
ligt att det nya sändebudet inriktade sin verksamhet p ä 
attstödja dessa. 

Av regeringen hade Wallenberginstruerats att i for
sta hand ägna sig åt arbetet att främja den svenska han
deln pä Östasien. I 908 hade Wallenberg samlat sig till 
ett grandiost anlagt forslag och avlät en 34-sidig pro
memoria hur en svensk handelsorganisation i Öst
asien borde utformas inom ramen for en expanderan
de svensk representation. Bland de konkreta forslag 
som han lanserar var utökad representation, inrättan
de av nya tjänster som konsuler, igångsättande av köp
manshus och detaljhandelsverksamhet. Antibyclkra
ten visade sig i förslaget, när Wallenberg föreslär an· 
representationen borde göras temporär »så att den, 
om marknaden visade sig icke passa för oss, utan större 
svårigheter kunde reduceras eller indragas«. »Det är 
ett grundfel förhanden«, skriver han om diplomater
na, »som jag tror bestä deri att de antagas fast och an
ses oafsättliga, bättre vore antagligen att förordna dem 
pä exempelvis tre är«. 

Vad gäller praktiska insatser var Wallenberg hand
lingsfåhig. Han var missnöjd över att man frän Gustaf 
Adolfs Torgville styra och ställa över ambassaden och 
föreslog därför utrikesministern att han som beskick
ningschef skulle få tillständ »att träffa behöfliga dispo
sitioner for samtliga vid beskickningen i Ostasien an
ställd personal i fråga om tjenstens upprätthållande 
och semester m.m.«. Han förutsåg behovet av konsu
ler pä viktiga platser vilket krävde konsulatsbyggna
der. »Inseende att ingen tid var att förlora«, rapporte
rade han till utrikesministern, »har jag ... tänktmig en 
lösning i forening med bildandet af ett Svenskt Kine
siskt Kompani, men med statens medverkan genom ka
pital i form af län«. Han hade redan valt ut tomten. 
Inget gjordes dock från UD:s sida. 

Till en början såg Wallenberg de affiirsmän som re-

dan var aktiva i områdetsom nyckelpersoner. I prome
morian från I 908 om den svenska handelsorganisa
tionen i Östasien identifierades behovet av samverkan 
mellan den svenska representationen och enskilda 
svenskar. I enlighet med detta utlovade han till exem
pel stöd från representationen i Kina till Mae Lind
skog, en företagare som ville etablera sig i Kina. Men 
Wallenberg tappade snabbt fortroendet för Lindskog, 
eftersom denne »rör sig alldeles för mycket på ytan, 
vill genast göra stora affärer och synes förakta att söka 
framgången med de små såsom ett nödvändigt mo
ment i en rationell utveckling . . . grundläggningen 
[hos dem som omger Lindskog] är icke tillräckligt 
god, en brist som tyvärr allt för ofta gör sig märkbar 
med våra landsmän«. Även andra svenska affärsmän 
uppträdde på ett sådant sätt att Wallenberg tyckte att 
de inte rosade marknaden. Han skrev till utrikesminis
ter Arvid Taube om två svenska affärsmän verksamma i 
Japan, att Knut Gadelius »lämnar mycket öfrigt att 
önska. Han intrigerar for mycket och arbetar för litet 
... Och herr Brusevitt ... modellerar sin köpmanna
verksamhet efter en embetsmans.« Förutom affärs
männens slöhet var en av hans huvudinvändningar 
mot det som gjordes att de svenska handelsföretagens 
brist på kapital gjorde attverksamheten inte kunde ex
pandera. Han drog slutsatsen att det var de stora och 
rika företagens skyldighet att gå i bräschen för det pi
onjärarbete som förestod. 

En ändamålsenlig handelsorganisati()Tl 

I de hekatomber av brev och skrivelser som Wallen
berg avlät till utrikesdepartementet i Stockholm, till 
medlemmar av den egna familjen och till vänner och 
bekanta från näringsliv och politik framträder ganska 
omgående vissa käpphästar vad gäller organiseringen 
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av den svenska handeln på Östasien. I botten måste 
finnas vissa rättesnören för dem som arbetade ute på 
»handelsfrontema«. F ör det första krävdes att ha en 
positiv grundhållning till detland där man verkar. I en 
amper kritik mot en del svenska affiirsmän i japan an
för tokyosändebudet I 9 I z att om man skall göra affii
rer i ett land »borde väl första regeln vara att man med 
dess innevånare ställer sig väl .•. köpmännen äro kän
da för attvara japanofober. Kunna de ej öfvervinna sin 
benägenhet att tala illa om det land der de skola verka 
vore [det] mycket bättre att de begåfvo sig härifrån.« 

Viktigast bland käpphästama var behovet om kun
skap om marknaden. Framgång i affiirer på en viss 
marknad krävde kunskap om och erfarenhet av just 
denna marknad. I 909 påpekade denne pragmatiker 
att det finns »en del för handen varande villfarelser, 
hvilka, om ej allsidigt bedömda, eljest lätt förkväfva 
sträfvandena efter ytterligare utveckling«. Till en fö
retagare som hade ambitioner att etablera sig på Kina 
skriver han att handel »stannar äfven i stöpet på grund 
af bristande kännedom om mera aflägsna marknaders 
förhållanden, deras behof, omständigheter ... «. 

