
stadgas i konventionen”. Efter att ha upplyst om detta konkluderar ledaren: 

Om krigsfångar genom ett särskilt avtal — såsom i detta fall ett stille-
ståndsavtal i Koreakonflikten — får rätt att under vissa betingelser stanna 
kvar så försättes de inte i ett sämre läge än enligt huvudantagandet. Tvärt-
om. Följaktligen är ett dylikt avtal inte oförenligt med konventionen.661

Någon särskilt verkningsfull kritik av den kommunistiska illegalitetsagitatio-
nen var väl detta knappast. Ny Dag — mot vars skriverier ledaren var riktad 

660 Andra kammarens protokoll 1953:4, s 71f.
661 Morgon-Tidningen 1/3 1953. Att Undén författat ledaren framgår av: Uno Willers, Bibliografi 

över Östen Undéns tryckta vetenskapliga och politiska skrifter 1906–1966, Stockholm 1966, s 60. 
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— kunde med viss rätt hävda att eftersom det inte gick att sluta något sär-
skilt avtal borde huvudregeln — det vill säga artikel 118 — gälla.662 Det hade 
kanske varit bättre för Undén att skippa det juridiska hårklyveriet och istället 
koncentrera sig på politisk-moraliska argument, det vill säga helt enkelt på-
peka att den aktuella Genèvekonventionen hade ett grundläggande systemfel 
— den gjorde inte skillnad på demokratier och diktaturer — som gjorde det 
omöjligt att strikt följa dess bokstav. Därmed inte sagt att krigsfångefrågan var 
så okomplicerad rent moraliskt som till exempel den ovan citerade högerriks-
dagsmannen Dickson hävdade. Ett fasthållande vid principen om frivillig re-
patriering hade klara nackdelar. Mest uppenbart förstås att kriget förlängdes 
med stora mänskliga och materiella kostnader som följd. Dessutom öppnades 
en möjlighet för diktaturstater att i framtiden kvarhålla krigsfångar under fö-
revändningen att dessa inte önskade återvända hem. 

I kommunisternas kritik mot regeringens hållning i krigsfångefrågan in-
gick även att regeringen inte hade protesterat mot eller ens beklagat ”mas-
sakrerna” på krigsfångar i Fn-alliansens krigsfångeläger (olika kommunistis-
ka riksdagsledamöter hänvisade här till Röda korsets uppgifter att minst 3000 
av Fn-alliansens krigsfångar hade dödats eller sårats under fjolåret). Vidare på-
minde kommunisterna om en formulering i regeringens trontal — ”Förenta 
Nationernas ihärdiga försök att erhålla vapenvila i Koreakriget har hittills va-
rit förgäves” — och framförde i starkt ironiska ordalag att talet om de ”ihär-
diga försöken” lämpligen hade kunnat illustreras med behandlingen av krigs-
fångarna och luftkrigföringen (som exempel på det sistnämnda citerades den 
ovan återgivna UP-notisen om planen att utplåna 78 nordkoreanska städer och 
byar). Dessutom tog kommunisterna upp Eisenhowers nyss gjorda tillkänna-
givande att de amerikanska flottstyrkorna i Formosasundet inte längre skul-
le förhindra nationalisterna att genomföra militära aktioner mot det kinesiska 
fastlandet. Från kommunistisk sida hävdades att Eisenhowers tillkännagivan-
de innebar ett utvidgande av Koreakriget och vittnade om den amerikanska 
regeringens ovilja att acceptera ett vapenstillestånd på basis av det uppkomna 
jämviktsläget. Vidare ställdes retoriskt frågan om inte det skedda borde föran-
leda regeringen att ompröva sin Koreapolitik.663

662 Ny Dag 2/3 1953. 
663 Första kammarens protokoll 1953:4, s 43. Andra kammarens protokoll 1953:4, s 25, 60f, 84.
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Varken Undén eller Erlander besvarade denna fråga. Men som framgått 
ovan var ju regeringen bestämt emot att åtgärder vidtogs som kunde leda till 
en utvidgning av konflikten. Att regeringen — även om den aldrig gav offent-
ligt uttryck för detta — ogillade upphävandet av Formosablockaden kan det 
därför inte råda någon tvekan om. Några socialdemokratiska riksdagsledamö-
ter, framför allt Georg Branting och Ulla Lindström, men även Rickard Sand-
ler, kritiserade också Eisenhowers agerande och menade att regeringen, om 
UsA verkligen skulle aktualisera en utvidgning av kriget till kinesiskt territori-
um, måste göra klart att Sverige motsatte sig detta.664

Inte heller kommunisternas påstående att regeringen teg om vad som sked-
de i Fn-alliansens krigsfångeläger kommenterade Undén och Erlander. För-
hållandena i Fn-alliansens krigsfångeläger hade mött kritik även från den till 
sin grundinställning så starkt UsA-positiva svenska, liberala pressen. Att UsA 
hade agerat oskickligt och gett kommunisterna goda propagandamöjligheter 
var ett stående inslag i denna kritik. Vissa tidningar gick även så långt som att 
hävda att UsA hade tillgripit övervåld vid nedslåendet av fångupproren, med-
an andra framställde de dödsoffer som hade skördats bland krigsfångarna som 
ett beklagligt men ofrånkomligt resultat av upprorsmännens fanatism.665 Vil-
ken av dessa uppfattningar som låg Undén och Erlander närmast, det vill säga 
huruvida de ansåg det vara berättigat att tala om massakrer eller inte, kan man 
bara spekulera i. Men att de var kritiska till det sätt på vilket den amerikanska 
militären hade skött krigsfångelägren kan knappast betvivlas.

Riksdagens utrikesdebatt i februari 1953 var långt ifrån det enda tillfället då 
de svenska kommunisterna kritiserade Fn-alliansens luftkrigföring.666 Att Fn-
alliansens luftkrigföring orsakade stort lidande för den koreanska civilbefolk-
ningen var, som redan berörts, under Koreakriget ett stående inslag i den kom-
munistiska propagandan världen över. Att luftkrigföringen mot Nordkorea 

664 Första kammarens protokoll 1953:4, s 30f, 70, 72f.
665 För exempel på detta se (alla i noten angivna datum gäller 1952): Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 6/6. Dagens Nyheter 8/6. Expressen 11/6. Upsala Nya Tidning 18/6. Stock-
holms-Tidningen 18/6. 

666 För ytterligare exempel på detta se: Andra kammarens protokoll 1950:26, s 23. Andra kam-
marens protokoll 1951:2, s 54. Andra kammarens protokoll 1952:7, s 65. Fördömanden av 
Fn-alliansens luftkrigföring var också en återkommande företeelse i Ny Dag, det framgår 
om man går igenom de artiklar i pressarkivet vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala 
som står under rubriken ”Korea”. 
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verkligen drabbade civilbefolkningen hårt är ställt utom tvivel.667 Den svenska 
regeringen gav dock veterligen aldrig offentligt uttryck för någon kritik mot 
det sätt på vilket luftkrigföringen bedrevs (Undéns ovan citerade handbrev till 
Fn-sändebudet Oscar Thorsing i oktober 1952 är det enda exemplet på en kri-
tisk kommentar till luftkrigföringen som har stått att finna).

Krigsfångefrågan löses och  
vapenstilleståndsavtalet kan ingås

FN-sidans förhandlare hade den 22 februari 1953 föreslagit att man som en 
gest av goodwill och ett steg på vägen mot en lösning av krigsfångefrågan skul-
le utväxla de repatrieringsvilliga krigsfångar som var sjuka eller sårade.668 I slu-
tet av mars meddelade kommunistsidans förhandlare att de godtog detta för-
slag (den sålunda överenskomna utväxlingen av sjuka och sårade krigsfångar 
genomfördes sedan mellan 20 april och 3 maj). Dessutom framförde den ki-
nesiske utrikesministern Zhou Enlai att Kina kunde tänka sig att låta de repa-
trieringsovilliga krigsfångarna överföras till en neutral stat.669

Tanken på att neutrala stater skulle kunna spela en roll för krigsfångefrå-
gans lösning hade framförts tidigare, bland annat i det ovan beskrivna indis-
ka resolutionsförslag som antogs av generalförsamlingen i december 1952, men 
förkastades av kommuniststaterna. Att dessa nu verkade ha ändrat inställning 
— och dessutom gick med på att utväxla sjuka och sårade krigsfångar — väck-
te förhoppningar att man skulle kunna lösa hela krigsfångefrågan och därmed 
avlägsna det sista hindret på vägen mot ett vapenstillestånd.670

En hel del turer återstod dock innan så kunde ske. Efter vissa inledande för-
handlingar under senare delen av april, förhandlingar som det skulle föra för 
långt att här referera, men vars viktigaste resultat kanske var att man övergav tan-
ken på att efter ett vapenstillestånd överföra de repatrieringsovilliga krigsfångar-

667 För detta se: Cumings 1990, s 691, 706f, 753ff. Hastings 1987, s 268. 
668 Detta förslag hade ursprungligen (december 1952) lanserats av Röda korsets internationella 

kommitté i Genève. 
669 Hastings 1987, s 321. Shu Guang Zhang 1995, s 239. Stueck 1995, s 307. 
670 Stueck 1995, s 298ff. 
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na till en neutral stat (på amerikansk sida ville man inte flytta krigsfångarna ut 
ur Korea, eftersom man då skulle förlora kontrollen över dem), framförde kom-
munistsidan den 7 maj ett förslag, vars huvuddrag kan sammanfattas på föl-
jande vis. De repatrieringsovilliga krigsfångarna skulle efter ett vapenstillestånd 
kvarhållas i Korea och där stå under övervakning av en repatrieringskommissi-
on med Sverige, Schweiz, Polen, Tjeckoslovakien och Indien som medlemmar. 
Detta tillstånd skulle vara i fyra månader (120 dagar), varunder krigsfångarna 
skulle dels ”informeras” av representanter för sina ursprungsländer, dels inter-
vjuas av repatrieringskommissionen, som med vägledning av intervjuerna skulle 
avgöra varje enskild krigsfånges inställning i repatrieringsfrågan. De krigsfång-
ar som av repatrieringskommissionen klassificerades som repatrieringsovilliga 
skulle få sitt öde avgjort av den planerade politiska konferensen.671

Förslaget hade som synes stora likheter med det indiska resolutionsför-
slaget, men skilde sig på en avgörande punkt: det innehöll ingen bortre tids-
gräns efter vilken de repatrieringsovilliga krigsfångarna, om den politiska kon-
ferensen inte hade kunnat enas om något annat, skulle kunna frisläppas och 
var därför inte acceptabelt för den amerikanska regeringen. Den 13 maj fram-
lade Fn-sidans förhandlare ett motförslag som accepterade en repatrierings-
kommission med de föreslagna fem medlemmarna, men stadgade att de krigs-
fångar som efter 60 dagar i repatrieringskommissionens vård fortfarande var 
repatrieringsovilliga skulle kunna frisläppas. I förslaget ingick vidare att re-
patrieringskommissionens medlemmar skulle behöva vara eniga för att kun-
na klassificera en krigsfånge som repatrieringsvillig (enligt kommunistsidans 
förslag skulle repatrieringskommissionen kunna ta ett sådant beslut med en-
kel majoritet). I förslaget ingick därtill — vilket den sydkoreanska regeringen 
hade krävt — att endast kinesiska repatrieringsovilliga skulle behöva genom-
gå övergångsperioden i repatrieringskommissionens vård (de koreanska repa-
trieringsovilliga skulle enligt förslaget direkt frisläppas efter ett vapenstille-
stånd). Den sydkoreanska regeringen hade gjort klart att den motsatte sig inte 
bara kommuniststaternas, Polens och Tjeckoslovakiens, medlemskap i repa-
trieringskommissionen utan också Indiens; Indien var, hävdade den sydkore-
anska regeringen, inte neutralt utan hade tagit ställning för kommunistsidan. 
För att åtminstone delvis tillmötesgå den sydkoreanska regeringen hade i Fn-

671 Ibid, s 311ff.
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sidans motförslag infogats att av repatrieringskommissionens fem medlemmar 
endast Indien skulle få bidra med väpnad trupp.672

Fn-sidans motbud förkastades omedelbart av kommunistsidan och mötte 
kritik runt om i världen, bland annat från Labourledaren Attlee och Indiens 
premiärminister Nehru. Kritiken riktades mot den amerikanska regeringen som 
uppmanades att vara mindre lyhörd mot Syngman Rhee och mer kompromiss-
villig. Detta väckte ilska i UsA, inte minst inom det republikanska partiets höger-
flygel, där många röster höjdes för att uppmana Eisenhower att inte ge vika.673

Sålunda pressad från två håll tillgrep Eisenhoweradministrationen en bland-
ning av eftergifter, hot och militära åtgärder. Den 25 maj meddelade chefen 
för Fn-sidans förhandlingsdelegation, den amerikanske generalen William K. 
Harrison, sina nordkoreanska och kinesiska motparter att Fn-sidan gick med 
på att även de koreanska repatrieringsovilliga skulle få genomgå övergångs-
perioden i repatrieringskommissionens vård. Fn-sidan var också, meddelade 
Harrison vidare, beredd att acceptera en förlängning av övergångsperioden 
från 60 till 90 dagar samt att repatrieringskommissionens medlemmar skulle 
få avgöra de enskilda krigsfångarnas öde med enkel majoritet. Angående vad 
som skulle ske med de krigsfångar som av repatrieringskommissionen befanns 
vara repatrieringsovilliga meddelade Harrison att Fn-sidan kunde tänka sig att 
överlåta bestämmanderätten till den politiska konferensen, men ville ha ga-
rantier mot att frågan skulle dra ut på tiden. Fn-sidan krävde därför, medde-
lade Harrison, en tidsgräns på 30 dagar (att börja räknas direkt efter de 90 da-
garnas slut), efter vilken den politiska konferensen — om inte dess deltagare 
hade kunnat enas om något annat — skulle förlora bestämmanderätten över 
krigsfångarna och dessa antingen frisläppas eller få sitt öde avgjort av Fn:s ge-
neralförsamling. Som avslutning framförde Harrison att detta var Fn-sidans 
slutbud, att motparten hade en vecka på sig att svara och att stilleståndsför-
handlingarna skulle avbrytas om svaret blev negativt.674

Två dagar senare, alltså den 27 maj, avsändes ett brev från chefen för Fn:
s Koreakommando, Mark Clark, till Kim Il Sung och Peng Dehuai (befäl-
havaren för de kinesiska Koreastyrkorna). I brevet framfördes att tiden för 

672 Ibid, s 319f. 
673 Ibid, s 320f. 
674 Ibid, s 322. Pape 1996, s 166. 
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köpslagan nu var över och riktades en uppmaning till nordkoreanerna och 
kineserna att noga överväga Fn-sidans sista bud och att ta den chans till en 
förhandlingsuppgörelse som detta erbjöd. Liknande förtäckta hot framfördes 
samtidigt via andra diplomatiska kanaler. Mer explicita varningar hade fram-
förts veckan dessförinnan. Dulles hade då i samtal med Nehru yttrat att UsA 
sannolikt skulle ta till militära kraftåtgärder om stilleståndsförhandlingarna 
på nytt strandade (den amerikanske utrikesministern räknade med att den in-
diska regeringen skulle vidarebefordra yttrandet till Peking). Dessutom hade 
de amerikanska befattningshavare som skötte förhandlingarna i Panmunjom 
till sina nordkoreanska och kinesiska motparter framfört att Eisenhower, om 
inte ett vapenstillestånd kunde ingås snart, skulle häva restriktionerna vad gäl-
ler territorium och vapen, det vill säga kinesiskt territorium skulle få angripas 
och kärnvapen insättas. Parallellt med detta fortgick Fn-styrkornas luftkrigfö-
ring. Från mitten av maj och några veckor framåt riktades flygangrepp mot de 
dammbyggnader som ingick i Nordkoreas system för konstbevattning av sina 
risodlingar. Flera dammbyggnader sprängdes med omfattande översvämning-
ar och stora skador på risodlingarna som följd.675

Den 4 juni meddelade de kinesiska och nordkoreanska förhandlarna att 
de godtog att de krigsfångar som inte ville repatrieras skulle kunna frisläppas 
120 dagar efter ett vapenstillestånd (det vill säga 30 dagar efter de 90 dagarna 
i repatrieringskommissionens vård) och fann det onödigt att koppla in gene-
ralförsamlingen på slutet. Det sistnämnda var en positiv överraskning för de 
amerikanska förhandlarna och avspeglade sannolikt att kommunistsidan på 
grund av majoritetsförhållandena i generalförsamlingen inte ansåg sig ha nå-
got att vinna på att föra frågan dit.676

Genom beskedet den 4 juni hade kommunistsidan i praktiken gett upp sitt 
långa motstånd mot principen om frivillig repatriering. Därmed tycktes vä-
gen ligga öppen för ett avtal om vapenstillestånd. Det slutliga undertecknan-
det skulle dock kompliceras av den sydkoreanska regeringen. Denna hade åter-
kommande förklarat att den inte skulle godta ett vapenstillestånd som tillät 
Kim Il Sungregimen att sitta kvar och kinesiska trupper att kvarstanna på kor-
eanskt territorium. När det under våren och sommaren 1953 började se ut som 

675 Stueck 1995, s 329. Pape 1996, s 163, 166. 
676 Stueck 1995, s 326. 
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att ett sådant vapenstillestånd snart skulle bli verklighet reagerade den sydko-
reanska regeringen mycket starkt. Den anklagade UsA för att vara på väg att ge-
nomföra en asiatisk ”Münchenöverenskommelse”. Vidare hotade den att un-
dandra sina trupper från Fn-kommandots befäl och låta dem fortsätta kriget på 
egen hand. Den frisläppte också större delen av de repatrieringsovilliga nord-
koreanska krigsfångarna. Denna åtgärd, som ägde rum tidigt på morgonen den 
18 juni, överraskande och helt i strid mot UsA:s vilja, väckte farhågor att den så 
mödosamt framförhandlade uppgörelsen i krigsfångefrågan skulle gå om intet. 
Det visade sig emellertid att kineserna och nordkoreanerna tog saken ganska 
lugnt. De fördömde visserligen den sydkoreanska regeringens agerande, men 
ställde inga krav på att de frisläppta krigsfångarna skulle infångas. Sedan UsA 
hade fått den sydkoreanska regeringen samarbetsvillig genom löften om ekono-
miskt och militärt bistånd och en försvarspakt kunde stilleståndsförhandlingar-
na slutföras. Den 27 juli i Panmunjom undertecknades stilleståndsavtalet.677

Den sydkoreanska regeringens agerande under Koreakrigets slutskede för-
dömdes världen över och betecknades som oansvariga handlingar av fanatiska 
nationalister. Syngman Rhee och hans ministrar ansåg sig dock ha goda skäl att 
agera som de gjorde. Som redan nämnts hade de tagit tydligt avstånd från tan-
ken på ett vapenstillestånd baserat på det existerande militära jämviktsläget, lik-
som från att de repatrieringsovilliga krigsfångar som var koreaner skulle behöva 
genomgå övergångsperioden i repatrieringskommissionens vård. Att utan vida-
re ge med sig på dessa punkter skulle ha skadat deras anseende på hemmaplan. 
Dessutom ville de ha garantier om fortsatt amerikanskt stöd. Som motpresta-
tion för att de accepterade ett vapenstillestånd fick de ju också en försvarspakt, 
något som UsA dessförinnan varit ovillig att ingå. På amerikansk sida hade man 
betraktat den sydkoreanska regeringens agerande med stigande irritation och 
till och med utarbetat en plan för att avsätta Syngman Rhee och införa militär-
styre i Sydkorea. När det kom till kritan vågade man dock inte genomföra pla-
nen, eftersom man — precis som under krisen kring det sydkoreanska presi-
dentvalet sommaren 1952 — inte tyckte sig kunna hitta något vettigt alternativ 
till Syngman Rhee och fann det otänkbart att efter tre års krig och stora uppoff-
ringar låta kommunisterna vinna på walk-over. Den sydkoreanska regeringen 
förstod detta och vågade därför agera så tufft mot UsA som den gjorde.678

677 Ibid, s 326ff. 
678 Ibid, s 332, 337f. 
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Varför gav kommunistsidan  
till slut med sig i krigsfångefrågan?

