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1. Inledning  
1.1. Introduktion 

Efter krigsslutet 1945 så upplöses samlingsregeringen och nu skall den nya helt 

socialdemokratiska regeringen bygga ett Sverige för fredstid. Den nya regeringens 

handelsminister Gunnar Myrdal ärver en strävan från den gamla samlingsregeringen – att 

sluta ett handelsavtal med Sovjetunionen. Drivande hade såväl folkpartiledaren Bertil Ohlin 

(handelsminister under kriget) som ledande företrädare för den svenska industrin varit och 

avtalet hade i grunden stöd av samtliga partier i riksdagen. Men från och med sommaren 1946 

så inleds en intensiv presskampanj från högerhåll mot avtalen och det fria näringslivets 

företrädare kommer så småningom att både användas som slagträ i debatten och själva vända 

sig emot avtalen. Regeringen anklagas för att försöka implementera ”smygsocialisering” och 

”kommissarievälde”. Hur såg resan dit ut egentligen? 

 

1.2. Ryssavtalsstriden 
Från och med maj 1946 och en bra bit in på 1947 så utkämpades det som har lyfts fram som 

Gunnar Myrdals hårdaste strid som handelsminister i den socialdemokratiska regering som 

bildats efter krigets samlingsregering. 1 Striden om det som i folkmun kallades för 

”Rysskrediterna” eller ”Ryssavtalet” - det vill säga det handelsavtal som Sverige var i begrepp 

att ingå med Sovjetunionen.  

 

Det bilaterala avtalet med Sovjetunionen som ju hade förberetts redan under tiden med Ohlin 

som handelsminister och detta innefattande avsevärda exportkrediter. Men när avtalet väl slöts 

med Myrdal som handelsminister i en socialdemokratisk regering uppstod den hätska debatten 

om krediternas omfattning, inriktning och konsekvenser för vissa svenska exportnäringar.  

  

                                                 
1 Appelqvist 2000, s. 367.  
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Bo Gustafsson skriver:  

Myrdal fick med orätt framstå som ansvarig för det s.k. ryssavtalet. Som handelsminister hade han 

att fullfölja samlingsregeringens tidigare åtaganden; kreditbeloppet, en miljard svenska kronor, 

översteg det tidigare diskuterade beloppet endast med en tredjedel; den bakomliggande tanken var 

slutligen att å ena sidan tillförsäkra marknader åt svensk exportindustri, präglad av stor kapacitet, 

och å andra sidan bistå det starkt krigshärjade Sovjetunionen, som bidragit till att Sverige inte 

drogs in i kriget. 2 

Detta kritiserades på massiv front av den borgerliga pressen med Dagens Nyheters (DN) 

chefredaktör Herbert Tingsten i spetsen. Tingsten såg eller sa sig i alla fall se, avtalet som 

socialdemokraternas (SAP) sätt att inför planekonomi och ”kommissarievälde”.3 Denna 

högerns attack mot avtalet är välbelagt och ligger till grund för det mesta av forskningsläget 

inom området. Den socialdemokratiska pressens inställningen till regeringens agerande såväl 

som den vid denna tid mycket Moskvatrogna, kommunistiska partipressen med tidningar så 

som Norrskensflamman kan vi nog också med fog betrakta som den andra sidan i den 

offentliga diskursen kring avtalet. Men om vi tittar bortom politiken mot de företag som 

faktiskt skulle leverera exempelvis turbiner och kullager då? Vad tänkte de egentligen?  Det är 

lätt att lite raljerande anta från att näringslivet tar högerns sida i den offentliga diskursen och 

att det inte vill ha samröre med det sovjetkommunistiska projekt som precis gått stärkt ur krig 

som en supermakt. Men i ett initialt skede så tycks man ha varit välvillig och till och med 

drivande. Gunnar Myrdal själv kom ihåg det så här i sin blandning av memoarer och 

debattbok Hur styrs landet? från 1982: 

 
Kreditlöftet hade vi ärvt från samlingsregeringen. Det hade avgivits med understöd av ett 

entusiastiskt bifall av industrin, som på den tiden var fången i den konventionella 

uppfattningen om en förestående efterkrigsdepression. För den nya socialdemokratiska 

regeringen var ett löfte ett löfte som inte fick svikas.4 

                                                 
2 Gustafsson 1990, s. 19-20. 
3 Appelqvist 2000, s. 367-368. 
4 Myrdal 1982, s. 246. 



5 
 

Men likväl kom man att bli ett slagträ i Tingsten och högerns upptrappning av det politiska 
tonläget efter kriget. Tongivande i denna debatt var Herbert Tingsten och DN, men hur kunde 
ett exportinriktat näringsliv som själva varit drivande bakom förhandlingarnas inledande bli 
detta slagträ och så småningom själva gå emot avtalet? 

1.3. Undersökning och frågeställning 

För att undersöka vårt ämne så skall vi granska vad som skrivits i DN och fokusera på år 1946 

därför att det var då som debatten var som allra mest intensiv för att sedan tyna ut efter 

voteringen i november samma år.5 Det vi vill få reda på kan konkretiseras ner till frågan: 

 På vilka sätt använde DN näringslivet i sin argumentation och är det möjligt att skönja 
hur näringslivet själva förhöll sig till detta? 

 

2. Forskningsläge, litteratur och källmaterial 
Det material vi främst kommer att använda oss av är DN:s rapportering samt ledarsidor om 

Ryssavtalen då det är debatterandet och opinionsbildandets utveckling över tid som främst 

intresserar oss. DN var vid denna tid Sveriges största tidning efter att ha gått om 

Stockholmstidningen med bred marginal under kriget.  Således besatt man en inte helt 

oansenlig makt vid denna tid och många har också pekat på att utan DN och dess nytillträdde 

chefredaktör Herbert Tingstens energiska angrepp så hade förmodligen handelsavtalet 

passerat i riksdagen tämligen obemärkt och övrig press knappast lyft fram frågan. 6 Man var 

tillsammans med Göteborgsposten en av de två svenska dagstidningar som hade en upplaga 

på över 200 000 och på det en spridning på ca 40 procent utanför basen i 

Stockholmsregionen.7 

 

Standardverket när det gäller ryssavtalen och Sveriges handel med öststaterna efter kriget är 

Birgit Karlssons avhandling Handelspolitik eller politisk handling? - Sveriges handel med 

öststaterna 1946–1952. Avhandlingen är mycket väl underbyggd och går bland annat igenom 

näringslivets egna tankar genom en mängd viktiga företags arkiv och intern korrespondens 

och mötesprotokoll från Sveriges Allmänna Exportförening (SAEF). Den kommer 

tillsammans med Örjan Appelqvists mer Myrdalinriktade Bruten Brygga – Gunnar Myrdal 

                                                 
5 Hägglöf 1984, s. 269. 
6 Johansson 1995, s. 12 & s. 85. Anledningarna till att man gått om Stockholms-Tidningen kan ha varit flera men 

det faktum att man kommit att dominera annonsmarknaden tycks ha varit avgörande, en process som påbörjats 

redan under det första världskriget. Se En svensk presshistoria 1983, s. 145. 
7 Den svenska pressens historia IV Efter 1945 2002, s. 13. 
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och Sveriges ekonomiska efterkrigspolitik 1943–1947 ge oss mycket av vår bakgrund och 

kontext till undersökningen. I båda dessa verk så poängteras det att näringslivet, 

exportindustrin var drivande i sökandet av handelsförbindelser med Sovjet-Ryssland vilket är 

en viktig utgångspunkt för uppsatsen. 

