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Inledning

1. Baltikum – vår återkomne granne

För de flesta svenskar var Baltikum under det kalla krigets halvsekel ett 
lågtryckscentrum.  Det kan även tas som en metafor. Tystnad karak- 
teriserade den svenska politiska inställningen. Sovjetunionens över-
höghet accepterades men den som gjorde militärtjänst fick snart klart 
för sig att fienden kom från öster. Att öster även representerade tre 
med övermakt införlivade fredliga republiker talade man inte gärna 
om. Kunskapen om de tre mellankrigsstaterna Estland, Lettland och 
Litauen var minimal, få insåg deras inbördes olikheter eller kunde 
skilja dem från varandra. I geografiböckerna var de bara några mening- 
ar under kapitlet Sovjetunionen, eller i värsta fall Ryssland. 

Några hade kanske estniska eller lettiska arbets- eller klasskamrater. 
Svenska arkiv och akademiska institutioner befolkades av överkvali-
ficerade balter  som fick utföra lågstatusuppgifter. Somliga  uppmärk-
sammades och fick bättre positioner, men deras nationella bakgrund 
tonades ned, åtminstone så länge faran för tvångsvis ”repatriering” 
till Sovjetunionen fanns kvar. Det föreföll som om extremvänsterns 
syn på balterna som fascister och exilbalternas krav på frihet för hem-
länderna bemöttes med en tystnad från majoriteten svenska politiker, 
upptagna av välfärdssamhällets detaljer eller av spektakulära utspel till 
förmån för avlägsna före detta kolonier.

I mitten av 1970-talet kunde svenska turister besöka Tallinn, väg-
ledda till offentliga platser och sovjetiska minnesmärken, men även 
med en chans att smita bort från uppvaktningen för att uppleva 
ett samhälle som i vissa avseenden stannat i växten, trots Sputnik 
(världens första konstgjorda satellit, uppskjuten 1957), idrottsfram-
gångar och fredsretorik. När universitetet i Tartu/Dorpat, grundat 
under den svenska stormaktstiden  firade sitt 350-årsjubileum 1982 
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fick representanterna för grundarlandet inte stanna över natten –  
Tartu var militärområde med en av Baltikums större flygbaser. I övrigt 
var Baltikum stängt, ju närmare Sverige desto mer stängt. 

Under slutet av 1980-talet hände något märkvärdigt. Sovjetunionen 
öppnades inifrån. I de tre baltiska sovjetrepublikerna  började man 
organisera sig, inte i första hand som en rörelse för självständighet, 
utan med krav på miljöhänsyn och rätten att sjunga sina traditionella 
folksånger.

I Sverige skedde en omsvängning från den allmänna passiviteten  
gentemot Baltikum mot en nästan folklig rörelse för ökad 
självständighet. Sextio- och sjuttiotalens ungdomsrörelser för  

Baltikum efter frigörelsen. Kartan hämtad från Lars Peter Fredén, 
Återkomster. Svensk säkerhetspolitik och de baltiska ländernas första år i 
självständighet 1991-1994. Publiceras med välvilligt tillstånd av förlaget 
Atlantis.
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Vietnam, Kuba och Nicaragua ersattes av stillsammare, medelåldriga 
möten på Norrmalmstorg. Bönder i Roslagen samlade jordbruks-
redskap, svenska böcker sändes i välmening till estniska och lettiska  
bibliotek som varken hade utrymme eller behov av Bra Böckers 
bokval. Men välviljan uppskattades. 

När svenska kultur- och utbildningsdelegationer besökte de tre 
baltiska sovjetrepublikerna med början i Estland i december 1989, 
innebar varje resa ett konstaterande av att utvecklingen gick snabbare 
än någon i Sverige hade vågat hoppas. Då, i december, vajade ännu 
den sovjetestniska flaggan, ”marinflaggan” med sovjetstuk och en våg-
rand, från tornet på regeringsborgen ”Långe Herman” . Det skulle 
dröja några år, sade man, innan det fria Estlands blåsvartvita ersatte 
ockupationssymbolen. Det tog tre månader. Men framstegen var inte 
utan bakslag, vilket redovisas i de två böcker som de två vittnessemi-
narierna utgår ifrån: Diplomaten Lars Peter Fredéns Förvandlingar. 
Baltikums frigörelse och svensk diplomati 1989–1991, respektive 
Återkomster. Svensk säkerhetspolitik och de baltiska ländernas första 
år i självständighet 1991–1994. 
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Det är svårt att bedöma det officiella svenska intresset för händelser-
na i Baltikum. Lars Fredéns böcker ger en bild. Vittnesseminarierna 
ger några intryck som redovisas i denna bok. Syftet var i första hand 
att med hjälp av ”de som var med” spegla den svenska sidans agerande 
i förhållande till utvecklingen på andra sidan Östersjön. Framställ-
ningarna och diskussionerna vid seminarierna visar på motsättningar 
i bedömningar och förhållningssätt, men samtidigt på en gemensam 
sympati för små staters rätt att existera och forma sin egen framtid.

2. Röster från vittnesseminarierna

Det första seminariet den 14 november 2006 kretsade kring Sveriges 
roll fram till de baltiska staternas självständighet 1991. Var Baltikums 
sak vår? Svensk politik och diplomati 1989–1991.

Panel:
Birgitta Dahl Miljöminister (s) 1986–1991, riks-
 dagens talman 1994–2002
Hans Lepp:  Museiman, diplomat för kulturfrågor 
 i Estland
Peeter Luksep:  Riksdagsledamot (m), aktiv i Norr-

malmstorgsrörelsen
Hans Olsson:  Landhandläggare Sovjetunionen, UD
Krister Wahlbäck:  Professor i statsvetenskap, minister 

ambassaden i Helsingfors
Enn Kokk: Funktionär socialdemokratiska parti-

styrelsen

Hans Olsson hade från våren 1988 som sitt ansvar att följa den poli-
tiska utvecklingen i Sovjetunionen i stort, det vill säga i Moskva och 
vad som hände där, men också Baltikum: 

Man ska komma ihåg att vid denna tidpunkt, lite hårddraget, 
var väderlekstjänsten den enda svenska myndighet som dagligdags  
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talade om Baltikum. Men då i samband diverse högtryck och lågtryck.  
I övrigt var det tyst.

Peeter Luksepp, moderat politiker och aktiv i solidaritetsrörelsen 
för Baltikum, betonade också han det ointresse för Baltikum som 
länge präglade det officiella Sverige. Han delade in hållningen i tre 
faser: förnekelsefasen fram till Sovjetunionens slutskede, skynda lång-
samt fasen och senare omvandlingen då Baltikumfrågan fick ett mer 
allmänt genombrott i opinionen. 

Birgitta Dahl, miljöminister 1986–1991, lade särskilt tonvikt på 
miljöfrågornas betydelse. Miljön blev en arena för opposition under 
sovjettiden och även något som förde samman svenska och baltiska 
intressen i slutskedet. Särskilt viktig var frågan
om Ignalína, kärnkraftverk i Litauen, ca 100 km nordöst om huvud-
staden Vilnius. På miljöns område kunde Sverige redan i ett tidigt 
skede bidra till en positiv utveckling. 

Också kulturfrågor fördes fram som viktiga för det samarbete som 
växte fram dessa år. Hans Lepp inledde sitt arbete i Tallinn i slutet på 
januari 1991, samma dag som två svenska fackföreningsmän hittades 
mördade. Det gjorde att mycket arbete krävdes för att få bort stämp-
eln av Tallinn och Estland som präglade av kriminalitet.

Ytterligare ett spår i diskussionen var den stora skillnaden i svensk 
aktivitet, om än senkommen, och den finländska. Där spelade den 
realpolitiska situationen och försiktigheten gentemot Sovjet länge 
en bromsande roll. Krister Wahlbäck berättade om ett samtal med 
en finländsk diplomat 1991, innan den baltiska självständigheten i  
augusti. Dennes utläggning kunde ses som tämligen nationellt egoistisk 
eller kanske cynisk. Men det var första gången som Wahlbäck riktigt  
begrep grunderna för ett resonemang som förekom i Finland vid  
denna tid:

Det är egentligen inte i vårt intresse att de baltiska staterna blir 
självständiga. Kom ihåg att Mannerheim redan 1919 sa att det vore 
till Finlands fördel om de baltiska provinserna förblev i Rysslands 
hand. Då blir det kanske möjligt för ryssarna att acceptera att Finland 
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är självständigt. […] Det är lätt för er i Sverige att stödja balternas 
självständighet, ni får bara fördelar och inga ökade risker, men för 
oss är det annorlunda. Det är i vårt intresse att upprätthålla en klar 
skillnad i ryssarnas medvetande mellan Finland och de baltiska stat-
erna. Det var ju därför vi höll esterna på armlängds avstånd under 
hela 30-talet.

Det andra seminariet arrangerades den 24 april 2007. När Ryssland 
lämnade Baltikum. Svensk säkerhetspolitik i österled 1991–1994 
handlade om de svenska diplomatiska insatserna för att påskynda 
det militära återtåget från Baltikum. Dagen före hade den förre ryske 
presidenten Boris Jeltsin avlidit, vars insats också berördes under semi- 
nariet. 

Panel:
Lars Peter Fredén: Ambassadör, statsminister Bildts råd-

givare i Baltikumfrågor
Jan Blomqvist:  Överste, chef för MUST:s analysavdel-

ning 1990–1996
Laila Freivalds: Justitieminister (s) 1988–1991, 1994–

2000, utrikesminister 2003–2006
Håkan Holmberg:  Riksdagsman (fp), chefredaktör Upsala 

Nya Tidning

I sin inledning berättade Lars Peter Fredén om de två uppmärk-
sammade böcker han skrivit om skeendet i de tre baltiska staterna. 
Den  första, Förvandlingar: Baltikums frigörelse och svensk diplo- 
mati 1989–1991, kom ut 2005. Den andra, Återkomsten (2006), hand- 
lar just om de baltiska ländernas första år i självständighet, dvs. 1991, 
då de blev självständiga i en helt oväntad händelsekedja som utlöstes 
av det misslyckade kuppförsöket i Sovjetunionen den 19–21 augus-
ti 1991. De flesta länder  erkände Estland, Lettland och Litauen i  
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augusti. Även Sovjetunionen, medan denna stat fortfarande existerade, 
hann erkänna de nya staterna den 6 september 1991.

I fråga om truppernas tillbakadragande hade den svenska Statsråds-
beredningen ett nära samarbete direkt med Vita Huset, närmare be-
stämt National Security Council, berättade Fredén: 

– Jag tror inte att Sverige någonsin haft ett så nära samarbete med 
USA i en säkerhetsfråga av betydelse för båda parter varken förr eller 
senare.

Den andra huvudpunkten i boken är problematiken inom det 
rysspråkiga i Estland och Lettland och hur diplomaterna i Stock-
holm under ständig intern debatt, en mycket smärtsam intern debatt,  
utformade en ståndpunkt angående dem. Fredén betonade att Sverige 
i det baltiska fallet inte alls var neutralt, inte ens känslomässigt. Detta 
var just poängen: ”Det var egenintresset, inte opartiskheten som i det 
baltiska fallet gav oss trovärdighet.”

Laila Freivalds ville lyfta fram också andra aspekter, även om säker-
hetspolitik rent definitionsmässigt traditionellt avsett det militära om-
rådet. 

– Så är det ju inte längre. Det var nog under den här perioden, 
som faktiskt den här insikten förändrades, att säkerhetspolitiken för  
Sverige inte bara handlar om militära styrkor och militära hot. 

Freivalds beskrev också utifrån sitt arbete som jurist i Baltikum de 
problem som fanns i tomrummet efter det sovjetiska systemet. Hur 
skulle man bygga de politiska, administrativa, ekonomiska och rätts-
liga nya systemen för att hantera ett samhälle? 

– Problemet var ju att juristerna var skolade i det sovjetiska syste-
met. Det är faktiskt rörande. Vilka skrev den nya lagstiftningen? Jo, 
det var jur.stud. i stor utsträckning, de sista åren på universiteten, de 
duktiga eleverna drogs in lagstiftningsarbetet. Det var 20–25-åringar 
som satt och skrev lagstiftningen.

Försvarsanalytikern Jan Blomqvist gav en målande bild av hur stel-
bent många underrättelseorganisationer hade sett på sovjetsystemet:

– Två dagar efter murens fall var jag på en mottagning i Bonn, 
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där jag träffade chefen för den tyska militärens underrättelsetjänst, 
det finns andra dessutom. Och han sa: Herrn Blomqvist, Wir hatten 
keine Ahnung, vi hade inte en susning, att detta skulle ske. Jag kan 
med en viss auktoritet påstå att det hade ingen annan underrättelse-
organisation heller! Det var väldigt, väldigt nyttigt. Varför hade vi 
ingen aning? Jo, därför att vi under alla dessa år har tittat på delvis 
fel saker. Vi hade räknat kanoner, vi hade räknat flygplan och vi hade 
räknat generaler och gjort mycket, mycket annat, men vad vi inte på 
militär sida, och med förlov sagt, tror jag, även kollegerna i UD hade 
inte riktigt insett hur mörkersystemets mjukvara var.

Också inom politiken togs man på sängen. Håkan Holmberg be-
skrev ett möte med en framträdande brittisk liberal politiker, kort före 
kuppen i Moskva: 

–Vi hade just börjat diskutera, att Sverige kanske borde bli med i 
EU osv. Då säger denne man, som man tror då mycket välvilligt och 
insiktsfullt, att det är förstås väldigt bra, att ni kommer med i EU så 
småningom, om några år, för att då kan ni verka för att de baltiska 
länderna ska få större självstyre inom Sovjetunionen! Och detta var 
ganska kort innan allting brakade ihop.

Sammantaget ger de två vittnesseminarierna en inträngande bild 
både av den svenska politiken fram till frigörelsen och det diplo-
matiska spelet efteråt, då de ryska truppernas återkallande var den 
viktigaste frågan. Om perioden fram till 1980-talets mitt präglades av 
svenskt ointresse för Baltikum så kom grannstaterna på andra sidan 
Östersjön åren därefter att få en central roll i svensk utrikes- och  
säkerhetspolitik.

3. Vittnesseminarier som metod

Samtidshistoriska institutet har hittills genomfört 26 vittnessemi- 
narier (sedan 1998). De två seminarierna om Baltikum har arrang-
erats tillsammans med CBEES, Center for Baltic and East European 
Studies vid Södertörns högskola.

Syftet med seminarierna är dels att finna fram till nya forskningsfält 



12

eller nya problemställningar på traditionella fält, dels att skapa nytt 
källmaterial. Dessutom är arrangemangen ett sätt att föra samman 
forskare, beslutsfattare eller andra politiskt aktiva samt massmedia. 
Seminarierna är öppna för allmänheten, de spelas in och skrivs ut. 
Medverkande vittnen får göra korrigeringar i utskriven text. Därefter 
publiceras texten i varsamt redigerad form antingen i skriftserien 
Samtidshistoriska frågor eller i andra fora.

Som grund för ambitionen att utveckla vittnesseminarierna ligger 
den påtagliga svårigheten med samtida politiskt källmaterial. Många 
beslut eller andra överväganden sker utan att protokoll eller andra 
dokument upprättas. Att samla personer som har varit aktiva i beslut 
eller längre politiska processer blir därför ett nödvändigt alternativ för 
att kunna bedriva samtidshistorisk forskning. Även andra former av 
aktivt skapande av källmaterial pågår och har pågått vid SHI, däri-
bland omfattande intervjuer med avgångna politiker. 

Intresset för denna seminarieform har ökat de senaste åren och 
verksamheten vid Södertörn har fått efterföljare. SHI har därför del-
tagit i olika former av samverkan både med KTH och Högskolan på 
Gotland. 

4. Vittnesseminarier vid SHI sedan 2003

2007
Så byter Stadshuset färg. Vittnen: Sture Palmgren, Annika Billström, 
Stella Fare, Börje Berglund, Göran Långsved

När Ryssland lämnade Baltikum – svensk säkerhetspolitik i österled 
1991–1994. Vittnen: Jan Blomqvist, Lars Peter Fredén, Laila Freivalds 
och Håkan Holmberg.

Socialdemokratiska framtidsvisioner förr och nu. Vittnen: Peter  
Gustavsson, Jens Henriksson, AnneMarie Lindgren, Nalin Pekgul 
och Lena Sommestad
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2006
Var Baltikums sak vår? Svensk politik och diplomati 1989–1991.
Vittnen: Birgitta Dahl, Enn Kokk, Hans Lepp, Peeter Luksep, Hans 
Olsson och Krister Wahlbäck
 
Makten i kanslihuset. Vittnen: Gösta Gunnarsson, Ulf Larsson, Lena 
Noreland, Hjalmar Strömberg.

2005
Makten i Stadshuset – Stockholmspolitiker om samarbete och strid på 
1990-talet. Vittnen: Carl Cederschiöld, Agneta Dreber, Ingemar 
Josefsson, Lennart Rydberg, Per Sundgren.

2004
Varför är vi här? Vittnesseminarium om Östersjöstiftelsen och Södertörns 
högskola. Vittnen: John Fürstenbach, Inge Jonsson, Benkt Konnander, 
Gunnel Stenqvist, Carl Tham, Per Thullberg.

Partnerskapslagen. Vittnen: Eva Ahlberg, Jan Hammarlund, Maj-Lis 
Lööw, Barbro Westerholm, Tobias Wikström

Varför blev det så? Södertörns högskola under de första åren – vision och 
verklighet. Vittnen: Maria Bölzner, Ulf Ericson, Lennart Hellspong, 
Per Larsson, Lisa Öberg, Kjell Östberg.

2003
Ropen skalla – daghem åt alla! Vittnen: Rita Liljeström, Gertrud Schyl 
Bjurman, Göran Sidebäck, Gertrud Sigurdsen, Lena Stråhle, Sanne 
Vils.

Grön politik – från kärnkraftsomröstningen till miljöpartiets bildande. 
Vittnen: Per Gahrton, Olof Johansson, Per Kågeson, Peter Larsson, 
Åsa Moberg, Ragnhild Pohanka.
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5. Detta är Samtidshistoriska institutet

Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola startade sin 
verksamhet i januari 1999. Bakgrunden var en ökad medvetenhet om 
brister, luckor och svagheter i den samtidshistoriska forskningen och  
dokumentationen, som framkommit såväl i forskarsamhället som i 
den allmänna debatten. Institutets målsättning har sedan starten varit 
att skapa ett nationellt centrum för samtidshistoria och på samma 
gång en kreativ intellektuell forskningsmiljö. Den dagliga verksam-
heten leds av föreståndaren med stöd av en ledningsgrupp. Ett veten-
skapligt råd stödjer verksamheten. Verksamheten finansieras genom 
ett infrastrukturellt bidrag från Östersjöstiftelsen. Samtliga forsk-
ningsprojekt är externfinansierade på medel från forskningsråd och 
andra organisationer.

Aktuell forskning vid SHI rör framförallt politik och politiska  
händelseförlopp under efterkrigstiden fram till idag. Ett trettiotal 
forskare är för närvarande verksamma inom olika forskningsprojekt. 
Bland pågående forskningsprojekt kan nämnas studiet av  kvinnor 
i politiken; svensk borgerlighet; Olof Palme och socialdemokratin;  
historiebruk men också om effekter av svensk politik i Polen. Pågående 
projekt och tidigare forskning presenteras på www.sh.se/shi/forsk-
ning.

Flera gånger per år arrangeras konferenser, seminarier och work-
shops i anknytning till de pågående forskningsprojekten.

Forskarutbildning bedrivs vid SHI i samarbete med olika uni-
versitet. Majoriteten av doktoranderna är antagna inom ramen för  
den nationella forskarskolan i historia som samordnas från Lunds 
universitet. Genom internationella forskarnätverk ingår Södertörns 
högskola, tillsammans med nio lärosäten i Europa i det europeiska 
forskarskolesamarbetet ”European doctorate in the social history of 
Europe and the Mediterranean: Building on the past”.

Samtidshistoriska institutet arbetar alltsedan starten med att säkra 
källmaterial av olika slag för dagens samtidshistoriska forskning men 
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också för morgondagens. SHI vill arbeta med dokumentation av  
samtiden på olika sätt: vittnesseminarier, intervjuer och bearbetning 
av intervjuer är några sätt som prövats. 

6. Detta är CBEES, Centre for Baltic and East European Studies

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning grundades 2005 med 
syfte att inom Södertörns högskola samordna forskning och forskar-
utbildning med anknytning till regionen. Centret får större delen av 
sina verksamhetsmedel från  Stiftelsen för forskning inom områden 
med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjö- 
stiftelsen) som bildades av den svenska regeringen år 1994. Östersjö-
stiftelsen har till uppgift att stödja forskning och utbildning vid 
Södertörns högskola.

Centret har en stab av administratörer, professorer och docenter, 
främst inom humaniora och samhällsvetenskap, alla med inriktning 
mot Östersjöregionen och Östeuropa, samt ett antal forskningsledare  
som har till uppgift att initiera forskning, samordna forskningsteman 
och medverka i Centrets övriga verksamheter som består av seminar-
ier, konferenser och publikationer. Centret är även hemvist för gäst-
forskare och gästföreläsare från många olika länder.

Inom centret finns även forskarskolan BEEGS, Baltic and East  
European Graduate School, som ger en grundläggande, delvis regio- 
nalt inriktad, forskarutbildning till ett antal doktorander från  
Sverige och andra länder inom humaniora och samhällsvetenskap.  
Doktoranderna slussas efterhand ut till sina respektive discipliner. 
Hittills har sexton doktorsavhandlingar publicerats. Centret har även 
en egen publikationsserie. Vittnesseminarierna var ett exempel på  
samarbetet mellan CBEES och Samtidshistoriska institutet, som ock-
så omfattar gemensamma forskningsprojekt med Östersjöinriktning.
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Estland, Lettland och Litauen  

1988–1991

1988

13 april Estland: Folkfrontens första möte, estniska 
 flaggan hissas offentligt i Tartu.
juli Lettland: Lettiska flaggan hissas för första 
 gången offentligt.
juni Litauen: Sąjūdis (Folkfronten) bildas.
16 nov Estland: Högsta sovjet utfärdar suveränitets-
 förklaring.
14-17 dec Estland: Svensk kulturdelegation med 
 ambassadörer.

1989

18 maj Estland: Högsta sovjet ogiltigförklarar Molotov-
 Ribbentroppakten.
 Litauen: Högsta sovjet avger suveränitets-
 förklaring.
27 juli Lettland: Högsta sovjet antar suveränitets-
 förklaring.
19 aug Sovjetunionen: Högsta sovjet kommitté 
 bekräftar tilläggsprotokollen i Molotov-Ribben-
 troppakten. 
23 aug ”Mänskliga kedjan” genom Baltikum.
27 aug Litauen: Högsta sovjet ogiltigförklarar 
 anslutningen 1940.
sep Miljöminister Birgitta Dahl besöker Estland, 
 Lettland och Litauen.
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18-20 sep Lettland: Svensk kulturdelegation med 
 ambassadörer. 
8-9 nov Utrikesminister Sten Andersson i Tallinn, inviger  
 ”Avdelningskontor av Sveriges Generalkonsulat i 
 Leningrad” (besök i Riga 9/11, Vilnius 12/11).
21 dec Litauen: Kommunistpartiet förklarar sig själv-
 ständigt från Sovjetunionens kommunistiska 
 parti (SUKP).

1990

11 mars Litauen: Högsta sovjet förklarar Litauiska 
 Repu bliken återupprättad. 
18 mars Estland: Val till högsta sovjet, majoritet för 
 självständighet.
29 mars Lettland: Sveriges avdelningskontor  invigs 
 av justitieminister Laila Freivalds.
17 april Litauen: Sovjetisk blockad inleds.
29 maj Boris Jeltsin ordförande i RSFSR:s (Ryska 
 sovjetrepubliken) högsta sovjet.
juni Lettland: Kabinettsekreterare Pierre Schori samt 
 riksdagens utrikesutskott besöker Riga
30 juni Gemensam begäran av baltiska presidenterna  
 om förhandling med Sovjetunionen om utträde.
10-12 sep Litauen: Svensk kulturdelegation under ledning 
 av kabinettsekreterare Schori.

1991

13 jan Litauen: Massaker vid TV-tornet. Lettland: folk- 
 frontsdemonstration
20 jan Lettland: OMON (sovjetiska specialtrupper) 
 stormar inrikesministeriet, fem döda, sju sårade. 
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Maj-juni Estland, Lettland, Litauen: OMON överfaller 
 och förstör tullstationer.
29 juli Lettland och Ryssland erkänner varandra. 
19-21 aug  Statskuppsförsök i Sovjetunionen.
20 aug Estland: Full självständighet utropas. 
24 aug Ryssland erkänner alla tre baltiska staters 
 självständighet
27 aug Estland, Lettland, Litauen: Sverige erkänner 
 staterna efter beslut i regeringen och utrikes-
 nämnden.
28 aug Sveriges, Estlands, Lettlands och Litauens 
 utrikesministrar undertecknar avtal om 
 upprättande av diplomatiska förbindelser. 
6 sep Sovjetunionen erkänner de baltiska staternas  
 självständighet.

Källa: Lars Peter Fredén, Förvandlingar. Baltikums frigörelse och svensk 
diplomati 1989–1991, 2004.
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Var Baltikums sak vår? Svensk politik 

och diplomati 1989–1991

Vittnesseminarium 14 november 2006, Södertörns högskola 

Thomas Lundén
Temat för dagens vittnesseminarium är ”Var Baltikums sak vår?  
Svensk politik och diplomati 1989–1991”. Bakgrunden till att vi 
valde det här temat är en bok av Lars Peter Fredén, svensk diplomat, 
som fick en ganska ovanlig roll under de här åren. Det hela finns  
dokumenterat i hans första bok, som heter Förvandlingar.

Lars Peter Fredén har skrivit ett litet papper, som ger lite av bak-
grunden till boken och också en del kommentarer, inte minst kom-
mentarer till de kommentarer som han har fått till boken. Det finns i 
någon upplaga som kanske kommer att vara tillgänglig under pausen. 
Det var ju meningen att Fredén skulle ha varit här, datumet planerade 
vi in tillsammans, men så slumpade det sig så att landets nye utrikes-
minister valde att besöka Fredén, som nu är ambassadör i Zagreb, just 
idag. Han har med andra ord en ganska god anledning att inte vara 
här, men han hälsar så gott och vill gärna veta efteråt hur det gick.

Det är så att den här boken handlar egentligen om det som hände 
på andra sidan Östersjön, medan vi idag ska diskutera hur man i  
Sverige såg på utvecklingen. Vad hade man för handlingsfrihet? Vad 
fanns det för eventuella motsättningar? 

Jag tycker att vi har fått ihop en väldigt fin panel. En sak som bör 
nämnas med panelen är dess starka estniska slagsida, eller i varje fall att 
den i stor utsträckning består av folk som är kunniga om och speciellt 
intresserade av Estland. Det var i och för sig inte meningen, men som 
sagt det är Sveriges roll som vi ska ta upp. Det finns ju sakkunniga 
personer även när det gäller de andra länderna i lokalen, så jag tror att 
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vi kan få balans i fördelningen mellan de tre staterna, som vid den här 
tiden, som vi ska diskutera ännu inte hade blivit självständiga.