Men det räckte inte med att ha kunskap och erfa
renhet av marknaden för att lyckas. Minst lika viktigt 
för framgång var att man var beredd att anpassa sig. 
Envoyen tröttnade inte på att gång på gång påminna 
om att »olika marknader kräfva olika metoders tilläm
pande«. Han kritiserade åtgärder som utgick från vad 
som var bra och bekvämt i Sverige men som inte beak
tade förhållandena i det andra landet. »Man har sökt 
en lösning som afser att åstadkomma uniformitet i en 
Kungl. svensk förordning. Uppgiften är emellertid 
närmast att åstadkomma en representation, som pas
sar för Kina, där situationen vida skiljer sig från hvarje 
annan i hela verlden.« Ledstjärnan fick inte vara hem
magjorda reglementen och bestämmelser utan skick-
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lig anpassning till omständigheterna i det konkreta 
fallet. 

Det räckte dock inte med kunskap och anpassning. 
Det var fåvitskt att tro »att en vidgad exportverksam
het skall uppkomma utan särskilda åtgärder.« Det vik
tigaste för att kunna expandera handeln på markna
derna i Östasien var att etablera sig på ort och ställe ef
tersom en vara inte säljer sig själv. Det måste finna nå
gon som på den nya marknaden kan framhålla varans 
egenskaper. Till brodem Knut skriver han I 908 att 
»icke allenast varorna böra försändas utan med dem, 
ombud och förespråkare - det lefvande och lifvande 
elementet som skall bryta väg, undervisa, intressera 
och uppgöra om ett ömsesidigt tillgodoseende af sälja
rens och köparens intressen«. 

Av ovanstående resonemang följer en annan av 
Wallenbergs käpphästar - vikten av att Sverige och 
svenska företag representerades av lämpliga personer 
på de transoceana marknaderna. Detvar på basis av sin 
nyvunna erfarenhet från Östasien som Wallenberg 
skriver till utrikesministern: »Ett missgrepp i valet af 
person, särskild t af en i ledande ställning, kan förderf
va en god organisation; omvändt kan en mindre ända
målsenlig verka godt under skicklig ledning.« Han 
förkastar eftertryckligt börd såsom kvalifikation för 
dem som skulle ha hand om handeln ute på fältet. Kva
lifikationer och kunskap var det avgörande. 

Wallenberg betonade i åtskilliga sammanhang att 
»köpenskap särskildt på främmande marknader är ett 
yrke som måste läras«. Han menade att utbildningen 
hemmavid brast i detta avseende. Till utrikesminis
tern rapporterar han I 908 om sina erfarenheter i Öst
asien. Wallenberg »finner med hvarje dag som går, 
huru nödvändigt det är, att få de unga herrame under 
ledning och att få vissa grundläggande begrepp angå
ende deras verksainbet inplantade hos dem. Tyvärr sy-



Svm Hedin besökte Jnpnn 1908 pA i11bjudn11 nv dm jnpnuskn rtgtringm. PA bi/dm ses Htdi11 (i bildros min med ljus bott) i Nnrns park 
t m dn· besöker. (Hednlstifulsm/Folkms mummt) 

nes utbildningen hemrna förbise de praktiska momen
ten, hvilket ock är rätt förklarligt, då näppeligen en 
enda af lärarn e i våra specialskolor haft beröring med 
det praktiska lifvet ute i den stora världen.« Bristen på 
organisation gjorde dock att det var få svenskar som 
ägnade sig åt handel på Östasien och de få som fanns 
var inte särskil t skickliga enligt Wallenberg. Principi
ellt fann han att »det vore mest önskvärdt att alla 
svenska varor, kunde å respektive transoceana mark
nader afsättas af svenska köpmanshus«. »Min sträf
van«, skriver han till sin chef 1909, är att »genom 

svenska män skapa svensk bandel på nya marknader ... 
Det pion[i)ärarbetet kräver att ha sett förhållandena 
med egna ögon.« I samtal med affårsmannen Mae 
Lindskog hade Wallenberg framhållit att han som 
svensk borde betänka att »en svensk firmas första plikt 
och sträfvan borde vara att i största möjliga omfatt
ning afsätta den svenska produktionen«. Efter några 
år i Östasien fann han dock att detta inte räckte. Han 
förordade därför ett system med vad han kallade 
»Swedish Departments«, med vilket han avsåg »upp
rättande af svenska filialer hos välrenommerade eng-
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elska eller amerikanska hus.« Dessa skulle kunna göra 
det möjligt för den svenska industriproduktionen att 
komma i direkt beröring med importörerna i Japan 
och Kina, en förutsättning för att affiirer skulle kunna 
komma till stånd. 