 

Ett annat intressant material finner vi i diplomaten Ingemar Hägglöfs bok Berätta för Joen: 

mina år med ryssarna 1943–1947 som ger oss såväl bakgrund till avtalet samt ett 

insiderperspektiv på förhandlingarna med Sovjet i vilka Hägglöf själv deltog. Boken är 

förvisso skriven på 1980-talet men kan i och med sitt värdefulla perspektiv ändå användas om 

vi läser Hägglöf med viss reservation för en eventuell närhetsproblematik. 

 

För kontext och bakgrund har vi också Alf W. Johanssons Herbert Tingsten och det kalla 

kriget som fokuserar på Herbert Tingsten som debattör och tidningsman under efterkrigsåren. 

Vi har även Ernst Wigforss memoarer Minnen 1932–1949 som trots sin memoarform inte 

plågas av en närhetsproblematik i någon större utsträckning då denna gavs ut 1954, 7 år efter 

att debatten avslutats helt i och med Gunnar Myrdals avgång som handelsminister. Även 

Myrdals semi-självbiografiska Hur styrs landet? från 1982 kan vara behjälplig. Precis med 

övriga memoarer i vårat material så får man förstås reservera sig en aning i och med risk för 

tendens men satt i samband med övrigas upplevelser kan dessa kombinerande ge oss en bild 

av förloppet. 

För en förståelse av svensk press och framförallt DN:s ställning vid denna tid så använder vi 

oss av standardverket Den Svenska Pressens Historia samt den mindre extensiva föregångaren 

En svensk presshistoria. 

 

3. Bakgrund 

3.1. Kreditavtalet 

Att ta steget mot en utökad handel med Ryssland och ett stabilare fotfäste där var en dröm 

som företrädare för det svenska näringslivet länge närt. Det hade också gjorts försök att få till 

sådana avtal ett antal gånger från 1920-talet fram tills det att Sovjetunionen drog in i det andra 



7 
 

världskriget. År 1940 slöts förvisso ett avtal mellan Moskva och den svenska regeringen men 

detta gick om intet i och med Tysklands angrepp mot Sovjetunionen i juni 1941. 8 

 

Mot slutet av kriget förändrades dock detta och från 1943 och framåt så pressade näringslivet 

än en gång på hos regeringen för att få till stånd ett nytt avtal (ville man handla med en statligt 

kontrollerad, realsocialistisk ekonomi så krävdes förstås avtal på regeringsnivå). Många inom 

industrin fruktade vid denna tid att det skulle bli svårt att återerövra de marknadsandelar i väst 

man förlorat i och med kriget samtidigt som en efterkrigsdepression var att vänta enligt många 

bedömare så som Keynes. När professor Gunnar Myrdal vid denna tid återvände från Amerika 

efter sitt projekt om rasrelationerna så gav han ut sin bok Varning för fredsoptimism. 9 

Högermannen och kämpen för näringslivets intressen Åke Wiberg uttryckte det hela så här 

under remissdebatten i riksdagens andra kammare hösten 1945: 

 [D]et synes mig dock på sin plats att här i denna kammare uttalas det svenska 

näringslivets uppriktiga önskan om goda och allsidiga förbindelser med vår ryska 

granne. (Citerad i Hägglöf S.195) 

 

Gunnar Myrdal tyckte sig till och med i denna välvilja kunna skönja en stor tacksamhet för 

den stora krigsinsats som Sovjetunionen givit i kampen mot det fascistiska blocket, men detta 

är svårare att slå fast.10 

 

I november 1944 så presenterade UD:s handelsavdelning ett förslag om kreditavtal till 

ryssarna (redan tidigt stod det klart att avtalet skulle vara ett ramavtal baserat på krediter där 

sovjetiska importörer fick handla med olika individuella svenska företag) och i juni 1945 

svarade Sovjetunionen med ett kreditkrav på 1 miljard kronor. Finansminister Ernst Wigforss 

(s) och handelsministern Bertil Ohlin (FP, det rörde sig fortfarande om samlingsregeringen) 

godkände detta som utgångspunkt även om det fanns vissa frågetecken kring räntesatsen. 

Avtalet skulle löpa över fem år och därför omfatta cirka 200 miljoner per år. Detta motsvarade 

cirka 10 % av Sveriges totala export 1946. 11 Andra menade dock att detta grundade sig på en 

                                                 
8 Hägglöf 1984, s. 187; Johansson 1995, s. 83; Förövrigt så ska man också från rysk sida presenterat ett förslag 

redan i december 1943 med den mycket större kreditsumman 2 miljarder. Se Wigforss 1954, s. 331. 
9 Hägglöf 1984, s. 194; Johansson 1995, s. 83; Karlsson 1992, s. 86; Myrdal 1982, s. 247–248. 
10 Myrdal 1982, s. 248. 
11 Johansson 1995, s. 83–84. 



8 
 

grav underskattning av exporten och pratade om siffror mellan 25 till 30%,12 vilket skulle 

knyta Sverige väldigt nära till Sovjetunionen, för nära enligt somliga. Avtalet var som sagt ett 

ramavtal. Den svenska staten ålade sig att utfärda exportlicens för de varor som fanns med i 

det varulistor som ingick i avtalet men det stod upp till köpare och säljare att själva sluta 

kontrakt. Den 13 november så kom då till äntligen avtalet till slutdebatt i riksdagen, samtliga 

partier godkände avtalet. .13 

 

Planhushållningsmotståndet 

Striden om handelsavtalet kan delvis förstås som en del i det s.k. planhushållningsmotstånd 

(PHM) som växte fram efter att samlingsregeringen avgått vid andra världskrigets slut. PHM 

var till hög grad ett slags näringslivets reaktion på krigsårens regleringar och fortsatta sådana 

statliga strävanden för att stävja den världsdepression som många räknande med efter kriget 

medelst planmässig ekonomisk politik.  

 

Näringslivet var överlag föga roat av det socialdemokratiska efterkrigsprogrammet med bl.a. 

krav på industriell demokrati och tal om ökat statligt inflytande över näringslivet.  Man slog 

larm om ”vanstyre” och en hotande ”smygsocialisering”. 14 Många av de drivande för eller i 

alla fall i avtalsfrågan ambivalenta affärsmännen var del av den krets som kom att gå till 

betydligt hårdare angrepp mot den socialdemokratiska regeringen. Detta som en del i PHM-

motståndet. Här återfinner vi namn så som Jakob Wallenberg och Axel Johnsson. 15  Här kan 

vi tänka oss att den ideologiska kampen i frågan om ryssavtalet i viss mån fick stå tillbaka till 

fördel för vinstintresset och möjligheterna på marknaden i öst. 

