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Ryssen kommer!
Ekon från Sveriges stormaktstid när Sverige går med i Nato

Det är varningar med flera hundra år på nacken. 
I början av 1700-talet pågick det stora nordiska 

kriget. Karl XII bad turkarna om hjälp mot ryssarna 
men fick nej. Trots sitt myckna krigande vann han 
inte något. Han stupade som bekant 1718.
 1719–1721 anföll Ryssland Sverige med en 
armada om tvåhundra skepp och 26 000 soldater. 
De brände ner gårdarna längs ostkusten och skär-
gårdsbefolkningen fick fly. Meningen var också att 
lägga Stockholm i aska, men efter slaget vid Stäket 
tog kriget slut. Det blev början till slutet för Sveriges 
stormaktstid.

År 1809 befann sig ryssar åter på svensk mark 
och krigade. Det slutade med att Sverige för-

lorade 1/3 av sitt landområde och 1/4 av sin be-
folkning. Det är inte underligt att ”ryssen” fått dåligt 
rykte.

Ryska turister frågar sig ”vad deras turistresa till 
Finland har med kriget i Ukraina att göra?” Den 

kommentaren säger allt om okunskapen och anings-
lösheten hos den breda ryska allmänheten. Det har 
inte gått upp för dem att de inte längre är välkomna.
 En del rysktalande familjer som bor här i Sverige 
känner sig så stigmatiserade av det som sker att de 
slutat tala ryska med sina barn. Folk i Ryssland med 
kontakter i Sverige ber sina vänner att inte nämna 
något om kriget i sina telefonsamtal, sms eller mail. 

Det finns många med rysk bakgrund som lever 
och försörjer sig här i Sverige. De har antagli-

gen kommit hit för de tror de får en bättre framtid här 
än vad de kan förvänta sig av sitt forna hemland. 
Givetvis är det fel att ge sig på dem för något som 
deras kriminelle statsöverhuvud och hans gelikar 
ställt till med.

Ryssarna har under århundraden varit ett kuvat 
folk, först under olika tsarer/tsaritzor sedan 

under det kommunistiska styret. Tidvis har de varit 
livegna. De har aldrig tillåtits tänka en egen fri tanke. 
Övervakning, censur, angiverikultur, lögner och pro-
paganda har format dem.
 Samtidigt som allt är förbjudet itutas folket att de 
är av ett mycket speciellt slag med särskilda rättig-
heter gentemot andra länder. Man upprätthåller en 
dyrkan av sina insatser i andra världskriget och glo-
rifierar själva krigandet. Till och med delar av den or-
todoxa kyrkan bidrar till att forma folket efter dessa 
principer. Det är egentligen ingen större skillnad på 
hur ryssarna beter sig än tyskarna under nazismen.

Frågan är om det ryska folket kan börja tänka i 
andra banor och som det tyska folket inse att de 

varit lurade, resa sig och visa att de är en modern 
stat som fungerar i en global värld.

Den svenska stormaktstiden kan kännas avläg-
sen. Nu har Sverige fått säkerhetsgarantier 

från ett par gamla arvfiender – Polen och Danmark. 
Sverige väntas ställa upp för baltiska grannar på 
samma sätt. Men än en gång står Turkiet i vägen för 
Sveriges planer, som på Karl XII:s tid.
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