»Att bli kändt och uppmärksammadt« 

Wallenberg var en föregångsman som marknadsföra
re. Som noterats ovan såg han som en av sina huvud
uppgifter att bidra till att Sverige blev »känd t och upp
märksammadt«. När han kom till Östasien fann han 
sig dock representera ett land som var totalt okänt. 
Han kom dock på »en dundermedicin« för att bota 
denna sjuka. I samtal med den japanske ministern No
buaki Makino, en nära släkting till kejsaren, hade den
ne beklagat att engelsmännen hindrat de japanska för
söken att konvertera lån tagna i London. Wallenberg 
fick en snilleblixt. Han kom på att den världsberömde 
upptäcktsresanden Sven Hedin skulle kunna göra en 
insats: 

»Jag replikerade, att man borde överty(g]a världen 
om, attJapan i framträdande grad, hade kulturella in
tressen och att man för sådant ändamål skulle kunna 
försöka förmå Dr Sven Hedin, som då vistades i Him
la, att vid sin hemresa taga vägen över Japan och där 
hålla föredrag om sina geografiska upptäckter vilka då 
för tiden rätt mycket intresserade den lärda vägen. 
Dessa föredrag, menade jag, skulle kunna för ändamå
let begagnas genom att giva honom ett lysande motta
gande.« 

Makino fann iden god och Hedin inbjöds tilljapan 
av den japanska regeringen och »Sverige var i ett slag 
kännt i hela Östern, mer än något annat land«. En
voyen hade också ett annat syfte. I ett brevtill GustafV 
skriver Wallenberg att Hedins besök »skaffat mig ett 
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tillfälle att realisera mina af Eders Majestät kända ide
er om att genom en klok iscensättning af besök af na
tionens mest framstående män förskaffa åt landet an
seende och åt individen nöje och ärebetygelser«. Han 
försökte också övertala andra kända svenskar som 
kronprinsen, Prins Vilhelm och Selma Lagerlöf att · 
komma till japan. Till kungen skriver han att han ar
betade på att& den välkände statsvetarprofessorn, po
litikern och publicisten RudolfKjellen att komma till 
J apan »för att på basis af förhållanden, som här utveck
lat sig gynnsammare än hemma i Sverige ... utgifva en 
bok, der man under täckmantel af intresset för en mo
dern kulturstats utveckling, bereder svenska läsare 
tillfälle att omedvetet göra jemförelser och draga slut
satser om våra mest aktuella spörsmål, hvilkas behand
ling tyvärr i allt för många fall blifvit lidande af natio
nens benägenhet för sjelftillräcklighet, dess morskhet 
med anledning af förfädernas stora gerningar och dess 
alltför ringa kännedom om den utveckling på alla om
råden, som försiggår i den öfriga verlden.« 

Det är givet att en man som Kjell en vore lämplig för 
den uppgift som en nationellt sinnad ämbetsman som 
Wallenberg hade i åtanke; Kjellen hade några år tidi
gare i sin programskrift Nationell samling (r 906) pro
pagerat för Japan som föredöme för den svenska hö
gem. De besök som Wallenberg tog initiativet till kan 
ses som ett medvetet försök att överbrygga de djupgå
ende sociala motsättningarna i Sverige. I stället skulle 
- efter japansk förebild - nödvändigheten av ordning 
och stabilitet i det svenska industrisamhället inskärpas 
hos de olika samhällsklasserna. 

Att lära av Japan 

Bakom Wallenbergs ansträngningar att B svenska för
fattare och andra celebriteter att komma tilljapan och 



därefter rapportera om landet till svenskarna låg hans 
positiva värdering av landet. Redan vid utnämningen 
till envoye hade han uttalat sig om japanerna som »ett 
framåtsträfvande,kulturfolk, som genom sin ungdom, 
sin kraft och sina initiativ tvifvelsutan bör kunna ge 
vårt folk och vårt land åtskilliga gagneliga impulser. Vi 
ha helt säkert åtskilligt att lära af det duktiga japanska 
folket ur både kommer5iell och kulturell synpunkt ... « 

Efter ett par månader i Japan rapporterade Wallen
berg till utrikesministern att »man kan icke undgå att 
häpna öfver de resultat, som vunnits, och valmar där-

för helt naturligt en sträfvan att tillgodogöra för sitt 
land hvad som kan synas dertill hafva bidragit«. Med 
hans grundmurat positiva syn på Japan och japanerna 
var det inte förvånande a~t han var positivt ins.tälld tiU 
ett förslag att en japan skulle utnämnas till svenskvice
konsul i Moji, en ort med en viktig hamn. Förslaget 
möttes dock av ett ramaskri från en del svenskar som 
bodde i J apan. För Wallenberg avgjorde det praktiska. 
Detrördesig om en viktig hamn varför detvar heltbe
fogat att Sverige representerades där. Eftersom ingen 
svensk bodde på orten vore det enklast att en japan ut-

Sven Hedins besök i Jnpnn ·vm- m st07"Sats1trngfrlln svensk sida for att bredda inte barn tk k01tr:11te1;iel/a tltnn även de veterJSkapliga 
kontakterna. Pil bi/dm ses hm tillsm1111t011S-med profess01"Skoron Omoki och Ynmnsnki. (Hedinstiftelsm!Folkens mweum) 
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sågs. Wallenbergs vedersakare inom UD tog dock 
detta som ett exempel på motbjudande agerande. I en 
inlaga till UD skrev Folke Cronholm, legationssekre
terare vid beskickningen i Tokyo: 

»Trots alla nationalitetsmotsatser och intressekon
flikter mellan främlingarna i Ostasien finnes dock ett 
dem sammanhillande band- rassolidariteten. Denna 
solidaritet utgör så att säga grunden för vissa oskrivna 
normer för främlingarnas uppträdande i förhillande 
till de infödde ... Det lider inget tvivel, att förordnan
det av en japan till honorär konsul för ett europeiskt 
land skulle anses som ett . . . fördärvligt prejudikat 
[och] ... medföra sänkning av vån lands nationella an
seende i östern.« 