Vi har alltså en panel som består av följande personer: Birgitta Dahl, 
numera talman, men under den här tiden miljöminister. Hans Lepp, 
kollega till mig själv under många år när jag arbetade på Svenska Insti-
tutet, men som vid den här hade tiden förberedande roll, som du får 
återkomma till. Peeter Luksep representerar den politiska borgerliga 
oppositionen och på samma gång den Baltikumintresserade delen av 
den dåtida oppositionen. Hans Olsson är den ene diplomaten i det 
här sammanhanget. Han satt vid denna tidpunkt i Stockholm och  
bevakade händelseutvecklingen i Baltikum. Näste diplomat – och  
tillika statsvetare – är Krister Wahlbäck som på den här tiden var  
minister det vill säga andre man, vid Sveriges ambassad i Helsingfors 
och som hade en ganska god utkikspunkt därifrån. 

Ni ska alla få chansen att själva berätta lite mer om era roller under 
de år som vi intresserar oss för idag. Jag skulle vilja ställa följande 
frågor: Vad spelade ni för roll 1989–1991? Var det under den här 
perioden, dessa händelserika år, några avgörande händelser i ert eget 
arbete eller i ert förhållande till Baltikum som ni särskilt vill nämna 
som inledning till den här paneldiskussionen?

Vi börjar med Birgitta Dahl, varsågod.

Birgitta Dahl
Jag hade ju flerdubbel anledning att på olika sätt arbeta för 
självständighet, full suveränitet, i de tre baltiska staterna. Jag är ju gift 
med en av de flyktingar som kom till Sverige 1944 och vi har många 
släktingar i Estland. Jag satt i partiets verkställande utskott och var 
ofta utsänd som ombud i sådana sammanhang. 

Jag var miljöminister från 1986 och jag använde mig av det uppdraget 
som ett sätt att hela tiden förstärka självständigheten och samarbetet 
mellan Sverige och de baltiska staterna. Jag arbetade väldigt intensivt 
med frågor om Östersjöns miljö, både inom Helsingforskommission-
en och i direkta förhandlingar med staterna runt Östersjön. 1989 
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fick vi ett samarbetsavtal med Sovjetunionen. Samtidigt fick man i 
Sovjetunionen en miljöminister som hette Nikolaj Vorontsov, som 
är den ende icke-kommunist som har suttit i en sovjetisk regering. 
Han blev sedermera också dumaledamot i samband med det demo-
kratiska genombrottet. Han var professor i zoologi och en mycket 
stor miljövän som deltog väldigt aktivt i det internationella miljö-
samarbetet, bland annat inför Riokonferensen om klimatfrågorna och 
i Europasamarbetet. Vi blev nära vänner. 

På våren 1989 uppsöktes jag på Miljö- och Energidepartementet av 
Andres Tarand, som då var representant för miljörörelsen i Estland. 
Han skulle senare bli miljöminister, statsminister och partiledare i 
Moodukat. Han vädjade om hjälp i miljö- och självständighetsarbetet 
och underströk väldigt tydligt att Sovjetunionen bedrev rovdrift och 
att man måste ha självständighet för att kunna skydda sin miljö. 

Den 11 juni 1989 hade jag mina första förhandlingar i Tallinn med 
Estlands miljöminister Tiit Nuudi. Vi var också där för att fira den 
berömde dirigenten Eri Klas 50-årsdag som firades med storstilade 

Panelen vid vittnesseminariet Var Baltikums sak vår? Fr.v. Krister Wahl-
bäck, Hans Olsson, Peeter Luksep, Hans Lepp och Birgitta Dahl. Foto: 
Mari Gerdin.
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arrangemang och som också uttryckte kravet på självständighet mitt 
i födelsedagsfirandet. Enn Kokk och jag talade i den direktsända ut-
sändningen från estniska teatern, Enn på estniska och jag på svenska. 
Det var oerhört givande och intressant. 

Den 27 september till den 3 oktober 1989 besökte jag med en stor 
delegation Leningrad, Estland, Lettland, Litauen och Moskva. Jag 
hade med mig en stor journalistdelegation som för första gången fick 
komma till platser som dittills varit förbjudna. Den här resan genom-
fördes som om de baltiska länderna vore självständiga in i detalj. Vid 
varje gräns möttes vi av en delegation ledd av miljö- eller utrikes- 
ministern följd av finklädda barn med nationella flaggor och  
blommor. De hade satt samman unika program i de olika länder-
na och vi besökte många av de platser som var mest intressanta ur 
miljösynpunkt. Jag framträdde på seminarier, presskonferenser och 
offentliga möten, i radio och TV. Jag hade ett stående tema: Att  
stödja självständigheten, att kritisera Sovjetunionen, att utlova stöd 
och hjälp till de baltiska staterna.

Vid en presskonferens som vi höll i Tallinn under den här resan  
deklarerade den sovjetiske miljöministern att Sovjet nu dels hade 
skrinlagt planerna på ytterligare fosforitbrytning och ett tredje stort 
kraftverk i Narva och dels att Estland skulle ha rätt att stifta egna 
miljölagar så länge de var strängare än de sovjetiska och att Estland 
skulle ha möjlighet att ha direkta bilaterala förhandlingar och avtal 
med Sverige. Den här resan väckte alltså mycket stort uppseende.

Jag kan också berätta att när vi var i Vilnius så öppnade Brazaus-
kas de officiella samtalen med att begära svenskt stöd för att förbät-
tra säkerheten vid kärnkraftverket Ignalina. Han sa: ”Vi litar varken 
på Moskva eller IAEA.” Naturligtvis svarade jag genast ja på den  
förfrågan och det var så samarbetet om kärnsäkerheten öppnades  
mellan Sverige och Litauen. Vi identifierade också de frågor som vi skulle 
samarbeta om under de närmaste åren: pappers- och massaindustrins 
miljöproblem, miljömätning, VA-samarbete, energieffektivitet inklu- 
sive nya energisystem, miljöfarliga produkter och avfall inklusive 
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riskbedömningar och högriskaktiviteter och Arktissamarbetet. Jag  
inbjöd mina tre värdar att så snart som möjligt göra ett officiellt besök 
i Sverige.

Den 29–30 januari 1990 invigde jag utställningen Air Attack på 
Historiska museet i Tallinn och dagen därpå talade jag vid ett sympo-
sium om luftföroreningar. 

Den 30 januari till den 5 februari 1990 gjorde de tre baltiska 
miljöministrarna Tiit Nuudi, Indulis Emsis och Julius Sabaliauskas 
ett officiellt besök i Sverige och de förde förhandlingar med mig, med 
statsministern och med utrikesministern. De träffade ett mycket stort 
antal representanter för miljösverige och gjorde studiebesök i Sunds-
vall, Timrå, Östrand och Uppsala. Den 31 januari bjöd jag på middag 
på UD och där deltog representanter för regeringen och riksdagen, 
forskningen, miljörörelserna, industrin, kulturlivet, media och för de 
baltiska flyktingarna som kom till Sverige en gång i världen – sådana 
personer som Laila Freivalds, Käbi Laretei, Ilon Wikland, Johannes 
Mikkelson, Bruno Kalnins, Ivo Iliste, Mare Kandre och många fler. 
Käbi Laretei gav en konsert för gästerna och också för Sovjetunionens 
ambassadör Boris Pankin som deltog.

Jag kan väl också berätta att min man och jag deltog i de två första 
socialdemokratiska partikongresserna: i Tartu i Estland i maj 1990 
och i Jelgava i Lettland i december 1991. Kongressen i Lettland ägde 
rum samtidigt som Gorbatjov avsattes och Sovjetunionen upphörde 
att existera. Det var ett par mycket dramatiska dagar – man visste inte 
från den ena timmen till den andra vad som skulle hända – som vi 
upplevde mitt inne bland dem som var allra mest berörda. 

Sedan, och det ska vi ta senare, så har jag under min tid som talman 
arbetat mycket intensivt för att stödja demokratisk utveckling och 
EU-medlemskap i de baltiska länderna. Vi kanske kan återkomma 
till den frågan. Jag har alltså använt mina uppdrag som miljöminister 
och som talman för att målmedvetet stärka självständigheten och den 
demokratiska utvecklingen i de här länderna och samarbetet mellan 
Sverige och de baltiska länderna.
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Thomas Lundén
Tack så mycket. Man kan alltså kanske se miljöverksamheten som det 
som öppnade dörren?

Birgitta Dahl
Ja, det var ju så att miljöfrågorna var väldigt centrala i Folkfronternas 
arbete. Andres Tarand sa till mig: ”Vi måste ha självständighet för att 
kunna skydda vår miljö, förhindra exploatering från Moskva.”

Thomas Lundén
Då ska jag lämna ordet till Hans Lepp. Du kommer in mer från kultur- 
sektorn.

Hans Lepp
Tack. Ja, det kan man säga att jag gör. Du säger att vi ska beskriva vår 
förberedande roll och det är klart att jag kommer från ett helt annat 
håll och med ett helt annat perspektiv än Birgitta Dahl. Jag är till 
hälften estländare, jag har en estnisk pappa och en svensk mamma, 
men har vuxit upp i en helsvensk miljö. Mitt estniska påbrå gjorde 
sig påmint rent emotionellt när jag blev en vuxen man. Jag lärde mig 
estniska när jag var tjugofyra år gammal och var på jakt efter mina 
rötter och därför tycker jag att jag har en något annorlunda koppling 
till min pappas hemland. Men ni ska ändå se ett zenit utan like senare 
i livet – men det ska jag återkomma till senare – då jag nästan blir mer 
estnisk än svensk. 

När hela den här befrielserörelsen i Östeuropa, det som händer till 
följd av Berlinmurens fall, börjar skaka om vår världsdel befinner jag 
mig på Kungliga Slottet. Jag var då förste intendent på den Kung-
liga husgerådskammaren, vi ägnade oss åt att räkna tallrikar som 
tillhörde Sofia Albertina eller Lovisa Ulrika, vi mätte siden och vi 
såg till att slottets samlingar visades upp för allmänheten. Det var 
en mycket fascinerande arbetsuppgift. Men jag upplevde någonting i 
den här vevan, som kan vara intressant att få säga just vid ett vittnes- 
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seminarium: jag kände att jag fick ett kall. Ni har läst om det i böck-
er, hur man kan uppleva en händelse i ens liv, en händelse i världs- 
historien, som på något sätt skakar om en i själ och hjärta. Det jag 
kände var att jag måste bidra till den utvecklingsprocess som pågick 
i Estland. Där höll på att hända någonting. Och jag hade att välja  
mellan att sitta passiv och titta på och läsa tidningarna och låta process- 
en ske, passera framför ögonen på mig, eller så kunde jag ta aktivt del 
i den. Jag valde det sistnämnda.

Det första jag gjorde var att jag, utifrån den position jag hade som 
museiman och kulturarbetare, gick igenom de kungliga magasinen 
och där hittade jag en otrolig massa fina gåvor som Gustav V och 
Gustaf VI Adolf mottagit under sina statsbesök i Estland och Lettland 
under 30-talet. Det var fotoalbum – det ena tjockare än det andra – 
det var silvertallrikar, det var en rad mycket fascinerande föremål. När 
jag plockade i allt det här, som är en del av vår gemensamma histo-
ria och vårt gemensamma kulturarv, så väcktes tanken inom mig att  
Sverige är skyldig att hjälpa esterna att få tillbaka en del av sin historia. 
Sovjetmakten hade effektivt rivit ut de sidor i historieboken som på 
något sätt talade om svensk-estniska förbindelser vars rötter sträck-
er sig tillbaka till medeltiden. Sveriges och Estlands gemensamma  
historia tydliggörs också genom de estniska flyktingar som kom till 
oss hösten 1944 och som bidrog till att förvandla Sverige från ett 
utvandrarland till ett invandrarland.

Jag bestämde mig för att jag skulle driva fram ett utställnings- 
projekt, som hette ”Sverige, Estland – vår gemensamma historia”. 
Syftet var att visa upp alla de här föremålen som fanns i estniska arkiv 
och museer och i svenska arkiv och museer och på så sätt belysa vår 
gemensamma historia. För kungliga husgerådskammaren var detta en 
omöjlig uppgift, man var en del av Hovstaten och den politiska bilden 
i Europa såg så ut i den här delen av världen att man inte ville åta 
sig en sådan uppgift. Men en som tände fullt ut på idén var Agneta 
Lundström, som på den tiden var chef för Livrustkammaren. Hon sa: 
”Det där passar utmärkt i min verksamhet. Kom hit! Jag lyfter över 
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dig från den ena sidan av Slottet till den andra. Du får sitta här och 
vi ansöker om pengar från Svenska Institutet, de kan gott betala för 
det här kalaset.”

Hösten 1990 fick vi 250 000 kronor av Svenska Institutet och 
jag satte igång med ett ganska omfattande, jag ska inte kalla det för  
forskningsarbete, men ändå ett undersökande arbete. Jag studerar flera 
föremålskataloger och tar fram en otrolig massa arkivmaterial som  
belyser den gemensamma svensk-etniska historien och ställer i  
ordning ett koncept. När konceptet är färdigt händer detta: Pierre 
Schori, som då är kabinettssekreterare på UD, ringer till Anders  
Clason, som är chef för Svenska Institutet och undrar om han  
känner till någon som eventuellt kunde jobba med kulturutbyte  
mellan Sverige och Estland. Anders Clason säger: Vi har just sänt 
pengar till en person som heter Hans Lepp, han kanske kan vara  
intresserad av uppgiften. Ett samtal från Pierre Schori kom på sen-
hösten 1990. Han frågade mig om jag var intresserad av att söka en 
tjänst vid det dåvarande avdelningskontoret i Tallinn i Estland där 
man behövde någon som arbetade med det som vi idag kallar ”culture 
diplomacy”, det vill säga mellanfolkliga kontakter med utgångspunkt 
i kulturen. Jag tackar ja och i januari 1991 tar jag mitt utställnings-
koncept i ena handen och en resväska plus delar av en familj i den 
andra och flyttar till Tallinn. 

Jag skulle gärna också vilja berätta om när jag kommer till Tallinn 
den 24 januari 1991. De som har kalendrarna i färskt minne vet vad 
som hände den dagen. Jag har då varit i Leningrad i två dagar på  
introduktion, vilket så att säga gett ”sovjetiskt körkort”, en del stämp-
lar i passet och lite andra dokument. Sent på kvällen tar jag tåget. Då 
har alltså den blodiga söndagen i Vilnius ägt rum, stormningen av 
radiotornet i Riga har ägt rum, det ligger bakom oss. Jag kan säga att 
på planet mellan Helsingfors och Leningrad den 21 januari var jag 
ensam. Det var jag och en ryss, vi var de enda som reste vid denna 
tidpunkt. Men min pappa sa: ”Var inte orolig, du återvänder till ett 
land, där vi har våra rötter, du behöver inte vara rädd, du är bland 
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vänner.” Jag åker nattåget från Leningrad och kommer till Tallinn sent 
på natten, halv sex rullar tåget in. Då får jag en förnimmelse av det 
journalisten Jolo skriver om i boken De tre mot Petrograd där han gör 
en oerhört vacker skildring av berget i Tallinn. Det är precis samma 
vy som möter mig. Jag stiger av tåget och så säger jag så här: ”Jag är 
hemma nu, här kan jag vara lugn, här händer ingenting.”Utanför står 
en taxi och väntar, jag stiger in, chauffören talar vänligt på estniska 
till mig. Vi kör till hotell Viru – där jag ska bo i de kommande nio 
månaderna – och jag sjunker ner i en varm säng och somnar. 

Samtidigt som jag somnar i min säng dör två fackföreningsmän i 
Tallinn. De har varit ute och roat sig samma natt som jag åker tåg. De 
har gett sig iväg till en förort som heter Öismäe och roat sig med ryska 
damer och ni vet alla hur det slutar: de blir kraftigt misshandlade. 
Den ena dör direkt. Den andra försöker krypa ut till stora vägen för 
att påkalla hjälp men dör på vägen dit. 

Det här var starten på min diplomatiska karriär. Det kan jag säga, 
att det var ingen rolig morgon i Tallinn den 24 januari, när den här  
nyheten nådde oss. Händelsen lamslog hela Estland. Man hade händel- 
serna i Riga och Vilnius i färskt minne, i mycket färskt minne, och 
man visste att någonting skulle hända. Man undrade direkt, spekul-
erade direkt: Var det här KGB:s svar på de estniska frihetssträvand-
ena? Var det här motsvarigheten till det som hade hänt i Riga  
och Vilnius?

Vid den här tiden kan jag säga att man inte litade på den dagliga 
nyhetsförmedlingen, även om den gick att lita på. Det fanns i Est-
land, särskilt under januari och februari 1991, många rykten i svang. 
Ryktesspridningen gick fortare än nyheterna och det som drabbade 
oss alla var naturligtvis att vi genom viskleken fick veta att man skulle 
vara försiktig. Det annars så blomstrande estniska kulturlivet dog:  
teatrarna, biograferna, konsertsalarna stod tomma. Man gick inte ut, 
man satt hemma vid TV:n och radion och undrade vad som skulle 
hända. 

Jag ska också berätta om en annan händelse. Här i Sverige blev 
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reaktionerna oerhört starka och lite förhastat dömde vi ut det est- 
niska folket och kallade dem för kriminella. Det återspeglades direkt i 
både SAS:s flygturer till Tallinn och i färjetrafiken mellan Stockholm 
och Tallinn, antalet sålda biljetter sjönk drastiskt. Då var det en man 
som tog ett initiativ, som jag tycker han är värd all beundran för, 
och det är Andres Küng. Han hade goda kontakter i Tallinn med 
bland andra Marju Lauristin. Han sa: ”Ni är inte kriminella, ni är inte 
ett gangsterfolk, ni måste vända den här trenden.” Tillsammans med  
andra kollegor samlade han ihop en grupp journalister som i slutet 
av januari bjöds på båtresa över till Tallinn. De hämtades med buss i 
hamnen, de fick direkttransport till presidentens slott Kadriorg och 
där fick de träffa Sovjetrepubliken Estlands president Arnold Rüütel, 
Marju Lauristin och några till. Journalisterna fick ställa frågor och de 
fick svar: Vad är det här för land? Vad är det här för utveckling? Mötet 
och det som journalisterna kom hem och skrev om vände strömmen. 
Det förvandlade den här negativa bilden av Estland till en positiv bild 
igen. Man kan säga att efter den händelsen, under våren 1991, bör-
jade hoppet växa i Estland. 

Thomas Lundén
Tack så mycket. Ni har alla väldigt mycket att berätta. Då kan vi 
fortsätta med den politiska oppositionen och även de folkliga mani-
festationerna. Ni får försöka vara korta för det är mycket vi ska hinna 
med idag. 

Peeter Luksep
Tack. Jag har en bakgrund som delvis liknar Hans men samtidigt inte. 
Jag är mera estnisk än Hans, jag har två estniska föräldrar och ett 
efternamn som ingen svensk varken kan uttala eller stava till. Jag gick 
i den estniska skolan i Stockholm och umgicks mycket med andra 
estniska familjer. Däremot var jag aldrig under tiden och fram till sent 
80-tal särskilt aktiv inom de exilestniska organisationerna. Jag var väl 
i yngsta laget kanske och mina fritidsintressen låg mer åt det politiska 
hållet i det svenska samhället. 
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Jag var med i Moderata Ungdomsförbundet. Jag satt i fullmäktige i 
Stockholm och ägnade mig rätt mycket åt detta. Som en liten del av 
den allmänna politiska aktiviteten sysslade jag också med Baltikum, 
jag höll föredrag, en hel del faktiskt, under 80-talet om Estland och 
om Baltikum. Jag var ofta ersättare för de mer etablerade storheterna, 
Andres Küng eller Ülo Ignats.  Ibland höll jag också föredrag inom 
ramen för det politiska engagemanget, även på europeisk nivå, för jag 
var tidigt involverad i moderaternas internationella samarbete. Det 
var under en tid då det knappast existerade och kunde en mera obe-
tydlig person som undertecknad ta hand om delar av det. 

Hursomhelst, när den tiden som här står i fokus randas, då är jag 
en väldigt klen företrädare för oppositionen eftersom jag just hade 
bestämt mig för att lämna politiken. Jag hade under mitten av 80-
talet på olika sätt och vid flera tillfällen tackat nej till olika förslag 
om att syssla med politik på heltid och ville istället förverkliga mig i 
det civilekonomyrke som jag var utbildad inom. Jag höll givetvis mitt 
estniska engagemang lite levande. Bland annat var jag med och ord-
nade presskonferens när det estniska självständighetspartiet grund- 
ades sommaren 1988 och jag försökte väcka svenska journalisters  
intresse för Estlands situation, vilket visade sig vara svårt. I övrigt var 
mitt engagemang inte så stort förrän den dag då Carl Bildt ringde 
och tyckte att jag borde vara med på ett möte med anledning av att 
det kom en båtlast med estniska politiker inbjudna av centerpartiet. 
Plötsligt, över en natt mer eller mindre, blev jag indragen i ett antal 
möten, delvis som tolk, delvis som samtalspartner. Och på den vägen 
är det sedan.

Min roll utspelade sig emellertid i huvudsak ändå i Estland, måste 
jag säga, och inte inom svensk politik. Från februari 1990, när jag  
för första gången satte min fot i Estland, reste jag oerhört mycket i 
Estland och Baltikum. Jag reste faktiskt i stort sett till Baltikum var-
annan vecka under flera års tid. När det var möjligt var jag också där 
under längre perioder, framförallt sommartid, men även under andra  
tider på året. Jag fick en väldigt nära kontakt med estniska politik-
er – och då inte det gamla etablissemanget utan snarare de här nya  
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framväxande politikerna. Delvis kanske eftersom jag talade estniska 
obehindrat, det var enkelt för många av dem att umgås med mig, 
jag var en av de egna, jag kunde gå på möten. Men även i övriga  
Baltikum, där estniskan inte var till hjälp, blev jag tack vare mina 
estniska kontakter och erfarenheter en samtalspartner och jag blev 
faktiskt ganska nära bekant med många av de aktörer som i slutet av 
80-talet befann sig bakom kulisserna men som sedan klev fram.

Om man ser det här ur ett svenskt perspektiv så skulle jag vilja säga 
att det har funnits tre faser i modern tid i den svenska Baltikum- 
politiken. Först en ”förnekelsefas”, som innebar att man ansåg att 
ingen-ting kunde förändras. Det var ”kalla-krigshysteri” och farligt 
att tala om självständighet för Baltikum. Den hållningen företrädd-
es, skulle jag vilja säga, framförallt av regeringen och även av social-
demokratins dåvarande ledning. Men den fanns också i viss mån 
inom borgerligheten, det går inte att förneka. Ett ointresse kanske 
man kan kalla det för. 

Sedan kom en fas – som man kan kalla för ”skynda långsamt-fasen” 
– som innebar att hela det svenska politiska etablissemanget, som en 
man, försökte tala om för balterna att nu får ni ta det lite lugnt och 
inte ha för bråttom med självständigheten. Skynda inte så mycket med 
det ena och det andra som till exempel med ekonomiska förändring-
ar och valutareform. Jag har upplevt hur en sedermera riksbankschef 
kom till Riga, han var då statssekreterare, beväpnad med instruktioner 
från finansdepartementet. Han skulle tala om för letterna att det här 
med egen valuta inte var så viktigt: betänk att rubel-området ändå är 
ett stort och viktigt valutaområde, det är mycket bättre att vara kvar i 
rubel-området och ta det lite försiktigt. Han reste hem tjugo timmar 
senare och frågade hur det kom sig att letterna ännu inte hade bytt 
till egen valuta. Så det var väldigt effektivt ibland med besöken. Den 
här fasen var ganska kort. Det var egentligen under den som min 
partipolitiskt väsentliga aktivitet inföll, skulle jag vilja säga. Det var 
nämligen under den här perioden då jag i väldigt hög grad fungerade 
som sparringpartner och samtalspartner till baltiska politiker. 
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Efter den här fasen kom vad jag kallar ”omvandlingsfasen”, då råden 
till balterna inte längre löd att de skulle ta det lugnt utan tvärtom att 
de skulle skynda på, att de skulle rappa på med EU-anpassningen och 
ändra lagstiftningen och så vidare. Den fasen varar, kan man säga, än 
idag. Det är en situation som är som natt och dag jämfört med för 
sexton, sjutton år sedan.

Hursomhelst, i den här väldigt baltiska epoken i svensk politik har 
många personer varit inblandade och jag vill inte framhäva mig själv. 
Jag tror inte att jag hade särskilt stort inflytande på formuleringen 
och förändringen av den svenska politiken. I alla fall inte om man 
bortser från den opinionsbildning som de så kallade Måndagsmötena 
bidrog till. Om det är någonting som jag själv känner att jag kanske 
ändå lyckades bidra mest med så var det att hjälpa de baltiska poli-
tiker – som idag dominerar det baltiska politiska livet men som då var 
i opposition och utanför systemet eller i systemets utmarker – att våga 
träda fram och få kontakt med västliga politiker. Jag bidrog till att 
bryta det som en estnisk sedermera justitieminister kallade de svarta 
volgornas makt, det vill säga makten över vilka som hade möjligheter 
att inbjuda och träffa utländska politiker och diplomater. Vem var 
det som kunde bjuda dem på restaurang, ordna hotell för dem och så 
vidare? Jo, det var i väldigt hög grad det gamla etablissemanget som 
hade de resurserna, som förfogade över de svarta volgorna som körde 
delegationerna.

Jag envisades med att släpa med folk – med illasittande kostymer 
och trasiga skor – som inte tillhörde det politiska etablissemanget till 
möten med utländska politiker och diplomater. Ibland skruvade de 
på sig lite ängsligt när de insåg att många av de här personerna var så 
pass gamla att de hade upplevt självständighetstiden. Andra var iställ-
et ganska unga personer som inte hade upplevt Stalin-tiden och som 
var så långt från etablissemang som tänkas kan.

Till min oförställda glädje har alla de senare, det vill säga de unga, 
spelat en väldigt väsentlig roll i de tre baltiska staternas återkomst 
till gemenskapen. De var med och bildade nya partier, från vägg till 
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vägg, från socialdemokrater till borgerliga partier. Det finns många 
episoder här, jag kanske ska spara några till efter kaffet möjligen, men 
jag kan nämna att en sådan episod: Jag var i Vilnius första gången i 
november 1990. Jag var där på en ekonomisk-politisk konferens och 
skulle egentligen åka hem dagen därpå. Jag var där med bil och skulle 
hinna till Tallinn för att tillsammans med Mart Laar besöka hans svär-
föräldrar på Ösel, som var svårt att ta sig till. Det krävdes specialtill-
stånd, men han skulle, som ledamot av Estlands högsta sovjet, ta in 
mig dit med svensk bil och allt. Det skulle bli spännande, tänkte jag. 
Jag var lite orolig för att komma iväg i tid från Vilnius och ändå så 
lockade mina litauiska värdar med jag skulle vara med på det Balt-
iska Rådets första mötesöppnande. OK, det kan ju vara intressant, sa 
jag, jag hinner vara där en timme ungefär. Det dröjde en liten stund  
innan mötesöppnandet kom igång. Jag satt på någon gästbalkong och 
till min oförställda förvåning så började Landsbergis att tala, jag hade 
inte tagit några hörlurar och jag hade ingen översättning eller någon-
ting, men Landsbergis talade på litauiska och hälsade uppenbarligen 
mig välkommen, med namn och allt. Jag hade noterat i entrén att de 
var väldigt petiga med att fråga om mitt namn och titel och jag tyckte 
att det var väl lite överflödigt eftersom jag bara skulle lyssna någon 
timme. Det visade sig då, vilket jag inte visste, att jag var den svenska 
riksdagens utsända representant vid det där mötet. [Skratt.] 