 

3.2. Tingsten 

Herbert Tingsten (1896–1973) var 1946 nytillträdd som chefredaktör på DN efter en karriär 

som statsvetare med bland annat flera utgivna böcker och en professur vid Stockholms 

högskola från och med 1935. Sin tid som chefredaktör (1946–1959) kom den före detta 

                                                 
12 Protokoll från Industriförbundets styrelsesammanträde den 11 oktober 1946, refererat i Karlsson 1992, 
s. 74.  
13 Karlsson 1992, s. 72. 
14 ”Planhushållningsmotståndet”, Sven Anders Söderpalm, NE http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l 

%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet Hämtad: 2014-12-08. 
15 Fagerfjäll 2000, s. 57. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet
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socialdemokraten Tingsten till stor del att bedrivas i en idag nästan mytomspunnen opposition 

mot socialdemokratin och de långtgående planhushållningssträvanden som han såg i SAP. 16  

Även tidningens allmänna redaktion kom att dras med i agitationen om än ”'utan en viss 
ovilja'” och DN kom att få ”prägeln av ett kamporgan, inriktat på socialdemokratiskt 
nederlag vid valen och regeringsskifte’”.17 

 

Den allra första möjligheten för att gå i klinch med sina forna kamrater uppenbarade sig bara 
några dagar efter att han tillträtt chefredaktörsposten då Tingsten och då båda 
redaktionskollegorna Kihlberg och Lindberger närvarande på en presskonferens som 
regeringen företrädd av Myrdal, Östen Undén och diplomaten Rolf Sohlman höll där avtalet 
med Sovjetunionen presenterades. Trion fann motiveringen för avtalet ohållbar och hela 
framställningen otillfredsställande.  

På vägen hem över Norrbro mellan Gamla stan och Norrmalm i Stockholm skall Tingsten ha 
stannat upp och utbristit: ”men här har vi ju grejen!”. 18,19Man hade hittat det Tingsten redan 
från början letat efter, angreppspunkter på den socialdemokratiska regeringen. 19 

4.Undersökning 
4.1. Det första skedet – kampen om resurser 

I den tingstenska kampanjens initiala skede så användes främst näringslivet genom ett allmänt 

ifrågasättande av den svenska kapaciteten att kunna leverera enligt de åtaganden som 

förhandlingarna stipulerade. Avtalet var ju inte färdigbehandlat men själva konturen på avtalet 

började ta form. Skulle detta leda till att Sveriges inhemska behov eftersattes? 20 Som det står 

i DN:s ledare ”Regeringens Rysslandsplaner” den andra juli 1946: 

Även under kriget, då alla handelspolitiska strävanden gick ut på att säkra förmånligast möjliga 

import, kunde våra exportörer och myndigheter i förening se till att vår varuutförsel inriktades 

på sådana produkter som vi kunde framställa utöver det inhemska behovet.21  

                                                 
16 ”Herbert Tingsten” av Torbjörn Vallinder, NE, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/herberttingsten Hämtad: 2014-12-16. 
17 Den svenska pressens historia IV (Efter 1945) 2002, s. 24. 
18 Hägglöf 1984, s. 
223–224. 
19 Johansson 1995, s. 82. 
20 ”Regeringens Rysslandsplaner” (ledare), DN 2/7 1946; ”Kreditutrymmet” (ledare), DN 10/7 1946; ”Den ryska 

avtalsekvationen” (ledare), DN 6/8 1946. 
21 DN, 2/7 1946. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/herbert-tingsten
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/herbert-tingsten
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/herbert-tingsten
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Vidare menade man att exporten var snedfördelad i och med en för stor belastning/övervikt på 

vissa sektorer i avtalets varulistor, nämligen verkstads och elektronikindustrin. Där den 

sistnämnda beräknades stå för nästan en tredjedel av de 1,5 miljarder man trodde Sverige 

skulle stå för i export under avtalsperiodens fem år (i själva verket skulle Sverige stå för 1 

miljard vilket torde ha stått klart vid denna tid även om andra siffror tidigare hade föreslagits).  

Och hur skulle verkstadsindustrin som inte kunde utnyttja sitt fasta kapital redan som det var i 

och med otillräckliga arbetsstyrkor kunna mäkta med? 22 

 

Man sade sig också inifrån regeringen ha källor på att vissa ämnade bromsa det egna 

byggnadsprogrammet och minska det redan beslutade svenska bostadsbyggandet för att kunna 

fokusera på leveranser åt den mäktiga grannen i öster. 23 Birgit Karlsson beskriver det hela så 

här: ”Brist på valuta, bostäder, sjukhus, skolor, elektricitet – allt kunde kopplas till avtalet[...] 

Olika gruppers behov ställdes mot varandra.”24 Denna fixering vid en fråga som ett slags 

nyckel kan nästan få en tänka på våra dagars Sverigedemokrater och deras beskrivning av en 

”massinvandring” som utarmar välfärden. Dessutom kan vi notera att man pekade ut avtalet 

som skyldigt innan det ens skrivits på eller leveranser påbörjats. Också den svenske 

finansministern skulle också, menade man, ha överskattat det svenska kreditutrymmet. 25  

  

                                                 
22 ”Regeringens Rysslandsplaner” (ledare), DN 2/7 1946. 
23 ”Regeringens Rysslandsplaner” (ledare), DN 2/7 1946; ”Elefantasis” (ledare), DN 10/10 1946. 
24 Karlsson 1992, s. 62. 
25 ”Kreditutrymmet” (ledare), DN 10/7 1946. 
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4.1.1. Sveriges export och ekonomi 

Här kan det vara värt med en liten inflikning om den svenska ekonomin och exportsituationen 

1946. Det förelåg vid precis som DN berörde en stor brist på material till industrin – då 

särskilt byggnadsindustrin och importen ökade kraftigt.  Det gamla överskottet i 

bytesbalansen 1945 på 1,3 miljarder hade 1947 förbytts i ett underskott på 1,5 miljarder. 26 

Detta bekräftas också av den ekonomiska rapporteringen i pressen från perioden. 27 

 

Den valutakris Sverige 1947 som en konsekvens av detta läge ställdes inför kan dock 

knappast kopplas till svensk-sovjetiska avtalet, men det kan kanske ses som symptomatiskt 

för en politik där man importerade för kontanta medel (amerikanska dollar) och i den mån 

man exporterade så var det inte osannolikt att detta skedde medelst krediter. När Sverige sökte 

avtalet var som vi tidigare har dryftat den konjunkturstabiliserande effekt som detta antogs 

kunna ha ett av de avgörande motiven. Den socialdemokratiska regeringen vill till varje pris 

undvika effekterna av den efterkrigsdepression som man allmänt förväntade sig. 