Detvar med avsmak Wallenberg gick i svaromål: 
»Det är nog sant, som Cronholm säger, att en hel 

del hvita ute i Östern uppträda med anspråk på rasfö
reträde- öfversatt på ren svenska: med öfvermod och 
öfversitteri - gent emot 'infödingarna' af gul eller 
mörk hy.-Verkligt bildade personer afväga emellertid 
sitt uppträdande äfven gent emot 'infödingar' af annan 
hudfarg efter dessas eget uppförande och bildnings
grad -när man ej som vesterländsk nations represen
tant, utsänd i det uttryckligen angifna syftet att verka 
för vänskapliga och ekonomiskt gifvande förbindelser 
mot folket i fråga, är skyldig att visa särskild hänsyn och 
att sätta sig in i detvänskapligt sinnade, med en för oss 
främmande men gammal och förnäm kultur utrustade 
folkets åskådningssätt ... Men då Cronholm talar om 
[att] denna de hvitas rassolidaritet gent emot de gule 
ålägger dem och särskild t de respektive ländemas re
presentanter en alldeles särskild grad af själfrespekt 
och värdighet- då glömmer han, i hur hög grad han 

· försummat att iakttaga dessa egenskaper ... Mycket 
möjligt är, att en hel del andra makters representanter 
i Japan skulle till en början med misshag sett, att 
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Sverige på detta område brutit isen och visat sig vilja 
behandlaJapan med full reciprocitet.-Men de intres
sen, de företräda, äro icke våra, och det är ej efter deras 
omdöme vi skola bestämma vårt handlingssätt.« 

Kontroversen med Cronholm och andra var inte 
första gängen Wallenberg stött sig med kolleger eller 
andra. Grunden till mycket av den kritik som riktades 
mothonom låg i att han relativtsnart efter sin ankomst 
tillJapan drog slutsatsen att de svenskar som varverk
samma där inte dög om en. kraftfull expansion av 
svensk handel skulle kunna åstadkommas. Han vände 
sig kraftfullt mot de redan verksamma affiirsmännens 
krav på att få monopol på att representera svenska fö
retag på de nya marknaderna. Även om de i Östasien 
verksamma affiirsmännen Lennart Brusewitt och 
Knut Gadelius hade främjat avsättningen av svenska 
varor vore därmed »naturligtvis icke sagt, att vår 
svenska handel på Japan skall i tid och evighet förblifva 
i sådant läge, som betingas af två mindre köpmäns kraf
ter, då utsikterna alltjämt växa och därmed intresset 
både här hemma och iJ apan«. 

Även inom UD riktades kritik mot envoyen. Delvis 
var den sammanvävd med kritik från svenska affiirs
män. Allvarligast var en mastodontinlaga till UD av 
tre anställda vid legationen i Tokyo, bland andra den 
ovannämnde Cronholm. Wallenberg svarade med 
samma mynt och bemötte sina vedersakare i en pro
memoria på 57 sidor och hotade gå till domstol om 
han inte rentvåddes. Saken behandlades i konselj den 
30 september 1911. Dagen efter skriver regeringsle
damoten Hugo Hamilton i sin dagbok att det rådde 
»rätt skarpa meningsmotsättningar«. Utrikesminis
tern hade velat skydda Wallenberg men gjort en slät 
figur. Slutligen hade man kommit till en slags enighet i 
det att »excellenserna och pluraliteten förenade sig i 
en skrapa« medan tre av statsråden reserverat sig för 



att återkalla Wallenberg. Regeringen beslutade »till 
Wallenbergs fördel varpå hans kritiker förflyttades till 
andra organisationer«. Utfallet av kontroversen var 
dock allvarligare för Wallenberg än vad som framgår 
av ovanstående. I ett personligt brev till envoyen i To
kyo redogjorde utrikesministern detaljerat för reger
ingens beslut. Man hade funnit att de flesta av ankla
gelserna mot Wallenberg var ogrundade men fann 
även att denne »af egen drift ingripit i fråga om den 
svenska exporten på ett sätt, som uppenbarligen varit 
skadligt för de därstädes befintliga svenska handelshu
sen«. Regeringens skrapa läckte omgående ut och de
batterades livligt i pressen. 

Detta var inte första eller sista gången som Wallen
berg fick ta emot kritik från sina uppdragsgivare. Den 
allvarligaste incidenten inträffade I 9 I 3 då utrikesmi
nister Ehrensvärd skriver till Wallenberg och går till 
rätta med att denne i en skrivelse »inblandat åtskilliga 
nedsättande omdömen« om en underställd, och, än 
värre, »om mig uttalat att jag skulle ha träffat ett avgö
rande ... med ledning av intriger, som förts med till
hjälp av 'en illoyallegationssekreterare'«. Ehrensvärd 
skriver att sådana yttranden är »olämpliga« och tillvä
gagångssättet »icke med Eder ställning som chef för
enligt«. Utrikesministern vill »på det allvarligaste fö
rehålla Eder att icke om Edra överordnade uttala Eder 
på det opassande sätt som skett«. Han lät förstå att för
seelsen var än mer allvarlig då Wallenbergs tjänstetid 
hade karaktäriserats av upprepade slitningar. I ett pri
vat brev till Wallenberg skriver Ehrensvärd: 