Kommunikationerna var – det vittnar ju Lars Fredén om i sin bok 
– på den tiden inte de bästa och ingen hade lyckats få tag på mig för 
att berätta detta så jag visste överhuvudtaget inte om det. Man visste 
att jag var där någonstans men huruvida jag var i Vilnius och möjligen 
kunde infinna mig och delta i mötet var det ingen som visste. Det 
kom som en glad överraskning efteråt att jag verkligen hade varit där. 
Men Landsbergis såg lite bekymrad ut när jag i stort sett i samma veva 
som han nämnde mitt namn var tvungen att resa på mig och gå. 

Sedan visade det sig att Mart Laar körde i diket på väg hem från 
samma möte, inte själv men med den buss han åkte med. Jag och hans 
hustru åkte ändå till Ösel för att barnen skulle få träffa svärföräldrarna. 
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Vi pratade oss igenom den sovjetiska gränskontrollen, som gällde på 
öarna då, och jag minns Marts svärmors kommentar till gränspolisen: 
”Men herregud, hur tror ni att han kan försvinna” – jag hade nämli-
gen inget tillstånd – ”med den här Volvo 740:n med svenska plåtar? 
Hur tror ni att han kan försvinna här på ön med en sån bil?! Alla ser 
ju honom överallt.” Och så fick vi köra in. Sovjetsystemet hade sina 
små men ändå charmiga inslag ibland. Jag tror att jag ska sätta punkt 
där och sparar resten.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Nu till Hans Olsson. Du satt i en annan mer bevak-
ande position, kanske delvis en styrande. Ordet är ditt.

Hans Olsson
Tack. Jag var från våren 1988 det som på UD-språk kallas land-
handläggare för Sovjetunionen. Det innebar att min uppgift var att 
följa den politiska utvecklingen i Sovjetunionen i stort, det vill säga i 
Moskva och vad som hände där men också naturligtvis Baltikum. 

Man ska komma ihåg att vid denna tidpunkt, lite hårddraget, var 
väderlekstjänsten den enda svenska myndighet som dagligdags tal-
ade om Baltikum. Men då i samband diverse högtryck och lågtryck.  
I övrigt var det tyst. Vi började märka av att någonting var på gång 
och vi märkte det rätt handgripligt under 1988, när den så kallade 
Baltexpressen satte igång. Det var alltså ett försök från Sovjetmaktens 
sida att utvisa folk från Baltikum som hade gjort sig kända som dissi- 
denter eller förespråkare för större suveränitet, större autonomi och 
självständighet. Det kom en rätt strid ström med personer som fick 
en fristad i Sverige, vilket stärkte våra aktier rätt ordentligt på andra 
sidan Östersjön. 

Om jag får säga det själv så var vi i Sverige nog rätt snabba med 
att skärpa upp bevakningen på Baltikum. Det var det inte så många  
andra länder som gjorde det. Det var väl i praktiken vi och naturligtvis 
Finland i viss utsträckning. Men om man tittar på de stora länderna 
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i Europa så höll de en rätt låg profil. Det här ledde till att utländska 
politiker och tjänstemän ofta informerade sig om utvecklingen i Balti-
kum under sina egna besök på UD eller i samband med svenska poli-
tikers utlandsresor. De visse att vi hade rätt bra koll på vad som hände 
på andra sidan Östersjön. 

Sverige bedrev vad jag skulle vilja karaktärisera som ett rätt klassiskt 
exempel på ”salamitaktik”. Det var de små stegens politik, gärna utan 
stora uttalanden och bombastisk retorik. Istället så tog vi små steg och 
vi fick på så sätt saker och ting gjorda. Vi lyckades rätt bra, skulle jag 
vilja säga. Så här i efterhand har jag ofta tänkt på: Varför i Herrans 
namn satte man inte ner foten från Moskvas sida? Vi gjorde saker som 
våra kollegor på UD aldrig hade accepterat om förhållandet varit tvärt- 
om, det vill säga om en främmande makt lagt sig i vad man såg som 
Sveriges angelägenheter. Men det ignorerade vi. Men, som sagt, från 
Moskva var det tyst, vi fick inte minsta lilla kritik från det hållet. Då 
ska man också komma ihåg att vi hade, genom att tänja rätt rejält på 
Wienkonventionen, etablerat oss både i Tallinn och Riga genom våra 
avdelningskontor. Från början hette det att dessa hade en ren service-
funktion, deras uppgift var att underlätta för befolkningen att söka 
visum i Sverige. Viseringsverksamheten var i och för sig viktig, men vi 
gjorde ju mycket, mycket annat också, som snarare kan beskrivas som 
ren politisk bevakning, politisk rapportering och kontaktskapande 
och som inte hade någonting med viseringsverksamhet att göra. Men, 
som sagt, vi fick inga negativa sovjetiska reaktioner, vilket för mig idag 
framstår som närmast obegripligt.

När kom då vändpunkten? När började vi tro på att frigörelsen från 
Sovjet skulle lyckas? Jag har försökt att dra mig till minnes och för 
egen del skulle jag nog säga: Någon gång under sommaren 1990. Då 
började jag fundera i banorna att det här kommer nog att gå vägen. 
Det berodde kanske på att jag hade vikarierat fyra veckor i Riga. Jag 
vikarierade för Lars Fredén som hade skickats på tvångssemester efter-
som han höll på att jobba ihjäl sig. Under de där fyra veckorna i Riga 
blev jag absorberad av den lettiska politiska verkligheten och det fick 
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nog mig att komma till slutsatsen att det här kommer att gå vägen. 
Nu är det en fråga om ”när”, inte längre ”om”. 

Men det saknades inte dramatiska inslag. Det mest dramatiska 
skedde naturligtvis i januari 1991. Lars Fredén ringde klockan fyra 
en söndagsmorgon och sa: ”Nu skjuter de i Vilnius. Tycker du att jag 
ska åka dit?” Det tyckte jag och vi hade ett resonemang om sådana 
prosaiska saker som livförsäkringar och testamenten. Det kunde ju 
hända saker och ting. Men nu gick det vägen. 

På något sätt så var det här en period då man som rätt enkel land-
handläggare hade förmånen att få leva med i ett skede där vi skapade 
historia. Det gjorde väl att man tog sig an det här arbetet med ett  
betydande mått av entusiasm. Jag kan väl så här i efterhand säga att 
ett så roligt jobb jag hade som landhandläggare åren 1988–1991  
kommer jag aldrig att få! 

Birgitta Dahl
Du var ju med i delegationen på den här baltiska resan som genom-
fördes hösten 1989. Då var du ännu inte säker på hur det skulle gå, 
eller hur?

Hans Olsson
Det var väl också så att det var en fråga om vad balterna själva  
ville. Det är väl klart att i själ och hjärta så vill väl alla ha själv- 
ständighet, men frågan är vad de sa till oss. Det var ju en period, 
1988–1989 och en bit in på 1990 kanske, då man fortfarande  
talade om diverse mellanformer: Suveränitet, självstyre och så vidare. 
Vid denna tidpunkt var ju Gorbatjov igång med att förnya Sovjet-
unionen. 

Den resan Birgitta nämner var ett politiskt minfält, det var ett  
riskabelt projekt som du gav dig på. Sverige hade ju de facto erkänt 
den sovjetiska annekteringen 1941. Därför hade vi undvikit statsråds-
besök i de baltiska republikerna. Det hade visserligen förekommit 
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något enstaka i samband med några fiskeförhandlingar, tror jag, på 
70- och 80-talet, då jordbruksministern var där. Men annars var ju 
Birgitta Dahls besök det första och, som sagt, det var ju en resa som 
inte bara hade betydelse på miljöområdet utan minst lika mycket på 
det rent politiska området.

Birgitta Dahl
Det var ju meningen.

Hans Olsson
Ja. Resan väckte vissa invändningar från rysk sida, men de maldes 
effektivt ned.

Birgitta Dahl
Senare, 1990, deltog ju också Estlands utrikesminister Lennart Meri 
och Lettlands miljöminister Indulis Emsis på Ronnebykonferensen 
med egen flagga för första gången.

Thomas Lundén
Hans, är du klar? Ingen är väl klar, hoppas jag, det finns många  
fantastiska saker kvar att berätta från den här tiden. Jag kan inte låta 
bli att tala om det berömda besöket i Litauen, som Pierre Schori ledde. 
Då hade Litauen utropat sin självständighet och när Pierre Schori steg 
ur planet måste han identifiera sig med sitt pass och sitt visum från 
Sovjetambassaden i Stockholm inför en sovjetisk soldat. Nedanför 
på plattan stod en bil med det självständiga Litauens flagga. Det var 
under den här mycket egendomliga perioden, när Litauen faktiskt 
hade utropat sin självständighet men fortfarande stod under sovjetisk 
bevakning. 

Då går ordet till Krister Wahlbäck. Han satt, med sin statsveten-
skapliga bakgrund, på andra sidan Finska viken. Hur såg det ut däri-
från?
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Krister Wahlbäck
Det fanns ju skillnader, klara skillnader, mellan Finlands och Sveriges 
inställning till det som började 1988–89 i Baltikum och som sedan 
kulminerade under 1991. Min uppgift som andreman på Sveriges  
ambassad i Helsingfors var att tillsammans med min chef Knut 
Thyberg försöka komma underfund med varför Finland såg så  
annorlunda på det som pågick i Baltikum än vad vi gjorde i Sverige. 
Nu talar jag om det officiella Finland, inte om mannen på gatan. 
Där kanske jag ska skjuta in att min egen uppfattning är att på det  
folkliga planet i Finland så fanns ett stort engagemang för Estland, 
men inte för Baltikum i dess helhet. Finnarnas engagemang för  
esterna var snarast starkare än svenskarnas. Det hängde förstås ihop 
med den geografiska närheten. Men också med den språkliga gemen-
skapen, som ju upplevdes särskilt starkt i Finland. Förutom Finland 
var Estland det enda civiliserade, självständiga landet med ett finskt-
ugriskt språk. Ungern är i en helt annan position rent språkligt och 
har bara formell gemenskap med Finland, med Estland är det något 
helt annat.

Men den officiella inställningen var, som sagt, en annan. Den kom 
fram, eller exploderade kanske jag ska säga, inför offentligheten först i 
januari 1991 i samband med händelserna i Vilnius och Riga. Inställ- 
ningen tydliggjordes i president Koivistos kommentarer precis före 
och efter händelserna. Den blev ännu tydligare i kontrast till den 
svenska statsministern Ingvar Carlssons inställning.  

Avståndet och skillnaderna var ju synbara redan tidigare. Jag ska 
bara berätta om en enda episod som klargjorde för mig vad dessa 
skillnader berodde på. Den inträffade under det här skymningsläget 
som uppstod efter det att Litauen förklarat sig självständigt på våren 
1990, men före den egentliga självständigheten i augusti 1991. Jag 
tänker på ett symposium som ordnades för att fira 200-årsjubileet av 
slaget vid Svensksund. Men för att ge det en mer modern anstrykning 
kallades det också för ett symposium om ”Den Nya Hansan” som var 
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ett begrepp som då ofta användes för att antyda det framtida sam-
arbete man hoppades på inom Östersjöområdet. 

Den episod jag tänker på inträffade när den finske statsminister 
Harri Holkeri anlände den allra sista dagens morgon, till symposiets 
förmiddagssession. Han kom tio minuter för sent, han kommer in 
i salen och går självfallet fram till första raden och upptäcker något 
för sent att den enda lediga stol, som fanns på första raden, var stol-
en bredvid den litauiska premiärministern fru Prunskiene. Hur ska 
han hantera detta läge som klart skulle uppfattas, inte minst av hans 
chef president Koivisto, som en komprometterande situation som  
innebar att han sitter bredvid och blir fotograferad tillsammans med 
en Sovjetrebellisk balt? Han gjorde diverse koreografiska manövrar  
för att undvika det som ändå var oundvikligt nämligen att sätta sig 
ned där på stolen. Gudskelov uppmärksammade Ulf Sundqvist, 
symposiets ordförande, statsministerns belägenhet och kallade upp 
honom till panelbordet. Det var alltså bara i ungefär i tjugo sekunder 
som det hela varade. Men det var uppenbart att det hela ansågs vara 
en sådan här incident, som arrangörerna på något sätt skulle ha tänkt 
på att undvika.

I pausen frågade jag en kollega till mig på det finska utrikesmini-
steriet vad hans uppfattning var om de egentliga skälen till att sak-
en uppfattades som så känslig. Skulle det inte räcka för Finland att 
markera sin särskilda ställning till Sovjetunionen, som vi alla kände 
till, genom det faktum att den litauiska premiärministern Kazimi-
era Prunskienė inbjöds sist till Finland av de nordiska länderna? Hon 
hade besökt de övriga nordiska länderna redan i april. Det var väl 
redan det en tillräcklig markering. Nej, sa han, och gav sig in på en 
liten utläggning:

– Det är egentligen inte i vårt intresse att de baltiska staterna blir 
självständiga. Kom ihåg att Mannerheim redan 1919 sa att det vore 
till Finlands fördel om de baltiska provinserna förblev i Rysslands 
hand. Då blir det kanske möjligt för ryssarna att acceptera att Finland 
är självständigt. Blir balterna självständiga nu vet man inte hur länge 
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ryssarna får ha kvar sina militära baser där. Och försvinner baserna 
i Baltikum då blir ryssarna instängda i Finska vikens innersta hörn 
precis som 1920. Då blir Finska vikens norra kust med Hangö och 
Porkala intressant för deras militärer igen. Och det vet vi sedan 1939 
vad det kan leda till. Det är lätt för er i Sverige att stödja balternas 
självständighet, ni får bara fördelar och inga ökade risker, men för 
oss är det annorlunda. Det är i vårt intresse att upprätthålla en klar 
skillnad i ryssarnas medvetande mellan Finland och de baltiska stat-
erna. Det var ju därför vi höll esterna på armlängds avstånd under 
hela 30-talet.

Jag tror det var första gången som jag riktigt begrep grunderna för 
finnarnas resonemang. Jag påstår inte alls att denna tämligen, ska vi 
säga, nationellt egoistiska, kanske cyniska, utläggning, var bakgrunden 
till Koivistos agerande. Det påstår jag inte, för det vet jag inte helt 
enkelt, men det var rätt så många som resonerade på det här sättet i 
Finland vid den här tidpunkten och ännu en bra bit in på 1991. Det 
vågar jag påstå med viss säkerhet. Det här var lite svårt ibland att få 
Stockholm att förstå eftersom det här historiska sättet att tänka är så 
fjärran för det moderna Sverige.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Resonemangen kanske börjar bli lite aktuella för oss 
idag med rysk-tyska gasledningar och annat. Men nu tänkte jag lämna 
ordet till Karl Molin som har ett antal frågor att ställa. Varsågod.

Karl Molin
Jag vill bara börja med att säga att vi genom Enn Kokks närvaro här 
har fått en möjlighet att gå in på de här frågorna också från den so-
cialdemokratiska partistyrelsens horisont. Vi har kommit överens om 
att Enn kommer att prata lite om det efter kaffepausen. Jag ville bara 
upplysa om det, ifall det är någon som har några frågor att ställa just 
i anknytning till det.
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Jag tänkte nu knyta an lite till det som panelen har sagt. Det fram-
står ju som en ”success story”. Det gick bra för de baltiska staterna, 
de blev självständiga och ledande företrädare för Sverige var på olika 
sätt med och stödde den här utvecklingen. Det hela verkar ju väldigt 
positivt och framgångsrikt på alla sätt och vis. Jag försökte leva mig 
in i hur jag skulle ha sett på den här saken, om jag hade varit utrikes- 
minister 1989–1991. Jag fick lite hjälp av de olika faser som Peeter  
Luksep talade om tidigare. Han pratade om att det fanns en ”skynda- 
långsamt-attityd” eller ”skynda-långsamt-fas”. Hade jag varit involv-
erad skulle jag definitivt hört till den här ”skynda-långsamt-gruppen” 
och varit livrädd för att ha en miljöminister som åkte runt i de balt-
iska staterna och stödde dem personligen och på alla möjliga sätt upp-
trädde på ett sätt som skulle kunna sätta väsentliga värden i fara. Jag 
föreställer mig att man under den här perioden från regeringens och 
Utrikesdepartementets sida måste ha upplevt en konflikt, ni pratade ju 
själva om en balansgång och om minerad mark. Alltså om en konflikt 
mellan å ena sidan valet att stödja perestrojkan som något fantastiskt 
och oerhört positivt i Sovjetunionen och att å andra sidan att stödja 
den baltiska frigörelseprocessen. Det man lätt kan tänka sig är givetvis 
att om balterna går för långt så kommer vi att stödja Gorbatjovs mot-
ståndare i Moskva och risken är då att det som sedan hände 1991 
händer ännu tidigare och får helt andra och katastrofala konsekvenser. 
Frågan är givetvis: Var vi lite dumdristiga? Satte vi inte den här fantast- 
iska utvecklingen, som har varit mänskligheten till fromma, på spel? 
Vad jag är ute efter är att man kan se en målkonflikt och min fråga 
handlar om hur man resonerade kring den målkonflikten.

Birgitta Dahl
Jag ska försöka att svara väldigt öppet. Jag ville tänja på gränserna. Jag 
ville skynda på. Jag ville medverka till att processen skulle gå snabbare. 
Jag hade naturligtvis förankrat min resa i regeringen, hos statsminis-
tern, annars hade jag inte kunnat göra den.
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Peeter Luksep
Eller i alla fall inte kunnat komma hem…

Birgitta Dahl
Jag hade en väldigt bra samarbetspartner i professor Vorontsov, den 
sovjetiska miljöministern, som hade Gorbatjovs öra och som hade 
blivit nominerad till sin post av vetenskapsakademierna i Baltikum 
och av Gorbatjov. Jag var naturligtvis medveten om vilken balans-
gång det handlade om. Vi var väldigt noggranna med varje steg vi tog 
och hur vi uttryckte oss, men jag ville tänja på gränserna och driva 
på utvecklingen. Jag hade hjälp av väldigt skickliga medarbetare och 
motparter i Baltikum. Jag vet inte vid hur många samtal som stats- 
och utrikesministrar, presidenter i Baltikum har sagt till mig, att vi 
skyndar långsamt, vi ska inte ge dem någon anledning att använda 
våld. Vi väljer våra metoder med stor omsorg. 

Miljöfrågan hade ju en särskild dimension därför att det krävdes 
samarbete mellan Östersjöstaterna och Europas stater och där var de 
här länderna strategiska. Så det gick att på olika sätt använda sig av 
miljöpolitiken för att driva på utvecklingen. Jag fick ju aldrig någon 
anmärkning på det jag gjorde, varken hemma eller i Baltikum eller i 
Moskva. Det fick jag faktiskt inte. De kände ju mig i Moskva, jag hade 
varit ansvarig för förhandlingar med dem under och efter Tjernobyl. 
De kände mig och visste vem jag var. Jag utnyttjade alla möjligheter 
som fanns för att tänja på gränserna.

Thomas Lundén
Nu går ordet till Peeter Luksep och sedan till Hans Olsson. Jag tänkte 
fråga Peeter, du som var oppositionspolitiker, även om du på sätt 
och vis var på avveckling: Var det kanske en fördel i förhållande till  
Moskva att vi hade en socialdemokratisk regering just runt 1990? Är 
det någonting som man kan ha något svar på?
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Peeter Luksep
Jag tänkte just säga att jag inte tänker söka något partipolitiskt  
kackel med Birgitta, utan bara presentera lite andra bilder av samma 
period. Ja, jag var på avveckling i politiken, men jag blev invecklad i  
politik igen. Jag nämnde inte det tidigare men jag hamnade i riksdagen  
hastigt och lustigt och stick i stäv med alla planer. Bilden som exilester 
i Sverige hade var nog präglad av en mycket stor besvikelse på social-
demokratin, det måste man säga. Det fanns bland exilester en hyfsad 
politisk spridning från början, men den hade nog förborgerligats i 
stor utsträckning, i varje fall när det gällde valhandlingar. 

Den förnekelsefas, som jag talade om tidigare, bars visserligen inte 
bara upp av bara socialdemokrater, men den hade sitt främsta fäste 
inom socialdemokratin och sina främsta representanter inom den  
socialdemokratiska ledningen. Delvis kanske det hade att göra 
med att det var socialdemokraterna som satt vid makten. Men det 
var inte den enda anledningen tror jag, utan det fanns också andra  
aspekter. Här kan jag, som betraktare utifrån ha fel, men som utan-
förstående betraktare fick jag det intrycket att en äldre generation  
socialdemokrater hade, trots att man på många sätt var bittra fiender 
med kommunisterna, också en slags uppfattning att Sovjetunionen 
trots allt var världens första arbetarstat. Det fanns alltså en slags ovilja 
att fullt ut vara sovjetkritisk. Det fanns i vissa fackföreningskretsar en 
spridd uppfattning att balterna var fascister. Det är väldigt underligt, 
med tanke på att de baltiska samhällena i mellankrigstiden egentli-
gen var ganska vänsterorienterade. De var inte alls särskilt höger- 
orienterade, utan de var ju en mildare form av Oktoberrevolutionen, 
om man vill spetsa till det lite grann. På det sättet fanns det nog en 
väldig besvikelse över socialdemokratin samtidigt som tänjandet på 
gränserna och de växande kontakterna var positiva. Som exempel kan 
man påminna om Sten Anderssons beramade uttalande om att Balti- 
kum inte var ockuperat och i riksdagsdebatter avfärdades de balt-
iska staternas önskemål om självständighet av socialdemokrater med  
argumentet att det var ”kalla-krigs-hysteri” och liknande. Den bilden 
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kan man alltså också ge av socialdemokratins hållning till de baltiska 
staternas självständighetssträvanden.

Det fanns ännu en bild värd att lyftas fram: en estnisk eller baltisk 
bild, eller flera baltiska bilder givetvis. Flera svenska diplomater har 
skrivit böcker om den här tiden och jag tycker att de är fantastiska att 
läsa. Men det finns naturligtvis också mycket litteratur i Estland om 
den här tiden. I övriga språkområden finns vad jag har sett väldigt 
lite skrivet. I Ryssland har jag hittat en bok om baltiska spioner och 
diversanter men i övrigt inget mer. Men jag vet inte, det kanske finns 
ytterligare böcker. 

I den estniska litteraturen framstår den svenska rollen som relativt 
parentetisk, det är viktigt att understryka. Jag vill inte på något vis 
ta heder och ära av mig själv och andra som har varit verksamma 
i Sverige, men jag tror att man från estnisk sida uppfattade den  
svenska rollen som något mindre viktig än vad vi gör själva, i synner-
het i under åren 1988–1990. Det fanns dessutom ett bekymmer, att 
en del av den svenska och även den finska rollen i Baltikum var legi- 
timerad av sovjetmakten, därför att kontakterna ju skedde via det  
offentliga Sovjetunionen. Det fanns en debatt som handlade om frågor 
som: Var det rätt att Sverige öppnade avdelningskontor till konsulatet 
i Sankt Petersburg? Var det rätt att göra ministerbesök som togs emot 
av officiella sovjetiska företrädare? Jag ska säga att så här i efterhand 
tror jag att det var rätt, men på den tiden fanns den diskussionen 
och den fortsatte även under 1990 och 1991. Var det rätt att träffa 
Rüütel, som ändå var förtryckets högsta representant? Den bilden av 
fanns också.

Thomas Lundén
Ordet går till Hans Olsson

Hans Olsson
En kort kommentar till det här med perestrojkan å ena sidan och 
den baltiska frigörelseprocessen å den andra. Jag skulle vilja säga att 
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inledningsvis, i alla fall fram till 1989 och en bit in på 1990, så att 
vi på något sätt lyckades med det indiska reptricket, nämligen att 
framställa vårt agerande och vår inställning till Baltikum just som en  
positiv följd av perestrojkan. Det var så att säga perestrojka i praktik-
en. Balterna var de enda som kunde sin perestrojka-hemläxa, så det 
fanns ingen motsättning i det inledande skedet. Det är först senare 
som ekvationen inte går ihop: när balterna från 1990 alltmer talade 
om och krävde självständighet. Men under de första åren, som är de 
kritiska åren, när hela den här rörelsen börjar organisera sig, börjar 
ta fasta former, då säger man från svensk sida, att detta är mycket en 
följd av perestrojkan. Vi ska komma ihåg att det fanns ju även ansats-
er på andra håll i Sovjetunionen, som inte kom lika långt. Det fanns 
Folkfront i Ukraina och det fanns en viss diskussion, vill jag minnas, i 
Vitryssland. Men balterna var liksom klassens ljushuvuden. De var de 
enda som klarade av perestrojkan.

Jag skulle också kort vilja kommentera frågan om hur olika polit-
iska partier i Sverige vid olika tidpunkter såg på frigörelseprocess-
en. Jag skulle vilja säga att det vid de kritiska tillfällena och när det 
var allvar, som till exempel efter januarihändelserna 1991 eller efter 
självständighetsförklaringen i Litauen i mars 1990, fanns mycket,  
mycket, mycket stor och stabil enighet över partigränserna. Om vi 
väntar 55 år till kan vi få veta mer om det här eftersom då blir pro-
tokollen från Utrikesnämnden tillgängliga…

Thomas Lundén
Varsågod, Krister.

Krister Wahlbäck
Utifrån mitt Helsingforsperspektiv vill jag göra ett par reflektioner 
utifrån Karl Molins tidigare beskrivning av riskerna med att, likt  
Sverige, stödja den baltiska frigörelseprocessen. Koivisto var, tror jag, 
den första av de nordiska politiker som offentligen i sin kritik av balt-
ernas självständighetssträvandena pekade på riskerna. Han menade att 
balterna riskerade perestrojkans fortskridande. Särskilt kritiserade han 
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de krafter i väst – och dit räknade han då Sverige – som uppmuntrade 
balterna i deras förehavanden. Den här kritiken framförde Koivisto på 
en presskonferens den 10 januari 1991. Hans uttalande ledde till en 
kritisk kommentar från Ingvar Carlsson i en intervju med Helsingin 
Sanomat i slutet på januari 1991. Carlsson menade att Sverige måste 
reagera när våldsamheter av den här naturen uppstod i närområdet. 

En annan aspekt är: vad var då alternativet, om nu Gorbatjovs pere-
strojka kapsejsade? Vad skulle då komma att hända? Den vanliga upp-
fattningen var naturligtvis, inte minst bland de officiella finländare 
jag talade med, att då kommer de ruskigaste krafterna till makten i 
Moskva. Men balterna hade ju en annan syn. De menade som räknar 
med att Sovjetunionen kommer att falla ihop. Och det kritiserade 
Koivisto dem särskilt för under den här presskonferensen. Vad jag 
kommer ihåg för min egen del var att när man någon gång fick till-
fälle att tala med en kontakt inom Skyddpolisen, som det heter i Fin-
land, som ”debriefade” finska ingenjörer och verkmästare som befann 
sig ute i bushen i till exempel Sibirien eller Ryssland under 1990-
91 så fick man faktiskt insyn i sammanbrottet av det sovjetiska sam- 
hället. Järnvägarna hade exempelvis upphört att fungera och cynismen  
gentemot hela systemet var enorm, åtminstone bland de yngre genera- 
tionerna. Detta fick en att fråga sig: Ja, tänk om det är balterna som 
har rätt! Tänk om alternativet till Gorbatjov är just Sovjets sönderfall! 
Nu fick de rätt, det blev ju så, men det kunde man ju naturligtvis inte 
veta då med säkerhet. 