Socialdemokratins stora efterkrigsprogram var också ett slags svar på denna farhåga. 28 

 

Sveriges export vid denna tid uppgick till ca 3 miljarder och avtalet med en miljard i krediter 

utslaget över 5 år skulle motsvara mindre än 10 % av den totala exporten 1946. Detta visade 

sig i efterhand vara en överdriven uppskattning av den betydelse som Rysslandshandeln 

skulle få för landet. Detta då den sovjetiska andelen av den totala exporten aldrig kom att 

överskrida två procent eller för den delen överhuvudtaget nå en kreditsumma på över 100 

miljoner förrän år 1951. 29 

Istället kom det krigshärjade Tyskland (Sveriges traditionellt sett viktigaste handelspartner) 

som år 1946 hade en närmast obetydlig handel med Sverige att komma åter och år 1955 skulle 

man åter vara vår viktigaste handelspartner. 30 

 

I ledaren ”Handelskreditens gränser” den sjätte november konstateras det att företagen måste 

se de ryska leveranserna mer som en störning än en utbyggnad av företagens verksamhet, man 

                                                 
26 Karlsson 1992, s. 28. 
27 Se exempelvis: ”Exportindustrin suger arbetskraft”, DN 16/8 1946 och ”Emballagebrist hotar i 

livsmedelsdistributionen”, DN 21/9 1946. 
28 Karlsson 1992, s. 50; Magnusson 1997, s. 410. 
29 Karlsson 1992, s. 74–75; Johansson 1995, s. 83-84. 
30 Karlsson 1992, s. 33. 
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tvingas till nyinvesteringar ”där erfarenheter säger dem att det vore klokare att inte 

ytterligare pressa högkonjunkturen mot dess bristningsgräns.”31 

4.2. Socialdemokratins natur 

En annan käpphäst för DN blev den ovilja till debatt och tydliggörande som man tyckte sig se 

från såväl enskilda ministrar såsom Gunnar Myrdal, regeringen i allmänhet och 

socialdemokratisk press, främst Morgontidningen. 32 Här fann man ett bra utsäde för att så 

misstro. I detta beteende återfann man (menade DN) ett slags snorkig elitism och rentutav en 

auktoritär tendens hos socialdemokratin. Man fick en inblick i den framtida auktoritära 

socialiststaten Sverige menade man från tidningens håll. Detta blir logiskt först när man 

anammar ledarskribenternas Hayekska syn på ekonomi och stat, där statlig planering 

oundvikligen leder till totalitära samhällen.  

 

Morgontidningen menade att DN:s kritik mot avtalen i själva verket dolde icke uttalade 

politiska motiv (vilket förstås stämde ganska väl). DN i sin tur menade att man endast 

diskuterade utifrån sakliga, samhällsekonomiska punkter och att det i själva verket var 

Morgontidningen som försökte politisera frågan. 33 

Här kan vi konstatera att DN i detta initiala skede faktiskt var mer ekonomiskt inriktade än i 

det senare skedet av sin kampanj. Men det är också om inte befängt så i alla fall högst 

intressant när man påstod att kritiken (som främst fördes på ledarsidan) skulle vara icke-

politiserad och att man på DN uppfunnit den icke-politiska ledarsidan. I ledaren ”Ljus över 

landet” från den 29 augusti 1946 så ser vi ett annat exempel på denna taktik: 

 
Man kan lätt föreställa sig hur det skulle sett ut om ingen av den regerande socialdemokratin 

oavhängig press existerade här i landet, sommarens största debattärende, ryska handelsavtalet, 

hade då helt enkelt inte debatterats. Ingen skulle ens ha frågat hur det gick till.34  

                                                 
31 ”Handelskreditens gränser”, DN 6/11 1946. 
32 ”Statsministern avböjde debatt”, DN 2/7 1946; ”All offentlig debatt”, DN 9/7 1946; ”Besked ges om 

sovjetavtalet i sinom tid, förklarar Myrdal”, DN 18/8 1946. 
33 ”All offentlig debatt”, DN 9/7 1946. 
34 DN 29/8 1946. 



13 
 

Här slår DN två flugor i en smäll, man visar på sin egen nytta som en bevakare av folket 

och det fria näringslivets intressen, en godsinnad tredje statsmakt, detta samtidigt som 

man insinuerar och varnar för en farlig, auktoritär socialdemokrati. 

4.3. Hr Myrdal 

I sin kritik la man från DN:s sida mycket fokus på Gunnar Myrdals persona, han utmålades 

som en egocentrisk, fullkomlig och opålitlig politiker uppe bland molnen.35 Handelsministern 

titulerades i regel hr Myrdal vilket förvisso var en artighetstitel i Sverige som var i ganska 

allmänt bruk fram till och med 1960-talet men tidningen tycks även om det ibland förstås 

förkommer hos andra, använda tilltalet extra mycket när det gäller Gunnar Myrdal. 36 Vi kan 

tänka oss att detta var ett effektfullt men subtilt sätt att framställa Myrdal som en elitist ovan 

molnen, utan kontakt med vanligt folk. I artikeln ”Hr Myrdal oroar landsbygden” som 

återfinns i DN 11/7 1946 så blir det extra tydligt. Där låter man oroliga småbrukare, 

hemmansägare och annat hederligt folk få komma till tals mot elitisten från storstaden som 

vill bortrationalisera småbruken, förstatliga och i allmänhet kränka den personliga 

äganderätten. 37  

 

Gunnar Myrdal som även enligt egen utsago var tämligen medveten om sin egen intellektuella 

förmåga kan också i rättvisans namn sägas ha varit ganska väl lämpad att utmåla på detta vis. 
38Han var med Ingemar Hägglöfs ord: ”Mer akademiker än politiker, vid den här tiden ännu, 

oförfärat inställd på att, som han sa: 'stuva om i det här lilla landet'”.39 

4.4. Den amerikanska aspekten 

I slutet av augusti detta år så började Förenta Staterna på allvar visa intresse för frågan, 

sannolikt ett resultat av den intensiva presskampanjen. Och den 30 augusti så kunde det 

svenska utrikesdepartementet meddela att man från Washington mottagit en not som 

protesterade mot avtalets karaktär.  Denna not fokuserade i huvudsak på hur detta 

bilaterala avtal skulle kunna passa in i den framtid med multilaterala det vill säga allsidiga 

                                                 
35 ”Vougt och Myrdal”, DN 2/8 1946. 
36 Se exempelvis: DN 27/6 och 11/7 1946. 
37 ”Hr Myrdal oroar landsbygden”, DN 11/7 1946. 
38 Se: ”Möte med Gunnar Myrdal”, SVT 12/5 1982, http://www.oppetarkiv.se/video/2473718/mote-med-

gunnarmyrdal Hämtad: 15-01-02. 
39 Hägglöf 1984, s. 231. 

http://www.oppetarkiv.se/video/2473718/mote-med-gunnar-myrdal
http://www.oppetarkiv.se/video/2473718/mote-med-gunnar-myrdal
http://www.oppetarkiv.se/video/2473718/mote-med-gunnar-myrdal
http://www.oppetarkiv.se/video/2473718/mote-med-gunnar-myrdal
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uppgörelser om det internationella handelsutbytet som man avsåg låta komma till stånd 

genom det nygrundade FN:s försyn. I noten (som för övrigt också gick ut till Moskva) så 

krävde man att en paragraf skulle tillfogas avtalet. Denna skulle göra det möjligt att ändra 

och anpassa avtalet till denna typ av planerade internationella överenskommelser. 

