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Neutralitetens ryska roulette
Sorgligt nog finns del 
fortfarande neutralitets- 
svarmare som tror att 
hasardspel med vSr 
firatntid som en isolerad 
d utan tillhorighet till 
vare sig EU eller Nato 
ai det samma som 
trygghet. Har de 
nigonsin oppnat 
en historiebok, undrar 
Lars FImmerstad 
i dagens kronika.

i fort vi glfimmer! De som 
^^drSmmer om det svunna

Folkhemssveriges lyckebo 
bar glOmt en sak. Det kalla kii- 
get Lyckebot levde under stkn- 
digt bot. Sovjetryssen lurade pi 
andra sidan bicken. De atom- 
sikra skyddsrummen byggdes 
inte f&r skojs skull. Vi bade inte 
under en tid pi nigra ir virl- 
dens starkaste flygvapen endast 
fitr att politikenia inte bade bittat 
pi effektivare sitt att dumpa 
skattepengama som idag (i Tan
zania till exempel).

Det var med ingest vi liste bro- 
schyren Om krigel kommer dir vi 
ickommenderades att vid atom- 
kiig ligga OSS i skydd av fSn- 
steibridan ocb breda ut tidningar 
Over OSS fSr att skydda oss mot 
oedfallande radioaktivitet. Vi i de 
smi statema inellan blocken lev
de farUgt. Baldkum hade dom ta- 
git. Finland tycktes balansera pi 
tanden av en invasion.

Vi levde farligare in vad vi 
kanske nigonsin gjoit i vir his- 
toria. Som grus mellan tvi makt- 
blocks kvamstenar. Om kvam- 
stenama salt sig i rOrelse... 
Neutralitetspolitiken var vira po- 
litikers hasardspel med vir trygg- 
het Den otiyggaste av alia Oygg- 
hetslOsningar. Krig uppslir alltid 
i, om ocb pi grund av randstater 
med oklar status mellan stor- 
maktsblock.

Fransk-tyskt tvisteamne
Att Karl den Store rikade ha tre 
sOner i stillet fOr tvi, fSrfOljde 
europdema i tusen ir. Pojken 
Lothar fick mellandelen vid arvs- 
skiftet efier Karl. Lothringen ocb 
kringUggande land skulle under 
tusen ir fSrbli ett tvisteimne 
mellan olika tyska riken ocb 
Frankrike. Flandem ocb Bur- 
gunds kartor ir tapetserade med 
slagfilt. Det omstridda ocb stin- 
digt hackade ocb malda Polen 
ocb Baltikum eldade pi krigs- 
brasoma i Europa.

Nordens balkanisering gjorde 
oss under decennier av efter-

krigshistoria till en krutdurk. 
Neuoalitetspolitiken var den fri- 
volaste oansvarighet, ett brottsligt 
risktagande.

Eftetvarlden hat funnit att vita 
polidker di inte var si galna som 
de ville framsti. De hade hemli- 
ga ocb goda forbindelser med 
Atlantpakten. Sverige var i sjil- 
va verkei en inofficieli del av 
Natos fbrsvarssystem. Gudskelov. 
Detta talar nu neutralitetssvar- 
mama om som en skindlighet. 1 
sjilva verkei ir spelet under 
ticket med Nato under den forsia 
eflerkrigstiden nigot som kastar 
ett fOrsonande skinuner over di- 
tidens poUtiker. De gjorde nigot 
for vir sikerbet nir allt kom om
itting.

Nordens balkan
isering gorde OSS 
under decennier av 
efterkrigshistoria till 
en krutdurk.

Nu ir den stora grannen i ost 
forlamad av inre motsittningar 
ocb fbtsvagad av ett fbrlorat krig 
i sOder.

Nu fmns det unika tillfallet att 
sli till och gora slut pi balkan- 
isetingen av ostersjoomridet. Nu 
kan alia dessa smistater inforlivas 
i Nato och EU. Sen fir vi fted i 
vir tid. Inga krig kan fOtefalla 
lOnsamma i vir del av virlden. 
Ingen drOmmer om att anfalla ett 
Nato-block. Men blotta existen- 
sen av en rotig mosaik av stater 
med olika sikerhetssystcm ska- 
par grogrunden fbr konflikter och 
spanningar i vir del av virlden.

M^te handle fort
Men vi och Nato miste handla 
fort. Kanske hade vi haft en 
chans efter andra varldskriget in- 
nan Sovjel Tick atombomben att 
tidda oss in i vastalliansen. Men 
det blev snabbt for sent. Sen 
miste vi tinka pi Finland, vir 
olycksbroder pi spelbordet.

Sorgligt nog fmns det fort
farande neutralitelssvirmare som 
tror an hasardspel med vir ftam- 
tid som en isolerad 6 utan tillhb- 
righet till vare sig EU eller Nato 
ir det samma som trygghet. Vil- 
ken rainsklig erfarenhet stoder 
de sig pi? Har de nigonsin opp
nat en historiebok?