Eisenhower och Dulles hävdade efter kriget att det var UsA:s hot om militär 
upptrappning, framför allt att kärnvapen skulle insättas, som hade gjort ver-
kan.679 Vid tiden för Eisenhowers presidenttillträde hade den väldiga upprust-
ning som Trumanadministrationen igångsatt efter Koreakrigets utbrott bör-
jat ge resultat. Bland annat hade den amerikanska kärnvapenarsenalen utökats 
från cirka 300 insatsberedda atombomber sommaren 1950 till över 1000 i bör-
jan av 1953 (en liknande kvantitativ ökning hade skett vad gäller vapenbärar-
na, det vill säga bombflyget). På sovjetisk sida hade man vid samma tid bara ett 
femtiotal insatsberedda atombomber och dessutom små möjligheter att levere-
ra dem till amerikanskt territorium. UsA hade alltså i det läget ett stort övertag 
på kärnvapenområdet, vilket talade för att Eisenhoweradministrationen skulle 
våga tillgripa kärnvapen i Koreakriget. I samma riktning talade det faktum att 
UsA sedan slutet av 1952 hade tillgång till så kallade taktiska kärnvapen, det vill 
säga mindre laddningar avsedda att användas på slagfältet.680 Att döma av de 
uppteckningar från Pekingregeringens interna överläggningar som forskare fått 
tillgång till på 1990-talet kände sig de kinesiska ledarna trots detta ganska säkra 
på att UsA — av hänsyn till världsopinionen och rädsla för sovjetisk vedergäll-
ning — inte skulle sätta in kärnvapen mot Nordkorea eller Kina (risken ansågs 
större att UsA skulle sätta igång en storoffensiv på marken kombinerad med 
luft- och amfibielandsättningar bakom den nordkoreansk-kinesiska frontlin-
jen). Några auktoritativa kinesiska uttalanden av innebörden att Kina — på 
grund av risken för amerikanska militära kraftåtgärder — skulle vara tvunget 
att ge med sig i krigsfångefrågan har inte påträffats.681 Det kan därför inte ute-
slutas att de kinesiska ledarna skulle ha varit fullt beredda att trotsa de ameri-
kanska varningarna om inte Sovjetunionen — vilket skall framgå härnäst — 
efter Stalins död i mars 1953 hade börjat verka för ett vapenstillestånd.

679 Gaddis 1997, s 107. 
680 Ibid, s 103. Pape 1996, s 167f. 
681 Shu Guang Zhang 1995, s 233f. Idem, Deterrence and Strategic Culture: Chinese-American 

Confrontations, 1945–1958, Ithaca 1992, s 132ff. 
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Att Stalin ställde sig bakom Mao när denne i juli 1952 sade nej till den 
nordkoreanska regeringens propåer om att gå Fn-sidan tillmötes i krigsfånge-
frågan har redan nämnts. Även under Zhou Enlais Moskvabesök i augusti och 
september samma år — syftet med besöket var att försöka utverka ytterligare 
sovjetiska vapenleveranser och sovjetiskt stöd till uppbyggnaden av en kinesisk 
rustningsindustri — uppmuntrade Sovjetledaren kineserna att hålla fast vid 
att alla krigsfångar skulle repatrieras. Det är inte känt hur Stalin resonerade, 
men uppenbarligen ansåg han det ligga i Sovjetunionens intresse att ett vapen-
stilleståndsavtal inte skulle kunna ingås. Han kan ha räknat med att fortsatta 
strider skulle försvaga den amerikanska regeringens prestige, förbruka ameri-
kanska resurser, ge värdefulla underrättelser om de amerikanska stridskrafter-
na och knyta Kina fastare till Sovjetunionen.682

Även om Koreakriget alltså i vissa avseenden kunde anses gynna Sovjetu-
nionen, hade det också fått konsekvenser som från sovjetisk synpunkt måste 
betecknas som klart negativa. Som redan berörts hade det igångsatt en kraft-
ig amerikansk upprustning och därtill gjort det möjligt att inleda den process 
som skulle utmynna i Västtysklands återupprustning och nAto-inträde 1954–
1955. Det hade också gjort det lättare för UsA att vinna stöd för en separatfred 
med Japan. En sådan blev verklighet genom det fredsavtal som underteckna-
des i San Fransisco i september 1951 mellan å ena sidan Japan, å andra sidan 
UsA och 47 andra icke-kommunistiska stater (parallellt med detta slöt UsA och 
Japan, som redan nämnts, ett försvarsavtal som säkerställde en fortsatt ame-
rikansk militär närvaro i Japan). Avtalet i San Fransisco var kontroversiellt ef-
tersom det ingicks mot de kommunistiska stormakternas vilja (dessa föresprå-
kade att Japan skulle vara alliansfritt och förbli demilitariserat) och öppnade 
möjligheter för en japansk återupprustning. Det sistnämnda väckte oro hos 
stater som Australien, Nya Zeeland och Filippinerna, vilka hade färska minn-
en av Japan som fiendestat och krävde försvarsgarantier från UsA för att skriva 
under ett fredsavtal. UsA hade därför kort innan San Fransiscomötet slutit ett 
försvarsavtal med Filippinerna och ingått den så kallade AnZUs-pakten med 
Australien och Nya Zeeland.683

682 Weathersby 1998, s 104f, 109f. 
683 Stueck 1995, s 200f, 232ff. 
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Om man från sovjetisk sida ville försöka hejda eller i alla fall försvaga den-
na västliga konsolidering var det knappast tillrådligt att lägga hinder i vägen för 
ett koreanskt vapenstillestånd. Ett fortsatt dödläge i Korea medförde ju dessut-
om risken att den amerikanska regeringen skulle göra verklighet av sina hot om 
militär upptrappning, vilket kunde leda till nederlag för de nordkoreansk-kine-
siska styrkorna eller till en utvidgning av konflikten. Det har påståtts att Stalin i 
slutet av sitt liv stod i begrepp att råda de kinesiska ledarna att avsluta kriget.684 
Men några konkreta åtgärder i den riktningen han Sovjetledaren aldrig vidta 
innan han drabbades av det slaganfall som ledde till hans död den 5 mars 1953.

Det kollektiva ledarskap som uppkom i Sovjetunionen efter Stalins död 
vidtog snabbt ett antal åtgärder i syfte att mildra de repressiva inslagen i Sov-
jetsystemet och öka rättssäkerheten för Sovjetmedborgarna. Dels blev säker-
hetstjänsten omorganiserad och fick sina befogenheter beskurna. Vidare utfär-
dades ett dekret om amnesti som innebar att över 1,2 miljoner fångar kunde 
lämna Gulag inom loppet av några veckor (bland kvarvarande fångar fick 
många sina strafftider halverade). Därtill avblåstes ”läkarsammansvärjning-
en”. Dessa åtgärder, som fick stor uppmärksamhet runt om i världen, kan ses 
som ett resultat av ren självbevarelsedrift (de personer som tog över efter Sta-
lin hade känt sig personligen hotade av dennes utrensningar och ville skapa 
garantier mot att en ny ledare skulle kunna tillvälla sig en liknande maktställ-
ning), men avspeglade också en genuin strävan att förbättra systemet och vin-
na ökad popularitet bland befolkningen.685

Även på utrikespolitikens område genomförde den nya Sovjetledningen 
snabba förändringar. Sovjetpressens dittills frekventa och mycket hårda angrepp 
mot UsA upphörde nästan helt direkt efter Stalins död. Vidare gjordes en rad ut-
talanden som klart signalerade ökad förhandlingsvilja. Exempelvis yttrade Ge-
orgij Malenkov — då premiärminister och av många västliga bedömare (fel-
aktigt686) betraktad som den ledande på sovjetisk sida — den 15 mars att det 

684 Uppgiften att Stalin i slutet av sitt liv stod i begrepp att råda kineserna att avsluta kriget 
härrör från: Dmitri Volkogonov, Stalin: Triumph and Tragedy, New York 1991, s 570. Det är 
dock oklart vad Volkogonov bygger denna uppgift på. 

685 Brent & Naumov 2003, s 294ff. Nicolas Werth, “En stat mot sitt folk: Våld, repression och 
terror i Sovjetunionen”, i Stéphane Courtois (red), Kommunismens svarta bok, Stockholm 
1999, s 261ff. 

686 Att Malenkov trots sina höga poster var en relativt svag figur framgår tydligt i: Simon Se-
bag Montefiore, Stalin: Den röde tsaren och hans hov, Stockholm 2004. 
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inte fanns någon stridsfråga mellan öst och väst som inte kunde lösas fredligt 
på grundval av ömsesidiga förhandlingar. Därtill togs initiativ för att få slut på 
Koreakriget. Vid mitten av mars meddelades de kinesiska och nordkoreanska le-
darna att Sovjetunionen ville ha slut på kriget och därför fann det nödvändigt 
att frångå den dittills hårda linjen i krigsfångefrågan.687

Hur Peking reagerade på detta meddelade kan inte sägas säkert. Vissa fors-
kare har förmodat att kineserna inte hade något emot att sluta vapenstille-
stånd, medan andra har hävdat att åtminstone Mao ville fortsätta striderna 
(Maos motiv för att önska en fortsättning på kriget skall ha varit att han däri-
genom hoppades kunna förmå Sovjetunionen att gå med på att bygga upp en 
kinesisk rustningsindustri, inklusive kapacitet för kärnvapentillverkning).688

Att fortsätta striderna mot Sovjetunionens vilja var dock i praktiken omöj-
ligt för kineserna, eftersom deras trupper var starkt beroende av sovjetiska leve-
ranser av krigsmateriel och andra för krigsinsatsen nödvändiga varor. Därtill 
kom att de kinesiska kommunisterna sedan lång tid tillbaka var vana att under-
ordna sig Moskva.689 Den nya Sovjetledningens inställning säkerställde således 
att ett avtal om vapenstillestånd i Koreakriget äntligen skulle kunna ingås.

Vilka var motiven bakom den nya Sovjetledningens ”fredsoffensiv”? Någ-
ra motiv har redan antytts, nämligen att man ville undanröja risken för ame-
rikanska militära kraftåtgärder och försvaga styrkan i den västliga konsoli-
deringen. Därutöver hade det också betydelse att medlemmarna av den nya 
Sovjetledningen naturligt nog — Stalin hade ju varit så dominerande under 
lång tid — kände sig osäkra på sin ställning och därför ville ha lugn och sta-
bilitet i förhållandet till omvärlden. Till osäkerheten bidrog också att Sovjetu-
nionen saknade fasta procedurer för maktöverföring, varför en maktkamp ut-
bröt efter Stalins död. Den fruktade inrikesministern Lavrentij Berija hade till 
en början en stark ställning och var pådrivande bakom de beskrivna reformer-

687 Stueck 1995, s 308f. Weathersby 1998, s 108f. 
688 För antagandet att kineserna inte hade något emot att sluta vapenstillestånd se: Stueck 1995, 

s 326. Weathersby 1998, s 108f. För uppfattningen att Mao ville fortsätta striderna se: Chang 
& Halliday 2006, s 428. 

689 Om det kinesiska beroendet av sovjetiska krigsmaterielleveranser och vanan att följa Mosk-
vas ledning: Chen Jian, ”Mao and Sino-American Relations”, i Melvyn P Leffler & David S 
Painter (eds), The Origins of The Cold War: An International History, New York 2005, 286ff. 
Gaddis 1997, s 59f. 
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na, men mötte motstånd från sina politbyråkollegor, framför allt från Nikita 
Chrusjtjov, blev utmanövrerad, arresterad (26 juni) och avrättad (22 decem-
ber). Till osäkerheten bidrog även att oroligheter utbröt på flera håll i satellit-
staterna efter Stalins död. Allvarligast var oroligheterna i Östtyskland, där det i 
juni 1953 utbröt ett landsomfattande uppror, som inte kunde bemästras av den 
inhemska kommunistregimen utan fick slås ned av de sovjetiska ockupations-
trupperna. Dessa oroligheter stärkte den nya Sovjetledningen i dess redan från 
början kända övertygelse att folken i Sovjetunionen och satellitstaterna måste 
få bättre ekonomiska levnadsvillkor. Även ur den synpunkten var det angelä-
get att få slut på Koreakriget. Sovjetunionen tog visserligen betalt för sina om-
fattande krigsmaterielleveranser till de nordkoreanska och kinesiska styrkor-
na, men betalningen skulle ske först på längre sikt. I det korta perspektivet var 
leveranserna en tung börda för den sovjetiska ekonomin och förhindrade den 
omläggning av produktionen (mot fler konsumtionsvaror och mindre fokus 
på den tunga industrins behov) som den nya Sovjetledningen ville genomföra 
för att kunna höja levnadsstandarden.690

Svenska ställningstaganden under  
stilleståndsförhandlingarnas slutskede:  
Fn behandlar bakteriekrigsanklagelserna

Även under stilleståndsförhandlingarnas slutskede fick Sverige göra ett antal 
med Koreakonflikten sammanhängande ställningstaganden. Dessa härrörde 
bland annat från den fortgående Fn-behandlingen av Koreafrågan. Även i Fn-
arbetet blev det andra tongångar efter Stalins död. Exempelvis kunde general-
församlingen den 18 april enhälligt anta en resolution som gav uttryck för föl-
jande två saker, dels gillande av den då nyss uppnådda överenskommelsen om 
utväxling av sjuka och sårade krigsfångar, dels förhoppningen att även resten 

690 Ovanstående om motiven bakom den sovjetiska fredsoffensiven efter Stalins död bygger på: 
Caroline Kennedy-Pipe, Russia and the World 1917–1991, London 1998, s 104ff. Amy Knight, 
Beria: Stalin’s First Lieutenant, Princeton 1993, s 180ff. Stueck 1995, s 327f. Zubok & Plesha-
kov 1996, s 155.
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av krigsfångefrågan snart skulle kunna lösas och stilleståndsförhandlingarna 
utmynna i ett avtal om vapenstillestånd.691

I en annan med Koreakonflikten sammanhängande fråga, nämligen an-
klagelserna om bakteriologisk krigföring, kvarstod dock oenigheten. Den 23 
april antog generalförsamlingen med 51 röster mot 5 (östblocket) och 4 ned-
lagda (Burma, Indien, Indonesien och Saudi-Arabien) en resolution som fö-
reslog att en kommission med Brasilien, Egypten, Pakistan, Sverige och Uru-
guay som medlemmar skulle få undersöka huruvida anklagelserna var rikti-
ga eller inte. Resolutionen var amerikansk till sitt ursprung, men hade under-
tecknats av samtliga stater som ingick i Fn-alliansen.692

Regeringen hade den 26 mars som svar på en amerikansk underhands-
förfrågan sagt ja till svenskt deltagande i en eventuell bakteriekrigsundersök-
ningskommission.693 Men detta var ett uppdrag som Sverige skulle slippa. En-
ligt resolutionen skulle den föreslagna undersökningskommissionen inte till-
sättas om den inte godkändes från nordkoreansk och kinesisk sida. Östblocks-
delegaternas uttalanden under Fn-behandlingen av resolutionen hade gjort 
klart att något sådant godkännande inte var att vänta.694

I den debatt som föregick antagandet av resolutionen påminde den ame-
rikanske Fn-ambassadören Ernest Gross om att nordkoreanerna och kineser-
na hade avvisat såväl Internationella rödakorskommitténs erbjudande om en 
opartisk undersökning som Världshälsoorganisationens erbjudande om hjälp 
med epidemibekämpningen. Vidare hävdade han att de tillfångatagna ameri-
kanska flygarnas bekännelser var framtvingade och alltigenom falska. Därtill 
dömde han ut de undersökningskommissioner som hade tillåtits från nord-
koreansk och kinesisk sida, det vill säga de ovan beskrivna ”juristkommis-
sionen”, ”kinesiska vetenskapsmannakommissionen” och ”Internationella ve-
tenskapliga kommissionen för undersökning av fakta rörande bakteriekrig i 
Korea och Kina” (iVk). Dessa tre kommissioner var enligt Gross kommunis-

691 ”Förenta Nationernas generalförsamlings sjunde ordinarie möte New York 1952–1953”, Akt-
stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1953, s 33. 