»Det är i sig något oerhört att en minister tillåter 
sig utslunga obestyrkta anklagelser motutrikesminis
tern liksom mot sina underordnade tjänstemän ... J ag 
måste nu allvarligt förehålla dig att för framtiden taga 
dig mera i akt. j ag vill icke veta av några vidare kontro
verser mellan dig och dina underordnade tjänstemän 

Gustnf Os km· Wnllenfm-g som svenskt sändebud i Jnpan. 
(Stiftelsetl ftit· Ekonomisk Histot·isk Fot-sktJing inom Bank och 
Fömngnnde) 

... Vad skall jag vidare säga om dina yttranden om mig. 
Personligen känner jag mig ingalunda sårad, men du 
bör veta att man uttalar sig icke på sådant sätt om sin 
chef. F artar du icke hur olämpligt det är att endast där
för att du känner dig förargad över att jag ej följt dina 
anvisningar, framkomma med ur luften gripna påstå
enden om att jag icke till ledning för mitt omdöme haft 
annat än intriger från din legationssekreterare.« 
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På slutet finns ett dolt hot mot Wallenberg: utrikes
ministern »uppskattar ganska högt, om än ej i samma 
grad som du själv det arbete du utfört i Ostasien. Vore 
ej detta förbållandet skulle jag ej vilja bibehålla sig 
[dig] på din plats.« Det var uppenbart att Wallenberg 
måste ta sig i akt i framtiden. 

Grunderna fdr kritiken mot Wallenbe-rg 

Under sin tid som svensk envoye i japan och Kina ut
sattes Wallenberg för kritik upprepade gånger. Myck
et av detta bottnade i att han i karriärdiplomaternas 
ögon var en inträngling utan den adliga familjebak
grund som de betraktade som väsentlig och kanske 
rent av viktigare än kunskap och kompetens. Hans 
frustande aktivitet och handlingskraft stötte också 
många som utsattes för hans framfart. Det står klart att 
Wallenbergsmöjligheter att nå resultatskadades av att 
han i ganska hög grad var i avsaknad av diplomatisk 
skicklighet. Redan efter något år såg sig statsminister 
Arvid Lindman nödgad att ge honom en tillrättavis
ning. Wallenberg var svenskt sändebud både i Japan 
och Kina och hade när han skulle resa från Tokyo till 
Peking utsett en charge d'affaires vid beskickningen i 
Tokyo. Lindman påpekade att sådana utn~mningar 
var en befogenhet som tillkom Kungl. Maj:t och utri
kesministern och gav Wallenberg en skrapa för dennes 
tilltag. 

Wallenbergs brist på takt och ton tog sig bland an
nat uttrycket att han inte drog sig for namns nämnan
de när han tog upp vad han ansåg vara missförhållan
den eller underlåtenhetssynder. Eftersom han ofta av
lät sina oförytterliga bedömningar i tjänsteskrivelser 
kom hans uppfattning om andra att spridas även till 
dem han kritiserat eller uttalat förklenande omdömen 
om. Om en av sina kollegor skriver Wallenberg i ett 
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brev till utrikesministern x 9 x o att kollegan var »i hög 
grad nervös, hetlefrad och i saknad af god vilja ... Han 
är ohöB.ig och frånstötande och inskränker sig i bästa 
fall till att vara den kalla och ointresserade byråkra
ten.« Till en vän i näringslivet omtalas att kollegan är 
»elak, bråkig och omöjlig i sitt arbete«. En annan kol
lega i Östasien bedöms inte bara som »föga kvalifice
rad« utan även »Otroligt trög och slarfvig«. Wallen
berg aktade inte ens för rov att på papper fästa utrerat 
negativa uppfattningar om ledande män i det svenska 
samhällslivet, ett säkert sätt att skaffa sig fiender. I ett 
brev tillkungen öste tokyosändebudet x 909 galla över 
vissa makthavare: 

»Under flera tiotal år har sålunda visats ett s.k. in
tresse för landets utveckling- i ord - genom våra le
dande män, de som skolat gifva impulser, en Boström, 
som aldrig sett något af vedden bortom Köpenhamn, 
en Ramstedt, en Krusenstjerna, en Westring, en 
Nordström och en Wachtmeister skulle om de släppts 
på egen hand och icke varit statsaflönade, utom den 
forstnämnde knappast kunnat lifnära sig sjelfva. Och 
dock hade de sig anförtrodda uppdrag, som stå i när
maste samband med att lära folket, huru det skall kun
na existera.« 

Nog må man beundra en diplomat som ute från sin 
legation i fjärran land ger sig till att läxa upp sitt lands 
statsminister. I ett brev till Arvid Lindman skriver 
Wallenberg i januari 1909: »Du var på väg att förra 
sommaren slå Dig på näringspolitik. Det var nog en 
riktning som tilltalat. Två komiterer ha, så vid t jag sett, 
blifvit resultatet . . . Spegelfäkteri! Begriper Du ej, 
hvad alla i sitt stilla sinne börja på att begripa att La
gerheim och Sablin ingenting begripa af praktisk ad
ministration! De äro hyggliga och stiliga karlar och 
utan tvifvel goda teoretici, men ej mer.« 