 

DN tolkade detta som att noten gav uttryck för en amerikansk farhåga att den svenska 

exporten skulle i och med avtalet skulle knytas till Ryssland, så till den milda grad att 

Sveriges export till andra länder skulle reduceras även om landet skulle få bättre villkor på 

andra marknader. 40 

 

Den svenska regeringen avvisade noten. Man menade att avtalet endast var ett nödvändigt 

steg på vägen för att få igång ett handelsutbyte. En grund för ett allmänt fritt utbyte med 

alla länder.  Avtalet skulle lätt kunna inordnas i det ”framtida allsidiga internationella 

handelsutbytets överenskommelser där alla stater är med”. Man förbehöll sig också rätten 

att direkt sluta avtal med andra länder om dessa i dagsläget var fördelaktiga för Sverige.41 

Denna amerikanska animositet kan mycket väl ha spelat en avgörande roll i den svenska 

exportindustrins med tiden allt mer svala inställning till att ta strid för det avtal som man 

som Örjan Appelqvist är inne på, själva egentligen tagit fram.42  

 

Den för det svenskt näringsliv så essentiella Wallenbergfamiljen stod redan som det var 

inför en ganska prekär situation när det gällde USA. Stockholms Enskilda Bank (numera 

SEB) var efter kriget spärrade från att agera på den amerikanska marknaden. Detta då man 

förekom i en av de så kallade ”safe haven”-utredningar som genomfördes efter kriget, då 

det fram-kommit att man som bulvan hjälpt tyska Bosch att säkra sitt innehav i det 

amerikanska Bosch. En spärr som hävdes först i juli 1946 även om affären fortsatte en bra 

bit efter det. 43 

 

                                                 
40 ”Sverige avvisar den amerikanska noten”, DN 31/8 1946. 
41 ibid. 
42 Appelqvist 2000, s. 370. 
43 ”Wallenberg öppnar dörren” http://www.svd.se/kultur/wallenberg-oppnar-dorren_382874.svd Hämtad: 2015-

01-06; ”Den hemliga USA-spärren mot Enskilda Banken hävd”, DN 12/7 1946. 

http://www.svd.se/kultur/wallenberg-oppnar-dorren_382874.svd
http://www.svd.se/kultur/wallenberg-oppnar-dorren_382874.svd
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I ett skede där det kalla kriget började ta form med en allt mer sovjetskeptisk amerikansk 

opinion så förefaller det logiskt att exportföretag i det lilla Sverige började frukta för det 

politiska priset i att associeras med sovjetimperiet och kanske innan dess också 

Nazityskland, såsom var fallet med exempelvis SKF. 44 Den påfallande bristen på försvar 

för det egna avtalet och den tysta acceptansen när det gällde att användas av Tingsten och 

hans likar som slagträ i den politiska debatten förefaller i ljuset av detta som rimligt. 

DN ger oss också en inblick i en mentalitet av denna typ när man i det stående inslaget/spalten 
”Pressgrannar” den sjätte september 1946 kunde presentera följande referat: 

En amerikansk tidning, New York Herald Tribune har av sin Stockholmskorrespondent erfarit, att 

representanter för svensk järnindustri på sistone gjort oangenäma erfarenheter vid sina försöka att 

försäkra sig om tackjärnsleveranser från Förenta Staterna. Gjorde framställningar om exportlicenser 

för sådana varupartier har mötts av obekväma förfrågningar om hur stor del av tackjärnet som skulle 

vidarebefordras till Ryssland i form av svensk maskinexport.45 
 

I denna spalt där man från redaktionens sida hade möjlighet att medelst sitt eget urval 

presentera samhällsopinionen så som man uppfattade (eller ville uppfatta den) nationellt såväl 

som internationellt återfann man förstås ofta referat som berörde krediterna. 46  

Spaltens nästan skvallerpressartade ton till trots så hade det sannolikt en viss effekt. Här kan 

vi än en gång påtala det svenska beroendet av import i samband med resursproblematiken 

efter kriget. USA dominerade världsmarknaden och var den största inköpskällan. Dessutom 

var många varor fortfarande underkastade krigstidens reglering och importländerna tilldelades 

kvoter. De tillgängliga varorna/resurserna allokerades från Washington. 44 Näringslivet hade 

all anledning att hysa respekt för ett USA som var mäktigare än någonsin. 

 

När en grupp amerikanska journalister i september 1946 besökte Sverige så slog DN upp detta 

stort. Journalisterna bland andra en Mr Daniels från The New York Times och ”Mr Childs 

(författaren till bästsäljaren Sweden: The Middle Way från 1936) var mycket intresserade av 

ryssavtalet och  

Sveriges eventuella beroende av Sovjetunionen, Marquis Childs gav följande uttalande: 

                                                 
44 ”Nazitysklands Ekonomi”, Populär Historia, http://www.popularhistoria.se/artiklar/nazitysklands-ekonomi/ 

Hämtad 2015-01-06. 
45 DN, 6/9 1946. 
46 Se exempelvis: DN, 10/9 1946; DN, 27/6 1946 och DN, 10/7 
1946; Hägglöf 1984, s. 202. 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/nazitysklands-ekonomi/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/nazitysklands-ekonomi/
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Förra gången jag var här – det var 1943 – ville jag ta reda på i vad mån och i vilken grad ni var 

beroende av Tyskland. Nu vill jag titta ett slag på ert förhållande till Ryssland. Jag har ställ mig den 

här frågan:  
Är medelvägen möjlig nu? 47 

 

Man hade också hört ryktas om hot från ryskt håll och man kopplade i hop detta med 

rapporterna om de s.k. spökraketerna som föll över den svenska landsbygden vid denna tid. 

Vid denna tid var pressen (inte minst DN) fylld av dramatiska rapporter om dessa förmodat 

ryska ”spökbomber” som slagit ner på den svenska landsbygden och förtäljde om den 

stundande invasionen. Till viss del tycks det bara ha handlat om järnskrot och god fantasi och 

ibland dilettantiskt sovjetiskt experimenterade med erövrade tyska raketvapen, en del ville 

t.o.m. avfärda det hela som en ovanligt ljusstark meteor. 48, Hur som helst säger det ivriga och 

ibland tämligen fantasifulla rapporterandet något om klimatet mot Sovjetunionen/Ryssland 

vid denna tid trots att man fortfarande besatt en viss prestige i egenskap av Hitler och 

fascismens besegrare. Här kan man kanske förnimma lite av den gamla, nedärvda svenska 

rysskräcken som Gunnar Myrdal själv skulle peka ut som viktig faktor i kreditfrågan. 49 

 

I Ingemar Hägglöfs memoarer möter vi också den amerikanska opinionen och pressen som 

efter notens publicering allt mer kom att sukta efter nyheter om Sverige och kreditavtalet med 

grannen i Öster. Bönen blev också hörd och de mest fantastiska historier basunerades ut: 

”Sverige räknade med ett snart krigsutbrott, förklarades det, och försökte köpa sin neutralitet 

med miljardkrediten” vidare lade Sovjet under sig en bred sektor av den svenska industrin och 

landet höll nu slutgiltigt på att infogas i den ”ryska hemisfären”. 50  

 

                                                 
47 DN, 20/9 1946. 
48 Se: ”Tysta rymdbomber sågs från två håll” DN 19/7 1946; ”Ljudlös bomb liknade svan”, DN 24/7 1946; 

Hägglöf s.248 samt Jansson, Gösta, ”Spökrakterna 1946” , 

http://www.zenza.se/signalspaning/spokraketerna1946.pdf Hämtad: 2014-12-15; Amerikansk media skulle för 

övrigt ta fasta på rapporterna om ”spökbomberna” och sätta dessa i samband med det svensk-ryska 

handelsavtalet. Det kommunistiska imperiet skulle med pistolen/spökbomben mot den svenska regeringens 

tinning ha tvingat till sig förmånliga krediter och dragit in Sverige i den ryska intressesfären. Se: Hägglöf 1984, 

s. 248 samt DN 20/9 1946. 
49 Myrdal 1982, s. 248. 
50 Hägglöf 1984, s. 248–249. 

http://www.zenza.se/signalspaning/spokraketerna1946.pdf
http://www.zenza.se/signalspaning/spokraketerna1946.pdf
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Dessa uppfattningar var säkerligen något som företags-ledare och inköpsagenter fick ta del av. 