692 Ibid, s 80ff. 
693 Tel Thorsing till Ud, 24/3 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. Tel Ud till svenska delegationen vid 

Fn-högkvarteret i New York, 26/3 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
694 ”Förenta Nationernas generalförsamlings sjunde ordinarie möte New York 1952–1953”, Akt-

stycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1953, s 82. 
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tiska och därmed helt i avsaknad av trovärdighet. För att belysa detta citera-
de han den svenska iVk-medlemmen Andrea Andréen, som vid en presskon-
ferens efter hemkomsten från Fjärran Östern hade sagt sig vara övertygad om 
att de kinesiska myndigheterna inte for med osanning.695 

Som redan nämnts hade iVk redovisat sitt arbete i en rapport. Den övergri-
pande slutsatsen i rapporten — att UsA under Koreakriget hade bedrivit bak-
teriologisk krigföring mot både Nordkorea och Kina — underbyggdes på föl-
jande vis. Dels redogjordes för vilka bevis som fanns i form av materiella ting 
(exempelvis bakteriekulturer och obduktionsprotokoll) och personliga vitt-
nesmål (bland annat från tillfångatagna amerikanska flygare). Vidare gavs en 
starkt positiv skildring av vad det nya Kina hade åstadkommit för att förbättra 
folkhälsan och förhindra uppkomsten av epidemier (därigenom försökte iVk 
motsäga den i västliga kommentarer till bakteriekrigsanklagelserna ofta fram-
förda uppfattningen att epidemier var vanliga i denna del av Asien och detta 
framför allt på grund av bristande sanitets- och medicinaltjänst). Därtill häv-
dades att de upphittade insekter och smågnagare som hade agerat som smit-
toöverförare var för regionen och årstiden (vinter) främmande, vilket bevisade 
att de hade kommit dit på konstgjord väg, det vill säga genom det amerikan-
ska flygvapnets försorg.696

En svensk bakteriolog, Lundaprofessorn Arvid Lindau, hade fått i uppdrag 
av Ud att granska iVk:s rapport. I den skriftliga redogörelse för resultatet av 
sin granskning som Lindau insände till Ud den 13 mars framhöll han att iVk:
s medlemmar inte hade gjort några ”primära, egna iakttagelser”: allt material 
som de hade fått se och alla personer som de hade fått intervjua hade tillhan-
dahållits av deras kinesiska och nordkoreanska värdar. iVk kunde alltså inte, 
underströk Lindau, ge några garantier för materialets äkthet (det vill säga att 
det verkligen hade det ursprung som påstods från nordkoreansk och kinesisk 
sida) och informanternas sanningsenlighet.

Vad gäller sanitets- och medicinaltjänsten i det nya Kina framförde Lin-
dau att framsteg säkert hade skett, men ifrågasatte att man verkligen hade fått 
bukt med epidemierna. Han framhöll också att alla de sjukdomar, pest, mjält-
brand och kolera, som iVk ansåg hade begagnats som bakteriologiska strids-

695 Ibid, s 81.
696 Andréen 1974.
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medel förekom i denna del av Asien. Angående eventuella epidemier saknade 
han dock uppgifter för de senaste åren, men antog att sådana gick att få tag på 
hos medicinalstyrelsen. Sammantaget ansåg han det inte orimligt att anta att 
det rörde sig om ”naturligt uppkomna infektioner”.

Lindau hade även invändningar att göra mot påståendet att de infektera-
de smågnagare och insekter som hade upphittats var för årstiden och regio-
nen främmande. Enligt honom var det välkänt att om pest utbröt bland småg-
nagare, dessa kunde förlora mycket av sin skygghet för människor och företa 
långa vandringar. Angående iVk-rapportens entomologiska resonemang (en-
tomologi = läran om insekterna) hade han konsulterat en Lundakollega som 
var professor i entomologi och av honom fått veta att Kinas insektsgrupper 
var högst bristfälligt kartlagda. Det var alltså osäkert vilka insekter som verkli-
gen fanns i Kina. Lindaus kollega hade vidare framhållit att vissa av de insek-
ter som nämndes i iVk-rapporten inte var tillräckligt specificerade beträffande 
arten för att det skulle gå att säga om de förekom i det aktuella området eller 
inte. Därtill hade han underkänt det diagram för insekters uppträdande vid 
olika årstider som fanns i iVk-rapporten (i anslutning till detta hade han också 
framhållit att det var ett välkänt fenomen att insekter kunde uppträda i stort 
antal fastän snö låg kvar på marken). Slutligen hade han påpekat att flertalet 
av de i iVk-rapporten nämnda insekterna var sådana som varken sökte sig till 
människor eller deras bostäder och därför inte torde spela någon stor roll som 
smittoöverförare. Flera invändningar kunde alltså göras mot iVk-rapportens 
entomologiska resonemang, konkluderade Lindau och tillfogade:

Det förefaller även högst egendomligt, om vid B.K. man skulle begagna 
sig av för region och årstid främmande insekter och därtill av slag, som 
icke brukar söka kontakt med homo. Att begagna sig av loppor, som for-
dra varmt och fuktigt klimat, synes under i rapporten angiven tidsperiod 
vara föga rationellt.697

697 Av Arvid Lindau utarbetad rapport innehållande granskning av den internationella kom-
missionens rapport angående bakteriologisk krigföring i Koreakriget, 10/3 1953, bilaga till 
hbr Lindau till Jarring, 13/3 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
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Lindau riktade alltså kritik mot iVk-rapporten på flera punkter och ansåg den 
inte ha bevisat att de sjukdomsfall som eventuellt hade konstaterats inte hade 
kunnat uppkomma på naturlig väg. Men inte heller motsatsen ansåg han vara 
fastslagen. Hans sammanfattande bedömning i själva huvudfrågan — huruvi-
da UsA hade bedrivit bakteriologisk krigföring eller inte — var att han ”efter 
ingående studium av rapporten” inte fann det ”berättigat att göra något posi-
tivt uttalande i ena eller andra riktningen”.698

Den 20 mars blev Thorsing meddelad att en expertgranskning av iVk-rap-
porten hade verkställts och kunde bilda underlag för ett svenskt inlägg i Fn-
debatten. ”Skäl för sådant inlägg synes dock föreligga endast om vi skulle 
behöva markera självständig linje exempelvis vid tillspetsning amerikanska re-
solutionskraven.”699 Hur man föreställde sig att en sådan ”tillspetsning” skulle 
kunna se ut framgår inte, men kanske tänkte man sig att UsA skulle kunna få 
för sig att begära ett uttalande av generalförsamlingen att bakteriekrigsankla-
gelserna saknade grund. Nu kom det ju aldrig någon sådan begäran från ame-
rikansk sida utan bara ett förslag om en opartisk undersökning. När Thorsing 
i slutet av mars fick motta ett exemplar av Lindaus granskning blev han ock-
så tillsagd att varken göra något inlägg i Fn-debatten eller sprida vad Lindau 
hade kommit fram till bland övriga länders Fn-delegationer.700

”Vi ha ju icke här underlag för deras rätta värdesättande, men jag måste be-
känna, att jag har mycket svårt att efter de kategoriska, av Gross citerade ut-
talandena från den högsta amerikanska militärledningen sätta någon tro till 
de kommunistiska beskyllningarna.”701 Så uttryckte sig Thorsing när han i ett 
handbrev till Gunnar Jarring redogjorde för Fn-debatten kring bakteriekrigs-
anklagelserna. Jarring, som vid den tidpunkten (mars 1953) var chef för Ud:s 
politiska avdelning, har i sina memoarer skrivit att han själv var skeptisk till 
anklagelserna, men att Undén — ”kanske … under press från partikamrater 
och folk som intagit en antiamerikansk inställning” — ville ha en ”hållfast ve-
tenskaplig bedömning”.702

698 Ibid. 
699 Tel Ud till svenska delegationen vid Fn-högkvarteret i New York, 20/3 1953, HP48D, Ud:s 

arkiv, Ud. 
700 Tel Ud till svenska delegationen vid Fn-högkvarteret i New York, 28/3 1953, HP1Xko, Ud:s 

arkiv, Ud. 
701 Hbr Thorsing till Jarring, 27/3 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
702 Gunnar Jarring, Rikets förhållande till främmande makt. Memoarer 1952–1964, Stockholm 

1983, s 62. 
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Några belägg för att Undén hade stått ”under press” från något håll i den-
na fråga har inte stått att finna. Men beslutet att låta en expert granska iVk-rap-
porten tyder onekligen på att den svenske utrikesministern inte fann det själv-
klart att anklagelserna mot UsA saknade grund. Offentligt antydde han dock 
aldrig något sådant. Som framgått ovan ställde han sig i riksdagen avvisande 
till de svenska kommunisternas propåer om att regeringen skulle bilda opini-
on mot ”bakteriekriget” och förklarade samtidigt att de världsfredsrådsinitiera-
de undersökningskommissionerna var kommunistiska täckorganisationer och 
därmed inte kunde göra anspråk på att vara opartiska. När han i en uppsats 
skriven 1959 såg tillbaka på bakteriekrigsanklagelserna förklarade han också att 
man ”med trygghet” kunde utgå från att ”beskyllningen var helt ogrundad.”703 

Efter kalla krigets slut har intervjuer med personer som deltog i Koreakri-
get och dokument som framkommit ur sovjetiska och kinesiska arkiv kastat 
nytt ljus över bakteriekrigsanklagelserna. 1998 offentliggjordes ett antal sovje-
tiska dokument som visade att Berija kort efter Stalins död i början av mars 
1953 lät förhöra ett antal sovjetiska befattningshavare, bland annat Sovjetunio-
nens Pyongyangambassadör, vilka i egenskap av rådgivare åt den nordkorean-
ska regeringen hade varit sysselsatta med bakteriekrigsanklagelserna. Av dessa 
förhör framgick framför allt tre saker. För det första att anklagelserna mot UsA, 
även om de hade offentliggjorts av den nordkoreanske utrikesministern, hade 
sitt ursprung på kinesisk sida. För det andra att nordkoreanerna med hjälp av 
sovjetiska och kinesiska experter hade förfalskat bevismaterial (bland annat 
genom att infektera dödsdömda fångar) som visades upp för juristkommis-
sionen och iVk. För det tredje att de förhörda sovjetiska nordkorearådgivarna 
inte hade sett några bevis för att UsA hade tillgripit bakteriologisk krigföring 
och inte heller trodde att så hade skett. Berija vidarebefordrade dessa uppgifter 
till sina kollegor i den sovjetiska regeringen som i början av maj 1953 lät med-
dela Peking- och Pyongyangregeringarna att den hade fått klart för sig att an-
klagelserna mot UsA var falska, ansåg sig ha blivit vilseförd och rekommende-
rade att den pågående propagandakampanjen skulle upphöra.704

703 Östen Undén, Tankar om utrikespolitik, Stockholm 1963, s 84. 
704 Om innehållet i de publicerade sovjetiska dokumenten se: Leitenberg 1998. Kathryn Weath-

ersby, ”Deceiving the Deceivers: Moscow, Beijing, Pyongyang, and the Allegations of Bac-
teriological Weapons Use in Korea”, Bulletin of the Cold War International History Project, 
No. 11, Winter 1998. 
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Bakom Berijas agerande låg en strävan att komma åt ministern för stats-
säkerheten, Semjon Ignatiev. Ignatiev blev i april 1953 fråntagen sin minister-
post och utesluten ur det sovjetiska kommunistpartiet. Till grund för detta 
låg framför allt Ignatievs inblandning i läkarsammansvärjningen: underlydan-
de till honom stod anklagade för att genom otillåtna förhörsmetoder, det vill 
säga tortyr, ha framtvingat falska bekännelser från de anklagade läkarna. Men 
det fanns en till sak som också lades Ignatiev till last, nämligen att han skulle 
ha dolt viktig information om bakteriekrigsanklagelserna för Sovjetregering-
en. Berija kunde visa sina regeringskollegor att Ignatiev i april 1952 hade fått 
en rapport, författad av två sovjetiska rådgivare till det nordkoreanska säker-
hetsministeriet, vari meddelades att nordkoreanerna hade fått sovjetisk och ki-
nesisk hjälp att skapa falska bevis för amerikansk bakteriologisk krigföring.705

Efter att ha fått Ignatiev avskedad lyckades Berija få dennes statssäkerhets-
ministerium inordnat under sitt eget inrikesministerium. Berijas agerande i 
bakteriekrigsanklagelsefrågan var alltså en del av den maktkamp som utbröt 
efter Stalins död och syftade ytterst till att ge Berija kontroll över den mäktiga 
säkerhetstjänsten.706 En naturlig fråga blir mot den bakgrunden om de upp-
gifter som Berija inhämtade från sovjetiska befattningshavare som hade varit 
involverade i bakteriekrigsanklagelserna kan ha varit falska? Det finns goda 
skäl att anta att så inte var fallet. Dels förnekade Ignatiev inte att han hade fått 
den rapport som han anklagades för att ha underlåtit att delge sina regerings-
kollegor. Som försvar för sitt agerande framförde han istället att han inte hade 
tillmätt rapporten någon större betydelse, men hade visat den för Stalin (några 
uppgifter om hur Stalin reagerade har dock inte framkommit). Dels har flera 
av de ryssar som var involverade i bakteriekrigsanklagelserna blivit intervjua-
de efter kalla krigets slut och då bekräftat uppgifterna om fabricerat bevisma-
terial och tvivel på anklagelsernas riktighet.707

De ovan beskrivna från sovjetisk sida härrörande muntliga uppgifter och 
dokument som har framkommit efter kalla krigets slut har på sina håll sagts 
innebära att bakteriekrigsanklagelserna mot UsA definitivt kan avfärdas.708 Det-
ta har emellertid motsagts av två kanadensiska historiker, Stephen Endicott 

705 Weathersby 1998, s 2.
706 Ibid. Knight 1993, s 183f. 
707 Chang & Halliday 2006, s 428f, 765. Weathersby 1998, s 12.
708 Weathersby 1998, s 5.
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och Edward Hagerman. Endicott och Hagerman har under en tjugoårsperiod 
utfört omfattande arkivgenomgångar i UsA och andra västländer i jakt på do-
kument kring bakteriekrigsanklagelserna. Några direkta bevis för att UsA be-
drev bakteriologisk krigföring under Koreakriget har dessa arkivgenomgångar 
inte gett, men Endicott och Hagerman anser sig ha kunnat fastställa följande: 
dels att UsA vid den aktuella tidpunkten hade ett omfattande program för bak-
teriologisk krigföring, dels att den metod för bakteriologisk krigföring som ki-
neserna och nordkoreanerna påstod att UsA hade använt sig av — att från luf-
ten nedsläppa behållare innehållande olika former av smittspridare, framför 
allt infekterade insekter — var fullt realistisk. Detta i kombination med vad 
som kunnat utläsas ur kinesiska källor har fått de båda kanadensiska histori-
kerna att dra slutsatsen att anklagelserna mot UsA var välgrundade.

Vad har då de kinesiska källorna visat som har fått Endicott och Hagerman 
att anse det berättigat att dra denna slutsats? Framför allt att de kinesiska ledar-
na inte bara offentligt utan även i interna sammanhang uttryckte sig på ett sätt 
som tydde på att de var genuint övertygade om att UsA faktiskt hade tillgripit 
bakterievapnet i Koreakriget. Enligt de båda kanadensiska historikernas upp-
fattning skulle så knappast ha varit fallet om alltihop hade varit en bluff. De 
kinesiska källorna har också bekräftat att anklagelserna mot UsA hade sitt ur-
sprung på kinesisk sida, närmare bestämt gick tillbaka på uppgifter som inrapp-
orterades av de kinesiska Koreastyrkorna under januari och februari 1952.

Hur ser Endicott och Hagerman på möjligheten att de kinesiska ledarna 
var ärligt övertygade, men vilseledda av felaktiga rapporter underifrån? Den 
möjligheten har de båda kanadensiska historikerna velat avvisa med fram-
för allt följande två argument: dels att de kinesiska experter på vars omdö-
me de kinesiska ledarna baserade sin uppfattning var välmeriterade forskare 
med västerländsk utbildning, dels att anklagelserna mot UsA var fullt rimliga 
i sak. Det sistnämnda bygger Endicott och Hagerman på uppfattningen att 
UsA hade både kapacitet och motiv att göra det som kineserna och nordkorea-
nerna påstod att de hade gjort. Att kapacitet fanns anser sig Endicott och Ha-
german, som redan nämnts, ha kunnat fastställa bortom rimligt tvivel genom 
sina arkivgenomgångar i UsA och andra västländer. Angående motivet fram-
håller de båda kanadensiska historikerna två faktorer, de militära svårigheter 
som UsA ställdes inför genom den kinesiska interventionen och den starka ide-



Sverige	och	Koreakriget

294

ologiska polariseringen under den aktuella tidsperioden, som de anser med-
förde att i princip vilka krigföringsmetoder som helst ansågs berättigade. Som 
exempel på detta — och som argument för att UsA knappast kan ha hyst några 
betänkligheter i moraliskt hänseende inför att tillgripa bakteriologisk krigfö-
ring — framhåller Endicott och Hagerman den enligt deras uppfattning sko-
ningslösa amerikanska luftkrigföringen under Koreakriget.

Som stöd för sin slutsats att anklagelserna mot UsA var välgrundade har 
Endicott och Hagerman förutom ovanstående också framhållit följande tre sa-
ker: dels att UsA vid den aktuella tidpunkten inte hade ratificerat den Genève-
konvention som förbjuder bakteriologisk krigföring, dels att de amerikanska 
flygvapenpiloter som efter hemkomsten från krigsfångenskapen i Korea tog 
tillbaka sina ”bekännelser” stod under hotet om krigsrätt, dels att ingen på ki-
nesisk sida har trätt fram och tagit avstånd från anklagelserna (tvärtom har alla 
de kineser som under 1990-talet i memoarer eller intervjuer uttalat sig i frågan 
hållit fast vid anklagelsernas riktighet).709

Det resonemang som Endicott och Hagerman för är inte orimligt och det 
är mycket möjligt att de har rätt i sin förmodan att UsA bedrev bakteriologisk 
krigföring under Koreakriget (i den riktningen pekar ju också den ovan refere-
rade rapport som förbindelseofficeren vid det svenska Koreafältsjukhuset, ma-
joren Kurt Håkansson, insände till försvarsstaben i december 1950). Men så 
länge som inga direkta bevis har framkommit torde frågan huruvida anklagel-
serna var riktiga eller inte komma att fortsätta att betraktas som olöst.

Kina och Nordkorea följde Moskvas ”rekommendation” och avslutade bak-
teriekrigspropagandakampanjen i maj 1953, men har efter Koreakriget åter-
kommande visat att de håller fast vid anklagelserna mot UsA.710 Det är okänt 
vilka reaktioner Sovjetregeringens avståndstagande från bakteriekrigsanklagel-
serna väckte i Peking och Pyongyang, men framför allt kineserna, från vilka 
anklagelserna mot UsA alltså härrörde, måste ha uppfattat Moskvas agerande 
som förolämpande och illojalt.