Jag kommer också ihåg en lunch som min chef Knut Thyberg bjöd 
Finlands utrikesminister Paavo Väyrynen på. Det här var i juni 1991 
då Väyrynen med stor självsäkerhet uttalade sig förklenande om balt-
ernas realpolitiska förmåga och särskilt när det gällde deras bedöm-
ning av Sovjetunionens framtid. Min chef sa då ungefär så här: ”Kan 
vi inte ändå vara ense om att balterna, som ju nu har levt i Sovjet-
unionen i femtio år, har större förmåga att bedöma vad som kommer 
att hända i Sovjet än vad vi har som sitter och tittar på utifrån?” Då 
blev Väyrynen faktiskt tyst. 
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Sovjets sönderfall var naturligtvis inget som man kunde vara helt 
säker på, men det alternativet fanns ju. Man måste medge att under 
de här åren, även efter 1991, så visade det sig att de som drevs av, ska 
vi säga, idealistiska motiv och trodde på det omöjliga, fick rätt. Då blir 
ju de machiavelliska resonemangen, de realpolitiska resonemangen, 
som hade förts innan ganska sjaskiga eller åtminstone diskutabla. Det 
visade sig att idealisterna eller optimisterna faktiskt fick rätt den här 
gången. De var de verkliga realpolitikerna och de verkligt klarsynta. 

Thomas Lundén
Tack för de kloka orden. När jag gick hit så passerade jag Samtids-
historiska institutets lokaler och i en bokhylla där fick jag se en  
gammal bok: Andrej Amalriks Skall Sovjetunionen bestå efter 1984? 
Jag hann bara läsa baksidestexten och det var med undantag från ett 
krig med Kina, som han förutspådde, det var lite skärmytslingar i 
Fjärran Östern, men bortsett från det så var det en ganska korrekt 
förutsägelse om Sovjets fall även om han tog miste om tidpunkten. 
–  Nu släpper jag in Hans Lepp.

Hans Lepp
Jag har en kort kommentar till det Krister Wahlbäck sa. Jag minns 
så väl att när vi i Sverige undrade om balterna inte gick för långt, 
så svarade de ju ofta precis så: Vilka känner ryssarna bättre än vi?  
Vi vet trots allt själva var gränserna går, hur långt man vågar gå.  
När jag var ny i Tallinn i januari 1991 fick jag instruktioner av Hans 
Olsson som väl var en av påskyndarna hemifrån och ganska bra upp-
muntrad att just tänja på gränserna, att vara lite våghalsigare än vad 
som var tillåtet. Han instruerade mig att inte tala om självständighet 
men väl om självbestämmande. På så sätt, menade han, undviker vi att  
trampa i klaveret. Det här instruktionerna har jag fortfarande kvar 
bland mina anteckningar.

Sedan minns jag också en händelse, apropå den svenska regeringens 
humana syn på den då groteska utvecklingen som tar fart i januari 
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1991. Jag gick på en sorts snabbintroduktionskurs i olika praktis-
ka frågor som man ska ta tag i när man hamnar på ett avdelnings- 
kontor, understött av dåvarande generalkonsulatet i Leningrad. I sam-
band med kursen hamnar jag på Invandrarverket. Samma dag som 
jag sitter där kommer Christina Rogestam in och säger att idag har 
regeringen beslutat att unga baltiska män som blir inkallade av den 
sovjetiska armén kan få komma visumsfritt till Sverige. De fick alltså 
lämna landet istället för att utstå två års pennalism i den sovjetiska 
armén. Det fanns många andra sådana här kryphål som var förank-
rade högt upp i systemet. Det fanns en sorts välvilja att ändå påskynda 
den här processen.

Sedan kan jag också säga några ord om den moraliska förruttnelsen, 
som jag tycker är ett bra begrepp. Den märkte man ju av väldigt starkt, 
tycker jag, i Estland redan 1989/90. Vi som reste in där på 80-talet  
tvingades stå fyra timmar i kö bara för att ta oss igenom tullen. Man 
fick gärna ha med sig en flygel, kommer jag ihåg, men man kunde inte 
ha med sig utländsk valuta om man inte deklarerade den i tullen. De 
genomsökte bagaget väldigt länge. När man reste in i landet 1989/90 
stämplade de bara ett papper som de sedan slängde ned i låda. Och 
frågade man: ”Vad gör ni med pappret?” svarade de: ”Vi kastar bort 
det.” Processen fanns kvar, men det var ingen som var intresserad läng- 
re. Det var ett system som hade börjat att rasa samman.

Thomas Lundén
Birgitta Dahl, varsågod.

Birgitta Dahl
En mycket kort kommentar till Peeter. Jag söker inte heller partipoli-
tisk strid men jag måste ändå få säga att jag inte tror att det fanns 
några romantiska föreställningar inom socialdemokratin om det ryska 
kommunistpartiet som ett arbetarparti. Det fanns tvärtom en väldigt 
stor motvilja. Möjligen fanns det hos den riktigt gamla generation-
en, som Ernst Wigforss och liknande, en mycket stark antipati mot 
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Nazityskland och det krigsromantiska Tyskland före det som kan ha 
påverkat stämningslägena i det socialdemokratiska partiet. För det är 
sant att det fanns olika meningar och attityder och förhållningssätt. 
Det var ett av skälen till att jag ville driva på naturligtvis.

Thomas Lundén
Vi ska väl släppa in Enn Kokk så småningom, men först Karl Molin.

Karl Molin
Jag tänkte ställa en fråga till om den här optimistiska arbetshypotesen 
som verkar besjäla panelen här. En följdfråga: Var den hypotesen 
allmänt spridd? Hur var det på Utrikesdepartementet? Var det  
andra som tänkte som du Hans Olsson? Vilka stämningar och tankar 
fanns vid ambassaden i Moskva till exempel? Man kan tänka sig att 
det fanns de som kanske såg lite annorlunda på de här frågorna, som 
ville skicka andra signaler och göra en annan typ av inlägg i debatten, 
en mer försiktig återhållsam inställning. Hur var det? Hur var det i 
regeringen? Var Sten Andersson med på det här?

Birgitta Dahl
Jag kunde inte ha rest utan att ha stöd i regeringen.

Karl Molin
Nej, men alltså…

Hans Olsson
Politiken var naturligtvis förankrad på politisk nivå, hos utrikesminist-
ern och i allt ökande grad även hos statsministern. Så det var liksom 
ingenting att diskutera. Vi körde naturligtvis på politiska avdelningen 
och jag som enkel Sovjethandläggare kunde inte köra på eget bevåg. 
Däremot råkade jag komma med lite pigga idéer om att flytta posi-
tionerna framåt. Ambassaden i Moskva, ja, vi fick en del, jag ska inte 
säga kallt vatten, men vi fick en del andra synpunkter från det hållet. 
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Jag skulle jag nog emellertid vilja säga att vi kanske egentligen fick 
mera kritik från andra huvudstäder, där man tyckte att Sverige var 
alldeles för aktivistiskt och pådrivande. Det kritik kom från de stora 
huvudstäderna på kontinenten, både från Paris och Bonn och en del 
andra håll.

Thomas Lundén
Birgitta Dahl.

Birgitta Dahl
Den här aspekten framgår ju av Lars Fredéns böcker, inte minst fram-
går USA:s hållning. Amerikanarna var väldigt rädda för att göra något 
som kunde skada Gorbatjov och perestrojkan och var faktiskt under 
lång tid inte bara passiva utan försökte också tala Sverige till rätta.

Thomas Lundén
Det är väl lite av en paradox, att Sverige som var ett av de länder som 
kritiserades för att erkänna annekteringen av de baltiska staterna ändå 
kanske var det land som mest aktivt stödde frigörelseprocessen. Var 
det kanske så att vi på grund av detta hade möjligheter att agera? Det 
kanske Hans Olsson har synpunkter på?

Hans Olsson
Det här med erkännandefrågan förtjänar ett eget kapitel. Det brukade 
heta då att Sverige och Finland var de enda som erkänt annekter-
ingen. I Sveriges fall grundades det på avtalet som reglerade egen-
domsanspråk som hade ingåtts mellan Sverige och Sovjetunionen. Vi 
fick alltid höra hur vi hade gjort bort oss genom erkännandet. De  
andra staterna i Europa hade minsann aldrig erkänt annekteringen. 
Inte ens Tyskland ansåg sig ha erkänt den, trots att herr Ribbentrop 
väl inte bara var vinagent utan också tysk utrikesminister. Sedan visade 
det sig att ett antal stater som stod högt på de moraliska barrikaderna, 
till exempel Storbritannien, Norge och Frankrike, också haft diverse 
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mellanhavanden med Sovjetunionen. De hade till exempel lämnat ut 
baltiskt guld och reglerat egendomsanspråk precis på samma sätt som 
Sverige hade gjort. Det har varit känt i exilbaltiska kretsar under lång 
tid, men det blev allmänt känt 1989–90 när media började rota i hur 
andra länder hade agerat. 

Till skillnad från dessa länder dolde inte Sverige vad vi gjorde. Man 

Expertkommentatorn Karl Molin ställer frågor till panelen. I förgrunden 
Johan Selander, i bakgrunden Enn Kokk som ingick i panelen under  
seminariets andra del. Foto: Mari Gerdin.
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kan tycka att det var rätt eller fel beslut, men de var fattade och vi tog 
konsekvenserna av dem. Vi hade alltså ingenting att dölja och kunde 
därför ägna oss åt fotarbetet på plats.

Thomas Lundén
Peeter Luksep.

Peeter Luksep
Det är ju, som du säger, att man i exilbaltiska kretsar kände till 
den här bakgrunden. Man kan nämna diskussionen om det dubbla  
medborgarskapet. Det är fel att säga att Sverige erkände det dubbla 
medborgarskapet, men Sverige tog inga synliga aktiva steg för att  
motarbeta det här dubbla medborgarskap som Sovjetunionen ansåg 
sig ha rätt till vad gällde baltiska flyktingar i Sverige.

Det finns andra liknande exempel. Storbritannien, som du myck-
et riktigt nämner, lämnade ut guldet men upprätthöll samtidigt en  
estnisk ambassad i London. I offentliga sammanhang deklarerade de 
hela tiden sin inställning, nämligen att de baltiska staterna var de jure 
självständiga. Och det gjorde USA också. Nu tror jag att bilden av 
den svenska inställningen, alltså Sverige och Finland, hade den stämp-
eln i framförallt de mest frihetsaktivistiska kretsarna, baltutlämning-
en spelade in i den bilden. Detta förändrades oerhört snabbt under de 
här åren, oerhört snabbt.

Delvis kan man säga att den svenska politiska bakgrunden i något 
givet läge hjälpte Sverige att vara mer aktivistiskt. Men jag måste  
också säga att USA faktiskt hade samma närvaro i Baltikum som  
Sverige. Amerikanarna hade visserligen inte kontor, men de hade 
diplomater som närvarade till exempel i parlamentet i Vilnius mer 
eller mindre permanent. De drev med andra ord en lika aktivistisk 
politik men under lite andra premisser. Det är helt riktigt att många 
europeiska större stater, i synnerhet Tyskland, vid denna tidpunkt upp-
fattades som kraftigt antibaltiska inom den baltiska frihetsrörelsen. 
Framförallt var Tysklands återförenande ett problem, med alltför  
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mycket bastubadande och liknande mellan Gorbatjov och Kohl. 
Genom Molotov-Ribbentroppakten sålde Tyskland ut Baltikum för 
att lyckas med att ena Tyskland. Så visst fanns det en sådan version 
som gjorde att Sverige kom i ett bättre läge.

Finland kom senare i den situationen, men under 1989, 1990, 1991 
var Helsingfors hamn det sista stället på jordklotet som den sovjet-
estniska flaggan kunde beskådas på en flaggstång. I Tallinn fanns den 
vid det laget på Revolutionsmuseet. Den kallades Fiskarflaggan, en 
sovjetisk flagga med något slags vågmönster på och innan den kom 
bort, hade ju Finlands rykte kraftigt skadats. Sedan gick det väldigt 
snabbt med Finland. Till exempel, en kustkorvett, det var något  
militärt fartyg som esterna fick av Finland och Finland ”glömde” kvar 
bestyckningen på fartygen, vilket noterades. Svenskarna var bekym-
rade också när militära cyklar hamnade i estniska händer. Det gick lite 
olika fort vid lite olika tidpunkter.

Thomas Lundén
Krister Wahlbäck.

Krister Wahlbäck
En kommentar eller försök till svar på din fråga, Thomas. Du sa: ”Är 
det inte en paradox att Sverige, som erkände annekteringen 1940–
1941 gjorde så mycket i slutet på 80-talet och början på 90-talet?” Ja, 
men det är väl ändå så att vi under 60- och 70-talen, och även under 
80-talets början, uttalade oss så frekvent och så kritiskt och så inter-
nationellt uppmärksammat om företeelser som vi ansåg förkastliga 
i andra världsdelar och att vi därigenom hade hamnat i en omöjlig  
situation politiskt sett om vi just när det faktiskt började ske föränd-
ringar av en typ, som vi ändå måste bejaka, hade tigit och varit pas-
siva. 

Jag vill nämna, trots att det är lite ansvarslöst, en spekulation som 
jag har haft och någon gång frågat socialdemokratiska vänner om, 
men hittills aldrig Birgitta Dahl. Det rör sig om en kontrafaktisk 
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spekulation. Om Olof Palme hade varit statsminister i mars 1990, 
när Litauen förklarade sig självständigt så tror jag att han sedan en tid 
hade sökt efter en fråga där han i närområdet kunde dra konsekvensen 
av sin aktiva utrikespolitik i en utomeuropeiska fråga och samtidigt 
positionera sig inför det nya Europa som höll på att formas. Jag tror 
att han hade genomdrivit ett erkännande av Litauens självständighet 
våren 1990. Det här är en oansvarig spekulation, men jag tänker 
mig då vad som skulle ha hänt. Det hade kommit flygplan fulla med 
amerikanska journalister och politiker och frågat Palme: ”Men ni är 
ju känd som kritiker av USA, vadan detta, som måste göra Moskva 
rasande?” Och Palme hade kunnat svara: ”Men jag är konsekvent, jag 
har alltid stått upp för småstaters självständighet.” 

Thomas Lundén
Jag lämnar ordet till Birgitta.

Birgitta Dahl
På den sista frågan vill jag svara både ja och nej. Han hade säkert ställt 
sig i spetsen för någon sorts kampanj för självständighet, men jag är 
inte säker på att han formellt erkänt självständigheten omedelbart. 
Man kan jämföra med våra ställningstaganden vad gäller Vietnam på 
sin tid eller Kambodja. Vi erkände ju Pol Pot-regimen liksom resten 
av FN-systemet gjorde. 

Sedan var det så att våren 1990 i Sverige var en traumatisk tid  
inrikespolitiskt sett. I februari blev den socialdemokratiska regering-
en tvingad att avgå eftersom vi förlorade omröstningen om den eko-
nomiska krishanteringen i riksdagen. Sedan kom vi tillbaka efter en 
vecka eftersom ingen annan ville åta sig uppdraget bara ett år före 
valet. Men det som följde fram till valet 1991 var en fruktansvärt 
deprimerande regeringsperiod som bara bestod av hårdhänt kris- 
hantering. Jag är inte så säker på hur långt vi skulle ha orkat med tanke 
på att frågan om Litauens självständighet aktualiserades dramatiskt 
samtidigt som vi hade en inrikespolitisk kris i Sverige, som förstörde 
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den politiska temperaturen för lång tid framåt.
Sedan vill jag också säga att det här inte är den enda och första 

gången som svensk diplomati har samverkat med oppositionsrörelser 
av olika slag. Tänk på ambassaden i Chile eller i Tjeckoslovakien, för 
att ta två exempel, och det finns fler. Det finns ett antal framstående 
svenska diplomater som har gjort mycket stora insatser i sådana här 
dramatiska skeden, och rapporterat hem om dem naturligtvis. 

Thomas Lundén
Hans Olsson.

Hans Olsson
Jag börjar med en liten faktauppgift. UD:s rättschef fick i uppdrag att 
utarbeta koncept till avtal om erkännande av de tre baltiska repub-
likerna i mars 1990. De låg sedan i hans kassaskåp och kom fram i 
augusti 1991.

Thomas Lundén
Var det Hans Corell på den tiden?

Hans Olsson
Ja, precis.

Thomas Lundén
Då har vi Peeter Luksep.

Peeter Luksep
Bara en kommentar om det inrikespolitiska läget. Det är intress- 
ant det Birgitta säger om krispolitiken och det inrikespolitiska  
skeendet. Jag tror att det också hör till bilden att vare sig den dåvarande 
regeringen eller oppositionen såg Baltikumfrågan som en röstvinnare. 
Man drev inte den debatten för att vinna val, utan i den mån den 
drevs inrikespolitiskt så var den väl snarare en del av en mer allmän 
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nålstickspolitik riktad mot motparten. Den har alltså inte uppfattats 
som en valvinnare heller från den borgerliga sidan, den har inte setts 
som en fråga man förlorar på att driva, men inte heller en fråga som 
man vinner något val på. Därför befann den sig i bakgrunden i den 
inrikespolitiska debatten fram till någon gång 1991 när det började 
blåsa på allvar, med Måndagsrörelsen som en del av detta och med en 
medieuppmärksamhet som svällde över alla bräddar och som föränd-
rade hela den svenska samhällsattityden eller intresset för Baltikum. 
Positionerna blev, tror jag, mindre dynamiska på grund av detta i den 
inrikespolitiska debatten för att ingen såg någon större anledning att 
fundera på om man skulle förändra inställningen.

Thomas Lundén
Jag kan ju bara tillägga att när Pierre Schori var i Vilnius hösten 1990 
så höll han ett anförande i Seimas, där han sa ungefär så här: Vi ser 
fram emot en dag då det finns, ja, var det, 34 självständiga stater i  
Europa. Han hade räknat ut att om man lägger till tre till de då-
varande, så skulle det där begripas och det gjordes det ju också. Nu 
blev det ju många fler stater också, men då var det ett ganska djärvt  
uttalande. Jag hörde bara det refererat efteråt, men uppenbarligen tog 
det en viss skruv i Litauen. Nu går ordet till Krister Wahlbäck.

Krister Wahlbäck
Birgitta Dahl nämnde att amerikanarna tyckte att Sverige gick för 
långt. Du nämnde detta i förbigående. Du skulle ju kunna utveckla 
det och tala om på vilket sätt de synpunkterna kom fram.

Birgitta Dahl
Jag refererade till skildringarna i Lars Fredéns böcker och inte minst 
förloppet 1993–94, när vi gick från en period då USA satte tryck på 
oss att lugna ner oss till dess vi lyckades få dem delvis som medpart 
för att övertyga Ryssland och de baltiska länderna om att komma till 
en uppgörelse och också om trupptillbakadraganden. Men även i den 
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fasen tydliggjorde USA:s agerande att de krävde mer av de baltiska 
staterna än av Moskva och de försökte få Sverige att driva samma 
linje. Men vi gick alltså emot dem när vi i första hand talade för de 
baltiska staternas folkrättsliga rättigheter. Men under den fasen när 
jag gjorde rundresan 1989 i Baltikum och byggde upp förbindelser-
na med de baltiska staterna kan jag inte säga att jag själv var utsatt 
för  några påtryckningar från USA. De hade en allmänt negativ upp- 
fattning om mig naturligtvis, och det kom till uttryck på andra sätt, 
men inte i det sammanhanget.

Thomas Lundén
Nu är Krister Wahlbäck snart tvingad att lämna oss för ett helt annat 
engagemang. Men jag undrar om du har någon sista kommentar eller 
någon punkt som du tycker att vi inte har tagit upp innan du går?

Krister Wahlbäck
Vi har ju varit inne på, men kanske inte diskuterat i grunden, frågan 
om hur det var möjligt att Sovjetunionens dåvarande ledning inte såg 
vartåt det barkade och inte såg att Sverige bakom en ridå av korrekthet 
gentemot icke-inblandningsprinciper och liknande ändå verkade för 
att påskynda den process som ändå måste ha tett sig ganska förhatlig 
för många ryssar. Baltikum är ju, till skillnad från Finland, Peter den 
stores arv i historiskt tänkande ryssars medvetande. Det är en skill-
nad mellan Baltikum och Finland på det sättet att Baltikum kom  
under Peter den stores makt hundra år före Finland. Kanske kan någon 
del av svaret ligga i en hypotes som Lars Fredén refererar till. Den 
går ut på att KGB-apparaten under de första årens baltiska frigörelse  
faktiskt stödde denna, besynnerligt som det må låta. KGB drev  
alltså på reformeringen av Sovjetunionen, bland annat därför att de ju 
genom sina agenter och sina ganska ofta intelligenta analytiker visste 
hur det faktiskt stod till i landet. Det här är ett ämne som vi aldrig –  
i varje fall inte i eftermiddag – kommer att få någon klarhet i, men det 
är oerhört intressant.
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Thomas Lundén
Nu tänker jag släppa in Enn Kokk för att tala om den socialdemokra-
tiska synen på den här utvecklingen. 

Enn Kokk
Tack. Även jag har en estnisk bakgrund. Jag föddes 1937 i Estland och 
kom till Sverige som sjuåring. Jag kan nu med detsamma säga att jag 
har alls icke bara jobbat med mitt gamla hemland Estland under de 
här åren vi diskuterar utan också med Lettland och Litauen i nästan 
lika stor utsträckning.

Karl vill att jag tar upp en sak som egentligen inte är dagens egent-
liga ämne, nämligen frågan om hur man såg på Baltikums frigörelse-
process inom socialdemokratin. Panelen har tidigare kommenterat 
diskussionen om opinionen inom socialdemokratin i den viktiga  
frågan om hur långt man kunde gå i olika lägen. Om vi struntar i den 
väldigt långt bort liggande historien så är det ju så att vi först under 
efterkrigstiden hade Stalin-tiden, då Sovjetunionen föreföll vara ett 
monolitiskt block, som inte gick att rubba på, och vad folk tyckte och 
tänkte då är ju relativt ointressant. I vart fall tror jag inte att det fanns 
några sympatier arbetarpartier emellan, eller vad man ska kalla det för. 
Tvärtom fanns det en ganska häftig antikommunistisk riktning inom 
socialdemokratin. Jag hörde själv i sen tid till det man inom mitt parti 
kallade ”kommunistdödare”.

Om man ser på utvecklingen fram till perestrojkan i någorlunda 
modern tid, så tror jag att försiktighetsprincipen, som Karl själv  
gav uttryck för, var relativt förhärskande. Den var parad med ett  
slags förhoppning, i den pågående kalla-krigs-situationen, att man i 
takt med att Sovjetunionen utvecklades i mera modern riktning – 
och jag syftar då på levnadsstandard, utbildning och inte minst också  
kontakter med den övriga världen – skulle kunna få till stånd en 
demokratisering och en frihetligare utveckling. Det handlade nog inte 
specifikt om Baltikum utan om sovjetsystemet överhuvudtaget. Det 
skulle jag vilja säga var den dominerande socialdemokratiska upp-
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fattningen om vad som hände där borta. Jag tror inte att det här sättet 
att tänka heller var särskilt främmande för UD-tjänstemän.

För att komma över till mig och min egen roll ska jag starta med 
att berätta om en ganska rolig överbryggningshistoria. Det är så att 
Sovjetunionens kommunistiska parti i åratal låg på mitt parti, SAP i 
Sverige, och ville ha en delegation över för att hälsa på SUKP [Sovjet-
unionens kommunistiska parti]. Vi var inte särskilt intresserade. Jag 
tror inte att jag behöver förklara varför närmare, det skulle inte ge 
något intressant, inte heller ge några vinningar här hemma precis. 
Med olika mer eller mindre krystade förklaringar lyckades vi ständigt 
förhala det hela. När så perestrojka-glasnost-perioden inleddes i slutet 
av 80-talet framstod det plötsligt som intressant och meningsfullt 
att faktiskt åka till Moskva. Jag jobbade då närmast under parti- 
sekreterare Bo Toresson. Vi hade ett strategiskt resonemang om det 
här och sa: ”Vi åker, det är intressant att träffa människor som kan 
berätta om vad som händer där borta för närvarande.” Vi talar nu 
om 1988. Dessutom kom vi på en ganska djävulsk utpressningsgrej, 
vi sa: ”Ja, vi kommer, men vi insisterar på att resan inkluderar en resa 
till Tallinn och inte nog med det, en träff med Folkfronten.” Hör 
och häpna, SUKP sa ja till detta. I mitten av januari 1989 åkte vi 
alltså iväg på den här resan. Först till Moskva och därifrån till Tallinn.  
För att bara kort nämna Moskva: det blev intressant, vi träffade till 
exempel den mycket kände Jakovlev som då under den perioden var 
chef för Internationella avdelningen i Politbyrån i SUKP. Själv inbjöds 
jag att hålla föredrag på bland annat Vetenskapsakademien där de var 
väldigt intresserade av systemförändring och hur vi gjorde i Sverige. 

Så kom vi till Tallinn och där träffade jag för första gången i mitt liv 
Marju Lauristin, representant för Folkfronten. Detta skedde i Rådhu-
set i centrala Tallinn. Ur det mötet kom det att utvecklas ett långvarigt 
och intressant samarbete. Som Peeter Luksep och andra estländare 
vet, fungerade ju Folkfronten i Estland och i de övriga baltiska  
staterna som ett slags överbryggnad oavsett politisk färg under den där 
första perioden. Ur den växte också nya initiativgrupper som skulle 
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bilda de nya politiska partierna. Marju Lauristin var alltså en person 
som vi genom vår resa fick kontakt med. Vi fick också kontakt med 
andra, Edgar Savisaar till exempel. Han var med i den delegation från 
den estniska Folkfronten som AIC [Arbetarrörelsens Internationel-
la Centrum], som är en föregångare till Palme-centret, bjöd in till  
Sverige i mars samma år. 

Delegationer från de estniska och lettiska Folkfronterna kom också 
över på Socialistinternationalens kongress i juni samma år. Vad som 
är hemskt intressant för framtiden att notera är att AIC i juni detta 
år ordnade en utbildning av folk från de estniska och lettiska Folk-
fronterna inför de förestående valen, det vill säga de första demokrat-
iska valen, visserligen inte med politiska partier men ändå demo- 
kratiska jämfört med tidigare. De höll till på vår partiexpedition och 
utbildades i till exempel centralt valarbete och central valorganisation, 
lokalt valarbete och formell valteknik.
I enlighet med den här försiktiga linjen så gjorde vi inget nummer 
av det här eftersom vi helt enkelt ansåg att det var kontraproduktivt 
i dåvarande läge. Det viktiga för oss var att de fick utbildning och 
återvände hem och kunde använda den. 