Lit oss aldrig met (i tillbaka 
det stindiga hot som vi levde 
under de nu med sidan nostalgi 
omfattade forsta ne efterkrigs- 
decenniema! "Neutralitetens" 
tyska roulette vill vi inte ha igen. 
Vi vill ha trygghet.

LARS HMMERSTAD

Segem vid Narva
Margus Laidre, Estlands 
ambassador i Sverige, 
har skrivit boken Segem 
vid Narva vilket ar en 
mycket larorik redo- 
gorelse. Sallan har jag 
sett krigsteori och l^gs- 
psykologi presenteras 
sa detaljerat och levande, 
skriver Olav Wistrom.

ammantagei befann sig Sve- 
^^rige i krig under mer an hiilf- 
WJten av perioden 1521-1814. 
n^mare besiaml 154 5r. Reli- 
gionsmotsattningar var en av de 
viktigaste faklorema. Ekonomi var 
en annan faktor, men bara i viss 
min. Handel var inte nigot som 
kungar och adelsman borde igna 
sig it. I fbrsta rummet gallde kri- 
gen sidant som ara, privilegier. 
dynastiska rattigheier och arvsrat- 
tigheter samt inte minst personlig 
rivalitet. De omstridda territorier- 
nas strategiska lage hade dessutom 
en avgbrande betydelse.
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Sjalvklart berbrdes alia grupper i 
samhillel av krigforingens inveck- 
lade spel. Mot slulel av 1600-talel 
anvande de fiesta regeringar mer 
an femtio procent av rikets budget 
till krigsutgifter. 1705 tog Peter 
den store nittiofem procent av bud- 
geten i ansprik for krigsandamil.

Under det stora nordiska kriget 
(1700-1721) utkampades tjugotvi 
stora faltslag. Smarre strider, 
plundringstig och belagringar var 
dessutom legio. Nu har Margus 
Laidre. Estlands ambassador i Sve
rige, skrivit boken Segem vid Nar- 
va - han koncentrerar sig siledes 
pi krigets inledningsskede. Det ar 
en mycket larorik redogorelse, sal
lan har jag sett krigsteori och 
krigspsykologi presenteras si de- 
laljerat och levande.

Forbund mot Sverige
Ryssland, Danmark och Sach- 
sen/Polen hade ingitt anfalls- 
fbrbund mot Sverige. Karl XII var 
upptagen i Danmark, han ville be- 
vaka Sveriges intressen i Holstein- 
Gottorp och mojligen aven inta 
Kopenhamn.

Ungefar samtidigt brbt sachsiska 
trupper in i Livland. Man forbe- 
redde att anfall mot Riga, vilket 
skulle bli dddsstbten it hela det 
svenska fdrsvarel av Oster- 
sjbprovinsema.

Svenskama utgjorde bara trettio 
procent av Rigas gamison. Majo- 
riteten var fmlandare, cstlindare 
och livlandare. Fienden meddelade 
borgerskapet att man endast ville 
’’befria dem ur del svenska slave- 
riel’*. Trosfrihet garanterades ock- 
si. Visserligen foil gamisonen i 
Neumilnde. vattenvagen frin ha- 
vet in til) Riga lig darmed bppen, 
men Riga holt stind under den nit- 
tio dagar linga belagringen. Alla 
hoppades under tiden fteneiiskl att 
Karl Xn snart skulle komma med 
hjalplruRper.

Ungefar samtidigt narmade sig tsar 
Peter det starkt befasta Narva. Of- 
ficiell krigsforklaring kom den 20 
augusli 1700. Ett hailaget Inger- 
manland uian del slraiegiskl vikti- 
ga russinet Narva vore inte myck- 
el Idn for mbdan. Makten over 
hela omridet hangde pi alt man 
hade Narva.

Detaljerad beskrivning
Enormt deialjerai beskriver Laidre 
forberedelsema vid bdiigringen. alia 
krigskonnissbrer kan gnugga han- 
dema. Nar ett siort anfal! mot 
Ivangorod. strax i narheien av Nar
va. hade misslyckats ulmatte tsaren 
ett kolleklivt straff. Var tionde man 
skulle efter lolldragning hangas. Si 
skedde ocksi. Sjutlio man fick ding- 
la. En gammal princip, detta. Kand 
sedan antiken. Under tiden narmade 
sig Karl XII till undsattning. Over 
Ostersjbn till Pemau (Pamu) och si 
vidare till Reval (Tallinn).

Landet har befann sig i ett svirt 
lage minst sagt. Hungersnod och 
epidemier grasserade. dessutom 
var hbsiens allra gyttjigaste tid 
inne. Krigspanik ridde dverallt. 
slandiga rapporter om beslialiska 
vildtakter pi kvinnor och bam. 
Massflykl, rbvarband pi vagama, 
tortyr, ulstuckna ogon, avskuma 
bron, nasor och tungor... Oklokl 
nog hade tsar Peter vantat passivt 
utanfbr Narva, initiativet bvergick 
siledes till svenskama. Karl XII 
bestamde sig fbr att anfalla med si 
kort varsel som mbjligt. Tisdagen 
den 20 november kom attacken.