Från Storbritanniens sida (en annan handelspartner) delade man enligt DN:s rapport i stort de 

amerikanska tankegångarna men man var en aning mer reserverade och tyckte att dessa hade 

fått sig en ganska olycklig form. Man sade sig ha förståelse för Sveriges nya problem efter 

bortfallet av Tyskland som handelspartner men att avtalet med Ryssland medförde en 

onaturlig ”ansvällning”. Den brittiska uppfattningen skall också ha varit att det i Sverige 

rådde en ”formlig domedagsstämning ”med dessa raketer och ett Ryssland som stod i begrepp 

att ”kasta sig över landet och införliva det med sitt bland britter föga populära östblock”. 51 

4.5. Påtryckningar  

DN kom allt eftersom det blev höst och striden gick in sitt slutskede fokusera på de till en 

början anonyma uppgifter om hårda påtryckningar som industrin från regeringens håll skulle 

vara utsatt för. En ”oerhört stark, stundom i skandalösa former arbetande påtryckning” som 

det stod att läsa på ledarsidan.  Medelst ett slags piska och morot-taktik hade regeringen å ena 

sidan hotat med högre bolagsbeskattning å andra sidan lockat med möjligheter till avskrivning 

när det gällde nyanläggningar, och på så sätt köpt företagens medgivande.52 

 

När Myrdal sedan höll överläggningar med ASEA-direktören Thorsten Ericson som såg sig 

nödgad att skriva ner sina leveransåtaganden till Sovjet och handelsministern då föreslog att 

man kanske borde endera bjuda in utländska företag att etablera sig i Sverige eller starta ett 

företag i något slags statlig energi (ASEA hade närmast en monopolställning vid denna tid) så 

fick DN ny, potent ammunition. Regeringen och Myrdal hade tidigare förnekat att några 

påtryckningar skulle ha förekommit men när Thorsten Ericson framträtt i Utrikesutskottet och 

återgivit denna berättelse så kunde DN påvisa att sådant höll den svenska regeringen visst på 

med. Ja regeringen var ”redo att begagna de mest hänsynslösa metoder för att säkra av 

Ryssland begärda leveranser” som man skrev den 22 oktober under rubriken ”Den avslöjande 

lögnen”. 53 

Regeringspressen hade minsann svalt alla lögner som man matats med – notera ordvalet här. 

socialdemokratisk press blir för DN: ”regeringspressen”, ett lydigt propagandavapen för den 

sittande SAP-regimen, en svensk Pravda eller Völkische Beobachter. Här ser vi ett exempel 

                                                 
51 ”Londonkritik mot sovjetavtalet: Tvångsinriktning av svensk handel”, DN 10/10 1946. 
52 ”Landsfarlig politik”, DN 8/9 1946. 
53 ”Den avslöjande lögnen”, DN 22/10 1946. 
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på DN-skribenternas mästerliga sätt att använda språket, den anmärkningsvärda förmågan att 

välja ord som Birgit Karlsson har lyft fram. Där ”överläggningar blir till påtryckningar”, 

planhushållning blir tvångshushållning, kredit blev tribut”.54 

 

Att dessa samtal mellan Ericson och Myrdal sedan i huvudsak skall ha handlat om att från 

regeringens håll söka avhjälpa ASEA:s arbetskraftsbrist spelade ingen större roll. ”Ingen brist 

på arbetskraft bör befaras” skall Myrdal ha sagt enligt Thorsten Ericsons egna anteckningar 

från mötet.55Det kan inte råda någon tvekan om att dessa uppgifter om påtryckningar som 

Ericson skall ha delgivit Tingsten sedan uppförstorades å det grövsta. Som Johansson skriver: 

”DN tog inte bara fasta på hans uppgift. Tidningen sökte på alla sätt uppförstora och 

dramatisera dem”.56  Här stötte man dock på patrull, ty ASEA-direktören fick kalla fötter och 

tog tillbaka mycket av det som skulle ha sagts på mötet i en kommuniké, och i 

Morgontidningen den 23 oktober kunde man läsa rubriken: ”ASEA:s ledning på statsrådet 

Myrdals sida”.57 Något protokoll från utrikesutskottets möte finns inte utan tidningens 

refererat skall ha byggt på tidigare personliga samtal mellan Tingsten och Ericson. 58 

 

Hur som än haver så kan dessa berättelser om hur påtryckningar som kunde användas i och 

med den ”privata företagsamhetens osäkra läge inför en socialistisk riksdagsmajoritet” 59 ses 

som huvuddraget, inte bara i Tingsten och Anton Lindbergers användande av det fria 

näringslivets intressen som slagträ i den politiska debatten utan i hela drevet mot avtalet. 

 

Ställda inför detta debacle gick man från DN:s sida på offensiven. Avgörande fakta förblev 

trots allt orubbade menade man på i ledaren ”Hopplöst förnekande” den 24 oktober. Och om 

nu ”handelsministerns mellanhavande med ASEA-ledningen” inte motsvarade begreppet 

påtryckning så undrade man vad som i det svenska språket ”numera menas med 

påtryckning”.60 

                                                 
54 Karlsson 1992, s. 65. 
55 Johansson 1995, s. 86-87. 
56 Johansson 1995, s. 89. 
57 ”ASEA:s ledning på statsrådet Myrdals sida”, Morgontidningen 23/10 1946. 
58 Johansson 1995, s. 86-95. 
59 ”Politik och handelsavtal”, DN 20/10 1946. 
60 ”Hopplöst förnekande, DN 24/10 1946. 
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Kommissarievälde! -dundrade man på några dagar senare i ett försök att än tydligare försöka 

associera SAP-regeringen med sin tilltänkte sovjetiske handelspartners ideologi.  Att 

näringslivet inte ville träda fram med namn i tidningen och berätta om sin svåra situation 

förklarade man med de ”utomordentliga risker” det skulle medföra. Industrimän hade direkt 

till DN delgivit berättelser om påtryckningar men de själva och deras verksamheter skulle 

komma att ”utsättas för en sådan behandling” att fortsatt verksamhet skulle bli omöjlig om 

de trädde fram.61 Den 29 oktober kunde man dessutom återge ett uttalande från 

Industriförbundet och Exportföreningen där man klargjorde att man upprepade gånger 

reserverat sig för ”sådana hinder att åta sig leveranser som hänger samman med bristen på 

material och arbetskraft”. Industrin lovade samtidigt att försöka som DN uttryckte ”göra det 

bästa av en olycklig situation”. 62 

 

Här kan vi för det första konstatera att även om Tingsten/Lindberger säkerligen vässade till 

några meningar och sin vana trogen gjorde sitt bästa för att göra sin ledare explosiv så var 

material och arbetskraftsbristen som vi redan har konstaterat ett reellt problem. Men vi kan 

också konstatera att andra avtal inte tycktes utgöra några problem och att det tycks ha funnits 

möjligheter att lösa detta inte minst med regeringens hjälp. Även en tämligen ideologiskt 

medveten bourgeoisie brukar ha en tämligen flexibel inställning till statlig intervention när det 

gynnar dem själva. Det är intressant att man mitt i stridens mest intensiva skede väljer att 

försöka underminera detta sitt eget avtal (att DN skulle plocka upp uttalandet kan det 

knappast ha rått något tvivel om) även om det skedde i relativt subtila ordalag. Hur skall vi då 

försöka förstå detta? 