Och om en tidigare chef, som mycket väl kunde 



återkomma som chef, och personer som mycket väl 
kunde tänkas ånyo bli hans chefer, skrev Wallenberg: 
» Trolie hade nog sina förtjänster, men han förstod 
icke sitt business och alldeles icke att sköta sina medar
betare ... Brändström eller Taube ... äro emellertid 
ingendera mina kandidater [till posten som utrikesmi
nister], ty militärbyråkrater äro vanligen de värsta af 
alla byråkrater. Och jag befarar, att de ha tendenser i 
den riktningen.« 

Med sin utskåpning av ledande män i staten var det 
inte underligt att Wallenberg fick inflytelserika fien
der. Men också hans energi och arbetsformåga ledde 
till kritik. När Wallenberg i ett brev I 9 I z till brodern 
Marcus klagar över den brist på förståelse han möter 
inom UD, rekommenderade denne att Gustaf inte 
skall visa alltför stor iver utan fareslog att han skulle 
skriva »så kort som möjligt« och »göra ungeflirligen 
lika mycket som andra svenska diplomater«. 

Wallenberg hemkallas 

·Den 8 april I 9 I 8 nåddes Wallenberg av ett telegram 
frän UD med order om att omedelbart resa hem. Bak
om låg anklagelser, främst brittiska, att den svenske 
ministern i Tokyo låtit brev till centralmaktema med
folja den svenska kurirposten utan att ha erhållit de al
lierade regeringarnas tillstånd. Protestema mottogs 
av utrikesminister J o hannes Hellner som några år se
nare redogjorde för incidenten i ett brev till efterträ
daren Hjalmar Branting. EnligtHellner hade Wallen
berg med anledning av pressuppgifter frågat honom 
varför han hemkallats och om det i UD:s arkiv fanns 
uppgifter i ärendet. Hellner sade att så inte var fallet, 
eftersom åtgärden » foranletts af en utaf japanske mi
nistern Uchida å sin regerings vägnar gjord- muntlig 
och förtrolig - framställning, som var af den art, att 

den i och för sig icke kräfde något regeringsbeslut«," 
Wallenberg anhöll att Hellner i brev till utrikesmi

nistern skulle redogöra för ärendet vilket Hellner lo
vat göra. I brevet till Branting skriver Hellner att 
Uchida anfort att 

»Wallenbergs ord och handling gåfve intrycket, att 
han hyste gernanofila tendenser och det hade blifvit 
uppenbart, att de personliga relationerna mellan ho
nom och hans kolleger mer och mer bruste i kollegiali
tet. Att låta sakernas· tillstånd fortbestå skulle göra 
Wallenbergs situation ohållbar och skulle icke vara till 
de bägge ländernas bästa. Uchida hade därfor fatt sin 
regerings uppdrag att i en konfidentiell konversation 
och på det mest vänskapliga sätt fästa svenska utrikes
ministerns uppmärksamhet på den ställning, hvari 
Wallenberg befunne sig. Den kejserliga regeringen 
hade ej minsta tanke på att begära hans rapellerande, 
men den ansåge att det från alla synpunkter skulle vara 
mycket önskvärdt, att den svenska regeringen såsom 
en åtgärd af dess eget intiativ gåfve Wallenberg en 
längre tjänstledighet, så att han kunde MUa sig borta 
frän Tokio åtminstone under det pågående kriget ... 
Den kejserliga regeringen hyste stora sympatier for 
Wallenberg och skulle gärna se, om han framdeles ef
ter krigets slut återkomme till Tokio. På min begäran 
om närmare upplysningar angående hvad man fore
brådde Wallenberg, sade sig Uchida ej kunna lämna 
något svar, men då jag ansatte honom, svarade han 
omsider tveksamt, att han trodde sig veta, att Wallen
berg haft tyskvänliga uttalanden, vänskapligt umgåtts 
med tyskar samt vore misstänkt for att i sin kurirpost 
befordra bref for tyska krigsBngar. Det vore i synner
het engelske ambassadören som hyste ovilja mot ho
nom.« 

I Hellners postumt utgivna Minnen och dagböcker 
anges att den japanska regeringen föregav sig vårda sig 
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om Wallenbergs arbetssiruation: hans tyskvänlighet 
gjorde att han hade »en svår ställning inom Tokios 
corps diplomatique; särskilt vore engelska och ameri
kanska ambassadörerna ovänligtinställda till honom«. 
Hellner avfårdar de beskyllningar som riktats mot 
Wallenberg men menar att denne »ej ... var fri från 
oförsiktiga uttalanden och åtgärder«, vilket gjort att 
han själv kritiserat Wallenberg. Trots att den under
sökning som gjordes friade Wallenberg på alla punk
ter kom han inte att återvända till J apan. År 1920 ut
sågs han till svenskt sändebud till Turkiet. 