709 Endicott & Hagerman 1998, s 5ff, 27ff, 186ff, 208, 253f. Idem, ”Germ Warfare Was Used”, 
The Bulletin of the Atomic Scientists, July/August 1999. Idem, “Twelve Newly Released Sovi-
et-era ‘Documents’ and Allegations of U.S. Germ Warfare During the Korean War”, Asian 
Perspective, vol. 25, no 1, 2001. 

710 Leitenberg 1998, s 25. Weathersby 1998, s 4. 
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Svenska ställningstaganden under  
stilleståndsförhandlingarnas slutskede:  
medlemskap i en repatrieringskommission

Ovan har beskrivits hur Zhou Enlais tillkännagivande i slutet av mars 1953 att 
Kina kunde tänka sig att låta de repatrieringsovilliga krigsfångarna överföras till 
en neutral stat bröt det långa dödläget i stilleståndsförhandlingarna. På svensk 
sida väckte den kinesiske utrikesministerns utspel inte bara förhoppningar om 
ett vapenstillestånd, utan också farhågor för att Sverige skulle bli den neutrala 
stat som utsågs att härbärgera de repatrieringsovilliga krigsfångarna.711

Att svensk medverkan var påtänkt för att lösa krigsfångefrågan bekräfta-
des när Boheman den 23 april kallades till Hickerson på State Department. 
Det skulle dock inte bli tal om att flytta de repatrieringsovilliga krigsfångarna 
till Sverige eller något annat neutralt land. Som redan nämnts var UsA bestämt 
emot ett sådant förfarande. Vad man på amerikansk sida hade i åtanke var is-
tället att representanter för ett neutralt land skulle komma till Sydkorea och 
där övervaka krigsfångeutväxlingen. Av Hickerson fick Boheman veta att UsA 
i första hand tänkte föreslå Schweiz, men hade Sverige som andrahandsalter-
nativ. Enligt den uppteckning över samtalet som intelegraferades till Ud hade 
Boheman svarat att Sverige alltid ”visat sig villigt att ställa sig till förfogan-
de för att främja freden”, men kanske inte hade de ”personella resurser” som 
krävdes för att kunna utföra ett uppdrag av detta ”omfång” och denna ”deli-
kata natur”. Han hade också påmint om att Sverige redan hade ett resurskrä-
vande uppdrag som medlem av den neutrala övervakningskommissionen och 
frågat om inte UsA kunde tänka sig att istället föreslå en asiatisk stat. På detta 
hade Hickerson svarat att UsA helst ville ha en stat av ”Schweiz-Sverige-typ”, 
men skulle överväga en asiatisk stat om motsidan krävde detta. Därtill hade 
han framhållit att det inte var fråga om att den neutrala staten skulle överta 
hela krigsfångeövervakningen, utan endast befälet över densamma liksom ”ar-
rangemanget ned till en viss nivå”. Uppdraget behövde därför inte bli så far-
ligt resurskrävande, enligt Hickersons uppskattning maximalt 200 personer, i 

711 Erlander 2003, s 64 (dagboksanteckning 31/3 1953). 
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realiteten kanske inte fler än 50. Boheman hade genmält att även detta kunde 
vara för mycket för en stat som Sverige.712

Undén gillade vad Boheman hade sagt.713 Han var liksom tidigare ange-
lägen om att försöka undvika ett uppdrag som han fruktade kunde bli både 
politiskt känsligt, besvärligt och resurskrävande. Som framgått ovan blev det 
uppdrag som till slut utkristalliserades att Sverige skulle ingå i en repatrie-
ringskommission tillsammans med Polen, Tjeckoslovakien, Schweiz och In-
dien. Den definitiva överenskommelsen mellan de stridande parterna, under-
hand meddelad svenska regeringen den 5 juni, stadgade bland annat att Indien 
skulle stå för all väpnad trupp som repatrieringskommissionen behövde och 
övriga fyra stater bidra med maximalt 50 personer var. Uppdraget blev alltså 
inte så resurskrävande som kanske hade kunnat befaras. Särskilt det faktum 
att Sverige inte behövde ställa till förfogande någon väpnad styrka för bevak-
ning av fångarna innebar en stor lättnad, vilket Undén betonade när han den 9 
juni informerade utrikesnämnden om vad som var på gång. En annan sak som 
Undén också framhöll som en fördel för Sverige var att repatrieringskommis-
sionen skulle fungera som en slags oberoende domstol; det var ledamöterna 
själva som skulle besluta, inte deras regeringar (vad Undén såg som en fördel 
med detta var naturligtvis att Sverige därigenom inte skulle behöva ta ansvar 
för eventuella politiskt kontroversiella beslut). Regeringens uppfattning, som 
utrikesnämnden helt ställde sig bakom, var att Sverige under dessa omständig-
heter inte kunde undandra sig medlemskapet i repatrieringskommissionen.714 

Svenska ställningstaganden under  
stilleståndsförhandlingarnas slutskede:  
offentliga uttalanden av Undén

Till Sveriges Koreakonfliktsrelaterade ställningstaganden under stillestånds-
förhandlingarnas slutskede bör man även räkna några offentliga uttalanden 
av Undén. Den 19 april höll han ett föredrag vid den socialdemokratiska di-

712 Tel Boheman till Ud, 23/4 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
713 Tel Ud till svenska beskickningen i Washington, 24/4 1953, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
714 Utrikesnämndens memorialprotokoll, 9/6 1953, volym 6, A2, Utrikesnämndens arkiv, RA. 
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striktskongressen i Viskafors. I föredraget diskuterade han de möjliga utrikes-
politiska konsekvenserna av de regimskiften som då nyligen hade skett i både 
UsA och Sovjetunionen. Angående UsA kom han in på den så kallade befrielse-
politiken och framhöll att ledande medlemmar av Eisenhoweradministratio-
nen redan under valrörelsen hade varit angelägna om att understryka ”att där-
med inte avsågs befrielsekrig utan snarare propaganda och liknande metoder 
ägnade att ge undertryckta folk och folkgrupper mod, uthållighet och opposi-
tionsvilja”. Han nämnde även beslutet att häva Formosablockaden, men röjde 
inget om hur han själv såg på detta. Angående Sovjetunionen redogjorde han 
för de förändringar som hade skett efter Stalins död och ställde frågan om de 
försonliga tongångar som hade hörts från det nya sovjetiska ledarskapet också 
skulle få konkreta resultat, i Korea och på annat håll.715

Den 9 juni höll Undén ett anförande i radio, närmast med anledning av 
den överenskommelse i krigsfångefrågan som då just hade slutits. Han konsta-
terade att vägen till ett vapenstillestånd tycktes ligga öppen, men framhöll 
samtidigt att många andra problem skulle återstå att lösa sedan striderna hade 
upphört. Han redogjorde också för de uppdrag (i övervaknings- och repatri-
eringskommissionerna) som Sverige hade fått i egenskap av neutralt land och 
gjorde reflektionen att världen alltså i vissa situationer kunde ”ha användning 
för neutrala länder, tvärt emot vad somligt folk menar”.716

Den 27 juli, några timmar efter vapenstilleståndsavtalets undertecknande, 
höll Undén ett nytt radioanförande, vars innehåll kan sammanfattas på följan-
de vis. Dels yttrade han att ”upphörandet av fientligheterna i det mer än treår-
iga Koreakriget” var ”en händelse av den största vikt”, framför allt för de län-
der som deltagit i striderna. ”Vid sidan av Sydkorea är det UsA som burit den 
tyngsta bördan av försvaret mot angriparna, och dess offer i människor och 
materiel har varit oerhörda.” Vidare påminde han om Sveriges medlemskap 
i repatrieringskommissionen och den neutrala övervakningskommissionen, 
framhöll att deras arbete skulle inledas så snart som möjligt och riktade i an-
slutning till detta kritik mot Syngman Rhee, vars ”tydliga benägenhet att sät-

715 Undéns föredrag i Viskafors den 19 april 1953 finns återgivet i: ”Utrikesfrågor: Offentliga 
dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 1953”, Aktstycken utgivna 
av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1954, s 23f. 

716 Ibid, s 55f. 
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ta käppar i hjulet för en uppgörelse” sades ha gjort de båda kommissionernas 
uppgift ”mer ömtålig och besvärlig”. Därtill framhöll han att ett vapenstille-
stånd inte var detsamma som en fred, att möjligheten till en sådan alltjämt 
måste betecknas som i hög grad oviss samt att den planerade politiska konfe-
rensen hade många svåra frågor att lösa.717

Dessa varningsord skulle visa sig berättigade. Den politiska konferensen 
blev inte ens ett misslyckande, den lyckades över huvud taget inte komma 
till stånd och som redan nämnts har det ännu i denna dag varken blivit nå-
got fredsavtal eller någon återförening. För Sveriges del har detta bland annat 
fått till följd att vi mer än ett halvsekel efter vapenstilleståndet fortfarande gör 
tjänst i den neutrala övervakningskommissionen.718 

717 ”Uttalande av utrikesminister Undén i radio den 27 juli 1953”, HP1Xko, Ud:s arkiv, Ud. 
718 Medlemmar av den svenska delegationen vid den neutrala övervakningskommissionen, 

Neutral Nations Supervisory Commission (nnsC), har utarbetat en historik över det svens-
ka deltagandet i dess arbete: Historik över de neutrala ländernas övervakningskommission 
(nnsc) i Korea, Stockholm 1985. 
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7. Sammanfattande  
slutdiskussion
När Fn behandlade Koreafrågan under åren före Koreakrigets utbrott lade 
Sverige konsekvent ned sin röst, detta med motiveringen att Koreafrågan hör-
de till fredsregleringarna efter andra världskriget, vilka Sverige såsom exneu-
tral stat inte ansåg sig böra delta i. Även det faktum att Sverige — till skillnad 
från UsA och många andra västländer — avstod från att ge diplomatiskt erkän-
nande åt den sydkoreanska regeringen kunde anses vara motiverat av folkrätts-
liga skäl: Syngman Rhees regering kontrollerade inte mer än omkring häften 
av det koreanska territoriet.719 Men att Sverige vid den tiden alltså avstod från 
att ta ställning för någondera sidan i Koreakonflikten var säkert också — även 
om något sådant aldrig sades i klartext — influerat av mer politiska övervä-
ganden: Koreafrågan var starkt präglad av den framväxande öst-väst-konflik-
ten, vilken Sverige försökte stå vid sidan av. 

Krigsutbrottet i slutet av juni 1950 förde den dittills ganska obemärkta 
Koreakonflikten i centrum för världens intresse. Därmed var det inte längre 
möjligt för Sverige att undvika att ta ställning. Inom några dagar efter krigsut-
brottet hade den svenska regeringen — genom uttalanden av stats- och utri-
kesministrarna — utpekat Nordkorea som angripare och välkomnat den UsA-
ledda motaktionen. Den hade också sagt nej till att bistå Sydkorea med svensk 
trupp, men lovat att göra biståndsinsatser av annan art.

Sverige tog alltså kort efter krigsutbrottet klart ställning för den ena sidan i 
Koreakriget. Under hösten 1950 fortsatte Sverige på den inslagna vägen. Stats- 

719 Enligt folkrättslig praxis skall en ny stat för att erkännas ha en permanent befolkning, 
ett definierat territorium och en regering som är i stånd att kontrollera detta territorium: 
Ekengren 1999, s 85f.
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och utrikesministrarna gjorde då flera uttalanden, där de bland annat uppre-
pade utpekandet av Nordkorea som angripare och välkomnandet av den UsA-
ledda motaktionen. Utrikesministern tog också upp och förkastade påståendet 
att den UsA-ledda motaktionen var olaglig och använde dessutom ett språk-
bruk som tydde på att nämnda motaktion ansågs vara en av säkerhetsrådet 
beslutad kollektiv aktion och inte ett exempel på individuellt eller kollektivt 
självförsvar i väntan på att säkerhetsrådet skulle hinna ingripa. Vidare uppfyll-
des biståndslöftet genom att ett svenskt fältsjukhus sändes till Sydkorea. Där-
till röstade den svenska Fn-delegationen för åttamaktsförslaget och Acheson-
planen, vilket innebar att Sverige ställde sig bakom dels att Fn-styrkorna skulle 
få överskrida 38:e breddgraden och försöka ena den koreanska halvön med vap-
enmakt, dels att Sovjetunionens vetorätt i säkerhetsrådet skulle kunna kring-
gås genom att Koreafrågan drevs i generalförsamlingen. 

Svenska regeringen hade när frågan om svenskt Fn-inträde aktualiserades 
efter kriget kommit fram till att Fn-medlemskapet inte skulle inskränka Sve-
riges möjligheter att välja neutralitet i händelse av ett nytt stormaktskrig. Vad 
som låg till grund för denna slutsats var naturligtvis att säkerhetsrådets röst-
ningsbestämmelser, närmare bestämt stormakternas permanenta medlemskap 
och individuella vetorätt, skulle göra det omöjligt för Fn att besluta om koll-
ektiva tvångsåtgärder mot en stormakt. Genom den sovjetiska frånvaron i sä-
kerhetsrådet under Koreakrigets inledningsskede inträffade det som inte skulle 
kunna ske: Fn tog ställning mot en stormakt (eller i alla fall mot en stormakts-
stödd småstat). Svenska regeringen kunde inte acceptera att säkerhetsrådet, 
vars beslut ju var bindande för världens stater, skulle kunna ta beslut om koll-
ektiva tvångsåtgärder utan positiv röst från samtliga permanenta rådsmedlem-
mar (om en sådan ordning accepterades skulle ju Sverige genom Fn-medlem-
skapet kunna anses förpliktigat till deltagande i stormaktskrig). Men eftersom 
det icke-fulltaliga säkerhetsrådets Korearesolutioner inte beordrade utan bara 
rekommenderade världens stater att komma till Sydkoreas hjälp ställdes saken 
inte på sin spets och svenska regeringen kunde inta den i juridiskt hänseen-
de tvivelaktiga ståndpunkten att säkerhetsrådsbeslut i Sovjetunionens frånvaro 
var giltiga om de begränsade sig till att utfärda rekommendationer. Inte heller 
genom att ställa sig bakom Achesonplanen, vars kärna ju var att generalförsam-
lingen vid oenighet i säkerhetsrådet skulle anses ha rätt att utfärda rekommen-
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dationer om kollektiva tvångsåtgärder, kan Sverige sägas ha givit upp sin hand-
lingsfrihet: det stod ju Sverige fritt att följa eller förkasta de rekommendationer 
som kunde komma att utfärdas av generalförsamlingen.

Regeringen hade alltså rätt när den, vilket skedde flera gånger, hävdade att 
stödet för Fn-sidan i Koreakriget inte innebar att Sveriges deklarerade neu-
tralitetslinje hade övergetts. Men ur synpunkten av neutralitetspolitikens tro-
värdighet var det förstås inte oproblematiskt för regeringen att agera som den 
gjorde. Inom regeringen fanns också, även om det aldrig sades utåt, en bety-
dande olust inför den egna klara uppslutningen bakom motaktionen mot det 
nordkoreanska angreppet. Som har framgått i Erlanders memoarer och ytter-
ligare utretts i föreliggande avhandling härrörde olusten inte bara från oro för 
att neutralitetspolitiken skulle komprometteras i omvärldens (läs Sovjetunio-
nens) ögon, utan också från farhågor för hur reaktionen skulle bli inom lan-
det. Vad man befarade var, om man får tro Erlanders dagbok, två saker: dels 
att opinionsstödet för svensk västallians skulle stärkas, dels att det skulle bli 
negativa reaktioner bland de såsom neutralitetsanhängare betraktade arbetar-
väljarna. Hur allvarligt man såg på detta har varit svårt att uttala sig om, ef-
tersom källmaterialet på denna punkt är så relativt knapphändigt. Men vad 
man fruktade rent partipolitiskt var rimligtvis att både högern, folkpartiet och 
kommunisterna skulle kunna gynnas, det vill säga att högern och folkpartiet i 
egenskap av de två klart mest västorienterade partierna i riksdagen skulle kun-
na dra nytta av de antikommunistiska och provästliga stämningar som kriget 
genererade, medan kommunisterna å sin sida skulle kunna attrahera missnöj-
da neutralitetsanhängare bland arbetarväljarna. 

Regeringen befarade alltså att Koreakriget och Sveriges klara ställningsta-
gande för Fn-sidan skulle kunna få (från regeringens synpunkt) negativa verk-
ningar både in- och utrikespolitiskt. Vissa inslag i regeringens politik har be-
dömts haft som syfte att försöka motverka detta. Till skillnad från höger- och 
folkpartiledarna Hjalmarson och Ohlin samt stora delar av den icke-kommu-
nistiska pressen, borgerliga såväl som socialdemokratiska tidningar, undvek 
regeringen att utpeka Sovjetunionen som anstiftare till det nordkoreanska an-
greppet. Därigenom försökte regeringen av allt att döma uppnå två saker, dels 
stärka den sovjetiska tilltron till den svenska neutralitetspolitiken, dels mot-
verka att den svenska folkopinionen skulle påverkas till att börja betrakta Sov-
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jetunionen som så hotfull att alliansfriheten inte längre kändes som det bästa 
alternativet för Sveriges säkerhet.

Även det faktum att regeringen, framför allt statsminister Erlander, un-
der valrörelsen inför kommunalvalet hösten 1950 gick till systematiskt an-
grepp mot högerns och folkpartiets idéer om försvarssamverkan mellan Sveri-
ge, Norge och Danmark handlade om att anlägga moteld mot de verkningar 
som Koreakriget och den svenska uppslutningen bakom Fn-aktionen befara-
des kunna få. Detta har kunnat fastställas genom läsning av Erlanders dagbok. 
Några mer uttömmande och preciserade förklaringar angående vad regering-
en hoppades kunna uppnå genom denna agitation har dock inte stått att fin-
na. Men rimligtvis handlade det ungefär om följande. Dels att framställa hög-
erns och folkpartiets skandinaviska försvarssamarbetsplaner som ett hot mot 
landets säkerhet, det vill säga som något som riskerade att omintetgöra Sveri-
ges möjligheter att kunna förbli utanför ett eventuellt tredje världskrig, för att 
därigenom påverka mittenväljare att rösta socialdemokratiskt. Dels att mot-
verka det intryck som det klara ställningstagandet för Fn-sidan i Koreakriget 
hade kunnat ge, nämligen att regeringen höll på att överge alliansfriheten, för 
att på så vis dels stärka den sovjetiska tilltron till den svenska neutralitetspoli-
tiken, dels underlätta för socialdemokraterna i kampen med kommunisterna 
om de såsom neutralitetsanhängare betraktade vänsterväljarna. 