Sedan fortsatte de här kontakterna. Den 10–12 januari 1990 var 
jag till exempel över på Estlands första Socialdemokratiska Forum i  
Tartu, där det fanns en initiativgrupp till ett nytt parti med Marju 
Lauristin i spetsen och med Folkfronten som medarrangör. Fort-
farande fanns det en bred öppenhet över partigränserna. Fem hundra 
personer hörde där på Johannes Mihkelson, som var ordförande i det 
estniska socialdemokratiska partiet i exil, och på mig bland andra. 
Här kan jag också inflika en lite rolig, personlig anknytning. Vi hade 
vid den här tidpunkten just publicerat utkastet till nytt socialdemo-
kratiskt partiprogram och jag avslutade mitt anförande med att läsa 
upp ett stycke ur det, bland annat följande ord: ”Också idag finns det 
folk som ännu inte har vunnit självständighet men som har berätt-
igade anspråk på politisk frigörelse, självbestämmande och rätten till 
en språklig och kulturell identitet.” Jag har skrivit det här själv, så jag 
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vet vad det betydde och det förstod också åhörarna. Jag ska inte tynga 
er med att dra hela den estniska partihistorien, det har vi inte tid till, 
men det fortsatte med mängder av sådana här kontakter av olika slag. 
Jag ska nämna också att sedan konstituerades Sovjetunionens kom-
munistiska parti, det nya sossepartiet, den 19 maj i Tartu och då var 
Birgitta också där och talade inför kongressen. 

För att knyta an till det här som jag var på väg att säga, så fortsatte 
alltså de här förbindelserna. Från och med en bit in på 1990 och i tio 
år framåt jobbade jag också som det svenska Socialdemokratiska parti- 
ets nordiske och baltiske sekreterare. Vi hade inkluderat Baltikum lite 
grann i närområdet, som vi hade mycket samarbete med. 

Jag tänkte inte tynga er med vad som hände under alla de här åren, 
men jag tänkte göra en insats för forskningen, som en avslutning. Det 
är så att liksom alla ni på UD så skrev jag också ständigt rapporter om 
kontakterna med och resorna till Baltikum. Rapporterna lämnades 
regelbundet till VU-sammanträdena. De bestod egentligen av tre  
delar: För det första ett kalendarium av vilket det framgår exakt vilka 
personer vi träffade vid olika tillfällen både i de baltiska staterna och 
här i Sverige. För det andra ingick det länderrapporter med personliga 
värderingar och de handlade naturligtvis mycket om socialdemokrater 
men också om det politiska livet överhuvudtaget. Jag har också gjort 
tio versioner av en tjock PM som handlar om de politiska partierna 
i gemen i Baltikum. Jag tänkte lämna över dem, för kopiering, om 
värdfolket är intresserat. Det är så med de här dokumenten att i och 
med att de är VU-bilagor så är de inte tillgängliga förrän efter tjugo år, 
men jag anser som författaren, att jag kan lämna över dessa nu och 
därmed göra dem tillgängliga redan nu. De innehåller en massa saker 
som överhuvudtaget inte har varit kända tidigare.

Thomas Lundén
Vi tar emot dem med största tacksamhet. Tack så hemskt mycket.
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Karl Molin
Det är många saker som kommit upp under dagen som är jätte-
spännande att få höra om. Men något som vi kanske inte har hört  
så mycket om och som ni kanske ändå har synpunkter på är den allmän-
na opinionens betydelse i Sverige för det politiska beslutsfattandet.  
Många har ju talat här om Norrmalmstorgs-rörelsen. Man kan fråga 
sig: Fanns det någon förbindelse eller några trådar eller någon påverk-
an mellan Norrmalmstorg å ena sidan och Gustav Adolfs Torg å  
den andra sidan? Eller var det skilda världar? Jag vet inte, kanske  
är det Peeter som närmast skulle svara. Ni andra har kanske också 
synpunkter?

Peeter Luksep
Som jag sa tidigare så tror jag att man i varje fall under 1989 inte 
kände att det vare sig inom regeringen eller inom oppositionen fanns 
några direkta röster att vinna i Baltikum-frågan. Om man ser till-
baka på 80-talet så fanns det hela tiden en liten motsättning mellan  
åtminstone delar av borgerligheten, som tyckte om att tala om  
Baltikum, och delar av socialdemokratin, som tyckte om att kalla det 
för kalla-krigs-hysteri. Det var kanske inte kompakt på båda sidor 
men i stora drag fanns det en sådan här återkommande ritual i poli-
tiska sammanhang, att komma in på denna fråga.

Sedan har vi förstås vi balter i Sverige som ständigt försökte väcka 
liv i en fråga som de vi vände oss till alltså ansåg var  stendöd, minst 
sagt, fram till någon gång 1989. 

Det hela förändrades då med överraskande hastighet under 1990 
och Måndagsrörelsen var ju både ett utlopp för den förändringen eller 
en symbol för den förändringen, men också en motor i förändringen. 
Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget där. Det fanns väl 
flera samverkande faktorer. Det stod i det papper som delades ut här 
om den borgerligt ledda Måndagsrörelsen. Var det borgerligt? Ja och 
nej, det vill säga de personer som stod som initiativtagare och som 
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skötte ruljangsen i just Stockholm – den fick ju många paralleller ock-
så på andra håll i Sverige med helt andra personer – hade en borgerlig 
anknytning, det var två folkpartister och två moderater. Men det bör 
noteras att det var vi som personer och inte något parti som var initia-
tivtagare. Sedan fick vi visserligen viss logistisk hjälp, åtminstone vid 
det första mötet, av moderaterna i Stockholm och även av Timbro, 
där Gunnar Hökmark arbetade på den tiden. Men det här hörde ju 
egentligen inte till den ordinarie verksamheten i någondera av de här 
organisationerna utan det var mera av vänskap och intresse som vissa 
personer hjälpte till. 

Det var på det sättet inte en politisk rörelse, men jag tror att det 
uppfattades så eftersom det ju fanns, den minnesgode kommer 
kanske ihåg, ett försök att starta en socialdemokratisk Baltikum-
rörelse och vi ”Måndagsrörelseiter” var också kallade till det första 
mötet en kall vinterdag någonstans, som jag minns det, i Gamla Stan. 
Vi var där och kan det ha varit Ulrica Messing, som var den person 
som socialdemokratin valt? 

Birgitta Dahl
Det var Anna-Greta Leijon.

Peeter Luksep
Ja, fast det var också en yngre förmåga involverad. Men hur som helst, 
det vet andra bättre än jag. Det här initiativet blev det inte så mycket 
av, får man lov att säga. 

Måndagsrörelsen kanaliserade nog ett bredare politiskt fält. Kopp- 
lingen till Gustav Adolfs Torg var i början lite skakig för att ut- 
trycka sig milt. Vid det andra Måndagsmötet råkade det sig så att 
det promenerade förbi en utrikesminister, som så vitt jag förstått inte 
tyckte om Andres Küng. Utrikesministern hade väl insett att det var 
lite problematiskt med vissa av hans uttalanden i Baltikum tidigare 
och ville gärna att vinden skulle vända i en bättre riktning för hans 
del. Man kan väl säga att han inte riktigt lyckades med det under sitt 
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framträdande vid det Måndagsmötet. Det här bidrog möjligen till ett 
ökat mediaintresse och mediatryck och, tror jag, alldeles uppenbart 
till att socialdemokratins ledning, och inte bara de kloka krafterna 
som fanns inom den i den här frågan, insåg rätt snabbt vad klock-
an var slagen. ”Förnekelseperioden” fick ett ganska abrupt slut och 
där hjälpte nog Måndagsrörelsen till, även om det var utvecklingen i  
Baltikum som nog ändå var huvudorsaken.

Thomas Lundén
Då har vi först Birgitta och sedan Enn Kokk, som har mer material 
om det här.

Birgitta Dahl
Mitt ärliga svar: jag deltog flera gånger i sådana här Måndagsmöten, 
men vi kände oss ju inte riktigt hemma där, av naturliga skäl  
kanske, men många av oss försökte ju driva opinion på egen hand. Jag 
anser ju att det är politikers uppgift att driva opinion i viktiga frågor, 
inte att invänta opinionen. Det fanns väldigt många som hade levt 
under decennier med känslan av att det var alldeles hopplöst, hela 
Sovjetunionen och Baltikum, och inte riktigt vågade hoppas på något 
annat. Det förekom ju många egna möten på det här temat inom 
socialdemokratin. Vi hade, som Enn har skildrat, direkta relationer 
på partiplanet i de tre baltiska länderna. Men vi kände oss inte riktigt 
välkomna i Måndagsrörelsen, det var lite olika världar och det var 
synd att den aspekten kom in i den här viktiga frågan, men det var 
en realitet.

Thomas Lundén
Då har vi Enn och sedan Hans Olsson.

Enn Kokk
För att knyta an till din fråga: Jag tror att händelserna i Vilnius spelade 
en väldigt stor roll därför att plötsligt fick man någonting som bars ut 
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av svensk TV och som gjorde att alldeles vanliga svenska medborgare 
fick ta del av det som pågick. I det skedet, inte minst, uppstod också 
det här opinionstrycket som de politiska partierna hade att förhålla 
sig till. 

Sedan vill jag knyta an till frågan om Måndagsmötena. Det var så att 
strax efter de här händelserna, så bildades det som kallades för Kom-
mittén för solidaritet med Baltikum av arbetarrörelsen med Anna-
Greta Leijon som ordförande. Bland de papper som jag tänkte lämna 
över till forskarna finns också en förteckning över styrelseledamöterna 
i Kommittén. Den innehåller rätt många kulturpersonligheter av 
olika slag, några av oss, jag själv, Väri Karl Seim, Ilmar Reepalu och 
Ivo Iliste hade också särskilda band till något av de berörda länderna. 
Kyrkorna var också representerade. 

Det är faktiskt så att vi genomförde rätt många opinionsmöten 
runtomkring i landet. Jag kan på rak arm påminna mig att jag själv 
talade inte bara i min hemstad i Uppsala utan också i Jakobsberg, i 
Sundsvall, i Eskilstuna och jag vet inte var. På några håll skedde det en 
samverkan mellan Måndagsrörelsen och den här kommittén och på 
andra håll föredrog man att kämpa var för sig.

Jag vill också påminna om att i valrörelsen 1991 gjordes det på  
socialdemokratiskt initiativ ett försök till att avbryta valrörelsen  
för ett slags solidaritetsdag för Baltikum. Inte heller här kunde man 
enas, här var det de borgerliga partierna som inte ville. Jag har med 
här ett cirkulär om upplägg och annat som gick ut till våra partior-
ganisationer som dokumentation. Jag tror att jag har skrivit det själv.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Då har vi Hans Olsson.

Hans Olsson
En kort kommentar, kanske inte till frågan om trådarna mellan  
Norrmalmstorg och Gustav Adolfs Torg, men kanske trådar av ett 
annat slag. Det är min bestämda uppfattning att det visst förekom  
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en viss partipolitisering av Baltikumhanteringen, men när det 
verkligen gällde så förekom det ju en hel del kontakter också över  
partigränserna, till exempel mellan Sten Andersson och Carl Bildt.  
Jag tror att Lars Fredén skriver om det i sin bok. Sveriges Radio  
gjorde någon gång under hösten 1988, jag tror att det var i oktober 
eller november, någonting som hette Temakväll Estland. Man sände  
direkt i Sveriges Radio med början kl. 16.00 och så höll man på 
fram till 23.00. Programmet avslutades med en intervju av utrikes- 
ministern och Carl Bildt. Man behöver inte höra på programmet 
väldigt länge förrän man inser att de här två herrarna ju har snackat 
ihop sig i förväg. Det är ett exempel på de kontakter som togs inte 
minst i avgörande och besvärliga situationer. Det finns också, som 
sagt, överläggningar i Utrikesnämnden, som vittnar om en mycket, 
mycket stor samstämmighet. Av 100 procent så kanske man är enig 
till 99 procent. Och när mötet är slut och pressen står mangrant och 
väntar i Slottsvalvet så koncentreras hela rapporteringen på den enda 
procent där man inte är enig. Det fanns en hel del kontakter med flera 
av de borgerliga partierna.

Peeter Luksep
Jag kan vidimera detta. Jag råkade vara vittne till några av samtalen 
mellan Carl Bildt till Sten Andersson, så de ägde uppenbarligen rum. 
Men det intressanta var också att UD, diplomater som de är, skötte 
det här, tycker jag, väldigt snyggt. På flera av de viktigare mötena 
som Bildt hade i Sverige, så var det någon UD-tjänsteman med, To-
mas Bertelman var med ibland och kanske du [pekar mot Hans Ols-
son] också? Och på det sättet så fanns det väl en förankring. Även 
när vi reste var jag väldigt sällan och störde dig, kanske snarare dina  
kollegor i både Tallinn och Riga. Under den där natten i Vil-
nius, den där förfärliga natten, så var jag faktiskt i Vilnius men jag  
träffade inte Lars Fredén där. Men jag träffade honom nästa kväll i 
Riga och konsta-terade att han var vid liv och vi hade ett mer eller 
mindre grundligt samtal, skulle jag vilja påstå. På det sättet var det 
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en exemplarisk hantering, tror jag. Ur svenskt statsförvaltningspers-
pektiv finns det nog inget klagomål att framföra och det fanns säkert 
en aktiv dialog på ledande nivå. 

Sedan vill jag bara säga att det är klart att vi också hade parti-
kontakter, som inleddes mycket tidigt och utvecklades, både med 
Självständighetspartiet och med förelöpare till det som är Pro Patria-
partiet i Estland idag. Jag tror även att Folkpartiet hade sina liberala 
relationer. Där var Sverige bevisligen först, inte bara när det gäller  
Estland utan i hela det forna Sovjetunionen. De första partikontakt-
erna från det forna Sovjetunionen som upprättades med något väst-
land var mellan Sverige och Estland. Därom råder ingen tvekan. I alla 
fall inte om man bortser från de kontakter som det kommunistiska 
partiet i Sovjetunionen hade med andra kommunistpartier.

Enn Kokk
Vi träffade alltså varandra då och då på planet.

Peeter Luksep
Det var nästan bara vi som åkte på färjan.

Thomas Lundén
Birgitta Dahl och sedan Hans Lepp.

Birgitta Dahl
Det finns ju ett intressant förspel till vad som hände med Baltikum 
i Bac Mai-insamlingen 1972. Det var ju Sten Andersson som förde 
förhandlingarna och såg till att alla partier kom med i det uttalandet 
och den insamlingen. Det var ganska svåra förhandlingar. Jag berättar 
det för att visa att det finns en linje bakåt här som inte är ointressant.

Sedan erinrar jag mig också att Gorbatjov var hedersgäst på  
Socialistinternationalens kongress i Berlin 1992. Han skulle avtack-
as för sina insatser för återföreningen och Willy Brandt skulle också 
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avtackas för sina avgörande insatser. Willy Brandt kunde själv inte 
vara med för han låg dödssjuk i cancer, men Gorbatjov var hedersgäst 
och höll ett programtal så sent som 1992.

Thomas Lundén
Tack. Varsågod Hans Lepp.

Hans Lepp
Jag hade bara en liten detalj, som jag tycker kunde vara intressant att 
kommentera. Då är jag lite senare i tid. Måndagsmötena som så att 
säga matchades fram i Sverige under de här åren uppmärksammades i 
Baltikum, inte minst i Estland och i Tallinn. Alltså från hösten 1991, 
när självständigheten har återvunnits, så skapas någonting, som vi 
från ambassadens sida kallade ”den nya svenska folkrörelsen”. Det 
fanns inte en ort i Sverige som inte hade en vänort i Estland, det fanns 
inte en syförening som inte skaffat sig en syster- eller brodersorg- 
anisation, det fanns inte en filateli- eller kennelklubb, you name it, 
det gick inte en dag, som det inte från denna färja rullade av enorma 
lass med material till skolor, till sjukhus. Det skar rakt igenom hela 
det svenska samhället. Det fanns inga politiska gränser, det fanns inga 
geografiska gränser, jo, göteborgarna –  Demker [statsvetaren Marie 
Demker] skrev i en elak artikel någon gång 1995 att det var ett typiskt 
stockholmsfenomen att man var intresserad av Baltikum – men det 
var helt fel. Det var väldigt fascinerande att stå i Tallinns hamn och se 
hur man kom med dessa enorma vagnslaster. 

Det blev en rörelse som jag tror var väldigt avgörande. Inte bara 
för det materiella välståndets förändring, det skapade också många 
mänskliga kontakter. 

Idag så är det lite sorgligt, den där underbara euforin, som då fanns, 
skulle också med tiden dö ut, tyvärr, och då undrar man om det är av 
godo eller ondo. Är det så att relationerna är så normaliserade, att vi 
inte längre har det här brinnande intresset som fanns då? På ambas-
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saden sa vi så här: Vi tar inte emot andra än statsråd, statssekreterare 
och generaldirektörer. Alla andra får gå till någon annan för vi har helt 
enkelt inte tid att ta emot fler personer som vill komma och göra en 
uppvaktning och knyta kontakter. Det vet Hans och också Birgitta 
hur vår agenda såg ut på den tiden. När Carl Bildt kom för artonde 
gången, då sa vi, att nu får det vara bra, eller om det var Margaretha 
af Ugglas som kom artonde gången och Carl som kom för sjuttonde 
gången.

Birgitta Dahl
Jag minns det där. Det var oerhört vanligt. Ett annat minne som jag 
har från 80-talet, som kanske är intressant, när vi diskuterar övergångs-
fenomen: jag deltog ju i väldigt många internationella förhandling- 
ar och möten som miljö- och energiminister. Det var ju alltid en 
sovjetisk delegation där och det vanliga var att de, vare sig det var en 
miljöminister eller en utrikesminister eller en framstående forskare, 
ville använda natten till att tala om reformmöjligheterna i Sovjet- 
unionen. Jag vet inte hur många sådana nattliga samtal som jag har 
varit med om under den här processen. Det var så som det som höll 
på att hända i Sovjetunionen först dök upp, på de mest sällsynta plat-
ser över jorden, vid nattliga samtal med delegationerna. De ville tala 
och de hade behov av någon sorts kontakter utåt, de kände ju sig 
väldigt utsatta.

Thomas Lundén
Jag har en lite speciell fråga och det gäller Lettland. Någon nämnde 
Bruno Kalnins. Jag vet inte om han hann uppleva självständigheten 
eller om han dog innan.

Birgitta Dahl
Det var jag som nämnde honom.
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Thomas Lundén
Spelade han någon roll i det här tidiga skedet? Och Laila Freivalds, 
hur var det med henne? Sverige hade ju ändå en regering som hade 
väldigt starka baltiska band genom er och genom Freivalds. 

Enn Kokk
Det var inte bara Laila Freivalds och Bruno Kalnins. I Sverige fanns 
två små exilpartier och till den svenska socialdemokratins historia i 
det här stycket hör att man i årtionden försåg dessa med ringa men 
dock penningmedel för att publicera varsin tidskrift. Bruno Kalnins 
var alltså då ordförande i den lettiska delen av det här. Jag har försökt 
påminna mig om när han dog. Jag var med på hans begravning, i  
Jakobs kyrka måste det ha varit, men vad det var för år kommer jag 
inte ihåg nu. Men det hade hänt åtskilligt i Lettland under den där 
tiden. Det estniska partiet leddes av en man som heter Johannes  
Mihkelson som under mellankrigstiden var LO-ordförande en kort 
period i Estland. 

Jag har ett personligt minne som är ganska fantastiskt. Närvarande 
vid det första socialdemokratiska forumet i Tartu i Estland var gamle 
Mihkelson, en mycket gammal man som till och med och hade lovat 
att tala. Jag satt bredvid honom på första raden framför podiet och 
han såg alldeles grå ut, som om han skulle falla ihop när som helst, 
han hade varit sjuk i omgångar. När det blir hans tur att hålla ett 
anförande går han upp för en liten trappa till podiet och ställer sig i 
talarstolen och plötsligt går det som en kraftstöt genom karln och han 
blir sitt forna unga jag och håller ett lysande agitatoriskt anförande. 
Jag tror inte att ett öga var torrt när han var klar. 

Birgitta Dahl
Det var i januari 1990 och både Kalnins och Mihkelson var med på 
den här middagen som jag gav på UD för de baltiska miljöministrarna 
ett par veckor senare. De hörde till de inbjudna gästerna.
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Birgitta Nieglis
Kan publiken också få ställa några frågor?

Thomas Lundén
Ja, det börjar bli dags att lämna ordet till publiken. Ni får vifta, jag ser 
redan många händer. Eftersom du påkallade uppmärksamheten får du 
börja, men du ska få en mikrofon.

Birgitta Nieglis
Det är så kolossalt intressant att höra alla era berättelser. Men nu  
undrar jag: Vad händer i utbytet mellan Estland och Sverige nu? 
Någon sa någonting om att euforin har gått förlorad. Vad finns det 
för estniska författare just idag? Finns det några som skriver nu och 
som kan översättas till svenska? Vi svenskar åker dit och så går vi på 
stan och sådana där saker, men vad vet vi mer om musik. Finns det 
konst? Finns det litteratur? Vi får inte glömma det.

Thomas Lundén
Innan jag lämnar över den här frågan till panelen så tänkte jag släppa 
in Malin Kärre för jag tror att du också vill tala om nutiden och hur 
relationerna har utvecklats. Malin Kärre är alltså Sveriges nuvarande 
ambassadör i Vilnius i Litauen.

Malin Kärre
Jag hade tänkt kommentera några saker som ni sa om dåtiden, men 
med backspegeln i handen naturligtvis. Det har delvis koppling till 
det du [Nieglis] frågar om. Ni talade tidigare om det här med opti-
mismen och pessimismen, det vill säga om det var så att svenskar och 
andra utlänningar var mer pessimistiska medan balterna själva, som 
visste hur långt man kunde tänja på vad Moskva sa, var mer optimis-
tiska. Det är klart att de var optimistiska, det var ju själva drivkraften! 
Men jag vet en sak som visar att de hade en plan B och det var att det 
ju faktiskt fanns en exilregering upprättad, i varje fall för Litauen. Ett 
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antal av de här personerna fanns i Sverige. Det är klart att de visste att 
det kunde gå snett, det hade de väldigt, väldigt klart för sig.

Det är intressant att höra om den här vattendelaren, den där nat-
ten den 13 januari, jag minns den själv. Jag höll ju inte alls på med 
Baltikum på den tiden, men det är ändå ett oerhört starkt minne. 
Man högtidlighåller många dagar i Litauen, men den 13 januari upp-
rätthålls med särskild värdighet. Då kommer de människor som var 
med, de kommer farande, med hemsydda flaggor och allting. Det 
finns inte en litauer som inte minns var de var och vad de gjorde 
den 13 januari. De trodde verkligen att det skulle gå, rent ut sagt, åt  
helvete den där natten.

Innan jag kommer till det som du talar om vill jag ta upp olika 
länder och var de stod under den här tiden. Det finns ett land, som 
ständigt, ständigt lyfts fram för sitt ställningstagande och det är  
Island. Och som ju faktiskt Lars Fredén beskriver så var det kanske 
nästan en slump att isländarna agerade som de gjorde. Varje gång det 
ska talas, hållas jubileum, högtidlighållas så är det alltid den isländske 
kollegan från Helsingfors som kallas in. Vi andra, vi finns inte, inte 
ens amerikanarna finns då utan då är det enbart Island som gäller. 
Det var för övrigt Jon Hannibalson som var ambassadör i Helsingfors 
ända fram till för ett halvår sedan. Han var Islands utrikesminister 
under den här tiden.

Sedan tänkte jag komma till det här om att engagemanget och  
euforin dog ut. Du har alldeles fel, Hans, det har inte dött ut, men  
möjligen är det så att det var koncentrerat till Estland i början. Även 
om ni reste också till Lettland och Litauen så var på något sätt det  
svenska intresset otroligt fokuserat på Estland. Det hade ju sin  
naturliga förklaring, det fanns starka svenska band både historiskt  
och genom det stora antal exilester som fanns i Sverige. Det är ju ni 
som sitter här ett bevis på. Estland kom alltså först och sedan Lett-
land och sist Litauen. Möjligen har det fördelats lite jämnare nu. Jag 
upplever ju nämligen precis nu det här du beskriver nämligen att det 
fortfarande finns ett väldigt starkt intresse, framförallt så finns det 
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ju ett fortsatt intresse på den baltiska sidan. Det är fascinerande och 
resa ut i landsorten. Där har jag träffat borgmästare som inte kan 
tala ett ord annat än litauiska och ryska, och det är två språk som jag 
inte behärskar, och så plötsligt kan de börja rabbla upp sina svenska 
vänorter och orter de har varit i. Och att höra en litauisk borgmästare, 
utan att staka sig och utan att titta i några papper, säga: Jönköping, 
Eksjö, Växjö. Nässjö och Mariannelund, det måste ju betyda att han 
vet vad det är för orter och att det har betytt någonting för honom 
att vara där. 

Jag tror också att det betyder väldigt mycket att det var Litauen som 
var temaland på Bokmässan förra året. Och det är tack vare en fantast-
isk litauisk kulturattaché som har jobbat här i Sverige. Det är klart att 
det är ytterst de mänskliga banden som är avgörande. Så jag är lite 
mer optimistisk och tror att det fortfarande finns kontakter.

Den allra, allra sista saken som jag ska säga berör avdelnings- 
kontoren som ni talar om. Det fanns inget avdelningskontor i  
Vilnius, därför att Vytautas Landsbergis, som själv reste på sovjetiskt 
pass, tillät inte att det upprättades ett kontor som var underställt 
generalkonsulatet i Leningrad, det vill säga som var underordnat en 
sovjetisk myndighet. Men det hindrade ju inte att det var den då-
varande nyutnämnde svenske ambassadören som blev den förste  
utländske ambassadör som var bosatt i Vilnius som fick lämna över 
sina kreditivbrev till Landsbergis. Sveriges roll ändrades alltså och det 
känner jag än i denna dag, det vill jag gärna ha sagt, den lever kvar, 
denna starka svenska ställning.

Thomas Lundén
Jag vill inflika en liten kommentar. Jag jobbade på Svenska Institutet 
och vårt intryck var faktiskt att när det gällde det akademiska utbytet 
så var Litauen väl så långt framme som åtminstone Lettland. Det var 
snarast i Lettland som det flöt lite trögare. Anders Clason, min chef, 
och jag var uppe hos Bengt Göransson, det måste ha varit våren 1990, 
och bad om ett litet handlån på några hundratusen kronor för att vi 
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på månadsbasis skulle ta över baltiska akademiker som redan hade 
en kontakt med Sverige. Helst skulle de komma på sommaren för då 
fanns det lediga studentbostäder. Jag tror att pengarna räckte till ett 
tiotal och åtskilliga av de här var litauer, för Tekniska Högskolan hade 
ett väl utvecklat samarbete med litauer redan då. Litauen var egentlig-
en ganska viktigt.

Jag skulle gärna vilja fråga panelen lite kort. Hur är det idag? Vad 
är ert intryck?

Hans Lepp
Jag kanske kan få börja eftersom frågan ändå fanns i mitt gränsland 
eller fanns inte bara i mitt gränsland utan där den hör hemma i  
kulturområdet. Jag gläds åt den här frågan av två skäl: jag hör till  
dem som har uppmärksammat en början till en sjunkande termo-
meter. Under lunchen diskuterade vi någonting som jag gärna ska  
referera till. Vi sa: Vad det är tråkigt att det inte översätts mer littera-
tur från de baltiska länderna och vi talade då, i det här fallet, utifrån 
Estlands horisont. Tänk när Jaan Kross översattes, det kom en ny 
Kross-bok varje år. Han lever de facto, han skriver fortfarande och 
det finns en hel del som inte är översatt. Den här frågan väckte jag 
också till en av Estlands kulturministrar som hette Signe Kivi och jag 
sa till henne: Om ni vill göra ert land känt i världen så ska ni se till 
att ni ökar översättningar av estnisk litteratur till andra språk. Den 
erfarenheten har vi på Svenska Institutet. Om man inte vet så mycket 
om ett annat land så kan man i alla fall hitta deras författare översatta 
och så kommer man rakt in i folksjälen. Jaan Kross har fascinerat både 
mig och Birgitta Dahl och många andra tusen svenska läsare. Han har 
varit en nyckel i mångt och mycket till vår kännedom om det estniska 
kynnet och landets historia.