Motnyamål 

När den svenska utrikesförbindelserna strax efter se
kelskiftet reorganiserades kan man, som bland andra 
historikern Nils Runeby argumenterat, se »en nyor
ganisation av den svenska exporten, samordning, sam
arbete, uppsökande av nya marknader, men också 
övergång till direkt exportpolitik, aktiv och uppsökan
de.« Trots att Wallenberg var helt med på noterna 
som en av de ledande förespråkarna för de nya synsätt 
som vunnit insteg, kan man knappast säga att Runebys 
omdöme gäller Wallenbergs egen verksamhet. Även 
om man som en annan historiker, Jan Larsson, ser 
Wallenberg som »en tidstypisk exponent för de nya 
och effektivitetsförankrade värderingar«, sil är det 
föga korrekt att som LarssQn hävda att Wallenberg 
»spelade en betydelsefull roll i viktiga exportoffensiva 
hänseenden, där stat och näringsliv nära samarbeta
de« eller att som Rune by hävda att det föreläg »ett in
timt samarbete« mellan svenska industri- och export
intressen och den svenska utrikesförvaltningen, i alla 
fall gällde detta i Wallenbergs ögon inte i falletJapan, 
där han led av att det fanns inte något sådantnära sam
arbete mellan stat och näringsliv. Han ville detta och 
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slet och arbetade för att nä resultat men kom på kant 
inte bara med många inom utrikesförvaltningen utan 
även med delar av näringslivet. Det gick till ochmed så 
längt att han av regeringen bedömdes ha agerat på ett 
sätt som varitskadligt förvissa svenska företag. Bakom 
detta låg i mycket hans energiska och egensinniga age
rande som var svårförenligt med trögheten och tradi
tionerna inom den svenska utrikesförvaltningen. 

Wallenberg var en person som trodde sig ha rätt 
och oförtrutet arbetade får att vinna gehör för sina 
uppfattningar och driva igenom det han ansäg borde 
göras. Född in i en familj där man uppfostrades till att 
inse att man tillhörde en elit hade han föga ti ll övers 
för den bördsdryga odugligheten; länge verksam inom 
näringslivet hade ban ingen fördragsambet med den 
byråkrati och ineffektivitet som han ansåg florerade 
inom statsförvaltningen;. van vid att styra och ställa 
försökte han fcln sin post i »Yttersta Östern« att pil
verka det som beslöts och gjordes i Sverige. Fjärran 
var J apan och Kjna och hans hembesök få, varför hans 
medel framför allt blev att avlåta skrivelser och brev. 
Wallenberg torde ha varit en av Sveriges skrivflitigaste 
sändebud. Hans brist på ämbetsmannapolityr visar sig 
inte minst i de många, ofta långa, epistlar som han 
propsade på att kungen skulle ta del av, trots att denne 
måste förmodas vara mycket upptagen. Även till stats
ministern skrev han brev utan att inse att detta var att 
gå förbi den egne chefen, utrikesministern. Wallen
bergs brist på diplomatisk takt och ton gjorde att han i 
otvetydiga ordalag uttalade förkastelsedomar över 
mången man. Blåögdhet eller oförvägenhet må vara 
osagt men hans negativa omdömen kastades tillbaka 
på honom själv. Efter några år var han invecklad i svåra 
strider och ett par av hans chefer såg sig föranledda att 
näpsa sin egensinnige underställde. 

Det är givet att Wallenberg såg annorlunda på sig 
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själv och sitt arbete. I ett brev I 9 I 3 till Erik Palmstier
na beskriver han sig själv som en som »i allmänhet 
ogerna framträde på de[n] politiska skådebanan. Men 
jag kör fortfarande mina gamla Blar. Jag är full afkrah 
och har, trots svära motgångar ej släppt efter en tum af 
det som jag ansett rätt och för vlrt land nyttigt.« Det 
är inte så lite av besserwisser över Wallenberg. I ett 
brev I 909 till statsminister Arvid Lindman tar han 
upp olika förslag till åtgärder _för att främja svensk 
handel och skriver sedan: »Det är till en början ej så 
illa att ha klart för sig att både en själfliksom alla de an
dra raktingenting kan och att vi äro eherblifna och be
höfva lära. ja, detta vet jag; men det veta icke de andra 
därhemma. Och därför vet jag mer än de och är mer 
kompetent att taga itu med omorganisationen.« Bes
serwissern kommer väl till uttryck i den spelade mo
destin i ett brev till Erik Nyström, en svensksom arbe
tade som professor i Kina och som inbjudit Wallen
berg att medverka till en bok om Kina: »Jag är mycket 
smickrad af eder anmodan att i densamma skrifva ett 
kapitel, men befara[r] att min inkompetens är för stor 
och att ett sådant kapitel skulle skämma ut boken.« 
Det lite tragiska är dock att Wallenberg kanske hade 
mer rätt än han själv insåg. När brodem Marcus fick 
läsa manuskriptet insåg han omedelbart att den ampra 
kritik som Gustaf framförde mot regeringen Lindman 
inte skulle falla i god jord och gjorde därför ändringar i 
manuskriptet för att förekomma att författaren skulle 
komma att återkallas. 