 

Detta skedde i samband med ett slags politisk återfödelse, en återuppståndelse av de politiska 

konfliktlinjerna efter samlingsregeringens avgång. Det fanns ett intresse av att svartmåla 

regeringen och politiskt försvaga den för delar av näringslivet. Regeringen höll på att utveckla 

ett förslag till skattereform med bland annat skärpt bolags- och förmögenhetsbeskattning och 

hade 1944 lanserat sitt efterkrigsprogram som väckte en stark reaktion, det s.k. 

Planhushållningsmotståndet (PHM). 63  

                                                 
61 ”Kommissarieväldets metoder”, DN 27/10 1946. 
62 ”Industrins reservationer” (ledare), DN 29/10 1946. 
63 ”Planhushållningsmotståndet”, Sven Anders Söderpalm, NE http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l 

%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet Hämtad: 2014-12-08. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/planhush%C3%A5llningsmotst%C3%A5ndet
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Appelqvist är också inne på att det fanns en risk för Planhushållningsmotståndarna (så väl 

borgerliga politiker som företagsledare) i att rikta kritik mot Tingstens argumentation i 

Rysskreditfrågan då det i sin tur skulle diskreditera hela den övriga argumentationen när det 

gällde socialdemokraternas ”'planhushållningsambitioner'”.64 När riksdagen sedan skulle 

godkänna avtalet så kunde DN i sitt referat meddela att Ohlin i sitt anförande påtalat att det 

var uppenbart att det förekommit åtgärder ”avsedda som påtryckning”.65 

Det kan förövrigt noteras att ASEA själva med sin monopolställning kom att ansättas hårt i 

Planhushållningsdebatten under 1948 års valrörelse.66 

4.6. Till arbetarklassens försvar  

Den 2 november så tar DN ett ganska oväntat grepp och bestämmer sig för att rikta sig till 

arbetarklassen. Detta för att försöka motverka att Socialdemokraterna eller Kommunisterna 

skulle etablera en bild av att ”regeringens metoder gentemot industrin tillämpats i 

arbetarklassens intresse.” Detta var att spela på arbetarnas traditionella känsla av 

motsättning mot industrialisterna men avtalet skänkte i grunden industriföretagarna stora 

förmåner tillstod man nu. Men industrin var emot att regeringen i sin iver att tillfredsställa 

Sovjet begärde mer än vad industrin kunde ge.67 DN skriver:  

Regeringen står gentemot industrin inte icke som representant för de svenska arbetarna – ehuru 

den genom valen, har deras formella fullmakt – utan som representant för de yrkanden från 

Rysslands sida som den under förhandlingarnas gång godtagit.68  

Nej kritikerna mot avtalet var inte några industrins lakejer utan ansåg bara att ett systematiskt 

och mer generellt användande av dessa metoder skulle leder till ett slags ”halvdiktatur” där 

statens makt var närmast total över såväl individer som organisationer. Idag var det frågan om 

”industrins redan hårt beskurna handlingsfrihet, i morgon kan det bli fråga om arbetarnas 

strejkrätt” profeterade man.69  Var ledarförfattarnas egna föreställningsvärld tar slut och var 

                                                 
64 Appelqvist 2000, s. 376. 
65 ”Sovjetavtal togs med knot”, DN 14/11 1946. 
66 Wetterberg 2014, https://books.google.se/books? 

id=5VdgAgAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=ryssavtalet&source=bl&ots=TfZBMfCv3&sig=P3r0JsK2p
Cq6fdzLwSGLJQWzBhM&hl=sv&sa=X&ei=Lj-tVN- 
FGoeGywPY7YLAAw&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=ryssavtalet&f=false Hämtad: 2015-01-07. 

67 ”Arbetarklassen, industrin och regeringen”, DN 2/11 1946. 
68 DN, 2/11 1946. 
69 ”Arbetarklassen, industrin och regeringen”, DN 2/11 1946. 

https://books.google.se/books?id=5VdgAgAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=ryssavtalet&source=bl&ots=TfZBMfCv-3&sig=P3r0JsK2pCq6fdzLwSGLJQWzBhM&hl=sv&sa=X&ei=Lj-tVN-FGoeGywPY7YLAAw&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=ryssavtalet&f=false
https://books.google.se/books?id=5VdgAgAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=ryssavtalet&source=bl&ots=TfZBMfCv-3&sig=P3r0JsK2pCq6fdzLwSGLJQWzBhM&hl=sv&sa=X&ei=Lj-tVN-FGoeGywPY7YLAAw&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=ryssavtalet&f=false
https://books.google.se/books?id=5VdgAgAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=ryssavtalet&source=bl&ots=TfZBMfCv-3&sig=P3r0JsK2pCq6fdzLwSGLJQWzBhM&hl=sv&sa=X&ei=Lj-tVN-FGoeGywPY7YLAAw&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=ryssavtalet&f=false
https://books.google.se/books?id=5VdgAgAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=ryssavtalet&source=bl&ots=TfZBMfCv-3&sig=P3r0JsK2pCq6fdzLwSGLJQWzBhM&hl=sv&sa=X&ei=Lj-tVN-FGoeGywPY7YLAAw&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=ryssavtalet&f=false
https://books.google.se/books?id=5VdgAgAAQBAJ&pg=PT77&lpg=PT77&dq=ryssavtalet&source=bl&ots=TfZBMfCv-3&sig=P3r0JsK2pCq6fdzLwSGLJQWzBhM&hl=sv&sa=X&ei=Lj-tVN-FGoeGywPY7YLAAw&ved=0CEcQ6AEwCA#v=onepage&q=ryssavtalet&f=false
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ren skrämseltaktik tar vid är här som på många andra ställen en smula svårt att avgöra. Klart 

är att också här ser vi hur ett scenario av den typ F A Hayek målar upp i sin för hela 

Planhushållningsmotståndet så viktiga Vägen till träldom som varnar för hur den 

centraliserade planeringen oundvikligen leder till tyranni.70  

Den åttonde november så refererade man också till hur Morgontidningen insåg att Sverige 

hade det knappt och att de ryska åtaganden ”'tenderade att överstiga gränsen för vår 

prestationsförmåga'” men ändå tyckte att Sverige borde exportera enligt det ryska avtalet. 

Något som inte minst de svenska arbetarna borde lägga märke till menade man. 