Höger- och folkpartiledarnas verbala reaktioner på Koreakriget gjorde att 
regeringen uppfattade det som än mer angeläget att markera utrikespolitiskt 
avstånd till dessa partier. Hjalmarson och Ohlin gick längre än regeringen 
med att sätta in Koreakriget i ett kallakrigsperspektiv, det vill säga beskriva det 
i termer av en kamp mellan den ”fria världen” och den Moskvaledda ”världs-
kommunismen”. Som har framgått i avhandlingen ogillade regeringen hö-
ger- och folkpartiledarnas ”Koreakonfliktsretorik”, som ansågs förvärra den 
påfrestning för neutralitetspolitiken som Koreakriget och Sveriges klara ställ-
ningstagande för Fn-sidan utgjorde. Regeringen avstod dock helt från att kri-
tisera högern och folkpartiet på den punkten. Regeringen hade ju själv gått 
ganska långt i sin uppslutning bakom den UsA-ledda motaktionen mot det 
nordkoreanska angreppet och ansåg det sannolikt inopportunt att angripa hö-
gern och folkpartiet för ett språkbruk som även många socialdemokratiska 
tidningar använde.
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Det spända internationella läge som inträdde efter Koreakrigets utbrott 
fick risken för ett tredje världskrig att verka överhängande, något som förstås 
fick regeringen att se extra allvarligt på utsikterna att neutralitetspolitiken skul-
le komprometteras i omvärldens ögon. Den oro för att neutralitetspolitikens 
ställning skulle försvagas även inom landet som åtminstone Erlander verkar ha 
känt under Koreakrigets inledningsskede måste dock ha blivit stillad genom ut-
gången av kommunalvalet i september 1950. Valutgången innebar en klar fram-
gång för socialdemokraterna som ökade sitt röstetal kraftigt, fick fler röster än 
de tre borgerliga partierna tillsammans och kunde konstatera dels att folkpar-
tiets frammarsch hade hejdats, dels att kommunisternas kräftgång fortsatte.720

Hur stor betydelse för valutgången som regeringens angrepp på högerns och 
folkpartiets skandinaviska försvarssamarbetsplaner verkligen hade är omöjligt att 
fastställa. Klart är i alla fall att såväl Erlander som Ohlin betraktade denna agita-
tion som ett trumfkort för regeringen och uppfattade valutgången som en upp-
slutning bakom den alliansfria linjen från folkmajoritetens sida. Erlander kunde 
också glädjas åt att kommunisternas hårda kritik mot regeringens stöd för Fn-si-
dan i Koreakriget inte hade räddat dem från fortsatta väljarförluster. Han hade 
under valrörelsen framhållit de svenska kommunisternas agitation kring Korea-
kriget som ett bevis på deras följsamhet gentemot Moskva och förmodat att va-
let skulle bli, som han uttryckte det, ”en folkdom över kommunisterna”.

Sveriges klara uppslutning bakom Fn-majoritetens linje i Koreafrågan 
upphörde när det blev fråga om motåtgärder mot den i slutet av oktober 1950 
igångsatta kinesiska intervention i Koreakriget. När generalförsamlingen i 
början av februari 1951 stämplade Kina som angripare och tillsatte en komm-
itté med uppdrag att utreda möjliga sanktionsåtgärder lade den svenska Fn-
delegationen ned sin röst. Detta upprepades i maj samma år då generalför-
samlingen riktade en uppmaning till världens stater att avstå från export av 
krigsviktiga varor till Kina och Nordkorea.

720 Som har beskrivits i kapitel 3 minskade folkpartiet med 0,9 procentenheter i förhållande till det 
för partiet extremt framgångsrika 1948 års andrakammarval. Kommunisterna minskade med 
1,4 procentenheter och befäste därmed den stora tillbakagång som partiet hade fått vidkännas 
1948. Socialdemokraterna ökade med 2,5 procentenheter i förhållande till valet 1948, medan 
högerns och bondeförbundets valresultat i stort sett var oförändrat.
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Den officiella förklaringen till röstnedläggelserna, framförd i de röstförkla-
ringar som den svenska Fn-delegationen avgav, var att den svenska regering-
en befarade att de föreslagna motåtgärderna mot den kinesiska interventionen 
skulle försvåra en förhandlingslösning, kanske till och med leda till en utvidg-
ning av konflikten med ty åtföljande risk för ett nytt världskrig. Men detta var 
inte det enda motivet bakom regeringens agerande. Det handlade också om 
att slå vakt om neutralitetspolitikens trovärdighet: att genom att inte med-
verka till sanktionsåtgärder mot stormakten Kina försöka övertyga en annan 
stormakt, nämligen Sovjetunionen om Sveriges neutralitetsvilja. Att sådana 
bevekelsegrunder spelade en avgörande roll för regeringens hållning framgår 
tydligt om man studerar interna källor som Erlanders dagbok och utrikes-
nämndens memorialprotokoll och blev klargjort för allmänheten under den 
riksdagsdebatt som ägde rum efter den första röstnedläggelsen.

De svenska röstnedläggelserna var långt ifrån okontroversiella. Som den ti-
digare forskningen, framför allt Barry Holmström och Elis Håstad, har visat 
blev röstnedläggelserna — och då särskilt den som ägde rum i början av febru-
ari — föremål för en intensiv press- och riksdagsdebatt. I riksdagen fick reger-
ingen stöd av bondeförbundet, men mötte motstånd från högern och folkpar-
tiet. Högern och folkpartiet ansåg att Sverige borde rösta för utpekandet av 
Kina som angripare och uppmaningen till världens stater att avstå från export 
av krigsviktiga varor till Kina och Nordkorea. Däremot höll de med om att 
Sverige inte borde rösta för tillsättandet av en kommitté med uppdrag att ut-
reda möjliga sanktionsåtgärder.

Enligt högern och folkpartiet var regeringens hållning omoralisk och det 
av två skäl. Den innebar för det första att dubbla måttstockar skulle tillämpas 
i världspolitiken, det vill säga att man skulle beivra aggressioner från småstater, 
men inte från stormakter. Den innebar vidare att Sverige underlät att stödja de 
stater som enligt högerns och folkpartiets uppfattning slog vakt om freden och 
friheten i världen, nämligen västdemokratierna. Även om Sverige var allians-
fritt tillhörde landet, framförde högern och folkpartiet, rent ideologiskt utan 
tvekan västdemokratierna och borde därför inte i onödan agera på ett sätt som 
försvagade fronten mot den kommunistiska diktaturen. 

Från regeringens sida bemöttes detta med argumentet att det inte kunde an-
ses omoraliskt att tumma på principerna, det vill säga göra skillnad på småstater 
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och stormakter, om man därigenom undvek något större ont, nämligen att ris-
kera en utvidgning av Koreakriget. Vidare påpekades att Sverige inte hade varit 
ensamt om att visa skepsis mot de amerikanska förslagen på motåtgärder mot 
den kinesiska interventionen. Övriga västeuropeiska demokratier med Storbri-
tannien i spetsen hade också varit kritiska och energiskt verkat för en uppmjuk-
ning av de amerikanska förslagen. Därtill framhölls att Sverige faktiskt hade 
valt alliansfriheten som utrikespolitisk huvudlinje. Om Sverige, såsom högern 
och folkpartiet tycktes förorda, skulle låta den ideologiska västtillhörigheten 
styra handlandet i alla utrikespolitiska frågor måste alliansfriheten överges.

I högerns och folkpartiets kritik mot röstnedläggelserna ingick även att 
dessa kunde få negativa följder för Sveriges säkerhet, detta genom att göra UsA 
mindre benäget att ge Sverige för landets fredstida försvarsuppbyggnad helt 
nödvändiga leveranser av modern krigsmateriel respektive komma till Sveri-
ges hjälp i ett eventuellt krig. Samma typ av varningar kom från den svenska 
Fn-delegationen, vid tillfället i fråga bestående av Sven Grafström, Erik Bohe-
man och Rickard Sandler. 

Karl Molin har visat att det när kalla kriget bröt ut på allvar under 1940-ta-
lets sista år var många bland Sveriges ledande militärer och diplomater som var 
starkt kritiska till regeringens alliansfria linje och önskade svensk västallians 
eller åtminstone en mer ”västorienterad” svensk utrikespolitik inom ramen för 
alliansfriheten. Bakom kritiken ser Molin en blandning av ideologiska stånd-
punkter och militärpolitiska överväganden. Kritikerna delade en borgerlig av 
antikommunism och västvänlighet präglad grundsyn och hyste liten tilltro till 
neutralitetens fredsbevarande förmåga, det vill säga trodde inte på Sveriges 
möjligheter att kunna hålla sig utanför ett eventuellt tredje världskrig. Det-
ta fick dem att uppfatta regeringens åtgärder i syfte att skapa förtroende för 
neutralitetspolitiken — exempelvis yttranden som markerade ideologisk dis-
tans inte bara till Sovjetunionen utan även till UsA och ställningstaganden i Fn 
som avvek från väststaternas ståndpunkt — som moraliskt stötande och me-
ningslösa eller till och med skadliga för Sveriges säkerhet. UsA uppfattades som 
den makt som kämpade för folkens frihet, medan Sovjetunionen ville försla-
va dem. Att inte göra tydlig åtskillnad mellan UsA och Sovjetunionen utan be-
teckna dem som mer eller mindre ”lika goda kålsupare” uppfattades i det per-
spektivet som moraliskt stötande. Sovjetunionens benägenhet att anfalla eller 
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inte anfalla Sverige antogs inte kunna påverkas genom politiska gester i för-
troendeskapande syfte. Allt vad som därigenom antogs kunna uppnås var att 
västmakterna skulle bli mindre benägna att stödja Sverige.721

Boheman och Grafström var två av de mest framträdande av dessa västvän-
liga och neutralitetskritiska, som Karl Molin benämner dem, ”säkerhetspoli-
tiska tjänstemän”.722 Deras agerande i samband med Fn-behandlingen av den 
kinesiska interventionen i Koreakriget skall ses i det sammanhanget. De hade 
redan tidigare vid flera tillfällen och som ett led i den interna debatten inom 
Ud försökt påverka regeringen att modifiera sin utrikespolitik i västvänligare 
riktning, framför allt göra sin retorik mer västvänlig, det vill säga mer frekvent 
framhålla Sveriges ideologiska västtillhörighet.723

Att Sandler gjorde gemensam sak med Boheman och Grafström i denna frå-
ga kan verka överraskande. Han var ju till skillnad från dem ingen konservativ 
ämbetsman med högborgerlig bakgrund utan en av den svenska arbetarrörel-
sens förgrundsfigurer. Han hade visserligen tvingats avgå som utrikesminister i 
slutet av 1939 på grund av sin uppfattning att Sverige borde hjälpa Finland med 
Ålands försvar, men var som utrikesutskottets ordförande, ledamot av utrikes-
nämnden och ständigt återkommande Fn-delegat utan tvekan alltjämt en le-
dande socialdemokratisk utrikespolitiker. Genom sitt agerande i Ålandsfrågan 
hade han visat sig beredd att låta Sverige påta sig solidaritetsförpliktelser som 
de andra ledande företrädarna för hans parti ryggade inför.724 Man kan om man 
så vill se hans agerande i början av 1951 som en upprepning av detta. Liksom 
1939 var han i stort sett isolerad inom sitt parti. Bland partikamraterna i riksda-
gen var det, som Barry Holmström har framhållit, bara den i utrikesfrågor helt 
isolerade Atlantpaktsanhängaren Ture Nerman som förklarade sig stödja Sand-
lers ståndpunkt. Därutöver var det också några få socialdemokratiska tidning-
ar som gick emot eller uttryckte tveksamhet angående regeringens ovilja att låta 
Fn-delegationen rösta för ett utpekande av Kina som angripare.725

Varningar för negativa amerikanska reaktioner hade alltså en framträdande 
plats i kritiken mot regeringens ovilja att ställa sig bakom motåtgärderna mot 

721 Molin 1991, s 30ff.
722 Ibid, s 13f.
723 Om detta se: Ibid, s 37ff. Stridsman 1999, s 116ff, 124ff.
724 Om Sandler och Ålandsfrågan se till exempel: Möller 1990, s 352ff, 514ff.
725 Holmström 1972, s 259, 294.
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den kinesiska interventionen. Kan dessa varningar sägas ha haft fog för sig, det 
vill säga utsattes Sverige för några repressalier från amerikansk sida?

Svaret är nej. Som Charles Silva har framhållit fäste den amerikanska re-
geringen ingen större vikt vid de svenska röstnedläggelserna.726 UsA försökte 
visserligen via diplomatiska kanaler påverka Sverige att ställa sig bakom de fö-
reslagna motåtgärderna mot den kinesiska interventionen, men det var abso-
lut inte tal om några hotelser eller något annat som skulle förtjäna att beteck-
nas som påtryckningar. Detta framgår väl om inte annat av det faktum att 
Boheman den 14 maj 1951, alltså bara några dagar innan Fn skulle ta ställning 
till det amerikanska förslaget att rekommendera världens stater att avstå från 
export av krigsviktiga varor till Kina och Nordkorea, blev kallad till State De-
partment och där fick veta att exportlicens hade beviljats för de markradar-
stationer, som Sverige under lång tid förgäves hade försökt att få importera. 
Markradarstationerna tillmättes avgörande betydelse för det svenska luftför-
svaret och var vid den aktuella tidpunkten Sveriges klart viktigaste önskemål 
vad gäller import av krigsmateriel från UsA. Frisläppandet av markradarstatio-
nerna var ett tydligt tecknen på att den amerikanska politiken vad gäller krigs-
materielexport till Sverige hade börjat läggas om. Det definitiva genombrottet 
för Sveriges möjligheter att få importera krigsmateriel från UsA lät emellertid 
vänta på sig till i januari 1952. Då fastlade president Truman ett nytt policy-
dokument angående UsA:s politik gentemot Sverige, något som bland annat 
innebar att Sverige hamnade i högsta prioriteringsklass vad gäller tillgång till 
amerikansk krigsmateriel, det vill säga fick köpa sådan på samma villkor som 
UsA:s allierade.727

Det nya policydokumentet ersatte det policydokument som hade antagits 
i september 1948 och bland annat förklarat att svenska önskemål om krigs-
materiel från UsA skulle tillgodoses först efter det att man hade mött beho-
ven hos allierade stater. Det äldre policydokumentet hade avspeglat ett ame-
rikanskt missnöje med den svenska alliansfria utrikespolitiken och en strävan 
att försöka påverka Sverige att gå med i den västliga försvarsallians som då höll 
på att ta form. Det nya policydokumentets tillkomst avspeglade att UsA hade 
kommit att acceptera den svenska alliansfriheten som ett faktum, vilket inte 

726 Silva 1999, s 290, 293.
727 soU 1994:11, s 105f.
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skulle komma att ändras och dessutom hade insett att ett stärkande av Sveriges 
försvar låg i västs intresse, detta framför allt för att Sverige därigenom skulle 
kunna utgöra en mer effektiv buffert mot ett sovjetiskt anfall på nAto-landet 
Norge. Till den amerikanska omsvängningen hade även några ytterligare fak-
torer bidragit. Dels att Sverige hade demonstrerat sin försvarsvilja genom att 
satsa relativt mycket på sitt försvar. Vidare att Sverige hade förklarat sig villigt 
att bidra till Norges och Danmarks försvarsuppbyggnad genom att exportera 
vapen till dessa länder. Därtill att de norska och danska regeringarna upprepa-
de gånger hade meddelat den amerikanska regeringen att en förstärkning av 
Sveriges försvar låg i deras intresse. Slutligen att Sverige hade anslutit sig, om 
inte formellt så dock reellt, till det västliga embargosystemet vad gäller export 
av strategiska varor till östblocket.728

De företrädare för regeringssidan som under riksdagsdebatten kring den 
första röstnedläggelsen hade hävdat att det var andra saker än röstbeteendet 
i Fn, framför allt Sveriges relativt starka militära försvar, som avgjorde UsA:
s inställning till Sverige kan därmed sägas ha fått rätt. Men att det verkligen 
inte skulle bli några negativa konsekvenser för Sveriges del av röstnedläggel-
serna kunde regeringen i förväg omöjligt veta. Åtminstone i samband med 
den första röstnedläggelsen fanns det en reell oro för hur förhållandet till UsA 
skulle påverkas, det har kunnat utläsas ur Erlanders dagbok. Oron förstärktes 
av det faktum att regeringen i det läget stod i begrepp att inleda förhandling-
ar med UsA om den så kallade östhandeln, det vill säga Sveriges handel med 
östblocksstaterna, förhandlingar där regeringen uppfattade sig ha en svag ut-
gångsposition och vara beroende av amerikansk välvilja för att kunna undgå 
en ur både neutralitetspolitisk och ekonomisk synpunkt oönskad total anpass-
ning till de västliga embargobestämmelserna.

Att agera på ett sätt som riskerade att antagonisera UsA var alltså inget som 
regeringen — även om den ansåg det vara nödvändigt av omsorg om neutrali-
tetspolitikens trovärdighet — tog lätt på. Att det var på det viset avspeglas väl 
också i det faktum att Sverige till skillnad från ett land som Indien inte vågade 
rösta mot de amerikanska resolutionsförslagen utan lade ned rösten och dess-
utom avgav röstförklaringar som tonade ned skillnaderna mellan Sveriges och 

728 Om vilka faktorer som låg bakom den amerikanska omsvängningen vad gäller politiken 
gentemot Sverige: Silva 1999, s 280ff.
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Fn-majoritetens hållning, nämligen framförde att svenska regeringen till fullo 
förstod de motiv som låg bakom UsA:s förslag och skulle ”frivilligt” iaktta de 
anbefallna restriktionerna vad gäller export av krigsviktiga varor till Kina och 
Nordkorea. Även de relativt många markeringar av ideologisk västtillhörighet 
som Erlander gjorde under våren 1951 kan kanske ses som ett försök att mot-
verka eventuellt amerikanskt missnöje med Sverige.

Hur såg regeringen på röstnedläggelsernas betydelse ur ett inrikespolitiskt 
perspektiv? Det källmaterial som har använts till föreliggande avhandling är 
ganska knapphändigt på den punkten och tillåter egentligen inte några säk-
ra slutsatser. Erlanders dagboksanteckningar ger dock intrycket att statsminis-
tern rent partipolitiskt inte såg några nackdelar med att ta strid med högern 
och folkpartiet i dessa frågor. Det är möjligt att Erlanders inställning här var 
påverkad av det nyss hållna kommunalvalet, vars resultat han ju uppfattade 
som en uppslutning bakom den alliansfria linjen från folkmajoritetens sida. 
Genom att ta strid med högern och folkpartiet kring Koreakonfliktspolitiken 
skulle regeringen, som Erlander såg det, inte bara kunna försvaga dessa två 
partier utan också skingra den eventuella oro som den starka uppslutningen 
bakom Fn-aktionen hade skapat bland det egna partiets sympatisörer.