Det är egentligen inte en svensk angelägenhet att estnisk litteratur 
översätts till svenska. Vi jobbar för fullt för att svensk litteratur ska 
översättas till andra språk och här skulle man vilja uppmuntra den 
estniska representationen i Sverige att framföra ett önskemål hem till 
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kulturministern i Tallinn att satsa på det här. Det kan man säga till 
Riga också, det kan man säga till Vilnius med.

Malin Kärre
De har gjort det.

Hans Lepp
De har gjort det, det är jättebra och det kan man göra mer av, Bok-
mässan i Göteborg är en sån sak. Det som har hänt och som har 
ett visst avgörande när det gäller kultursamarbetet med de baltiska 
länderna är att Svenska Institutet tills för några år sedan, innan de tre 
baltiska länderna var EU-medlemmar, hade ett stort biståndsanslag 
för samarbete med länderna i Central- och Östeuropa. Vi fick i det 
anslaget 54 miljoner kronor om året att fördela på Ryssland, Vitryss-
land och Ukraina, Estland, Lettland, Litauen och Polen och så tril-
lade det ner lite till Tjeckien och så vidare. Procentuellt sett gick den  
största delen av de här medlen till samarbetet med de tre baltiska 
länderna. Det går inte att komma ifrån och det berodde på att det 
fanns en ömsesidighet, man fick igång samarbetet väldigt lätt, det 
fanns en sorts förståelse på båda sidor. Men i och med att de gick 
in i EU så drog man in de här pengarna och det medför att idag ska  
Estland, Lettland och Litauen tävla med Frankrike, Storbritannien 
och Italien när det gäller Svenska Institutets kultursamarbetspengar. 
Men, jag har väckt frågan och har fått min generaldirektörs uppdrag 
att direkt efter jul göra en miniutredning om fortsatt samarbete med 
de tre baltiska länderna just för att se vad kultursamarbetet betyder 
idag, och jag tror att man kanske kan se en ytterligare fas. 

Det som också händer, och där vill jag hålla med Malin Kärre, 
för också enligt mina studier och iakttagelser är det så att intresset 
för Sverige i de tre baltiska länderna och kunskapen om Sverige och  
svensk kultur – vad som händer här, det kan vara författare, våra sto-
ra konstnärer – är betydligt mer utvecklat på den sidan Östersjön 
än tvärtom. Det är tyvärr väldigt sorgligt att konstatera. Det fanns  
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i början på 90-talet en nyfikenhet, en lust, men den har alltså sjunkit 
lite trots allt, här finns en ojämnhet. Jag har hållit föredrag i olika 
sammanhang och bett folk nämna en litauisk författare. Det finns 
ingen som kan nämna en litauisk författare, det finns ingen som kan 
nämna en lettisk författare, i bästa fall känner man till en estnisk för-
fattare och i nio fall av tio så är det Jaan Kross, ibland är det Jaan  
Kaplinski, men där tar det slut. Skulle vi fråga samma sak på andra 
sidan Östersjön, så skulle vi få tio svenska författare per land. Så en-
kelt är det. Vi har en läxa att göra, inte de.

Baiba Kangere
Min kommentar gäller också kultur och språk. Jag är professor i balt-
iska språk vid Stockholms universitet. Vid Uppsala universitet finns 
professor Raimo Raag och doktor Virve Raag som har estniskan.  
Hittills har vi stått på en så kallad krysslista, vilket betytt att lettiska 
och litauiska språk ska finnas på svenska universitet. 

Som jag ser det handlar det inte bara om språk utan också om att vi 
är en resurs. Vi får många frågor från samhället om vad som händer i 
Baltikum. Jag ser oss som en resurs för svenskar som vill veta mer om 
Baltikum. 

Hur som helst, just i år användes inte krysslistan utan istället  
presenterade Leif Pagrotsky en lista över de språk som ska finnas  
representerade vid universitet i Sverige. Naturligtvis tänkte jag så  
här: Baltikum är i Europa och alla EU-språk ska vara representerade. 
Jag tänkte att estniska är en officiell minoritet i Sverige och minori- 
tetsspråk ska vara representerade. Jag tänkte att de näraliggande 
länderna ska vara representerade och därför borde hela Baltikum 
finnas med på listan. Men inte ens estniskan fanns med. Lyckligtvis 
antogs inte Pagrotskys förslag inte utan man har låtit universiteten 
bestämma själva. På Stockholms universitet har man sagt att baltiska 
språk ska finnas kvar och de ska samordnas med estniskan på Uppsala 
universitet. Men det var väldigt oroväckande under tre, fyra månader. 
Inte minst eftersom vi utgör en så stark resurs. Vi har stora bibliotek 
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och vi har stora möjligheter att bidra till små insatser i svenskt kul-
turliv och detta måste stödjas.

Thomas Lundén
Just den här ömsesidiga språkkunskapen är viktig, det vill säga att 
det inte bara är folk i Baltikum som kan svenska utan tvärtom också. 
Peeter Luksep, varsågod.

Peeter Luksep
Jag känner till det här ämnet och då man pratar om nutiden så är det 
så att euforin har svalnat på många sätt till förmån för en normaliser-
ing, som ju är väldigt behaglig och bra och till stora delar välkom-
nad. Men det finns ju också mycket tråkiga inslag i den. Att man till  
exempel har lagt ned Sveriges Radios utrikessändningar på några 
språk, det kanske hör till normaliseringen. Och man har helt själv-
klart dragit in biståndsverksamheten i takt med utveckling och sådant. 
Men just att språkutbildningen, faktiskt både estniska och lettiska, var 
och är i farozonen vid svenska universitet är för mig helt obegripligt. 
Den har redan nedrustats. Vi hade estnisk undervisning också i Lund 
tidigare men den är i praktiken borta nu. Skulle man också slå igen 
i Uppsala så vore det, som jag ser det, ett allvarligt steg tillbaka vad 
gäller kontakterna med det närmaste grannområdet.

En liten detalj bara, estniska har inte ställning som formellt minori-
tetsspråk i Sverige. Sverigeesterna drevs i många år av inställningen 
att vi är en minoritet i Sverige. Men dels har vi inte funnits i hundra 
år, vi har visserligen funnits här sedan det stora Nordiska kriget, sägs 
det åtminstone, men i mera modern tappning något kortare. Och 
dels medförde utvecklingen i Estland minskade behov av detta. Ofta 
överförde vi, precis som letterna, idén om kulturautonomi därifrån 
och hit. En parentes, men jag instämmer i att språkundervisningen 
verkligen är ett tragiskt område och jag hoppas att den går att rädda.

Jag hade en historisk kommentar också, om jag får ta den. Ett tema 
i tidigare inlägg var skillnaden mellan Estland, Lettland och Litauen, 
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när det begav sig. Det var så att Estland mycket snabbt – dock inte 
från de första resorna ni berättade om, men ändå mycket snabbt – 
kapade åt sig huvudintresset. Det berodde på en kombination av 
kontakterna med Sverige och kanske också av samhällprocesser, där 
transportmöjligheter, men också flygförbindelser, färjan och så vidare, 
hade betydelse. Det var flera samverkande faktorer. Det fanns skill-
nader mellan länderna också i utvecklingen och det märkte man i  
partisamarbetet. Lettland var på många sätt det knepigaste landet, 
som jag tror påverkades mycket av det officiella Lettland. Jag tror 
att det också avspeglade sig i frihandelsavtalsförhandlingar några år  
senare. I Litauen hade ett ganska tydligt maktskifte ägt rum. I Est-
land var det lite haltande, den gamla och nya makten levde rätt väl 
ihop. Men i Lettland fanns det betydligt större inslag av, ska vi säga, 
gamla maktstrukturer som satt i orubbat bo. Det upplevdes också 
när man skulle skaffa ett svenskt konsulathus i Lettland. Jag tror att 
detta påverkade en hel del av utbytet faktiskt, även partikontakterna 
var svårare då därför att även om jag hittade de här personerna, med  
illasittande kostymer i källare och på vindar, som jag tyckte borde hållas 
fram för omvärlden, så rådde det ofta en väldigt konfrontatorisk anda 
gentemot det officiella Lettland. Det fanns skäl till det. Jag reste väldigt  
mycket i Lettland och Litauen på den tiden och jag märkte skillnaden. 
I Talinn kunde man nästan tala svenska på gatorna, medan i Lettland 
och Litauen var det ryska.

En sista sak: det var det här med plan B. Ett av de mera speciella 
minnena från den här tiden var att jag hade flera samtal med per-
soner om deras personliga säkerhet, vad de skulle göra om det gick på 
tok. Till exempel Lennart Meri, Trivimi Velliste och Mart Laar, de två  
senaste kom vårt partis arbete sedan att fokusera mycket på. Veliste 
var en person som var utsatt för rätt närgången uppvaktning av oklart 
ursprung men även Emannuelis Zingeris från Litauen och andra var 
utsatta. 

Det som var påfallande var att det aldrig egentligen var någon av 
de här som brydde sig om detta. Mart Laar hade ett barn som var 
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ungefär jämngammalt med min son och vi kom att prata en del om 
detta utifrån familjeperspektivet. Han var fullständigt oberörd. De 
åkte till landet, till exempel under augustikuppens dagar. Han var ju 
ändå den person som den sovjetiska åklagarmyndigheten sist åtalade i 
Estland för antisovjetisk verksamhet vid ett tillfälle då han befann sig 
utomlands. Man hoppades att han skulle stanna utomlands, men han 
återvänder och sedan var det aldrig någon som försökte mer. På det 
sättet var det mycket slående hur antingen orädda eller dumdristiga 
de var eller hur pass annorlunda de utvärderade sitt eget säkerhetsläge 
än vad vi kunde göra härifrån.

Thomas Lundén
Nu har vi egentligen Hans Olsson, men Enn är väldigt angelägen att 
säga någonting så vi släpper in honom först.

Enn Kokk
Jag vill bara instämma från min horisont. Mina estniska kontakter är 
delvis andra än Peeters, men mina intryck är desamma. Dessutom, 
när det gäller det här arbetet i de tre baltiska staterna har jag exakt 
samma erfarenhet av Lettland.

Thomas Lundén
Hans och sedan har vi två frågor från publiken.

Hans Olsson
En kort kommentar bara när det gäller den estniska eller estländska 
dominansen i kontakterna. Självfallet spelade naturligtvis Sverige-
esterna en stor roll där. Vad som däremot är värt att uppmärksam- 
ma är att när det gäller våra kontakter med exilorganisationerna så 
fanns litauerna nästan inte, esterna hade uppenbarligen interna strid-
igheter. De som vi hade det bästa förhållandet till och det intensivaste 
kontakterna med var alltså det Lettiska Centralrådet. Letterna hade 
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möjligen olika uppfattningar internt men de höll detta internt i sådana 
fall och kom till oss med en mycket solid och klar inställning. Tack.

Okänd åhörare
Det är ju ganska uppenbart att det finns en väldig erfarenhet inom 
den svenska utrikesförvaltningen och bland ledande svenska poli- 
tiker av hur man hanterar en döende kommunistisk diktatur för  
att den ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Men nu ser vi ju att utveck- 
lingen i Ryssland är väldigt oroande, den går återigen i auktoritär  
riktning och denna gång kanske mer åt det fascistiska hållet. Jag  
undrar: Kan man dra några slutsatser av det som ni upplevde  
under Sovjetunionens upplösning som man kan utnyttja i det här 
läget? Ja, kanske till och med redan nu i sådana här konkreta förhan-
dlingar som snart kommer igång om gasledningen utanför Gotland.

Thomas Lundén
Birgitta Dahl.

Birgitta Dahl
Jag vet inte, jag vill vara försiktig, jag är numera pensionär sedan mer 
än fyra år så jag har inte full insyn i hur man hanterar det så att 
säga inom husen. Jag är djupt oroad över utvecklingen i Ryssland,  
mycket oroad. Det finns kontakter på partinivå, men de social- 
demokratiska partierna i Ryssland, Vitryssland och Ukraina är ju  
små partier, men det finns sedan länge på samma sätt som det  
fanns i de baltiska länderna och för den delen i Spanien,  
Portugal och Grekland på sin tid. Det är klart att vi gör allt vad  
vi kan. Jag tror att vi måste göra allt för att hålla arenor, mötes- 
platser, öppna för att kunna ge en möjlighet för de som vill  
något bra att få uppmärksamhet och stöd utifrån. Det tror jag är 
viktigt. Jag vet inte om förhandlingarna om gasledningen lämpar  
sig i demokratisyfte. De behöver föras av helt andra skäl och är  
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väldigt viktiga. Men jag är djupt oroad över utvecklingen,  
omvärlden måste naturligtvis både ställa krav på Ryssland men  
också stödja de motkrafter som faktiskt finns. Det finns nog på  
många håll en stor osäkerhet, därför att förfallet är så omfattande  
i det nuvarande Ryssland och Vitryssland.

Sedan vill jag säga att jag hör till dem som tycker att det är bra att 
relationerna på olika nivåer med Baltikum har normaliserats. Det är 
ett hälsotecken. Jag minns ju också den frustration som fanns i början 
över att det var så svårt att komma till skott. Vad man än ville hjälpa 
till med – kläder eller värmeverk eller VA-system – så var det prak-
tiska genomförandet svårt. Jag tycker att det är ett hälsotecken att för- 
hållandena har normaliserats. Jag tror alltså på öppenhet som ett  
sätt att trots allt försöka stötta de goda krafter som finns i varje sam-
hälle.

En faktor som jag har funderat på i många år när det gäller Ryss-
land är att det, trots all social nöd och alla hälsoproblem och all 
miljöförstöring, inte är våld och demonstrationer på gatorna. Jag 
tolkar det som att det trots allt bland många ryska medborgare 
finns ett sorts hopp inför framtiden och då undviker man att gå till  
angrepp, gå till anfall, man försöker på olika sätt att stödja en positiv 
utveckling. Det tror jag är en realitet. De har varit med om förfärligt 
mycket. De som är i min ålder var ju med om Andra världskriget och 
har allihop fruktansvärda upplevelser inom sig.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Då ger jag ordet åt Åke Landqvist.

Åke Landqvist
Jag heter Åke Landqvist och jag har ett ganska långt förflutet i  
Föreningen Norden och ett ganska kort förflutet i det östersjöiska.  
Jag var chef för Östersjöinstitutet under några år. Jag har en fråga 
och vill också framföra en liten synpunkt, som har med framtiden att  



81

göra. Det är uppenbart att Norden och de baltiska länderna kom-
mer att få alltmer med varandra att göra i frågor som politiskt sett 
är tunga. Den mest signifikanta idag, vet alla, är en hundra mil lång 
gasledning, som just nu håller på att bli ett problem. Det är alldeles 
uppenbart att de som ska vara med och fatta dessa beslut på ömse 
sidor om Östersjön måste ha sina demokratiska kanaler i ordning. 
Det är avgörande, om man ska kunna behandla dessa svåra frågor i 
framtiden, att man har en fördjupad demokrati både på andra sidan 
Östersjön och även i våra nordiska länder inklusive Sverige.

I december bildas det ett nätverk av femton folkhögskolor runt 
Östersjön plus ett okänt antal studieförbund. Jag har kommit in via 
ett projekt, som Föreningen Norden sköter. Vid ett tillfälle blev syftet 
att man ska bilda ett nätverk som ett första steg i syfte att fördjupa 
demokratin på olika sätt. Jag åkte dit med mycket stor förväntan. 
Jag är mycket glad över att höra det som sägs här från flera håll: att  
Måndagsklubbarna var en demokratisk indikation, som är seriös, som 
man kan bygga på och att det finns det här stora intresset från det 
baltiska hållet för svensk, och förhoppningsfullt också nordisk, kultur 
att man alltså kan åka till Riga och bygga på de här rösterna. Jag är 
mycket tacksam för den information som har kommit fram vid det 
här seminariet idag. Jag vill bara säga det att vi behöver, och andra 
behöver, mer material om hur demokratin har arbetat på andra sidan 
Östersjön för att vi ska veta lite grann om hur vi ska fortsätta fördjup-
ningarna på vår sida. Kanske jag kan få något uppslag till någon bok, 
innan jag åker härifrån. Tack.

Thomas Lundén
Jag kanske kan säga att vi har åtminstone haft en doktorand som har 
tittat på de baltiska staternas välfärdsutveckling, Jolanta Aidukaite. 
Det finns alltså en doktorsavhandling om den aspekten. Birgitta 
Dahl, varsågod.
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Birgitta Dahl
Jag arbetade mycket med de här frågorna, både som miljöminis-
ter och som talman, och jag har lämnat in en dokumentation om  
arbetet under den här perioden som lite utförligare belyser det  
arbetet. Östersjösamarbetet under min tid handlade ju om en  
förhandling mellan alla östersjöstater. Ronnebydokumentet är  
undertecknat av alla och där deltog de baltiska länderna för första 
gången också och det har utvecklats därefter. Det är självklart att  
det är ett väldigt nära samarbete och där finns ett väl fungerande 
nätverk, både på förtroendemannanivå och på ämbetsmannanivå och 
på andra sätt också.

Som talman genomförde jag systematiska program för att stödja 
utvecklingen av de nya demokratierna i Öst- och Centraleuropa med 
särskilt fokus på de baltiska länderna. Det var också de första länder-
na jag besökte som talman. Vi genomförde regelrätta utbildnings-
program för hur den parlamentariska demokratin fungerar. Sverige  
introducerade för första gången också nordisk-baltiska talmansmöten. 
Det första hölls i Karlskrona i september 1997. Två år senare hade vi 
ett i Tallinn. Ytterligare två år senare i Helsingfors och det därefter 
var vi i Litauen, men då hade jag avgått som talman. Vi inledde  
alltså ett nordiskt-baltiskt samarbete. Då var de väldigt intresserade 
av att bli medlemmar i Nordiska Rådet och det fanns också en sådan 
rörelse inom Nordiska Rådet. Men sedan kom deras intresse för EU-
medlemskap att ta överhanden och intresset för Nordiska Rådet dog 
liksom i den processen. 

Vi hjälpte också till med förberedelserna inför EU-medlemskapet 
med seminarier och symposier och utbytesprogram för att dela med 
oss av våra erfarenheter av vad man måste prestera för att komma 
ifråga. Då hade jag anledning att tala om för dem att vi som en 
följd av vårt EU-medlemskap varit tvungna att införa en minoritets- 
lagstiftning och det skulle nog de också bli tvungna att göra. De såg 
lite konfunderade ut men det var ju en realitet.
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Processen var alltså att först fanns det en rörelse för att delta i det 
Nordiska Rådets samarbete men sedan dog det ut eftersom de hellre 
ville koncentrera sig på EU-medlemskapet och de krav som det 
ställer.

Jag har alltså lämnat in en dokumentation som belyser det här  
arbetet och som jag hoppas ska kunna komma till nytta.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Peeter Luksep.

Peeter Luksep
Jag vill kort mycket kort kommentera frågan om gasledningen.  
Jag har kommit i kontakt med Ryssland mycket under senare år,  
både å tjänstens vägnar i kraft av mitt kvarvarande politiska upp- 
drag som ledamot i styrelsen för Moderaternas demokratistiftelse – 
Jarl Hjalmarson stiftelsen – men också av personliga skäl genom att 
min familj har en del släkthistoria i Ryssland. Jag har mött det ryska 
samhället på väldigt olika nivåer, på lokal nivå, små byar på landet 
men också på högre nivå, jag har mött politiker i Moskva, affärsmän 
och så vidare. Jag har alltså en mycket mångfasetterad bild. 

Det slog mig att vi egentligen står inför två Rysslandsutmaningar. 
Den ena är demokratiseringen av det ryska samhället, där det mycket 
riktigt går åt fel håll och där någonting skulle behöva göras. Men 
samtidigt är Ryssland ändå i en formativ fas, ingenting är förstelnat 
och avgjort utan mycket skulle fortfarande kunna bli bättre. Det är 
den ena slutsatsen.

Den andra är att det finns en europeisk-rysk relationsfråga som är 
olöst och av lite annan karaktär och som inte har så mycket med de 
inre förhållandena att göra, utan är kopplad till de inre förhållan-
dena i Ryssland. Och gasledningen – som väl ibland i folkmun kallas 
Molotov-Ribbentroppledningen – börjar spöka i den dialogen. Polen 
blockerade väl för all del frågan om Ryssland inom EU och sådant. 
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Båda de frågorna väntar på ett politiskt ledarskap i Europa idag som 
inte verkar finnas. 

Jag tror att vi för Rysslands del skulle behöva en upprepning av 
det som vi i Sverige gjorde för Baltikums del, det engagemanget, det 
intresset, den aktiviteten skulle behöva upprepas i en europeisk eller 
åtminstone en nordeuropeisk version vis-à-vis Ryssland. Men jag är 
väldigt pessimistisk om vår vilja, inte min personliga vilja, inte Carl 
Bildts vilja eller Urban Ahlins vilja – det finns politiker i Sverige som 
förstår detta och vill detta, men de är lite grann de ropandets röst i 
öknen i det här fallet. Jag tror att det är en ödesfråga för Europa att 
Ryssland hamnar på rätt kurs.

Thomas Lundén
Det finns ytterligare tre som vill ställa frågor. 

Johan Selander
Jag heter Johan Selander och jag frågade Hans Olsson i kaffepausen 
om en sak som jag tror kanske kan ha lite större intresse än kaffesnack 
och det gäller en detalj under sommaren 1940, nämligen hur Sveriges 
erkännande av Sovjetunionens annektering av de tre baltiska länderna 
egentligen gick till. Hans lyckades nämna både de jure och de facto 
i sina två anföranden här före kaffepausen. Min fråga till honom i 
pausen var helt enkelt: Vad var det? Var det de jure eller var det de 
facto? 

Hans Olsson
Kort kommentar: därom tvistar de lärde och det blir inte bättre 
av att distinktionen mellan de jure och de facto enligt folkrättsex-
perter idag blir allt mera suddig. Jag skulle vilja hävda, om frå-
gan ställs på sin spets, att det var ett de facto-erkännande av ock-
upationen och ett de jure-erkännande av annekteringen. En av 
de åtgärder som vi anser vara grunden för erkännandet var det 
avtal om reglering av egendomsfrågor i de före detta självständi-
ga baltiska staterna som Sverige ingick med Sovjetunionen 1941. 
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Birgitta Dahl
Men det fanns olika meningar i regeringen liksom i baltutlämnings-
frågan.

Thomas Lundén
Nu har ju Krister Wahlbäck försvunnit, det är möjligt att han hade 
haft synpunkter på det här. Dessutom är saken väldigt starkt kopplad 
till den här frågan om vad som hände 1988 och 1993–94, men det är 
ett stort frågekomplex. Då ska vi lämna mikrofonen vidare.

Siiri Köningsberg
Jag heter Siiri Köningsberg och är Estlands chargé d’affaires i  
Sverige. Jag har mer en kommentar än en fråga. Det gäller kontak-
ter mellan just Estland och Sverige, jag kan inte prata så mycket om  
de andra baltiska länderna. När vi tittar på siffrorna så ser man att  
utbytet mellan människor i Sverige och Estland ökar hela tiden,  
euforin har kanske försvunnit, men vi från vår sida ser det kanske  
mer som en normalisering och som Birgitta Dahl också sa så är det 
egentligen en bra sak att utvecklingen har gått i den riktningen. 

Vad vi ser med glädje är till exempel att tidigare var det så att Sverige 
gav mycket bistånd till Estland medan vi nu har samarbete mellan 
Estland och Sverige. Det ser vi som ett mycket viktigt steg. 

När det gäller estnisk kultur och rådet att vi skulle försöka själva 
från Estlands sida att göra mera, tack för det, vi försöker göra det 
också. Jag kan också nämna att Estland blir ett temaland för nästa års 
bokmässa i Göteborg.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Då har vi, tror jag, nästan den sista frågan och det är 
Helene Carlbäck som är docent i historia med inriktning mot Ryss-
land och det forna Sovjetunionen här på Södertörns högskola.
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Helene Carlbäck
Jag skulle kort vilja spinna vidare på Peeter Lukseps sista inlägg om 
Ryssland som, skulle jag vilja säga, inte är ett sidospår. Jag vill också 
komma med en liten kommentar till Birgitta Dahls senaste uttalande 
om utvecklingen i Ryssland och ryssars förhållande till detta. 

Jag tror nog att man måste säga att det kanske inte är en tillfällighet 
att Putin har så pass starkt stöd i opinionsundersökningar idag trots 
det som sker i Ryssland. En viktig del i det är nog, ska vi kalla det, en 
sorts uppstramning av stormaktshållningen eller en återgång till stor-
maktshållningen. Jag tror inte att det här självklart drabbar Baltikum 
därför att det finns en uppfattning hos rätt många ryssar att Baltikum 
är delvis ett särfall. Det är ju det här med det västliga och det mer 
civiliserade och välutvecklade. Men icke desto mindre är det många 
ryssar som idag uppfattar politiken i Ryssland, Putins politik, som att 
den ger en sorts upprättelse jämfört med Jeltsins 90-tal. Och detta är 
det ryska perspektivet och det kan man ju tycka vad man vill om, men 
det är det som slår åtminstone mig när jag talar med ryssar. Även mina 
kollegor, som nästan är lite skamsna över att säga det, nämner bland-
ningen av detta med lag och ordning och att man lite får en känsla av 
att nu är vi inte riktigt så förödmjukade längre. 

Thomas Lundén
Någon kommentar från panelen? Man skulle ju också kunna fråga, 

men då måste ni vara väldigt kortfattade: Vad betyder det här för de 
ryskspråkiga befolkningsgrupperna? Jag säger inte minoriteterna utan 
befolkningsgrupperna framförallt i Estland och Lettland. Alltså den 
här utvecklingen, vi kanske kan gå tillbaka till vad de spelade för roll 
under åren 1988–1991. Det fanns ju vissa intressanta övergångar där

Någon som vill kommentera?

Hans Lepp
Jag skulle kunna kommentera. Det som jag kan redovisa för infaller 
efter 1991, då Sverige med oerhört generösa bidrag ger republiken 
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Estland ett mycket, mycket stort stöd för att få igång en undervisning 
i estniska för de rysktalande. Den här frågan väckte ju mycket upp-
märksamhet utanför landets gränser. Det blev en oerhört het potatis 
i Moskva. Den har väl svalnat något men den dyker ju upp då och 
då. Den är också ett intressant exempel på hur ett land, en nyskapad 
demokrati tar sig an detta och på något sätt driver igenom frågan. 
Man kan se att det är i alla fall en utveckling, som har gått framåt. 
Det här kräver en lång tid, det här är ingenting man klarar av på  
några korta minuter. Det kanske var dumt att ta ordet, så mycket som 
hände 1989–1991 mer än jag vet. Våren 1991 står ju Tallinns ryssar, 
Estlands ryssar på esternas sida i kampen mot Moskva. Den bilden 
förändras radikalt efter augusti 1991. Det är viktigt att ha i minnet.