Morgontidningens argumentation byggde på den Myrdalska linjen om att Sverige i en 

förväntad internationell lågkonjunktur med minskad köpkraft i USA och England skulle 

behöva en ny marknad där svenska varor kunde avsättas. Detta sågs av DN som osannolikt 

och att det var en bisarr sak att förpliktiga sig för men visst endast då skulle avtalet fungera 

utan större problem. I annat fall innebar avtalet den svenska industrin skulle tvingas bryta 

gamla och stabila förbindelser för att klara av det ryska avtalet. De svenska 

framtidsmöjligheterna skulle försvagas.71 

  

                                                 
70 Karlsson 1992, s. 57 
71 ”Utrikesutskott vägrar”, DN 8/11 1946. 
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5. Konklusion och reflektion 
5.1. Konklusion 

Vår undersökning har visat att DN använde näringslivet på ett antal sätt i sin argumentation, 

vi har delat in dessa i tre eller fyra tankefigurer, nämligen dessa:  

– Kampen om resurser 

– Risk för övrig utrikeshandel 

– Påtryckningarna 

– Arbetarefokusering 

5.1.1. Kampen om resurser 

Denna typen av argumentation var till en början dominerade i Tingsten och Lindbergers 

kampanj och kom att i viss mån hänga med över hela vårt tidspektrum. Man menade på att 

svensk industri och ja ekonomin, samhället i allmänhet inte kunde förmå att erbjuda de 

leveranser som avtalet stipulerade. Det rådde nämligen en väldig brist på arbetskraft och 

råvaror i den högkonjunktur som trots alla profetior (även från näringslivets håll) kom efter 

kriget. Man skulle också få offra byggandet av sjukhus, bostäder, skolor ja kort sagt allt 

möjligt för att regeringens Rysslandsplaner skulle kunna realiseras under dessa 

omständigheter.  

5.1.2. Risk för övrig utrikeshandel 

När man handlade med Sovjetunionen skulle det föra en längre från det mot kommunism 

mycket skeptiska västs regering och näringsliv. DN:s kampanj kom att höras ända till 

Washington varifrån den svenska regeringen snart mottag kritik och indirekta påtryckningar, 

dessutom fick och fruktade svenska importörer att få problem och misstänksamma frågor vid 

försök att få till stånd import från andra sidan Atlanten.  Amerikansk press rapporterade också 

sensationalistiskt om ett Sverige på god väg att inkorporeras i östblocket. Allt detta kunde DN 

förstås delge den svenska opinionen. Tidningen spekulerade också i att svenska företag skulle 

tvingas bryta gamla, trygga förbindelser för att kunna orientera om sig mot en rysk export och 

tidigare beställningar från traditionella handelspartners i väst skulle ignoreras tills vidare eller 

permanent i samma syfte. Vi finner det sannolikt att detta kom att påverka den svängning i 

hållning som näringslivet gjorde då man stod i ett väldigt känsligt läge vid denna tid. 
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5.1.3. Påtryckningar 

Detta blev kanske den viktigaste käpphästen för DN:s kampanj. Handelsminister Myrdal var 

som vi har visat var en person man lade ner mycket kraft på att diskreditera. Om vi tittar på de 

främsta företrädarna för socialdemokratin i form av Per Albin Hansson och Tage Erlander så 

ser vi att de fick inte närheten av samma uppvaktning. Handelsministern skulle hursomhelst 

ha utövat indirekta påtryckningar mot näringslivets företrädare. 

Detta skedde dels genom att regeringen hotade med att – helt enkelt föra en socialdemokratisk 

ekonomisk politik men också genom att insinuera att om företagen inte klarade åtaganden så 

skulle det gå att lösa på annat håll. Från början kom dessa uppgifter från icke namngivna 

företrädare för icke namngivna företag men detta skulle komma att förändras. Herbert 

Tingsten som hade fört samtal med ASEA:s Thorsten Ericson och fått höra om vad denne 

upplevde som påtryckningar fick höra att direktören tänkte delge utrikesutskott detta på en 

hearing och övertalade då Ericson att få skriva ett referat av detta som också publicerades. 

Problemet var att detta blev lite för kreativt skrivet och Ericson drog tillbaka delar av sitt 

uttalande men då var redan Pandoras ask öppnad. Detta var ett tydligt exempel på det 

socialdemokratiska ”Kommissarieväldet” dundrade DN.  

Arbetarefokusering 

Som en påbyggnad på påtryckningsnarrativet kom sedan tidningen att lite oväntat att försöka 

appellera till arbetarklassen. Den skulle vara medveten om att den socialdemokratiska 

regering som först sökt ett för näringslivet i själva verket mycket lukrativt avtal (bara detta 

tillstående är intressant) inte stod upp för deras klassintressen när den sedan med sina 

påtryckningar tog industrialisterna i örat så som man från exempelvis från Morgontidningens 

sida hävdade. Nej man var bara fanatiskt beslutsam att genomföra det ryska avtalet hur 

överdimensionerat det än var. När man begränsade exportföretagarnas redan ack så beskurna 

frihet så var det bara en del i en obehaglig tendens som pekade mot en ”halvdiktatur”, vad 

kom här näst? Kanske skulle strejkrätten tryckas tillbaka? 

Slutsatser och reflektion 

En sak som blir tydligen när man tittar på fallet med Ryssavtalen är det lilla landets 

känslighet. Inte bara ekonomiskt utan också opinionsmässigt. Det kanske tydligaste exemplet 
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på det i vår uppsats är historien om den amerikanska noten där den enskilde aktören Tingsten 

genom sin position som chefredaktör gjorde en notis om något så alldagligt som ett 

handelsavtal till en av de största, kanske den största politiska frågan 1946 i Sverige.  

 

Vilket så småningom gör att Washington drar öronen till sig, noten inkommer och svenska 

inköpsagenter börjar plötsligt få problem exportlicenser. Vi ser ett Sverige och en svensk 

industri som inte hinner andas ut efter andra världskrigets svåra balansgång förrän man 

hamnar i det kalla krigets nästan lika svåra spel.   

Den exportindustri som Birgit Karlsson och Örjan Appelqvist tydligt visade sökte avtalet och 

var drivande bakom hamnade i en rävsax. Inte bara i och med det internationella spel som 

man drogs in i detta det kalla krigets gryning utan också i och med den inrikes förda debattens 

implikationer. Appelqvist är inne på hur väl insatta personer så som nationalekonomen Bertil 

Ohlin snärjdes av DN:s retorik som ofta tog sig närmast hysteriska former då ett kritiserande 

av denna skulle diskreditera hela PHM-kampanjen som frågan blev en del. Detta gällde 

säkerligen också för de företagare vi möter här, man valde att tiga eller till och med medverka 

i Tingstens kamp då ett försvagande av det Socialdemokratiska Arbetarpartiet också var ett 

tungt vägande intresse, i alla fall i kombination med den amerikanska/internationella aspekten. 

För det svenska näringslivet var det samma vinstintresse som från början fått de berörda 

exportföretagen att söka avtalet som sedan fick de att distansera sig från det. 

En annan reflektion vi kan göra är att det kalla kriget som hade en del i att avtalen 

stigmatiserades så också var en del i att avtalet som förvisso röstades igenom men aldrig blev 

av någon större betydelse blev mindre av en nödvändighet än man trott. Den internationella 

lågkonjunktur som Gunnar Myrdal förutspådde i Varning för fredsoptimism och som 

näringslivet planerade för kan kanske ha undvikits genom upprustningen som det kalla kriget 

medförde. Ungefär så som man brukar hävda att Hitlers Tyskland klarade 1930-talets 

depression genom den upprustning, den militära keynesianism man implementerade.72 

Avtalets konjunkturstabiliserande effekt blev onödiga och Sverige trädde istället in i det för 

landet så lyckosamma rekordåren. 

  

                                                 
72 Rider 1998, s. 468-469. 
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