Statsministern hade alltså, även om detta knappast var huvudsaken, vad 
man skulle kunna kalla partiegoistiska skäl att ta strid med högern och folk-
partiet kring Sveriges Koreakonfliktspolitik. Men samtidigt som Erlander allt-
så lockades av tanken på konfrontation, kände han också en press på sig att 
tona ned meningsskiljaktigheterna och försöka bevara enigheten kring utri-
kespolitiken.

Det sistnämnda hade att göra med den enighetsnorm, det vill säga det krav 
på enighet mellan regeringen och den borgerliga oppositionen, som forsk-
ningen har konstaterat omgärdade debatten om Sveriges utrikespolitik. Enig-
hetsnormen gällde framför allt den utrikespolitiska huvudlinjen, det vill säga 
att Sverige skulle vara alliansfritt och sikta mot neutralitet i ett eventuellt nytt 
stormaktskrig. Bakom kravet på enighet kring detta låg uppfattningen att om-
världens tilltro till Sveriges neutralitetspolitik (och därmed en viktig förutsätt-
ning för att Sverige skulle kunna hålla sig utanför ett eventuellt tredje världs-
krig) krävde att denna hade brett inhemskt stöd. Denna uppfattning — som 
både regeringen och den borgerliga oppositionen bekände sig till — försökte 
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regeringen vid fall av oenighet i utrikespolitiska frågor ibland utnyttja för att 
sätta press på högern och folkpartiet (bondeförbundet behövde ju som regel 
inte övertalas att stödja regeringens utrikespolitik) att sluta upp bakom reger-
ingslinjen eller riskera att bli anklagade för att äventyra landets säkerhet.729 

Statsministerns agerande vid de överläggningar mellan regeringen och den 
borgerliga oppositionen som föregick beslutet att låta den svenska Fn-delega-
tionen lägga ned rösten när generalförsamlingen i maj 1951 rekommenderade 
världens stater att avstå från export av krigsviktiga varor till Kina och Nord-
korea utgör ett tydligt exempel på detta. Erlander riktade då en vädjan till hö-
gern och folkpartiet att sluta upp bakom majoritetens linje och inte orsaka 
splittring kring utrikespolitiken. När höger- och folkpartiledarna trots detta 
höll fast vid att Sverige borde rösta för rekommendationen om handelsrestrik-
tioner mot Kina och Nordkorea ifrågasatte statsministern deras uppslutning 
bakom den alliansfria linjen och framförde att det var tvivelaktigt om det skul-
le bli möjligt att bilda en samlingsregering i händelse av en allvarligare kris. 

I anslutning till detta bör dock påpekas att Erlander inte uppfattade enighets-
normen som enbart en tillgång för regeringen i dess stridigheter med högern 
och folkpartiet kring utrikespolitikens utformning. I memoaravsnittet om oe-
nigheten kring röstnedläggelserna under Koreakriget skriver han, att han allt-
sedan de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarnas sammanbrott i bör-
jan av 1949 hade uppfattat sig stå inför ett dilemma vad gäller högerns och 
folkpartiets hållning på det utrikespolitiska området. Han ansåg att framför 
allt högern, men även folkpartiet gjorde upprepade ställningstaganden som 
stod i strid med deras deklarerade anslutning till den alliansfria linjen och trod-
de sig ha opinionsmässiga vinster att göra genom att gå till angrepp mot det-
ta. Samtidigt betraktade han det som ett misslyckande att inte kunna bibehål-
la samlingen kring utrikespolitiken och kände därför en press på sig att ha visst 
överseende med högerns och folkpartiets, som han såg det, förlöpningar på det 
utrikespolitiska området. Han trodde också att högern och folkpartiet i hän-
delse av en riktigt allvarlig kris skulle kunna bli fullt lojala anhängare av den alli-
ansfria linjen. Av det skälet hade han, skriver han i memoarerna, varit relativt 
återhållsam med att använda utrikespolitiken mot högern och folkpartiet un-

729 Enighetsnormen diskuteras hos: Bjereld 1997, s 29f. Molin 1991, s 13, 27.
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der valrörelsen inför kommunalvalet hösten 1950, detta av omsorg om möjlig-
heten till ett framtida samregerande, men till förfång för det egna partiet, som 
enligt hans uppfattning hade kunnat göra ett ännu bättre valresultat om agita-
tionen på det utrikespolitiska området hade varit hårdare.730

När högern och folkpartiet i maj 1951 intog ståndpunkten att den svenska 
Fn-delegationen borde instrueras att rösta för det amerikanska förslaget att värl-
dens stater skulle rekommenderas att avstå från export av krigsviktiga varor till 
Kina och Nordkorea reagerade det socialdemokratiska huvudorganet Morgon-
Tidningen starkt. Morgon-Tidningen hävdade att högerns och folkpartiets 
ställningstagande i denna fråga fick deras anslutning till den alliansfria linjen att 
framstå som en läpparnas bekännelse utan någon reell innebörd och menade att 
de borde avkrävas besked om sin inställning genom en särskild riksdagsdebatt. 

Från regeringens sida framfördes dock inga sådana krav: högerns och folk-
partiets ställningstagande förbigicks mer eller mindre med tystnad. Var detta 
motiverat av det slags altruistiska skäl som statsministern ansåg hade dämpat 
regeringens valrörelsekritik mot högerns och folkpartiets hållning i utrikespo-
litiska frågor? Det är möjligt att Erlander tänkte i de banorna, men det kan 
lika gärna ha varit så att han inte var säker på att kunna vinna något opini-
onsmässigt på att ta strid med högern och folkpartiet i denna fråga. Valrörel-
sekampanjen mot högerns och folkpartiets utrikespolitik hade ju tagit sikte 
på deras skandinaviska försvarssamarbetsplaner, som det väl hade varit ganska 
lätt att framställa som ett avsteg från den alliansfria utrikespolitiken och där-
med ett hot mot Sveriges säkerhet. Att hävda samma sak om högerns och folk-
partiets önskan att den svenska Fn-delegationen skulle få rösta för den av UsA 
föreslagna rekommendationen om förbud mot export av krigsviktiga varor till 
Kina och Nordkorea — en rekommendation som ju regeringen hade förklarat 
sig ha för avsikt att följa — ansågs kanske inte lika opportunt?

De förhandlingar om ett koreanskt vapenstillestånd som kom igång under 
sommaren 1951 fördes till stor del utan inblandning av generalförsamling-
en. Många av de tvistefrågor som uppkom under de dryga två år som stille-
ståndsförhandlingarna pågick behövde den svenska regeringen därför inte ta 
ställning till. Detta gällde dock inte den besvärligaste tvistefrågan, nämligen 

730 Erlander 1974, s 159f.
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frågan om utväxling av krigsfångar, som på amerikanskt initiativ förelades ge-
neralförsamlingen, där den svenska Fn-delegationen ställde sig bakom UsA:s 
och majoritetens linje att tvång inte fick användas vid repatrieringen av krigs-
fångarna. I riksdagen försvarade Undén det svenska ställningstagandet mot 
den kritik som framfördes från kommunisternas sida. Dels motsade han kom-
munisternas påstående att principen om frivillig repatriering stred mot Genè-
vekonventionernas bestämmelser. Dels framhöll han — som svar på kommu-
nisternas påstående att de krigsfångar som sagt sig inte vilja repatrieras hade 
varit utsatta för otillbörliga påtryckningar — att kineserna och nordkoreaner-
na hade förkastat Fn-kommandots erbjudande om förnyad och opartisk un-
dersökning av krigsfångarnas inställning. Kommunisternas anklagelser mot 
regeringen för att tiga om massakrer på krigsfångar i Fn-alliansens krigsfånge-
läger brydde han sig däremot inte om att bemöta.

En annan sak som Sverige också fick ta ställning till under den tid då vapen-
stilleståndsförhandlingarna pågick var de anklagelser om bakteriologisk krigfö-
ring som riktades mot UsA från kinesisk och nordkoreansk sida. Även i denna 
fråga kan Sverige sägas ha understött UsA:s och Fn-majoritetens linje. I general-
församlingen röstade den svenska Fn-delegationen för det amerikanska förslaget 
att Internationella rödakorskommittén eller något annat opartiskt organ skul-
le få genomföra en undersökning av anklagelsernas riktighet. I riksdagen tillfrå-
gades Undén av kommunistpartiledaren Hilding Hagberg om inte regeringen 
tänkte delta i den internationella opinionsbildningen mot bakteriekriget. Un-
déns svar blev att anklagelserna saknade trovärdighet eftersom kineserna och 
nordkoreanerna vägrade att acceptera en opartisk undersökning. I anslutning 
till detta tog utrikesministern också avstånd från kommunisternas påstående 
att Internationella rödakorskommittén inte kunde anses vara kvalificerad som 
opartiskt organ. Dessutom dömde han ut de två internationella undersöknings-
kommissioner som till skillnad från Internationella rödakorskommittén hade 
fått tillstånd att komma till Nordkorea och Kina (och därefter gått i god för an-
klagelsernas riktighet). Enligt honom var de kommunistiska täckorganisationer 
och kunde därmed ingalunda betecknas som opartiska.

Att UsA genom att bedriva bakteriologisk krigföring och genom sin be-
handling av krigsfångarna gjorde sig skyldig till krigsförbrytelser var ett åter-
kommande tema i den kommunistiska propagandan under det långa dödläget 
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i stilleståndsförhandlingarna. Ett annat stående inslag i den kommunistiska 
propagandan och detta egentligen inte bara under den tid då stilleståndsför-
handlingarna pågick utan under hela kriget var att Fn-alliansens luftkrigföring 
orsakade stort lidande för den koreanska civilbefolkningen. Men till skillnad 
från krigsfångefrågan och bakteriekriget blev luftkrigföringen inte någon fråga 
för Fn och kom inte heller att kommenteras av den svenska regeringen. 

En annan under stilleståndsförhandlingarna aktuell och kontroversiell frå-
ga gällde den amerikanska regeringens beslut i januari 1953 att häva det sedan 
krigsutbrottet rådande förbudet för nationaliststyrkorna på Taiwan att gå till 
angrepp mot det kinesiska fastlandet. I likhet med luftkrigföringen mötte det-
ta ingen kritik från svenska regeringens sida.

Under stilleståndsförhandlingarna riktades strålkastarljuset mot de mindre 
tilltalande sidorna hos regimen Syngman Rhee. Vad som föranledde detta var 
dels dess inkonstitutionella sätt att hålla sig kvar vid makten, dels dess tydligt 
demonstrerade motvilja mot att acceptera ett vapenstillestånd baserat på det 
militära jämviktsläge som hade uppstått längs 38:e breddgraden. I två uttalan-
den, det ena av Sandler under generalförsamlingen hösten 1952, det andra av 
Undén i ett tal några timmar efter vapenstilleståndet den 27 juli 1953, riktade 
Sverige kritik mot den sydkoreanska regeringens agerande på dessa områden.

I Undéns kommentar till vapenstilleståndet framgick även att regeringen 
inte hade ändrat grundinställning till konflikten, det vill säga höll fast vid sitt 
utpekande av Nordkorea som angripare och sitt välkomnande av den UsA-led-
da motaktionen.

Koreakriget hade utbrutit hastigt och överraskande och till en början varit 
rörligt och växlingsrikt med flera dramatiska omsvängningar av krigslyckan. 
Under hela kriget, så även sedan krigföringen hade blivit mer statisk och va-
penstilleståndsförhandlingar kommit igång, hade det funnits ett latent hot 
om en eskalering till ett storkrig mellan öst och väst. 

På svenska Ud och försvarsstaben hade man alltsedan kommunisternas 
slutseger i det kinesiska inbördeskriget 1949 haft blicken riktad mot Fjärr-
ran Östern och befarat att det där skulle kunna ske ytterligare kommunistiska 
framstötar. Att det var i just Korea som kalla kriget skulle övergå i väpnad kon-
flikt hade man dock inte kunnat förutsäga, även om man hade varit medveten 
om rivaliteten och den tilltagande spänningen mellan de både koreanska regi-
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merna. Inte heller kunde man förutsäga den kinesiska interventionen i slutet 
av 1950. Den svenska Pekingambassadören Hammarström var medveten om 
att kinesiska trupper hade förflyttats till gränsområdet mot Nordkorea. Han 
visste också att det kinesiska ledarskapet hade utfärdat varningar att Kina inte 
skulle acceptera ett amerikanskt framträngande mot Yalufloden, men ville inte 
tro att kineserna skulle våga göra allvar av sitt hot. Däremot kunde Boheman 
i Washington under krigets första månader sommaren och hösten 1950 ganska 
tidigt försäkra att Pusanbrohuvudet inte skulle behöva utrymmas och dessut-
om ge en god bild av den motoffensiv som Fn-styrkorna skulle igångsätta vid 
mitten av september.

Värstafallscenariot var naturligtvis att Koreakriget skulle övergå i ett storkrig 
mellan öst och väst. Det fanns väl två sätt på vilket detta kunde tänkas ske. Det 
ena var att Sovjetunionen önskade en sådan utveckling och därför tänkte sända 
trupper för att slåss öppet på nordkoreanernas sida eller hade avsett det nordko-
reanska anfallet som en diversionsmanöver, det vill säga tänkte gå till angrepp 
på någon annan plats i Europa eller Asien, medan stora amerikanska styrkor 
var uppbundna i Korea. Det andra var att Sovjetunionen inte hade bestämt sig 
för krig, men skulle känna sig tvungen att i enlighet med den sino-sovjetiska 
försvarspakten bistå Kina efter en amerikansk utvidgning av Koreakriget till ki-
nesiskt territorium. På Ud och försvarsstaben var grundinställningen att Sov-
jetunionen — på grund av UsA:s övertag på kärnvapenområdet och större pro-
duktionsförmåga — inte borde vilja ha ett tredje världskrig och därför skulle 
undvika direkt krigsdeltagande och även försöka hålla konflikten begränsad till 
Korea, det sistnämnda för att inte hamna under tryck att gå i krig för Kinas 
skull. Med facit i hand kan man se att denna grundinställning var korrekt. Även 
Bohemans bedömningar att UsA — och detta även sedan Eisenhower hade 
kommit till makten — i det längsta skulle dra sig för en utvidgning av kriget till 
kinesiskt territorium kan med facit i hand sägas ha varit framsynt.

De svenska utrikespolitiska bedömarna på Ud och försvarsstaben kunde 
alltså inte förutse Koreakrigets utbrott och alla dramatiska svängningar, men 
var i det avseendet i gott sällskap och hade dessutom en riktig grundinställ-
ning var gäller de båda supermakternas önskan att hålla Koreakriget begrän-
sat till Korea. 
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För att även summera den svenska regeringens hållning till Koreakriget: re-
geringen ställde sig kort efter krigsutbrottet i juni 1950 bakom den UsA-ledda 
motaktionen mot det nordkoreanska angreppet och fortsatte sedan nästan kon-
sekvent med detta under de dryga tre år som striderna pågick. Endast när det 
gällde motåtgärderna mot den kinesiska interventionen markerade regeringen 
en i viss mån annan mening än UsA och västmajoriteten i generalförsamlingen. 

Som understöd åt UsA kan man även betrakta det faktum att regeringen 
var sparsam med att kommentera och kritisera kontroversiella sidor av UsA:s 
och dess allierades agerande under Koreakriget. Härmed avses framför allt det 
partiella hävandet av Taiwanblockaden i januari 1953, hanteringen av Fn-alli-
ansens krigsfångeläger, den koreanska civilbefolkningens lidande till följd av 
Fn-alliansens luftkrigföring och den sydkoreanska regeringens bristande de-
mokratiska sinnelag och ovilja att acceptera ett vapenstillestånd baserat på 38:e 
breddgraden. En reflektion som är svår att låta bli att göra är att detta skilde 
sig mycket från hur Sverige agerade under den senare av de två stora, asiatis-
ka kallakrigskonflikterna, nämligen Vietnamkriget. De socialdemokratiska re-
geringar som hade makten under Vietnamkriget tog ju till exempel tydligt av-
stånd från regimen i Sydvietnam och fördömde dessutom i skarpa ordalag den 
amerikanska luftkrigföringen, det sistnämnda framför allt genom Olof Palmes 
bekanta tal i december 1972, i vilket den då pågående amerikanska så kallade 
”julbombningen” av Nordvietnam nämndes tillsammans med några av his-
toriens värsta illdåd, bland annat förintelselägret Treblinka.731 Denna skillnad 
kan i varje fall inte anses motiverad av att den sydvietnamesiska regimen skulle 
ha varit mer diktatorisk än den sydkoreanska eller att luftkrigföringen skulle 
ha varit mer urskillningslös under den senare av de två konflikterna. Som har 
framhållits från flera håll var det verkliga förhållandet, framför allt vad gäller 
luftkrigföringen, snarast det motsatta.732

Varför valde regeringen att låta Sverige så tydligt och på så många sätt ta 
ställning för Fn-sidan i Koreakriget? Den officiella motiveringen till stödet för 

731 Om de svenska regeringarnas kritik mot den sydvietnamesiska regimen och den amerikan-
ska luftkrigföringen under Vietnamkriget: Möller 1992, s 119f, 264ff, 284ff, s 330ff.

732 För den synpunkten se: Kaj Björk, Vägen till Indokina, Stockholm 2003, s 239ff. Cumings 
1990, s 769f. Michael Lind, Vietnam the Necessary War. A Reinterpretation of America’s Most 
Disastrous Military Conflict, New York 1999, s 233f, 238f, 247ff.
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Fn-aktionen var att angrepp inte fick löna sig, att en underlåtenhet att age-
ra ”skulle”, som Erlander uttryckte det i sitt ovan citerade tal under valrörelsen 
hösten 1950, ”vara ett ödesdigert prejudikat och fresta till nya kupper på andra 
håll i världen”. Detta måste tolkas som att regeringen, även om något sådant ald-
rig utsades i klartext, hade i grunden samma uppfattning om Koreakriget som 
sina amerikanska kollegor, det vill säga såg Sovjetunionens hand bakom det 
nordkoreanska angreppet och befarade att en kommunistisk seger i Korea skul-
le göra den internationella kommunismen starkare och mer aggressiv. Till det-
ta kom att regeringen under detta skede av kalla kriget betraktade UsA — den 
viktigaste leverantören av för den fredstida försvarsuppbyggnaden nödvändig 
modern krigsmateriel och den potentiella hjälparen i krig — som den yttersta 
garanten för Sveriges fortbestånd som fri nation.733 Att understödja eller åtmins-
tone avstå från att gå emot UsA kunde mot den bakgrunden anses välmotiverat 
även i de med Koreakonflikten sammanhängande frågor där regeringen hade in-
vändningar att göra mot den amerikanska politiken.