Birgitta Dahl
Jag tror ju att vi går, steg för steg, mot en utveckling där man löser ut 
de här frågorna. Vi hörde ju på lunchen också beskrivningen av att 
det finns ett nyvaknat intresse i de baltiska länderna för att balter ska 
lära sig ryska.

Jag ska berätta en historia från den lettiska partikongressen vi var 
på i december 1991. Då var det en del exilletter som var med och var 
mycket aktiva i diskussionen med råd om vilka handlingslinjer man 
skulle välja. När det där hade pågått en stund var det en hemmalett 
som begärde ordet och sa: ”Ni som har bott utanför vårt land under 
de alla de svåra åren ska inte komma hit och lära oss hur vi ska leva. Vi 
har mer gemensamt med de ryssar som har delat öde med oss under 
alla de åren.” Jag har aldrig glömt den repliken. Det är ju så att de här 
två folkgrupperna har väldigt mycket gemensamt efter femtio år. Jag 
tror på att vi kommer att gå mot att man löser de här frågorna.

Peeter Luksep
Man ska inte generalisera om ryssar i Baltikum. Till att börja med är 
inte alla ryssar utan där finns också ukrainare, vitryssar och så vidare 
och dessutom så har de olika bakgrund. Jag var i Riga första gången 
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1990 och noterade att alla gatuskyltar byttes till enspråkigt lettiska i 
en stad som jag hade lärt mig hade 70 procent rysk befolkning. Hur 
kunde detta inträffa under sovjetisk tid? Jo, därför att en rätt stor 
andel av Lettlands ryssar, kanske inte hälften men upp emot hälften, 
var lettiska medborgare från tiden före kriget. En minoritet i Lettland 
från förkrigstiden var nästan mer lettisk än letterna själva därför att 
en del av dem var flyktingar från Oktoberrevolutionen och hade haft 
att göra med bolsjevikerna förr. De var inte särskilt förtjusta i dem. 
Redan där har vi en stor skillnad.

En annan skillnad är att, som Lars Fredén påpekar, en del av den 
ryska befolkningen i gengäld var väldigt imperiesinnad, 3 procent 
av Lettlands befolkning utgjordes av pensionerade officerare i Röda 
Armén. De hade enligt det sovjetiska systemet fått välja bosättnings-
orter för sig och sina familjer efter tjänstgöring. Krim var ett av de 
förnämaste och finaste valen, men Riga var det näst bästa valet, utöver 
Moskva och Sankt Petersburg kanske. Så de var vana att bestämma, 
framförallt vana vid att ingen annan bestämde över dem och i synner-
het inga bondtölpar som talade lettiska. Det fanns väldiga skillnader 
och en del av det som utomlands uppfattades som ryska klagomål 
var i själva verket klagomål från någon av dessa grupper och kanske i  
synnerhet den här sistnämnda gruppen, medan andra kunde omfattas 
av en bredare del av befolkningen. 

En oro, som jag tror var väldigt utbredd, men som hyfsat snabbt 
gick över även om det ändå tog flera år, var sovjetmedborgarens tro 
att en nationsgräns inte är något en vanlig dödlig kan passera. Man 
trodde att om det kommer upp ett gränsstaket mellan Estland och 
Lettland och Ryssland så kommer man aldrig att kunna resa till sin 
mammas grav i Ryssland eller liknande. Innan den rädslan gick över 
och det tog ett antal år så var det en väldigt svår period, då fanns en 
oro i breda kretsar.

Thomas Lundén
Det här med gränsöverskridande får vi ta som en liten avslutning. 
Tiden har gått väldigt snabbt. Är det någon som absolut har något 
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kort att säga, annars kanske vi kan avsluta den här diskussionen. Jag 
ber att få tacka alla panelister för era bidrag. Ni har ju en erfarenhet 
som skulle kunna resultera i åtskilliga doktorsavhandlingar. Jag vet 
inte om det blir så, men i alla fall vill jag tacka er väldigt mycket för 
vad ni har gjort.
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När Ryssland lämnade Baltikum.  

Svensk säkerhetspolitik i österled 

1991–1994

Vittnesseminarium 24 april 2007, Södertörns högskola

Torbjörn Nilsson
Välkomna till vittnesseminariet ”När Ryssland lämnade Baltikum. 
Svensk säkerhetspolitik i österled 1991–1994”. Jag heter Torbjörn 
Nilsson och jag är forskare vid Samtidshistoriska institutet och  
ansvarig för de vittnesseminarier som anordnas här. Det här är ett  
samarrangemang mellan Samtidshistoriska institutet och Centrum  
för Östersjö- och Östeuropaforskning vid Södertörns högskola, 
CBEES. Det här är Thomas Lundén som representerar CBEES och 
han ska också sedan leda själva utfrågningen.

Vad är då ett vittnesseminarium? Det är en form som vi har använt 
här vid högskolan under ett antal år nu. Det är en idé som ursprung-
ligen är tagen från andra länder, bland annat från Storbritannien och 
USA. Själva grundtanken är att det är en utfrågning av aktörer, som 
har deltagit i något visst beslut eller någon längre politisk process. 
Det är ju så att modern politik inte alltid sätter sina spår direkt i 
källmaterialet, det är mycket som sker vid sidan om. Det kan vara 
överväganden som kanske aldrig dokumenteras och så vidare. Det här 
är då ett sätt att komplettera källmaterialet från en svunnen tid och 
den behöver inte vara så svunnen, den kanske kan vara fem, tio eller 
tjugo, trettio år tillbaka i tiden. 

Tanken är också att vi med ett sådant här arrangemang ska få ett 
slags diskussion också mellan de paneldeltagare vi har bjudit in om 
tolkningar och bedömningar som gjordes – vad de byggde på och 
varför. Själva grundtanken är att vår panel här ska reflektera utifrån 
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vad de själva minns, vad de själva gjorde och hur de såg det hela vid 
den tidpunkten. Sedan finns det också utrymme för att reflektera 
lite större, men vittnesdelen är det centrala. Tanken är att vi genom  
vittnesseminarierna ska befrämja både forskningen och det all- 
männa intresset för olika politiska händelser eller skeenden.

Vi har en panel som Thomas Lundén strax ska presentera. Den  
består av personer som alla på något sätt har varit inblandade i  
den här frågan, i temat ”När Ryssland lämnade Baltikum”.

Jag har till de flesta distribuerat ett papper med en kronologi över 
viktiga händelser på den ena sidan och med en karta på den andra 
sidan. 

Dagens seminarium är egentligen en fortsättning på ett tidigare 
seminarium, som vi hade den 14 november förra året och som hette: 
”Var Baltikums sak vår? Svensk politik och diplomati 1989–1991”. 
Det handlade alltså om åren som föregår dagens tema. Då handlade 
det om svenska insatser eller kanske till och med brist på sådana  
under den baltiska frihetskampen fram till frigörelsen 1991. Men 
naturligtvis fanns även perspektivet från den sovjetiska tiden från 1940 
och framåt med. På detta seminarium deltog den förra talmannen 
och miljöministern Birgitta Dahl, diplomaten Hans Olsson, Krister 
Wahlbäck från UD, Hans Lepp, som då var på Livrustkammaren och 
den moderate riksdagsmannen Peeter Luksep. 

Liksom det seminariet bandas dagens seminarium. Det skrivs sedan 
ut och publiceras. Vi ger ut skrifter, här har vi till exempel en som 
handlar om något helt annorlunda: Ropen skalla, daghem till alla. Det 
vittnesseminariet handlade om dagiskampen på 1970-talet. Vi lägger 
också ut dokumentationen på nätet, så den finns där, när den väl är 
utskriven och lätt redigerad. Det är också ett sätt att dokumentera, 
att det ska vara tillgängligt inte bara för oss i den här salen utan för 
alla. Ibland händer det också att SVT24 kommer och sänder, dock 
inte idag.

Jag tänkte säga något helt kort om vad som sades på det förra semi-
nariet. Birgitta Dahl, som var miljöminister 1986–1991, betonade 
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miljöfrågornas betydelse för de svensk-baltiska relationerna under 
1989–1991 både som en arena för oppositionen i Baltikum och för 
de kontakter som så småningom arbetades fram mellan Sverige och 
de baltiska länderna i slutskedet, strax före frigörelsen. Kulturfrågor 
togs också upp som något som hade ett slags sammanbindande  
verkan. Annars har ju inte grannstaterna i Baltikum varit någon huvud-
fråga i svensk utrikespolitik eller i svensk opinion. Peeter Luksep var  
aktiv i solidaritetsrörelsen för Baltikum som höll de så kallade  
Måndagsmötena på Norrmalmstorg. Han delade in den svenska in-
ställningen till Baltikum i tre faser: ”förnekelsefasen”, som varade 
fram till Sovjetunionens slutskede, ”skynda långsamt-fasen” och ”om-
vandlingen”, då Baltikum-frågan fick ett mera allmänt genombrott i 
den svenska opinionen.

Ett annat spår som kom upp förra gången var den stora skillnaden 
mellan svensk och finländsk politik på det här området. Även om 
den svenska aktiviteten ibland var senkommen så var den finländska 
betydligt mer passivt försiktig och där spelade den realpolitiska situa-
tionen och närheten till Sovjet naturligtvis en roll.

Nu över till dagens evenemang. Det är ju dagen efter Rysslands  
ledare under dessa år, Boris Jeltsin, avled. Vi kommer säkert att kom-
ma in på honom på något sätt, skulle jag gissa. Huvudfrågorna hand-
lar om hur den svenska politiken utformades under de här åren, hur 
den arbetades fram på hemmaplan. Vilken roll hade olika grupper 
inom regeringen? Vilken roll hade riksdagen? Hade man insyn i det 
här eller gick utvecklingen så pass snabbt att riksdagspolitiker hade 
en andrarangsposition här? Hur förmedlades den svenska politiken 
i mötet med baltiska, ryska och amerikanska ledare? Hur bedömde 
man Rysslands agerande under den här tiden? På vilket sätt utgjorde 
de kvarvarande trupperna ett hot mot freden och mot Sverige? 

Vi kan ju säga att det är inte bara var fråga om svensk idealism här 
– att lösa ett problem i omvärlden – utan att det också låg i direkt 
svenskt intresse att ryska trupper drogs bort från de länder som ligger 
nära Sverige.
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Något som också blev uppmärksammat i debatten om Baltikum i 
den svenska politiken var den känsliga frågan om medborgarskap i 
de baltiska fria länderna och den rysktalande befolkningens ställn-
ing. Det var också någonting som kom upp i olika internationella  
sammanhang.

Vi har som alltid ett strängt tidsschema, som vi ska försöka hålla, 
det brukar inte bli problem att fylla tiden. Jag räknar med att även den 
här panelen, och så småningom även publiken som gärna får komma 
in på slutet med frågor, har mycket att säga. Vi kommer att göra så att 
vi börjar med inledningar från panelen, först Lars Fredén och sedan 
de övriga i panelen. Därefter får panelen komma med reflektioner på 
varandras inlägg. Sedan fortsätter vi utfrågningen och avrundar med 
frågor från övriga i salen. Vi beräknar att hålla på till klockan fem.

Med detta får jag än en gång hälsa alla välkomna och lämna över 
ordet till Thomas Lundén.

Thomas Lundén
Tack så mycket, Torbjörn. Innan jag mycket kort introducerar  
panelen vill jag säga några ord om CBEES, som på svenska heter 
Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning. Det är egentligen 
ett samarbetsorgan för alla de forskningsinsatser som bedrivs här på 
Södertörns högskola med inriktning mot det här området. Vi har  
ju den enorma fördelen, trots att vi är en högskola, att ha en egen 
forskningsinstitution, nämligen Östersjöstiftelsen. Den hjälper till  
att finansiera mycket, för att inte säga nästan all, av den Östersjö- 
och Östeuropaforskning som bedrivs här. Centret har ett antal egna  
tjänster men framför allt är det till för att försöka samordna den  
forskning som bedrivs. Vi har ett antal forskningsledare, vi har några  
professorer och en liten stab. Vi försöker att hålla kontakt med  
omvärlden på olika sätt, bland annat genom samarbetet med Sam-
tidshistoriska institutet. Vi har en skriftserie varav det senaste numret 
finns här. Det heter Crossing the border, boundary relations in a chang-
ing Europe. Vi har tidigare i serien behandlat de olika staterna i Östeu-
ropa och deras omvandling under de här senaste åren. 
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Viktigare sovjetiska militära förband och installationer i Baltikum 
och Kaliningradområdet hösten 1991. GA = gardesarmé, GKFD =  
gardeskustförsvarsdivision, GLLD = gardesluftlandsättningsdivision, 
GMD = motoriserad division (gardes), MD = motoriserad division, PD 
= pansardivision. Därutöver är örlogsbaser och flygförband utsatta.
Kartan hämtad från Lars Peter Fredén, Återkomster. Svensk säkerhets-
politik och de baltiska ländernas första år i självständighet 1991-1994. 
Publiceras med välvilligt tillstånd av förlaget Atlantis.
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Jag ska hålla mig mycket kort när jag introducerar dagens panel, 
det är viktigare att de själva får tala. Först har vi naturligtvis Lars  
Peter Fredén, som är diplomat och som väl är upphovet till semina-
riet. Utan hans två böcker på samma tema skulle vi inte ha så stor 
anledning att sammankalla till det här seminariet. 

Vi har också ytterligare tre eminenta panelister som från lite olika 
utgångspunkter kommer att kommentera läget i Sverige i förhållande 
till det som hände på andra sidan Östersjön. Vi har Laila Freivalds, 
som knappast behöver någon närmare presentation, tidigare justi-
tieminister och utrikesminister, du ska snart få berätta om vad du 
sysslade med under de här åren. Vi har Jan Blomqvist, som är mili-
tär, underrättelseofficer kanske vi kan säga, men också militärattaché  
eller militärdiplomat. Vi har också Håkan Holmberg, som var en av 
de mycket aktiva under de här åren, framför allt kanske under Norr- 
malmstorgsmötena. Jag minns dem, för jag arbetade vid den tid-
punkten alldeles intill på Svenska Institutet och vi brukade gå ner på 
måndagarna och lyssna och känna på vad som hände, men det var ju 
åren innan det som Lars Peter Fredén behandlar i sin tidigare bok. 
Numera är Håkan Holmberg journalist, politisk redaktör för Upsala 
Nya Tidning.

Innan jag släpper fram Lars Peter Fredén skulle jag önska att ni var 
och en berättar mycket, mycket kort om vilka roller ni hade under de 
här åren 1991–1994. Vi börjar med Jan Blomqvist.

Jan Blomqvist
Under de här åren var jag chef för någonting som heter Analys- 
avdelningen i den svenska militära underrättelse- och säkerhets- 
tjänsten, vanligen förkortad MUST. Jag tänkte återkomma till det 
lite senare. Min avdelnings roll var att presentera den övergripande 
analysen av omvärldsutvecklingen och vad den kunde innebära fram-
förallt för Sverige. Vi koncentrerade oss ingalunda enbart på Balti-
kum, och det kan jag få skäl att återkomma till senare, det vill säga 
hur vi såg på de här sammanhangen. Jag vill också säga att den stora 
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organisationen MUST var mycket inblandad på olika nivåer vid de 
olika arbetena senare.

Thomas Lundén
Laila Freivalds.

Laila Freivalds
Under socialdemokratins oppositionsår 1991–1994 arbetade jag som 
advokat för Baker & McKenzie, världens största advokatbyrå, som då 
ganska nyligen hade öppnat ett kontor i Stockholm. Man behövde 
folk som kunde arbeta med Baltikum eftersom det inte kändes rätt 
vid den tidpunkten att sköta det från Moskva som man hade gjort 
tidigare. Därför blev jag anlitad av dem och arbetade i de tre baltiska 
länderna och hjälpte svenska och internationella företag som intres-
serade sig för möjligheterna i de nya tre baltiska staterna. Så jag såg 
omvälvningen och deras svårigheter och deras möjligheter från så 
att säga gräsrotsnivå i Baltikum under den tiden. Det är utifrån det  
perspektivet jag kommer att redovisa mina intryck om vad som hände 
och hur det var och hur det kanske borde ha varit.

Thomas Lundén
Lars, du kanske kan berätta om vad du gör idag? 

Lars Fredén
Nu är jag ambassadör i Zagreb i Kroatien.

Thomas Lundén
Håkan Holmberg.

Håkan Holmberg
Jag var under de aktuella åren 1991–1994 riksdagsledamot för folk-
partiet och satt i utrikesutskottet. Daniel Tarschys, också han folk-
partist var ordförande och Pierre Schori, från socialdemokraterna var 
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vice ordförande. Under den här perioden var jag också inblandad i 
ledningen för Stiftelsen Ja till Europa som hade en roll inför EU-
anslutningen. Jag ska nämna lite om den längre fram.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Då ska vi lämna ordet till Lars Peter Fredén, som av 
naturliga orsaker får den längsta tiden, varsågod.

Lars Fredén
Det är roligt att vara här. Jag ser mig om här i salen och jag undrar 
vad som förväntas av mig. Efter att ha skrivit 528 tryckta sidor om 
det som vi ska diskutera här så kan man verkligen fråga om det finns 
något att tillägga, från min sida i alla fall. Samtidigt är det ju så att 
arrangörerna har bett mig att säga något, det hör liksom till, så det 
ska jag göra. Jag tänkte försöka lösa problemet om vad jag egentligen 
kan tillföra utöver att ha skrivit böckerna genom att berätta lite om 
vad min bok Återkomster handlar om – det är den som ligger här till 
försäljning till ett oerhört humant pris – och sedan säga lite om varför 
jag skrev den, hur jag skrev den och vilka källor jag använde. Jag ska 
även nämna några teman i boken som är särskilt viktiga för mig och 
svara på några frågor som arrangörerna har ställt på ett särskilt papper 
som de skickat ut till oss paneldeltagare och slutligen föreslå ett ämne 
för fortsatt diskussion.

Det första är innehållet. Den här boken är den andra som  
jag har skrivit om Baltikum. Den första heter Förvandlingar: Balti-
kums frigörelse och svensk diplomati 1989–1991 och kom ut i janu-
ari 2005. Den handlar om de baltiska ländernas frigörelsekamp och 
Sovjetunionens sammanbrott, som jag upplevde på fältet i framför 
allt Lettland.

Den bok som är utgångspunkten för det som vi ska prata om  
idag handlar om de baltiska ländernas första år av självständighet,  
det vill säga från 1991 då de blev självständiga i en helt oväntad  
händelsekedja som utlöstes av det misslyckade kuppförsöket i  
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Sovjetunionen den 19–21 augusti 1991. Sedan följde erkännandena 
slag i slag, kan man nog säga, de flesta länder erkände de baltiska 
staternas självständighet i augusti. Och det vill jag gärna poängtera 
ännu en gång, Sovjetunionen självt, medan detta land fortfarande  
existerade, erkände Estlands, Lettlands och Litauens självständighet 
den 6 september 1991. 

Det är ett av grundtemana, när jag skriver, att för många länder, 
många västeuropeiska länder också och även för Washington under 
Bush Sr, så var man inte riktigt säker på, om det här skulle hålla, om 
deras självständighet skulle fortsätta. Jag kanske tar i, men frågan var 
om det skulle bli något av de här länderna, om de skulle klara av att 
vara ”riktiga” länder eller om det skulle bli någon variant av det som 
i statsvetenskapen nu för tiden kallas för ”failed states”. Med svensk 
utgångspunkt var ju detta ett fruktansvärt värstafall-scenario som vi 
ju insåg att vi borde göra det lilla vi kunde för att undvika. Tänk er 
tanken att vi hade haft Sicilien på andra sidan Östersjön eller att vi 
hade haft odemokratiska regimer på andra sidan Östersjön eller att 
vi hade haft dålig ekonomisk utveckling på andra sidan Östersjön, 
massarbetslöshet och sådana här saker, som väldigt många människor 
förutsåg vid den här tiden hösten 1991 eller om vi hade haft kvar 
sovjetiska, sedermera ryska militärbaser i Estland och Lettland, vilket 
också majoriteter av förståsigpåarna – inklusive jag själv – trodde 
skulle hända.

Vid den tid, som den här tjocka boken beskriver, arbetade jag i 
Statsrådsberedningen som en av statsministerns säkerhetspolitiska 
rådgivare. Statsminister på den tiden var Carl Bildt, det bör kanske 
nämnas, det var ett tag sedan och folk glömmer. Mitt ansvar var  
Baltikum, men det innebar inte enbart Baltikum utan på den tiden 
också väldigt mycket Ryssland.

Huvudämnena i boken är två: det första är det ryska trupp- 
tillbakadragandet från de baltiska länderna, som vi följde in i  
minsta detalj, och naturligtvis försökte påskynda på alla möjliga sätt. 
Det andra är de ryskspråkigas situation i Estland och Lettland – en 
jättestor fråga.
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Först trupptillbakadragandet: Jag har försökt beskriva här hur 
det gick till när den väldiga exsovjetiska militära närvaron på andra 
sidan Östersjön äntligen försvann och jag har beskrivit den närvaron  
ingående, inte bara för att det var mitt dagliga liv att följa detta, hur 
det gick till när den försvann, utan också därför att jag tror att väldigt 
många svenskar aldrig insåg hur omfattande den var. Därför finns  
den här kartan, som jag till min glädje ser att arrangörerna har kop-
ierat och som Atlantis förlag och jag har stökat mycket med för att  
få till stånd. Jag hoppas att ni tycker att det där ser väldigt läskigt 
ut, det var det nämligen och detta var situationen på andra sidan 
Östersjön i femtio år. Arrangörerna har tagit bort den vänstra sidan 
av uppslaget i boken, men där ges en del specifikationer av vad som 
fanns där; bland annat hundratals kärnvapen, var och en lika stor 
som en Hiroshima-bomb. Ett faktum som på något sätt inte brukade 
finnas med i kärnvapendebatten i Sverige, som handlade om andra 
saker. Men nu är de borta, Gud vare lovad! Jag ville att det här skulle 
finnas i trycket någonstans och därför har jag med den här kartan. 
Och jag har också skrivit en hel del om vad det var för förband och 
varför de fanns där, det vill säga jag har skrivit om den militära logiken 
bakom.

I trupptillbakadragandefrågan hade vi i Statsrådsberedningen ett 
nära samarbete med Vita Huset, inte med State Department utan 
med Vita Huset och närmare bestämt National Security Council. Jag 
tror inte att Sverige någonsin haft ett så nära samarbete med USA i 
en säkerhetspolitisk fråga av betydelse för båda parter varken förr eller 
senare. Jag tror att det här var en unik period, det kan hända att någon 
annan tycker något annat och i så fall ser jag fram emot att lyssna på 
de synpunkterna. Detta var mycket speciellt, tror jag.

Överhuvudtaget beskriver jag Estlands och Lettlands truppförhand-
lingar med Ryssland väldigt detaljerat. Boken är bland annat en hist-
orik över dem och ett skäl för det är att jag inte tror att någon annan 
före mig har skildrat dem. Det har inte heller esterna gjort och inte 
letterna och inte litauerna och framför allt inte ryssarna. Att inte rys-
sarna har gjort det beror på att det här inte var någon ”Sternstunde” 
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precis i den ryska diplomatiska historien. Det var en förödmjukelsens 
tid, som jag inte tror att ryska diplomater, än mindre militärer, har 
någon lust att påminnas om.

Den andra huvudpunkten i boken är problematiken om de rysk-
språkiga i Estland och Lettland och hur vi i Stockholm under ständig 
intern debatt – en mycket smärtsam intern debatt – utformade en 
ståndpunkt angående dem. Vad skulle vi egentligen tycka i den här 
frågan? Den delen av mitt arbete på Statsrådsberedningen och den 
aspekten av boken tog absolut mest tid, både skrivandet och i verk-
ligheten. Inte bara tid utan även vånda. Det var en väldigt snårig 
materia juridiskt, moraliskt, psykologiskt och säkerhetspolitiskt. Det 
var också en fråga som då var mycket missförstådd utanför Estland 
och Lettland. I Moskva var den missförstådd därför att det passade 
beslutsfattarna där och därför att många ryssar – offer för en falsk 
historieskrivning om sitt eget land, som de för övrigt fortfarande är 
och som jag får återkomma till – saknade förutsättningar att förstå 
den här frågan. I väst – jag tänker på Bryssel och Washington och en 
massa andra viktiga huvudstäder, Paris, London   – därför att situa-
tionen saknade historiska paralleller. Det är allt jag tänker säga om 
de ryskspråkiga i Estland och Lettland, alltså det andra huvudtemat 
i boken.

Dessutom finns det en ostinatobas, ett underliggande tema i boken, 
nämligen hur utformningen av svensk säkerhetspolitik helt enkelt 
gick till på den här tiden.

Säkerhetspolitik har, enligt min uppfattning, i vårt land länge om-
getts av en särskild mystik, mystik är just ordet, det vill säga något 
som endast utvalda kunde förstå och de som inte hörde till de utval-
das skara – det gjordes mycket klart för mig, genom tystnader och 
besvärade blickar mig när jag själv började på UD 1982, att jag själv 
absolut inte hörde till de utvaldas skara – skulle inte diskutera säker- 
hetspolitik ens i kafferummet. Det hörde inte till god ton. Med min 
ganska detaljerade skildring i den här boken av hur arbetet på Stat-
srådsberedningen bedrevs på den tiden har jag velat bidra till att 
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avmystifiera säkerhetspolitiken. Man måste inte vara Einstein, man 
måste inte ha tillgång till någon särskilt märkvärdig kunskap, däre-
mot måste man vara påläst, alltid, och ligga i väldigt mycket, väldigt 
länge.

Tabubeläggningen av svensk säkerhetspolitik, dess dogmatism, 
föreställningen att den inte borde diskuteras har varit skadlig, anser 
jag. Det har även varit ett demokratiskt problem och det här är mitt 
försök att beskriva i detalj hur saker och ting går till för att alla ni, som 
sitter här och som kanske inte har suttit i Statsrådsberedningen, ska 
kunna ha en åsikt om det där.

I beskrivningen av hur det egentligen gick till har jag bland annat 
också beskrivit hur ofta vi hade fel, hur vi tvekade och hur besluts-
miljön ser ut i en sådan här situation. Beslutsmiljön – och jag är  
säker på att Laila kan hålla med om det, jag vet att Laila klarar sådana 
här saker med större grace än jag gör – utgångspunkten är att alla är  
trötta, utgångspunkten är att man inte är säker, utgångspunkten är  
att det är ständiga kantbollar, man kan göra så, man kan göra si, det 
finns ofta bara dåliga lösningar, helst ska de vara mindre dåliga än  
de dåliga. Ibland har man fel och man är osäker om man har  
gjort rätt ganska länge. Så var i alla fall min situation i det här läget.

Det är inte – utan jämförelser i övrigt – som i Kissingers memo-
arer. I Kissingers memoarer får man ett intryck av att han sitter i ett 
luftkonditionerat rum, svalt och fint med whisky-pinnen intill honom 
och så spelar han schack med gott om betänketid. Han vet hela tiden 
vart han är på väg. Det är inte min erfarenhet av hur det gick till på 
Statsrådsberedningen under den här tiden. Och jag tror inte vid andra 
viktiga diplomatiska avgöranden heller. Men folk tror nog det och 
därför poängterar jag att det inte är så.