Varje man skulle ha 
637 g hirt brod,
425 g kott 
och 212 g smor 
eller flask varje dag.

Arsliden var mycket olamplig. 
Krigsoperationer brukade annars 
alltid boija i april, niir marken tor- 
kat upp efter snosmaltningen, och 
varade sedan genomsnittligi sett i 
180 dagar. Merparten av drabb- 
ningama agde rum under somma- 
ren och hasten dj soldatema IStta- 
re kunde forsoijas och hastama 
hade tillgJng till bete.

I slutet av november gick man i 
vinterkvarter. Di boijade den poli- 
dska sasongen. Man forberedde niis- 
U irs kampanj. Ivrig diplomatisk 
aktivitet, goda middagar di de fi- 
nansiella frigoma dryftadts. Vintem 
var ocksi basta irstiden att rekryte- 
la nya soldater. - Si brukade krig 
bedrivas under denna period, men 
Karl XII hade biittom. Som vanligt.

Brod, smor och nejonogon
Ett par ord skall kanske har sagas 
om kosthillningen. I den svenska 
armdn gallde principen att varie 
man skulle ha 637 g hirt brod, 
425 g kott och 212 g smor eller 
flask varje dag. Till dricka tvi 
stop, eller 2,6 liter ol. Under detta 
falttig miste dock merparten av 
kottet ersattas av artor och gryn.

Officerama it overdidiga supd- 
er med varandra och med fiende- 
officerama. Ofta hade man med 
sig egen kock i fall. Karl Xll:s 
spartanska liv ar nog en aning 
dverdrivet. Vid den kungUga taf-

feln serverades ox-, fir-, lamm-. 
kalkon- och hbnskbit. Nejonogon. 
kraftor. ostron. vilt, rbkt lax. liitor. 
konfekt. frukt... Samt starksprii. 
vin och bl i stora mmgder. Karl 
XII hade inte sagt slutgiltigi sagt 
nej till alkoholen. vilket han en 
ging loval sin farmor Hedvig Ele
onora. Han brukade dock inte 
dricka sig full, mitllighet var en 
dygd for honom. Vaije frukost bara 
si dar en kanna rhenvin och en 
kanna bl, olika sorters drycker vid 
supbn fbrslis - och si ’'nattdricka** 
vid sangen. En kvarts kanna rhen
vin och cn kanna bl.

Nar ett stort anfall 
mot Ivangorod, strax 
i narheten av Narva, 
hade misslyckats 
utmatte tsaren ett 
kollektivt straff. Var 
tionde man skulle efter 
lottdragning hangas.

Framil nu! Plbtsligt blev del om- 
slag i vadret, en kraftig snbstorm 
svepte fram over slagfaltet. Rys- 
sama fick den tunga blbtsnbn rakt 
i ansiktet. Ombjiigt att sikta, man 
sig inte mer an nigot lioial meter. 
Svenskamas eldgivning var si ef- 
fektiv att ryssarna mejades ner 
som slittergras vid skbrdeanden. 
Pi mindre an en halvtimme hade 
man brutit igenom ryssamas fbr- 
svarslinjer pi tre stallen och trangt 
in i alia befastningar.

Kungen fbrsbkte driva sin hast 
over ett brett dike, men bida tvi 
foil dari. Dar salt kungen fast i 
dyn upp till halsen. Ell par solda
ter drog upp bide honom och hast, 
men kungens ena stbvel blev kvar 
i gytijan. Han fick lag pi en ny 
vaija och en ny hast och ledde si 
infanteriels stormanfall mot rys- 
sama - enstbvlad.

Mat och sprit begarligt
Plundringen av ryssamas lager ar 
ingen upplyftande liisning. Mat och 
officeramas sprit var begarligt gods, 
mot natten hade radnga druckit sig 
asberusade. Det var naslan omojligt 
att hitta en enda nykter man. Den 
svenska armdn fbrlorade 667 man i 
stupade och 1 200 i sSrade, unge
far fyrtio procent av de sSrade dog. 
Ryssamas forluster uppgick till 
mellan 8 000 och 9 000 doda och 
sSrade. Annu fler dodades av sven- 
skar som var pi jakt efter byte. 
M&nga av ryssarna dranknade ock- 
s5 i Narvalloden, eller ocksS dog de 
av umbaranden ocb sviilt pi vagen 
hem. Sammanlagt fick cirka 15 000 
ryssar satta livet till.

Slaget vid Narva ar ett av de 
blodigaste och storsta faltslagen 
under del stora nordiska krigel. 
men del fick ingen avgdrande be
tydelse for bela krigsfdrioppet. FSr 
tsarens del var den moraliska as- 
pekten, detta all ha blivit slagen, 
en ryslig silk. Rysningama slSppte 
honom fbrst 1704 di Narva foil i 
bans hander. Och den negativa si
dan av saken for svenskamas del 
var an Karl XII blev alltfor sjalv- 
siiker, vilket ju skulle fil si kata- 
strofala foljder for landet.

OLAV WISTROM