Betydelse för regeringens ställningstagande hade det naturligtvis också att 
den inte mötte något allvarligt motstånd inom landet. Som Elis Håstad, Barry 
Holmström och Fredrika Björklund har visat fick regeringens uppslutning 
bakom Fn-aktionen starkt stöd i den svenska press- och riksdagsopinionen. 
Kommunisterna var visserligen bestämt emot, men hade ju under den aktuel-
la tidsperioden en särställning i svenskt politisk liv, manifesterad bland annat 
genom att såväl socialdemokraterna som de borgerliga använde uttrycket ”de 
demokratiska partierna” som en beteckning på samtliga riksdagspartier utom 
kommunisterna.

733 Detta är kanske en truism som inte behöver beläggas. Några påpekanden kan ändå vara på 
sin plats. Den så kallade Neutralitetspolitikkommissionen har kartlagt Sveriges förberedel-
ser för mottagande av militärt bistånd från väst 1949–1969. Den har visat att statsmaktens 
fastslagna mål för det svenska försvaret åtminstone fram till mitten av 1950-talet var att det-
ta skulle vara starkt nog att kunna stå emot ett sovjetiskt angrepp tills hjälp från västmak-
terna hann börja sättas in. Bedömningen var att Sverige inte ensamt kunde stå emot ett sov-
jetiskt angrepp under någon längre tid. Vid ett utdraget krig var Sverige därför helt bero-
ende av väst. Från 1940-talets slut och en lång tid framåt var spänningen mellan blocken så 
hög att risken för ett nytt stormaktskrig bedömdes som högst reell. Genom neutralitetspo-
litiken skulle Sverige inte automatiskt dras med, men risken fanns att så ända skedde. Inför 
denna eventualitet bedrev Sverige ett visst militärt samarbete med västallierade stater. Bland 
annat förekom ett omfattade underrättelsesamarbete. Sverige vidtog också ett antal åtgär-
der för att underlätta mottagande av militärt bistånd från väst i krig: soU 1994:11, s 301ff.
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Allvarligare för regeringen hade det förstås varit om den hade mött öppet 
motstånd från grupper inom det egna partiet. Så skedde dock aldrig. När re-
geringen inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen redovisade sitt stöd för 
Achesonplanen var det, som Stefan Ekecrantz har visat, visserligen några social-
demokratiska riksdagsledamöter som uttryckte oro för att neutralitetspolitiken 
skulle komprometteras, men detta kom aldrig till offentlighetens kännedom. 
Vidare fanns, som Håstad och Holmström har framhållit, en socialdemokra-
tisk riksdagsman, Georg Branting, som gav uttryck för likartade uppfattning-
ar om Koreakonflikten som kommunisterna. I riksdagen yttrade han sig starkt 
kritiskt om hela den amerikanska Fjärran Östernpolitiken och betecknade Fn:
s Koreaaktion som både orättfärdig och illegal. Han representerade emellertid 
en vid den tiden isolerad ytterkantsposition inom sitt parti och var dessutom 
mycket försiktig med att rikta direkt kritik mot regeringen.734

Koreakonflikten innebar för Sveriges del inte bara krav på ställningstagan-
den i olika stridsfrågor. Sverige fick också ta på sig en rad uppgifter som hand-
lade om att hjälpa till med att få slut på striderna och sedan motverka att dessa 
skulle kunna bryta ut igen. Vilka dessa uppgifter var har framgått i avhand-
lingen, men en repetition kan kanske vara på sin plats. Dels fick Ud i Stock-
holm och den svenska Pekingbeskickningen förmedla budskap till den kinesis-
ka regeringen. I november 1950 var det den amerikanska regeringen som ville 
att den svenska Pekingbeskickningen, utan att röja var uppdraget kom ifrån, 
skulle göra följande: sondera kineserna om avsikterna med deras intervention 
i Koreakriget och dessutom försöka intressera dem för ett arrangemang, enligt 
vilket särskilda zoner på ömse sidor av den kinesisk-koreanska gränsen skulle 
fastställas och stå under uppsikt av en kommission sammansatt av represen-
tanter för både Kina och Korea, eventuellt också en tredje part. Den ameri-
kanska regeringen hoppades med detta förslag kunna stilla eventuella farhå-
gor hos den kinesiska regeringen för att Kina skulle bli anfallet eller kinesiska 
intressen i gränsområdet lida skada. Förhoppningen var naturligtvis att däri-
genom kunna påverka kineserna till att hejda sin militära framryckning och 
söka en förhandlingslösning. Den svenska Pekingbeskickningen gjorde en de-
marche i det kinesiska utrikesministeriet i enlighet med UsA:s önskemål, men 

734 Holmström 1972, s 117, 260, 290. Håstad 1955, s 92f. Om Georg Brantings politiska profil: 
Wilhelm Agrell, Venona. Spåren från ett underrättelsekrig, Lund 2003, s 274ff.
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fick inget svar. Samma sak skedde under våren 1951 då Ud i Stockholm (som 
kontaktade den kinesiska Stockholmsbeskickningen) och den svenska Peking-
beskickningen försökte hjälpa den så kallade bona officia-kommittén, det vill 
säga den av generalförsamlingen tillsatta kommitté som hade till uppgift att 
försöka få slut på striderna förhandlingsvägen och hade svenska Fn-sändebu-
det Sven Grafström som en av sina tre medlemmar, att komma i kontakt med 
den kinesiska regeringen.

Vidare utsågs Sverige att tillsammans med andra icke-krigförande stater 
ingå i två kommissioner som skulle utföra vissa uppgifter efter ett vapenstil-
lestånd. Den ena, den så kallade repatrieringskommissionen, skulle hjälpa 
till med krigsfångeutväxlingen och fick Sverige, Schweiz, Indien, Polen och 
Tjeckoslovakien som medlemmar. Den andra, den så kallade neutrala över-
vakningskommissionen, skulle hjälpa till med att övervaka vapenstillestånds-
villkorens efterlevnad och hade samma medlemmar som repatrieringskom-
missionen, förutom att Indien inte fanns med. 

Sverige tilldelades även två uppgifter som aldrig behövde utföras. Den ena 
handlade om att Sverige tillsammans med Schweiz, Indien, Pakistan och In-
donesien skulle sända militära observatörer till Fn-alliansens krigsfångeläger. 
Detta var ett amerikanskt förslag, föranlett av att UsA ville rentvå sig från an-
klagelser om övergrepp mot krigsfångar. Men sedan kineserna hade gjort klart 
att de inte ville ha någon sådan undersökning drog UsA tillbaka förslaget. Den 
andra uppgiften som inte behövde utföras gällde att Sverige tillsammans med 
Brasilien, Egypten, Pakistan och Uruguay skulle bilda en kommission med 
uppgift att undersöka huruvida de kinesiska och nordkoreanska anklagelser-
na mot UsA för att bedriva bakteriologisk krigföring var riktiga eller inte. Även 
detta förslag härrörde från amerikansk sida och stupade på motstånd från det 
kommunistiska lägret.

I svensk utrikespolitik finns, som bland annat Ulf Bjereld har påpekat, en 
tradition av medlande och brobyggande insatser i syfte att bidra till fredli-
ga lösningar på internationella konflikter. Denna tradition sträcker sig tillba-
ka till Hjalmar Brantings och Östen Undéns insatser inom nF under mellan-
krigstiden och har under efterkrigstiden kommit till uttryck bland annat 
genom ett flitigt deltagande i Fn:s fredsbevarande operationer, genom Dag 
Hammarskjöld utnämning till Fn:s generalsekreterare och genom olika med-
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lingsuppdrag som tilldelats enskilda svenskar, exempelvis Folke Bernadotte, 
Gunnar Jarring, Olof Palme och Carl Bildt, för att nämna de kanske mest 
kända namnen.735

De ovan beskrivna uppgifter som Sverige tilldelades under Koreakriget kan 
sägas utgöra en del av denna tradition, vars grundläggande förutsättning na-
turligtvis har varit Sveriges ställning som alliansfri stat. Till detta kom under 
Koreakriget att Sverige hade fört en från det kommunistiska lägrets synpunkt 
i vissa avseenden mer tilltalande politik i Korea- och Kinafrågorna än det stora 
flertalet icke-kommunistiska stater. Sverige hade ju avstått från att sända trup-
per till Korea, lagt ned rösten när generalförsamlingen beslutade om motåt-
gärder mot den kinesiska interventionen, gett diplomatiskt erkännande åt Pe-
kingregeringen och röstat för att den skulle få överta Kinas plats i Fn. Bland 
Fn:s icke-kommunistiska medlemsstater var det bara Indien och några ytter-
ligare asiatiska stater, bland annat Afghanistan, Indonesien och Burma, som 
på samtliga dessa punkter hade intagit en från det kommunistiska lägrets syn-
punkt minst736 lika förmånlig ståndpunkt som Sverige.

Betydelse för att Sverige under Koreakriget skulle tilldelas så relativt många 
uppgifter av medlande och brobyggande karaktär hade det också att UsA, som 
i nästan samtliga fall var den som föreslog att Sveriges tjänster skulle tas i an-
språk, bland de alliansfria stater som fanns tillgängliga hellre ville anlita Sveri-
ge och Schweiz än asiatiska stater som till exempel Indien och Indonesien.737 
Anledningen till detta var av allt att döma att den amerikanska regeringen 
uppfattade Sverige och Schweiz som mer pålitliga och mindre benägna att 
gå emot UsA:s intressen än de alliansfria asiatiska staterna. Det är till exempel 
väl belagt att den amerikanska regeringen betraktade den indiske Pekingam-
bassadören Panikkar som prokinesisk och antiamerikansk738, något som torde 
ha bidragit till att inte Panikkar utan den svenske Pekingambassadören Tor-

735 Ulf Bjereld, Kritiker eller medlare? Sveriges utrikespolitiska roller 1945–1990, Stockholm 1992. 
Bjerelds studie redovisar Sveriges medlande och brobyggande insatser under efterkrigstiden, 
men är inte fullständig. Bland annat saknas insatserna under Koreakriget. 

736 Indien och Burma hade ju vad gäller det amerikanska förslaget att stämpla Kina som angri-
pare inte lagt ned rösten utan röstat emot och därmed gått ett steg längre än Sverige. 

737 Att UsA fördrog att anlita europeiska neutrala som Sverige och Schweiz var ju, som har 
framgått i kapitel 6, något som Ud fick höra från State Department.

738 För den negativa amerikanska uppfattningen om Panikkar se till exempel: Cumings 1990, 
s 737.
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sten Hammarström valdes som budbärare till den kinesiska regeringen, när 
Kina intervenerade i kriget i slutet av 1950. Att valet skulle stå mellan Ham-
marström och Panikkar var naturligt: Sverige och Indien var vid den aktuella 
tidpunkten de enda icke-kommunistiska staterna som hade beskickningar på 
ambassadnivå i den kinesiska huvudstaden.739

Hur såg den svenska regeringen på att Sverige tilldelades dessa uppgifter? 
Den var ingalunda odelat positiv. Att Sverige skulle vara med i både över-
vaknings- och repatrieringskommissionen befarades kunna bli besvärligt rent 
resursmässigt, eftersom det skulle ianspråkta ett ganska stort antal svenska 
regementsofficerare. Åtminstone vad gäller den föreslagna undersökningen av 
förhållandena i Fn-alliansens krigsfångeläger fanns också farhågor för att upp-
giften skulle kunna bli politiskt känslig, närmare bestämt att Sverige skulle 
kunna uppfattas gå UsA:s ärenden och därmed dra på sig kritik från det kom-
munistiska lägret.

Samtidigt hade Sverige ett uppenbart intresse av att få slut på kriget. Det 
skulle därför mycket till innan regeringen skulle tacka nej till att utföra en 
uppgift som antogs kunna bidra till att föra utvecklingen närmare ett vapen-
stillestånd. Dessutom insåg regeringen att rollen som medlare och brobyggare 
kunde användas för att rättfärdiga Sveriges val av alliansfrihet istället för väst-
allians. Som Alf W Johansson har framhållit fanns hos Undén en insikt om 
att en småstats utrikespolitik inte enbart kunde grundas på realpolitiska argu-
ment. ”Den måste också kunna uppvisa en moralisk dimension.”740

Under den så kallade aktiva utrikespolitiken från mitten av 1960-talet och 
framåt fick Sverige en högre profil än tidigare som internationell opinionsbil-
dare och kritiker av andra stater.741 I denna profil ingick från de socialdemokra-

739 Denna omständighet lyfts fram hos: Stueck 1995, s 171.
740 Johansson 1995, s 185.
741 Den aktiva utrikespolitikens början brukar dateras till mitten av 1960-talet, då Undén 

(1962) hade avgått som utrikesminister och Palme började profilera sig i utrikespolitiska 
frågor, bland annat genom att kritisera den amerikanska Vietnampolitiken. Marie Demker 
har emellertid lyft fram det svenska ställningstagandet för den algeriska självständighetsrö-
relsen FLN 1959 som ett bevis på att en central del av den aktiva utrikespolitiken, nämli-
gen stödet för nationellt självbestämmande i tredje världen, hade slagit igenom redan någ-
ra år tidigare: Marie Demker, Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962, Stockholm 1996. Att 
Sverige rent kvantitativt blev mer benäget att kritisera förhållanden i omvärlden efter 1965 
framgår hos: Bjereld 1992, s 42.
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tiska regeringarnas sida bland annat ett tydligt avståndstagande inte bara från 
Sovjetunionen utan också från UsA, vars privatkapitalistiska system sades inte 
bara vara oförmöget att lösa det egna landets sociala problem utan även driva 
fram en imperialistisk amerikansk utrikespolitik. Som det goda alternativet till 
de sovjetiska och amerikanska systemen framställdes den socialdemokratiska 
”demokratiska socialismen”, vilken sades utgöra den enda framkomliga vägen 
till en värld kännetecknad av både fred, frihet och sociala framsteg.742

Den ökade misstron mot UsA från 1960-talet och framåt var ett internatio-
nellt fenomen som fick starkt genomslag i Sverige.743 Att inte bara Sovjetunio-
nen utan också UsA framställdes i negativ dager bidrog uppenbart till att rätt-
färdiga det svenska valet av en alliansfri utrikespolitik. Tendenser till en sådan 
ideologisering av neutralitetspolitiken hade emellertid kunnat märkas redan 
långt tidigare. I ett tal hållet i Strömstad den 3 augusti 1947 gick Undén till 
angrepp mot tanken på en ideologisk utrikespolitik, det vill säga att Sverige 
skulle låta sina förbindelser till andra länder bestämmas av karaktären på deras 
inre regimer. Undéns argumentering mot en sådan utrikespolitik var i huvud-
sak realpolitisk: eftersom världen såg ut som den gjorde var det nödvändigt 
att stater med vitt skilda ekonomiska och politiska system kunde samexistera 
fredligt. Han anförde emellertid också att för det socialdemokratiska partiets 
del var ”redan det faktum att socialdemokratin ur allmänpolitiska synpunkter 
står främmande för både borgerlig storkapitalism och […] kommunism, till-
räckligt skäl mot att låta utrikespolitiska förbindelser få sin karaktär av den 
ekonomiska och politiska regim, som råder i andra länder”.744

Vid ett senare tillfälle, i regeringens utrikespolitiska deklaration inför riks-
dagen den 22 mars 1950, uttryckte sig Undén försiktigare, men framhöll det 
svenska (socialdemokratiska) samhällssystemet med dess strävan att förena po-
litisk frihet och social rättvisa som en potentiell förebild, vars existens kunde 
vara värdefull även ur internationell synpunkt, detta genom att visa att klyf-
tan mellan blocken inte borde vara omöjlig att överbrygga. ”Det är”, framför-
de Undén i regeringsmeddelandet,

742 Ingemar Dörfer, Nollpunkten. Sverige i det andra kalla kriget, Stockholm 1992, s 32ff. 
743 Andrén & Möller 1990, s 78.
744 Tal av Undén i Strömstad, 3/8 1947, volym 42, HP1Ab, Ud:s arkiv, RA.
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ingalunda betydelselöst, om den åskådningen motverkas att världen ound-
vikligen går mot en uppdelning i ett kapitalistiskt och ett kommunistiskt 
block, vilka till sist måste drabba samman, i en slutlig kamp om världsher-
raväldet. Denna katastrofteori i internationell version torde säkrast berövas 
sitt grepp över människor, ifall den faktiska utvecklingen ger stöd för möj-
ligheten av ett tillstånd, där de politiska demokratierna också motsvara idén 
om välfärdsstaten så som t. ex. vi här i Sverige söka realisera denna idé. En 
sådan utveckling kan i längden knappast undgå att påverka även uppfatt-
ningen i länder med ’proletariatets diktatur’, där det hittills varit en trossats, 
att den av dessa länder eftersträvade omdaningen av samhällets ekonomiska 
struktur inte kan ske med bibehållande av äkta politisk demokrati.745

I sina på 1970-talet publicerade memoarer tar Erlander upp frågan om reger-
ingen enbart hade utrikespolitiska motiv att förbli utanför västalliansen. Som 
svar återger Erlander den aktuella delen av regeringsmeddelandet från mars 
1950 och skriver att Undén genom detta och andra liknande uttalanden redan 
före Koreakriget hade 

försökt markera att vi, som visserligen inte hade något till övers för det 
kommunistiska systemet, ändå inte utan reservationer kunde ideologiskt 
sluta upp på den andra sidan. Vi ville inte låta oss inrangeras i ett sällskap 
med stater som betraktade sig som demokratier, men där man var långt 
ifrån det som vi menade vara ett rättfärdigt samhälle. Det fanns en före-
ställning om att på lång sikt var en fredlig värld möjlig endast om stater-
na kunde skapa en samhällsordning som förenade demokrati, social rätt-
visa och välfärd.746

Vad Erlander säger i memoarerna är alltså att regeringens val av alliansfrihet inte 
enbart motiverades av en önskan att försöka hålla landet utanför ett eventuellt 
tredje världskrig, utan också drevs av en känsla av ideologiskt främlingskap in-

745 Regeringsmeddelandet den 22 mars 1950 finns återgivet i: Aktstycken utgivna av Kungl. Ut-
rikesdepartementet, Ny serie I:C:1, Utrikesfrågor 1950–51, s 11ff.