Wallenbergs avsaknad av diplomatisk fingertopps
känsla gjorde att han skaffade sig pålitliga motståndare 
inom utrikesetablissemanget, som gärna lade krokben 
för honom i den mån de hade möjlighet. Mången gång 
tvingades Wallenberg konstatera att hans förslag till 
insatser inte ledde till några åtgärder och att han i 
mycket talade för döva öron. När han på ålderns höst 

själv skulle utvärdera sina insatser konstaterade han att 
det han gjort var »jämförelsevis tafatta försök«. Över 
honom vilade då inte så lite av uppgivenhet. Han kän
de sig som en outsider som B brydde sig om. »Av mina 
uppslag finnes . . . en hel del i utrikesdepartementets 
arkiver, obeaktade och oförstådda«, skriver han I 930 
till brodem Marcus. Med lätt förtvivlan predikade han 
nödvändigheten av en reorganisation av arbetet på 
»handelsfronterna«. Han skrev brev till regeringen, 
Exportföreningen, handelskamrarna, bankerna och 
enskilda för att försöka få gehör för sina ideer om nöd
vändiga reformer. År I 9 3 3 höll han ett stort anlagt tal 
för Svenska Teknologföreningen. I den efterföljande 
debatten framhöll han att han inte ville »uppträda som 
profet, med en sådans öde att få alla förslag, goda eller 
icke goda, utdömda på förhand. Det är inom en kom
mitte man kan komma med de positiva uppslagen och 
de konkreta detaljerna under ett förtroligt arbete, där 
det finns tillfiille att övertyga och övertygas innan den 
ene eller andre offentligt engagerar sig mot ett upp
slag och sedan av prestigeskäl vidhåller sin avvisande 
ståndpunkt.« Dagens Nyheter konstaterade i sin rap
port att Wallenberg låtit »väckelseropet« ljuda och att 
det inte var första gången. Men ropet förklingade 
ohört: han som kände sig som en pionjär lyssnade ing
en till; han som förstått »betydelsen av att lära känna 
och förstå handelsfronternas mentalitet, deras sedvän
jor och föreställningssätt« och som »inaugurerade en 
ny a era på den utrikes handelns område<< behandlades 
nu som en nullitet. Men vad var mer att vänta? » ... li
vet är fullt av inkonsekvenser«, skriver han I930 i ett 
brev till brodem Marcus i vilket han blickar tillbaka på 
sin bana. »Jag, som varemoten subventionsfråga å ten 
oceanlinie I 90 5, har sedan under 2 4 år ... gjort pro
blemet om vår frammarsch i världen till ett stort pro
blem. Detvar anpassning. Motsatsen hade varit tjurig-
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het.« Om än han predikade fOr döva öron p~ ålderns 
höst gjorde han det dock med självkänsla: han visste 
med sig att han »kunnat blicka in i maskineriets mys
terium och i de möjligheter som yppa sig«. 

Källor och litteratur 

En utförligare presentation av GustafWallenbergs verksamhet 
som diplomat i Östasien med utförliga källhänvisningar finns i 
författarens uppsats Storsvmskm i Yttn:rtn Östern: G. O. Wallw
berg somsvmskt sändebud i]apmz, r9o6-19 r8, Center for Paci
fic Asia Studies at Stockholm University, Working Paper p 
(1999), 57 sid. Det primärmaterial som jag umyttjat finns 
framfur allt i tre arkiv: rapporteringen från ambassaden i Tokyo 
(UD:s arkiv, Riksarkivet}, G. O. Wallenbergs privata arkiv 
(Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och 
Företagande- familjen Wallenbergs familjearkiv) samt delar av 
G. O. Wallenbergs privata arkiv (hos barnbarnet GustafSöder
lund, Uppsala). Forskningen om Wallenberg är mager. I stan
dardverket Dn1 svenska tJJrikespolitikens historia i ~tskilliga voly
mer skymtar han endast i förbig:lende. Han förekommer givet-
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vis i olika a.rbeten om f.uniljen Wallenberg men alltid som en 
bifigur i förhållande till andra medlemmar av familjen. Mest 
kött på benen här ger Älskade farfar! BI'WVifxlingm mellan Gus
tafoch Raoul Wallenberg, 1924-1936, red. Gustaf Söderlund 
och Gitte Wallenberg (Stockholm 198 7 ). Det enda större ve
tenskapliga arbete som tar upp Wallenbergs insatser är Jan 
Larssons avhandling i ekonomisk histori2, Dipkmzati och indu
striellt genombrott: Svensita exportstrifvandm p4 Kina, rgo6-
1916 (Uppsala 1977). Wallenberg figurerar också i Larssons 
uppsatser »En ny nationell effektivitet«, i HistOt·ieforslming ptf 
nya viigm·: St11die1· tillägnade Sten Cnl'isso11 14.12.1977, red. 
Lars-Göran Tedebrand (Lund I 977 ), och »Svensk exportindu
stri och utrikesförvalming kring sekelskiftet«, Historisk Tid
skrift (1976). Läsvärda är Gunnar Nittzells »Gustaf Oskar 
Wallenberg-en bortglömd japanvisionäroc, Orientaliska mulitr, 
55-56 (1986) och Magnus Öhmansseminarieuppsats »Inställ
ningen tillJapans utrikespolitik hos de svenska diplomaterna i 
Tokyo« (B-uppsats i historia, Uppsala universitet, h t r 994). 
Kontroverserna med svenska affärsmän verksamma i Östasien 
ras upp i Britt Bass och Lasse Holmqvist, Gadeli11s, r 8go-r 990: 
En familj och ttt fdmag(Höganäs I 990). 