746 Erlander 1974, s 167.
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för väststaterna (kanske framför allt den ledande vässtaten UsA) på grund av de-
ras enligt regeringens uppfattning allt för privatkapitalistiska samhällssystem. 

I den riksdagsdebatt som följde på regeringsmeddelandet förnekade dock 
både Erlander och Undén att regeringen hade en sådan ”välfärdsideologisk” mo-
tivering till neutralitetspolitiken. Olika borgerliga ledamöter framhöll att Sveri-
ge inte hade något monopol på välfärdsideologin, att även många nAto-länder 
hade välfärdsanordningar liknande de svenska. Både Erlander och Undén höll 
med om detta och förnekade att regeringen med sitt yttrande hade velat hävda 
att Sverige intog någon slags mellanställning mellan öst och väst i ideologiskt 
avseende. Vad regeringen hade velat uppnå hade bara varit, hävdade både Un-
dén och Erlander, att motsäga den kommunistiska uppfattningen att verkliga 
sociala framsteg inte kunde åstadkommas den parlamentariska vägen.747

Formuleringar av den typ som hade ingått i regeringsmeddelandet i mars 
1950 skulle inte återkomma mer under den tidsperiod som denna avhandling 
behandlar.748 Det är uppenbart att regeringen i det starkt polariserade ideolo-
giska klimat som då rådde inte ansåg bilden av Sverige som en slags ”tredje 
kraft” mellan öst och väst vara särskilt gångbar.

Tonvikten i den undénska argumenteringen för neutralitetspolitiken låg 
istället på att den utgjorde en fredspolitik. Undén avvisade återkommande 
tanken på att ett nytt världskrig skulle kunna erbjuda någon rationell lös-
ning på de politiska problem som satte sin prägel på världspolitiken. Ett tred-
je världskrig i kärnvapnens tidevarv skulle, framhöll Undén, av allt att döma 
få fruktansvärda följder på båda sidor, kanske till och med innebära civilisatio-
nens undergång. Fredens bevarande var därför, menade Undén, angelägnare 
än någonsin och måste vara det överordnade målet för utrikespolitiken. Sveri-
ges neutralitetspolitik syftade i första hand till att hålla det egna landet utan-
för ett eventuellt krig, men kunde enligt Undéns uppfattning även ha betydel-
se ur den allmänna fredens synpunkt, detta genom att minska konfliktytorna 
i det nordiska närområdet och därigenom bidra till att inte öka spänningen 
i detta område. Uppfattningen att Sveriges alliansfrihet kunde vara en faktor 
som bidrog till avspänningen i Nordeuropa var något som Undén framförde 

747 Första kammarens protokoll 1950:11, s 34f. Andra kammarens protokoll 1950:11, s 53ff.
748 Hans Löden, ”För säkerhets skull”. Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950–1975, 

Stockholm 1999, s 85, 101.



Sverige	och	Koreakriget

324

för första gången när kalla kriget bröt ut på allvar 1948 och sedan skulle åter-
komma till regelbundet.749 Denna tankegång, det vill säga att alliansfria stater 
kunde främja världsfreden genom att utgöra buffertar mellan stormaktsblock-
en, satte även sin prägel på Undéns inställning i Tysklandsfrågan, där han var 
motståndare till västtyskt nAto-medlemskap.750

Uppfattningen att världen kunde ha nytta av att det fanns stater som stod 
fria från de två stormaktsblocken tyckte sig Undén ha fått bekräftad under 
Koreakriget genom de många medlande och brobyggande uppgifter som Sve-
rige då hade tilldelats. Ett försiktigt framhållande av detta kom i ett radiotal 
som han höll i juni 1953. Som har framgått i avhandlingen kom han i radio-
talet in på Sveriges medlemskap i de två kommissioner som skulle vara verk-
samma efter det då näraliggande vapenstilleståndet och gjorde i anslutning till 
detta reflektionen, att världen alltså i vissa situationer kunde ”ha användning 
för neutrala länder, tvärt emot vad somligt folk menar”.751 Yttrandet kan sägas 
ha varit riktat mot de många både utom och inom Sverige som under denna 
det kalla krigets kallaste tid med dess starka ideologiska polarisering betrakta-
de neutralitetspolitik som något omoraliskt.

749 För Undéns argumentering kring neutralitetspolitiken som fredspolitik se till exempel: Mo-
lin 1991, s 21f. Erik Noreen, Brobygge eller blockbildning? De norska och svenska utrikes-
ledningarnas säkerhetspolitiska föreställningar 1945–1948, Stockholm 1994, s 191ff. Ottosson 
2000, s 119f, 205ff.

750 Om Undéns tro på värdet av tysk alliansfrihet: Klaus Richard Böhme, ”Ragnar Kumlin”, i 
Gunnar Arteus & Leif Leifland (red), Svenska diplomatprofiler under 1900-talet, Stockholm 
2001, s 242.

751 ”Utrikesfrågor: Offentliga dokument m.m. rörande viktigare svenska utrikespolitiska frågor 
1953”, Aktstycken utgivna av Kungl. Utrikesdepartementet, Stockholm 1954, s 55f.
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Summary
Sweden and the Korean War: A Study of the Swe-
dish Policy towards the Korean Conflict 1947–1953

The aim of this thesis is to describe and analyse the Swedish Policy towards 
the Korean Conflict 1947–1953. “Swedish Policy” means primarily the Swedish 
Government’s policy, but also the action taken by the Swedish Ministry for 
Foreign Affairs and the Swedish Defence Staff. 

The background to the Korean War was the division of the Korean Penin-
sula into two widely different and mutually deeply hostile states — on the one 
hand the communist Democratic People’s Republic of Korea (North Korea), 
and on the other the Republic of Korea (South Korea), which was governed 
by an authoritarian and anticommunist regime — that came to be established 
after Japan’s defeat in the Second World War had liberated Korea from the Ja-
panese occupation.

When the United Nations treated the issue of Korea in the years before 
the outbreak of the Korean War, Sweden consistently abstained from voting, 
for reasons of principle or legality, namely that the Korean issue belonged to 
the peace regulations after the Second World War, in which Sweden, as an ex-
neutral state, considered that it should not participate. The fact that Sweden 
— unlike the UsA and many other Western countries — also refrained from 
extending diplomatic recognition to the South Korean government could be 
regarded as being grounded in international law: it did not control more than 
about half of the Korean territory. But that Sweden at the time thus abstai-
ned from taking sides with either party in the Korean Conflict was no doubt 
— although this was never explicitly stated — also influenced by more politi-
cal considerations: the Korean issue was strongly marked by the growing East-
West conflict, which Sweden tried not to get involved in.
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The Korean War broke out on June 25, 1950, when substantial North Kor-
ean forces crossed the border along the 38th parallel between North Korea and 
South Korea and attacked in a southerly direction with the aim of trying to 
unite the Korean Peninsula by force of arms. The UsA immediately sent troops 
to help South Korea. Since the Soviet Union was boycotting the Security 
Council’s meetings in this period in protest against the fact that the Nationa-
list Government in Taiwan and not the Communist Government in Beijing 
was allowed to represent China in the United Nations — and was hence un-
able to set its veto — the American intervention in Korea could take the form 
of a collective action led by the United nations. A large number of non-com-
munist states gave some form of contribution to the Un action. Military for-
ces essential for the war effort came, however, only from a smaller number of 
countries, with the UsA as the dominant contributor.

The outbreak of the war brought the so far fairly unnoticed Korean Conflict 
to the centre of global interest. It was thereby no longer possible for Sweden to 
avoid taking a stand. Within a few days after the outbreak of the war, the Swe-
dish Government had — through statements by the Prime Minister and the 
Minister for Foreign Affairs — named North Korea as the aggressor and wel-
comed the US-led counteraction. It had also refused to aid South Korea with 
Swedish troops, but had promised to make assistance efforts in other ways.

Shortly after the outbreak of the war, Sweden thus took definite sides with 
one of the parties in the Korean War. In the autumn of 1950 Sweden conti-
nued pursuing its chosen policy. The Prime Minister and the Minister for Fo-
reign Affairs then made several statements, in which, among other things, 
they again named North Korea as the aggressor and welcomed the Us-led 
counteraction. The Minister for Foreign Affairs also took up and repudiated 
the allegation that the Us-led counteraction was illegal, using in addition a for-
mulation indicating that this counteraction was regarded as a collective action 
decided by the Security Council and not an example of individual or collec-
tive self-defence while waiting for the Security Council to have time to inter-
vene. Moreover, the promise of assistance was fulfilled by a Swedish field hos-
pital being sent to South Korea. Sweden was also positive to allowing the Un 
forces to cross the 38th parallel and try to unite the Korean Peninsula by for-
ce of arms, as well as to circumventing the Soviet Union’s right of veto in the 
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Security Council by dealing with the Korean issue in the General Assembly. 
The latter was the import of the so-called Acheson Plan, which with support 
from Sweden was adopted by the General Assembly in November 1950. The 
Government claimed repeatedly that its support for the Un side in the Kor-
ean War did not mean that Sweden’s neutrality policy had been abandoned, 
which from a formal point of view was undoubtedly correct. But with regard 
to the credibility of the neutrality policy, it was of course not unproblematic 
for the Government to act as it did. Within the Government there was also, 
although never officially mentioned, considerable uneasiness about its own 
clear support of the counteraction against the North Korean attack. This une-
asiness stemmed not only from fears that the neutrality policy would be com-
promised in the eyes of the Soviet Union but also from fears of what the reac-
tion would be like in Sweden. The fear concerned two things: that the public 
support for Sweden joining the Western alliance would be strengthened, and 
that there would be negative reactions among their own crack units, who were 
regarded as neutrality supporters, that is, the working-class voters.

The Government thus feared that the Korean War and Sweden’s expli-
cit support for the Un side might have negative effects, from their point of 
view, in terms of both domestic and foreign policy. Certain elements in the 
Government’s politics have been judged to be aimed at attempting to counter-
act this. Unlike the leaders of the Conservative Party and the Liberal Party as 
well as large parts of the non-Communist press including Liberal, Conserva-
tive and Social-Democratic newspapers, the Government avoided naming the 
Soviet Union as the instigator of the North Korean attack. To all appearances, 
the Government tried in this way to attain two objectives, to strengthen the 
Soviet Union’s trust in the Swedish neutrality policy and to counteract Swe-
dish public opinion being influenced to start considering the Soviet Union so 
threatening that the freedom from alliances would no longer be felt to be the 
best option for Sweden’s security.

The fact that, in the election campaign before the municipal election in the 
autumn of 1950, the Government, above all Prime Minister Erlander, systema-
tically attacked the Conservatives’ and the Liberals’ ideas of defence collabora-
tion among Sweden, Norway and Denmark was also about taking countermea-
sures against the effects that, it was feared, the Korean War and the Swedish 
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support for the Un action would have. What the Prime Minister hoped to be 
able to achieve with this agitation was to describe the Conservatives’ and the 
Liberals’ plans for Scandinavian defence collaboration as a threat to Sweden’s 
security, that is, as something that risked thwarting Sweden’s opportunities to 
be able to stay outside a potential Third World War, in order thereby to influ-
ence centre voters to vote for the Social Democrats. In addition, the Prime 
Minister wanted to counteract the impression that the explicit support for the 
Un side in the Korean war might have given, namely that the Government was 
abandoning the freedom from alliances, in this way both strengthening the 
Soviet Union’s trust in the Swedish neutrality policy and facilitating the Soci-
al Democrats’ competition with the Communists for the working-class voters, 
who were regarded as neutrality supporters. 

Sweden’s clear support for the majority Un line in the Korean issue ceased 
when it came to taking countermeasures against the Chinese intervention in the 
war, which started in late October 1950. When in early February 1951 the Gen-
eral Assembly branded China as an aggressor and appointed a committee as-
signed to investigate possible sanctionary measures, the Swedish Un delegation 
abstained from voting. This happened again in May the same year, when the 
General Assembly advised the states of the world to refrain from exporting stra-
tegic goods to China and North Korea.

The official explanation of the voting abstentions was that the Swedish Gov-
ernment feared that the proposed countermeasures against the Chinese inter-
vention would aggravate a negotiated solution, maybe even lead to the conflict 
spreading to Chinese territory with an ensuing risk of a new world war. This was 
however not the only reason for the Government’s actions. It was also a matter 
of safeguarding the credibility of the neutrality policy: trying to convince one 
superpower, namely the Soviet Union, about Sweden’s desire for neutrality by 
not participating in sanctionary measures against another superpower, China.

The Swedish voting abstentions were far from uncontroversial. As previous 
research has shown, they were subject to an intense debate in the newspapers 
and the Swedish Parliament. In the Parliament, the Government was suppor-
ted by the Agrarian Party but met with opposition from the Conservative and 
the Liberals. According to the latter two, the voting abstentions were immo-
ral and might lead to negative consequences for Sweden’s security by making 
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the UsA less inclined to give Sweden supplies of modern war material essenti-
al for the country’s peacetime defence development and to assist Sweden in a 
possible war.

Warnings of negative American reactions also came from the Swedish Un 
delegation. No American reprisals against Sweden were taken, however. On 
the contrary, the years 1951 and 1952 saw a clear breakthrough for Sweden’s 
opportunities to purchase modern war material from the UsA. But the Go-
vernment could not possibly have known in advance that this would happen. 
At least in connection with the first voting abstention, there was real concern 
about how the relation to the UsA would be affected. The source material used 
for the present thesis is fairly scant as regards the issue of how the Government 
regarded the importance of the voting abstentions from the perspective of do-
mestic policy. Erlander’s diary notes give the impression, however, that from 
the point of view of party politics, the Prime Minister did not see any disad-
vantages of putting up a fight with the Conservatives and the Liberals on the-
se issues. Erlander’s attitude was possibly influenced by the recent municipal 
election, whose result — a huge victory for the Social Democrats, who strong-
ly increased their number of votes and became larger than the three Conser-
vative and Liberal parties together — he perceived as support for the non-
aligned policy from the majority of the population. Erlander thought that, 
by taking a fight with the Conservatives and the Liberals about the Korean 
Conflict, the Government would be able not only to weaken these parties but 
also to dispel the concern that the strong support for the Un action hade crea-
ted among their own party sympathizers. But at the same time as Erlander 
was thus attracted by the idea of a confrontation, he also felt pressure to tone 
down the differences of opinion and try to keep the unity about the foreign 
policy. This had to do with the unity norm, that is, the demand for agreement 
between the Government and the non-Socialist opposition that surrounded 
the debate about Sweden’s foreign policy, according to research findings.

The negotiations about a Korean armistice that started in the summer of 
1951 were largely conducted without intervention from the General Assembly. 
Hence, the Swedish Government did not have to take a stand on many of the 
controversial issues that arose during the more than two years in which the ar-
mistice negotiations were going on — not until July 1953 was an armistice tre-
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aty agreed upon. But it had to consider the most difficult issue, namely the 
exchange of prisoners of war, which on American initiative was submitted to 
the General Assembly, where, on the Government’s commission, the Swedish 
delegation supported the UsA’s and the majority’s opinion that force must not 
be used when repatriating the prisoners of war.

Another issue that Sweden also had to consider during the period when 
the armistice negotiations were going on was the accusations of bacteriological 
warfare that were directed at the UsA from China and North Korea. On this is-
sue too, Sweden may be said to have supported the UsA’s and the Un majority’s 
line. The Government was of the opinion that the accusations lacked credi-
bility, since the Chinese and the North Koreans refused to allow the Interna-
tional Red Cross Committee to conduct an impartial investigation. The Go-
vernment regarded the two international investigative commissions that had 
considered themselves able to confirm the accuracy of the accusations as co-
vert Communist organisations and hence totally void of credibility.

The fact that the Government only sparingly commented on and critici-
sed controversial aspects of the UsA’s and its allies’ actions during the Korean 
War may also be regarded as support for the UsA. This concerns above all the 
partial lifting of the Taiwan blockade in January 1953, the handling of the Un 
alliance’s war prisoner camp, the suffering of the Korean civilian population 
caused by the Un alliance’s aerial warfare, and the South Korean government’s 
lack of a democratic disposition and unwillingness to accept an armistice ba-
sed on the 38th parallel.

The reason why the Government in so many ways and to such a great ex-
tent took sides with the Un in the Korean War was that the Government, alt-
hough this was never explicitly stated, basically was of the same opinion as 
its American colleagues, that is, they saw the Soviet Union’s hand behind the 
North Korean attack and feared that a Communist victory would make inter-
national communism stronger and more aggressive. An additional factor was 
that during the period in question of the Cold War, the Government regar-
ded the UsA - the most important supplier of the modern war material that 
was essential for the peacetime defence development and the potential helper 
in war — as the ultimate guarantor of Sweden’s continued existence as a free 
nation. Against this background, supporting or at least refraining from oppo-
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sing the UsA could be seen as well grounded also in the issues related to the 
Korean Conflict where the Government had objections to the American poli-
cy. Another important aspect was that the Government did not have to wor-
ry about any strong domestic opposition. The only real opposition against 
the Government’s support for the Un’s Korean action came form the Swedish 
Communist Party, which occupied a place apart in the Swedish political life by 
being considered unreliable from a democratic and national point of view.

For Sweden, the Korean Conflict implied demands for taking stands not 
only on different war issues. Sweden also had to take on a number of assign-
ments of a mediating and bridging nature trying to put an end to the fighting 
and seeing to it that it would not break out again. These missions were expen-
sive, which worried the Government. At the same time, Sweden had an ob-
vious interest in putting an end to the war, and it was thus hardly likely that 
the Government would refuse to perform assignments that were supposed to 
bring the situation closer to an armistice. In addition, the Government rea-
lised that the fact that Sweden was given such missions — something that 
of course was due to Sweden being a non-aligned country without combat 
troops in Korea — could be used to justify Sweden’s choice of freedom from 
alliances instead of joining the Western alliance.

The Korean War broke out quickly and surprisingly and was initially mo-
bile and fluctuating with several dramatic changes in the successes in the field. 
Throughout the war, also when the warfare had become more static and the ar-
mistice negotiations had started, there was a latent threat of escalation towards 
a major war between East and West. The Swedish judges of foreign policies in 
the Ministry for Foreign Affairs and the Defence Staff could not predict the 
outbreak of the Korean War and all the dramatic shifts, but they had an ac-
curate basic attitude concerning the two superpowers’ desire to avoid a world 
war and restrict the Korean War to Korea.

Translated by Gunnar Persson
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