Nu går jag till nästa punkt som är varför jag skrev den här boken. Jag 
började skriva den för nio år sedan. Jag blev klar för ett år sedan. Det 
var mycket arbete och jag var nära att ge upp flera gånger. Jag genom-
förde projektet därför att jag helt enkelt tyckte att jag hade något att 
berätta. Och inte bara det, jag hade något att berätta som väldigt få 
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personer kände till. De baltiska ländernas första år i självständighet 
har förblivit förvånansvärt okända i Sverige samtidigt som de var 
avgörande för utformningen av det nuvarande gynnsamma läget i vårt 
närområde. Jag tänker på Estlands, Lettlands och Litauens nu befästa 
och självklara självständighet med deras medlemskap i både EU och 
Nato, något som ingen kunde föreställa sig 1991. 

Vad gäller deras demokratiska system såg det också rätt dystert ut 
i utgångsläget 1991. Kom ihåg att de senaste demokratiska systemen 
i Litauen låg på 20-talet. Smetona-kuppen ägde rum 1926. Sedan 
hade vi Päts i Estland 1934 och Ulmanis i Lettland också 1934. Man 
får gå långt tillbaka för att hitta inhemska demokratiska förebilder. 
Men ett av underverken är att det har blivit så bra. Den gynnsamma 
ekonomiska utvecklingen är också ett underverk, det var sådär 1000 
procent inflation i alla tre länderna under vintern 1991–92, det var 
ont om eldningsolja, folk frös, det var ont om mat. Den sovjetiska 
rubeln var fortfarande betalningsmedel och så vidare. Vi har ett  
annat underverk: frånvaron av åtminstone starka etniska spänningar 
i Estland och Lettland och förstås underverket att Ryssland totalt har 
lämnat Baltikum, även om ryska förband finns kvar i Kaliningrad, 
inte att förglömma.

De här förhållandena tar vi alla nu för givna, en gång var de inte det. 
Det var ett skäl till att jag skrev den här boken. En annan ambition, 
när jag skrev, var att dokumentera vad jag tycker. Det är lika bra att 
inte hymla om detta. En annan ambition var att skriva en ny sorts bok 
i Sverige, jag skulle vilja kalla den för en anglosaxisk bok, det vill säga 
en bok med sakregister, inte bara larviga personregister, som man kan 
göra på sitt datorprogram, utan ett riktigt sakregister. Det tog faktiskt 
ungefär 100 timmar att göra. Boken innehåller också kronologiska 
tabeller och diakritiska tecken, ordentliga kartor och noggranna käll-
hänvisningar. Sådana böcker är det rätt ont om i Sverige och efter att 
ha publicerat en själv förstår jag varför.

Jag skulle vilja säga något om källmaterialet, eftersom vi är på ett 
vetenskapligt seminarium. Det primärmaterial som jag gått igenom 
uppgår till omkring 10 000 sidor. 



103

Några tusen är PM, mejl och samtalsanteckningar, som jag själv 
skrev under den här perioden. Jag har också gått igenom omkring 
hundra e-mejl från statsministern till mig. Sådana tror jag kommer 
att vara allt vanligare som underlag för den här typen av forskning. 
Om folk sedan sparar sina e-mejl är ju en helt annan fråga. Jag gjorde 
det och även en del annat material, i strid mot alla bestämmelser. 
E-mejl är ju på sätt och vis motsvarigheten till om man hade gjort 
bandupptagningar av viktiga samtal, hundra sådana ungefär. 

Jag har också skrivit en dagbok, den uppgår till 850 sidor, enkel-
radigt. Jag vill gärna säga det att dagboken visade sig nästan kom-
plett värdelös när jag skulle skriva den här boken. Det tycker jag är 
intressant. Stora och viktiga ting som jag frågade mig, när jag skulle 
skriva om och konstruera händelseförloppet: Hur tänkte vi egentligen 
där och då? Dem har jag, när jag antecknade i min dagbok, tagit 
för givna och inte skrivit om, de hörde liksom till luften som dagen  
bestod av och det var inte värt att skriva om, tyckte jag då, dumt nog. 
I stället har jag antecknat en massa detaljer, som är mycket måttligt 
intressanta ens för själv, efteråt. Det är med andra ord kanske inte så 
lätt som man tror, att göra relevanta dagboksanteckningar och jag 
undrar om inte detta är en allmän sanning. Men visserligen, där finns 
ju Östen Undéns dagboksanteckningar, korta och väldigt bra. Tage 
Erlanders dagboksanteckningar är längre och väldigt, väldigt bra, 
men även de innehåller ju mycket om hur dumma folk har varit mot 
honom… Väldigt många av ”gångjärnen” i den tidens politik har de 
båda utelämnat, antagligen för att de tyckte att de var självklara.

Sedan har jag intervjuat många av dem som var med på den estniska 
och lettiska sidan och det har varit en rätt omfattande korrespond-
ens, man har tagit sig tid, fast man har varit statsråd och premiär- 
ministrar och mycket annat, och svarat på de här frågorna om hur det 
egentligen var. Den korrespondensen, tror jag, har ett särskilt histor-
iskt värde och den har jag deponerat tillsammans med de andra 10 
000 sidorna i Riksarkivet och där kommer de att vara tillgängliga för 
seriös forskning från 2029.
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Boken innehåller också, vill jag gärna understryka, eftersom ingen 
annan verkar ha märkt detta, massor av saker som tekniskt sett fort-
farande är hemligstämplade. Men inget minsta åtal har väckts mot 
mig. På Atlantis förlag är man nog lite besviken, det hade kanske gett 
ökad försäljning. Nästan varje sida innehåller tekniskt sett fortfarande 
hemligstämplat material. Det tror jag också skiljer ut den här boken 
från många av sitt slag, vi brukar inte göra så i Sverige, detta är också 
en anglosaxisk tendens, mycket vanligt i USA och Storbritannien.

Det var svårt – jag är fortfarande på temat om hur jag skrev de  
här böckerna – att få de här böckerna utgivna. Jag fick nej från unge-
fär 15 förlag. Jag fick själv naturligtvis, som man gör i Sverige när  
man ger ut sådana här böcker, betala för att de ska komma ut, inte 
ur egen ficka, men man måste skaffa finansiering, så kallat tryck- 
bidrag och det krävde en korrespondens till ett trettiotal olika fonder  
där de flesta också sa nej. Atlantis tog den med största tvekan, jag 
förstår dem, intresset för säkerhetspolitik är litet i Sverige och det här  
har inte blivit någon kioskvältare precis, den har sålt i mindre än tusen 
exemplar.

Boken har en story men sedan finns det vissa saker, andra teman, 
som jag återkommer till. Ett av dem är Rysslands oerhört starka be-
hov av att göra upp med sin historia. Det här är jätteviktigt och det 
finns långa utläggningar om detta i min bok. Tyvärr pekar ingenting  
idag på att Ryssland ska göra upp med sin historia utan snarare  
tvärtom. Det är mycket värre nu än det var då. Då brukade vi säga  
till Kozyrev, som var Rysslands utrikesminister, att nu måste ni 
göra upp med er historia i Baltikum, annars kommer ni aldrig att 
få ett normalt förhållande till Baltikum, särskilt inte till Estland och  
Lettland. Till och med jag satt där och vevade de frågorna med Kozyrev 
på Harpsunds veranda.

Mot denna bakgrund gällde det för oss att göra upp med vårt eget 
Baltikumhypotek och det gjorde vi till slut. Vi bjöd in legionärerna, 
som hade överlevt, ganska många hade överlevt, vi gjorde upp med 
guldet, vi gjorde upp med tystnaden om nära grannars öden och vi 
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tog ställning till Sveriges erkännande av Stalins annekteringar, det vill 
säga vi ansåg att detta skulle man inte be om ursäkt för. Jag kan svara 
på den frågan senare, om hur det gick till. Alltså, vi bad om ursäkt 
för tre saker: Tystnaden, härtagna nära grannars öden under lång tid 
samtidigt som vi talade mycket högt om länder som låg längre bort. 
Detta finns i tal av statsminister Bildt den 17 november 1993 och där 
ber han också om ursäkt för utlämningen av Estlands och Litauens 
guldreserver. Och vi bjöd in legionärerna, de utlämnade Baltikum-
legionärerna 1946, de fick träffa kungen, ganska många hade som 
sagt överlevt. Uppgörelsen med det förflutna är ett viktigt tema i min 
bok.

Ett annat tema är vad jag kallar för ”den tragiska dimensionen”. Det 
fanns hos alla balter, som jag hade att göra med, en tragisk dimension, 
ibland bara alltför mycket. Den gjorde kommunikationen svår, efter-
som den inte fanns hos oss i Sverige. Jag ska förklara vad jag menar. 
Förekomsten av ondska erkänner vi förvisso i Sverige. Men det är en 
svensk kungstanke, även inrikespolitiskt faktiskt även om jag bara kan 
tala för utrikespolitiken, att snart sagt alla frågor och problem kan 
lösas genom vad vi brukar kalla för dialog. Detta är nog dessvärre ofta 
en illusion, konflikter finns därför att det inte har gått att lösa dem på 
något enkelt sätt. Däremot kan konflikter ibland hanteras, kapslas in 
tills de så att säga värker ut och i vissa lyckliga fall förebyggas innan de 
inträffar. Men det här är en helt annan värld än den som mina estniska 
och lettiska vänner representerade. För dem var världen ond, det var 
den klara erfarenheten att man egentligen inte kunde lita på någon. 
Därför var de väldigt skeptiska till att ingå några som helst avtal,  
särskilt med Ryssland. Min uppgift var ju att övertyga dem om att de 
skulle göra det ändå, de måste hoppas och därför var jag tvungen att 
visa att jag förstår hur de har lidit, men jag tycker ändå att… Detta är 
vad jag kallar ”den tragiska dimensionen”. Få svenskar har den.

Ett annat tema i böckerna är den svenska förmågan eller oför- 
mågan att uppfatta omvärldsförändringar. Jag anser att när föränd-
ringen kom 1991 så tänkte vi för snävt och konservativt och därmed 
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för pessimistiskt om vad som skulle kunna uppnås angående Balti-
kums frihet och de ryska styrkornas tillbakadragande. Men MUST 
– här sitter ju en representant för MUST – var jättebra i den här 
situationen. Och det är ett nöje för mig att poängtera och under- 
stryka det. Men som så ofta händer i historien, det var ironiskt, MUST 
var ju uppbyggt, Jan, för att ni skulle förutsäga, varna för invasionen 
över Östersjön västerut. I stället fick ni följa reträtten österut. En helt 
oväntad uppgift, men eftersom ni hade totalkoll på utgångsläget, så 
var ni värdefulla för oss som satt på Statsrådsberedningen för vi ville 
veta om reträtten verkligen ägde rum, fast ryssarna sa att den hade 
slutat. Nästan alltid ägde den fortfarande rum, fast på utrikespolitisk 
nivå sa ryssarna att den hade slutat. Det var ju oerhört viktigt att veta, 
att den ändå fortgick.

Ett annat viktigt tema är fasthållandet vid gamla neutralitetsformer, 
ibland ett krampaktigt fasthållande, som i Sverige vid den här tiden 
verkligen fortfarande fanns. Jag tror att vi kan återkomma sedan till 
en omformulering, en mycket berömd omformulering av svensk  
neutralitetspolitik, som gjordes i ett beslut eller ett betänkande i april 
1992. Vilket var det, Håkan?

Håkan Holmberg
I kammaren är det ett beslut, men det föregås av ett betänkande från 
ett utskott.

Lars Fredén
Det var i betänkandet från utskottet i april 1992 som den klassiska 
formuleringen av svensk säkerhetspolitik för första gången ändrades 
till något annat. Det kom redan 1992 men passerade obemärkt förbi i 
den svenska säkerhetspolitiska klassen. Den dök upp 1993 först, mer 
än ett år efter att riksdagen hade fattat det beslutet.

Jag tänker inte svara på de frågor som är ställda av Torbjörn, jag 
kan återkomma till dem sedan, jag hoppar över dem nu. Jag kom-
mer istället med det utlovade diskussionsämnet som är förebyggande 
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diplomati. Det ämnet har vi på senare år pratat mycket om i Sverige. 
Jag vill ta upp vilka exempel det egentligen finns på att vi har lyckats. 
Jag vet inte själv om Baltikumfallet ska räknas till framgångarna, men 
jag tycker nog det. Det går ju dock inte att backa historien och köra 
om med nya faktorer inmatade i datorn och se vad som händer. Men 
nog tycker jag att den här perioden har förtjänat lite större uppmärk-
samhet i studiet av förebyggande diplomati än den har fått. 

En rätt omfattande utredning om konfliktförebyggande skrevs 
på UD för ungefär fem år sedan, före Lailas tid, utan att Baltikum-
fallet nämndes med ett enda ord. Det tycker jag är konstigt. Jag 
ställer i slutet av min bok den uppkäftiga frågan om neutralitet och  
opartiskhet egentligen är en förutsättning för framgång. Tvärtom är 
det kanske så att man ska vara partisk för att lyckas med förebyg-
gande diplomati. Vi brukar ju annars säga att vår neutrala inställning 
har varit en förutsättning för att så många svenskar har kunnat medla 
på så många ställen runtom i världen och överhuvudtaget kunnat lösa 
människors problem. 

Jag vill bara notera att i det baltiska fallet så var det inte alls på det 
sättet att vi var neutrala, ens känslomässigt neutrala. Det var egen-
intresset, inte opartiskheten, som i det baltiska fallet gav oss tro- 
värdighet. Det gjorde att bland annat balter, ryssar och amerikanare 
insåg att vårt intresse skulle vara uthålligt, därför att det motiverades 
av egenintresset. ”We would stay the course.” Det var för viktigt för 
att vi skulle lägga av, det visste alla. Man utgick också från att vi visste 
vad vi pratade om därför att det var så viktigt för oss, vi hade inte 
råd att ha fel. Alla visste, att om det behövdes skulle vi använda alla 
resurser för att stödja vår politik. Vi skulle inte ge upp för att det 
kostade för mycket. Med det menar jag den politiska ledningens tid, 
framför allt detta, det är väldigt svårt att föreställa sig, tror jag, om 
man inte har arbetat nära statsråden, i det här fallet statsministern, 
hur oerhört mycket saker de har att göra och hur väldigt många  
människor som vill prata med dem jämt och vilken oerhörd kraft som 
behövs från deras sida för att ta sig an ett stort ärende, särskilt när det 
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expanderar och tar ännu mera tid. Det händer att man klipper av i 
en sådan situation. Det övervägde Carl Bildt aldrig att göra, därför 
att den här frågan var för viktig. Detta är, enligt min uppfattning i 
alla fall, ett exempel på att partiskhet kan vara bra för att lyckas med 
förebyggande diplomati.

Då återstår för mig bara att varmt tacka Södertörns högskola för 
detta arrangemang. Jag vill även tacka alla som har kommit hit. Jag 
ser några som har hjälpt till, Anders Mellbourn, till exempel, som var 
chef för Utrikespolitiska Institutet på den tiden och finansierade mitt 
skrivande. Du visade även under de mörkaste tider ett intresse för 
detta manus, som en gång var mycket längre och mycket mer rörigt 
än det till slut blev.  Jag vill återigen tacka alla som har kommit hit. 
Det är roligt att så många är intresserade av den här perioden. Tack 
så mycket. 

Thomas Lundén
Du lät nästan som du tänkte lämna oss, men du ska alltså sitta kvar 
här och försvara dig. Nu lämnar jag ordet till Håkan Holmberg för att 
få en kommentar från riksdagssidan. Varsågod.

Håkan Holmberg
Tack. Jag satt för all del i riksdagen och jag satt för all del i utrikesut-
skottet och normalt borde utrikesutskottet förstås ha handlagt allt 
möjligt kring Baltikum. Men det är ju inte så det går till i ett sådant 
här skede när det handlar om oerhört känsliga avvägningar och saker 
som måste beslutas oerhört snabbt och där situationen ibland kan 
skifta från ett dygn till nästa. Man kan inte gå till riksdagen och be att 
få godkännande hela tiden för olika mått och steg som, i det här fallet, 
statsministern och hans närmaste omgivning vidtar. Det mesta av det 
som Lars skriver om i sin bok – som jag verkligen uppmanar er alla, 
om ni inte redan har gjort det, att skaffa och läsa – passerade ju utan 
att utrikesutskottet egentligen visste någonting om detaljerna. Det vi 
visste låg väl snarare på ett rätt allmänt plan, vi visste att man arbetade 
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intensivt och på olika sätt med de här frågorna. På något sätt var vi 
väl, i alla fall i min närmaste politiska omgivning, ganska nöjda med 
detta eftersom det ju i denna fråga inte fanns något som var kontro-
versiellt mellan de fyra regeringspartierna och inte heller, i någon sär-
skilt dramatisk mening, mellan dessa och socialdemokraterna.  

Det fanns väl en och annan meningsskiljaktighet kring Balti-
kumpolitiken tidigare, men i det skede som hade inträtt i och med 
självständigheten och den misslyckade kuppen och utvecklingen som 
följde på den så tror jag att alla som var intresserade av frågan förstod 
allvaret i det hela. Alltså det som Lars pratade om i början, risken 
att de skulle bli ”failed states”. Eller risken att sovjetiska trupper och 
sedan ryska trupper skulle klänga sig kvar och kanske göra det under 
mycket lång tid och på så sätt vara ett orosmoment i vårt närområde. 
Det fanns också en oro kring vad som skulle hända med kriminalitet 
och maffia. Det var alltså ett primärt svenskt säkerhetsintresse att de 
baltiska länderna lyckades att återetablera sig som ”normala” euro-
peiska stater så snabbt som möjligt. I det perspektivet var det viktigt 
att de kom in i de europeiska strukturerna så fort som möjligt. Och 
det gick fortare än vad många av oss vågade tro. Först och främst 
Europarådet, det var ju ganska enkelt, men sedan EU naturligtvis och 
Nato, alla strukturer som fanns egentligen, för att befästa det som 
hade skett.

Det går inte riktigt att säga att den process som Lars beskriver 
såg ut på ett annat sätt från riksdagen eller att vi hade invändningar  
eller kompletterande synpunkter. Vi var väl på ett allmänt plan med-
vetna om att den här typen av arbete bedrevs och vi hoppades att allt 
skulle gå bra. Det hände till exempel att de borgerliga ledamöterna i 
utskottet fick information från utrikesministern om olika saker och 
då kunde vissa delar av Baltikumpolitiken naturligtvis komma upp. 
Man fick höra ett och annat givetvis, lite mer informellt, men aldrig 
något som skulle kunna innebära att vi som riksdagsledamöter drogs 
in i den akuta processen. Det hade dessutom varit ytterst olämpligt, 
naturligtvis, när man tänker på hur känsliga saker det här var.
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Den roll som jag hade under den här perioden var en sorts fortsätt-
ning på den roll som jag och en hel del andra i olika partier hade 
haft under åren innan och i flera fall också ett antal år tillbaka. Min 
egen befattning med Baltikumfrågan har väl lite att göra med att jag, 
som väldigt många andra, hade baltiska skolkamrater. Man insåg efter 
hand att det var något konstigt med att ha kamrater som kom från 
länder som egentligen inte fanns, men ändå fanns… De var flyktingar 
och man fick efter hand mer och mer insikt om att någonting förfär-
ligt hade ägt rum väldigt nära oss. 

Som ganska ung var jag med och bildade något som hette Östeu-
ropeiska solidaritetskommittén, jag tror att det var 1979, en organi-
sation som sysslade med att försöka organisera stöd i olika former 
till demokratiska rörelser i öst: Solidaritet i Polen och Charta 77 i 
Tjeckoslovakien och baltiska grupper så småningom. Jag var också 
en av de fyra personer som tog initiativet till Måndagsmötena, som  
nämndes förut och som jag förstår att Peeter Luksep pratade om under 
ett tidigare vittnesseminarium. Allt det där handlade om opinions-
bildning och på något sätt får man väl säga att även om man tillhör ett 
parti som råkar sitta i regeringsställning, som vi gjorde 1991–1994, så 
har man ändå ibland mer en roll som opinionsbildare än som direkt  
beslutsfattare. Det vi kunde göra som politiker med intresse för  
Baltikum var ju att försöka skapa så stor förståelse som möjligt hos 
den svenska allmänheten för situationen och dess innebörd i olika 
avseenden och visa på vilka slutsatser man borde dra och hur Sverige 
bäst kunde bistå de baltiska länderna. 

Till detta kan man då lägga att som riksdagsledamot har man ofta 
en hel del internationella kontakter med närstående partier i andra 
länder och med olika typer av internationella organisationer. I de 
sammanhangen var det naturligtvis en naturlig sak, i alla fall mig, 
och är jag övertygad om för en hel del andra i olika partier, att verka 
för den baltiska saken. Det står i Lars bok om en stödgrupp för Balti-
kum: Ad hoc-gruppen för Baltikum. Lite grann kunde man ju försöka  
bygga upp sådana kontaktnät. I mitt fall handlade det ju om att genom 
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de liberala partiernas kontaktnät i Europa försöka få folk att begripa 
vad det handlade om, vilket inte alltid var så lätt.

Jag kommer ihåg en rätt förbluffande lunch jag hade i London 
med en av de mest framstående brittiska liberala europapolitikerna, 
en man som sedan gick vidare till olika märkvärdiga uppdrag. Det 
här var kort före kuppen i Moskva. Vi hade just börjat diskutera att  
Sverige givetvis borde gå med i EU och så vidare. Då säger denne 
man, som han själv tror mycket välvilligt och insiktsfullt, att det är 
förstås väldigt bra om ni kommer med i EU så småningom eftersom 
ni då kan verka för att de baltiska länderna får större självstyre inom  
Sovjetunionen! Och detta var ganska kort innan allting brakade 
ihop.

Så var det. I många fall välvilja, men total okunnighet. I andra fall 
okunnighet utan välvilja eller snarare okunnighet i förening med en 
sorts parallell till det som Lars pratar om: det krampaktiga fasthåll-
andet vid neutraliteten. Detta krampaktiga fasthållande vid neutrali-
teten i Europa gick ut på att ingenting får ändras för då vet vi aldrig 
hur det går och det resulterade i ständiga varningar till oss i Sverige: 
Försök hejda de där balterna nu, det är ni som kan göra det! Vi såg 
på vår uppgift på ett annat sätt naturligtvis. Men detta var nog verk-
ligheten i alla möjliga stora och mindre europeiska partier över hela 
den politiska skalan, den typen av attityder, oftast bottnande i genuin 
okunnighet om i stort sett allting som gällde Baltikum.

Ännu en del i det här jag pratade om: bistånd och opinionsbildning 
och så vidare var naturligtvis också att bygga upp kontakter i Balti-
kum som ett slags praktiskt bistånd. Den avgörande delen i det sven-
ska biståndsarbetet var det som man kallade för kunskapsöverföring, 
det vill säga man skulle visa vägleda och hjälpa till att få till exempel 
rättssystem och byråkrati att fungera i demokratiska former. En del i 
detta gick naturligtvis också ut på att bidra till att bygga upp politiska 
organisationer, partier och så vidare som kan bära upp ett demokra-
tiskt system.

I mitt fall handlade det väldigt mycket om Lettland, vilket delvis 
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har att göra med personliga kontakter och delvis med tillfälligheter. 
Vi fick inom folkpartiet rätt tidigt kontakt med en grupp inom den 
lettiska Folkfronten, som först kallade sig för informella liberaler.  
Sedan bildade de en organisation, som kallades för Klubb Europa och 
så småningom det politiska partiet Lettlands väg, Latvijas Cels, som 
under flera år efter självständigheten var det statsbärande partiet. Nu 
har det förvandlats till något lite annorlunda, men då var det på något 
sätt en sammanslutning för ”the best and the brightest”. Det var alltså 
personer som alla under några år hade de viktigaste nyckelposterna i 
Lettlands regering och utrikesförvaltning. Några av dem är ambassa-
dörer nu på viktiga ställen.

Jag tror att vi bidrog till att öppna dörrarna till europeiska struk-
turer för den här kategorin personer. Jag är övertygad om att social-
demokrater, moderater och centerpartister och andra gjorde liknande 
saker för de partier som de hade kontakt med. Den tysta kunskapen 
och de informella kontakterna syns sällan utåt men är, tror jag, oer-
hört viktiga och ibland avgörande.

Jag nämnde i början att jag hade varit med i något som hette  
Stiftelsen Ja till Europa. När vi började arbeta med opinionsbild-
ning för ett svenskt EU-medlemskap var kopplingen till Baltikum 
faktiskt ganska viktig. Det gick att säga med stor trovärdighet inför 
folkomröstningen att om Sverige skulle säga nej till EU-medlemskap 
så skulle det också skada den baltiska saken inför resten av Europa och 
internationellt. Jag behöver inte utveckla det temat, men det är rätt 
uppenbart att det fanns en koppling där.

Detta var viktigt och där uppstod väl egentligen den enda rikt-
igt dramatiska eller påtagliga åsiktsskillnaden och det var ju när  
personer på nej-sidan i den svenska EU-kampanjen använde Sovjet-
unionen som parallell till EU. Jag hittade ett citat när jag gick igenom  
gamla papper från den här tiden. Det var Birger Schlaugs, det är 
lika bra att jag säger vem det var. Det gick ut på att här kommer ja-
sidan och säger att vi ska gå med i EU för att påverka, men det var  
ju ingen som tyckte att vi skulle gå med i Sovjetunionen för att  
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motverka Sovjetunionens dåliga sidor, alltså ska vi säga nej till EU 
också. Så byggde man upp argumenteringen. Jag blev faktiskt, 
och många med mig, väldigt upprörd över detta när sambandet så  
uppenbart var det motsatta. Dels fanns inte någon parallell mellan 
EU och Sovjetunionen och dels låg det i de baltiska ländernas intresse 
att också Sverige var med i de viktiga europeiska samarbetsstruktur-
erna. Det fanns alltså en koppling mellan olika typer av europeiska 
frågor som alla var på bordet samtidigt under några korta år i början 
på 90-talet.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Jag kan bara nämna att för tre veckor sedan träf-
fade jag en mycket duktig rysk student från Moskva och han ställde  
ungefär samma fråga som Birger Schlaug: ”Varför lämnade de baltiska 
staterna en union för att gå in i en annan?”

Nu ska jag lämna över ordet till Laila Freivalds, som på sätt och vis 
satt som åskådare, om än en oerhört initierad sådan. Men du hade väl 
också ett finger med i den lettiska utvecklingen?

Laila Freivalds
Jag vill börja med att tacka Lars Fredén för att han har skrivit de här 
böckerna. Det framgick ju här att det inte var något enkelt arbete 
och jag kan förstå att det var en uppoffring, men det var samtidigt en  
insats som jag tror kommer att få historisk betydelse. Nu när jag hörde 
att de ska översättas till estniska och till lettiska tror jag att värdet av 
böckerna kommer att bli än större. Det här är ändå en epok då någon-
ting helt unikt hände i europeisk historia och att få det dokumenterat 
medan det fortfarande är levande och med detaljrikedom och med 
insikt inifrån tror jag är oerhört värdefullt för framtiden och kommer 
att vara till stor glädje för forskare. Så tack, Lars, för det!

När man läser böckerna förstår man att det var mycket som kunde 
ha gått alldeles fel under den här perioden. Jag tror att vi i Sverige 
levde, åtminstone gjorde jag det, hela tiden med en känsla av att det 
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här går åt helvete när som helst. Jag tror att det berodde på att vi inte 
hade kunskap. Vi får väl se vad vi får höra från MUST:s sida sedan, 
men vi överskattade vid den här tidpunkten Sovjetunionens styrka 
och förmåga att överhuvudtaget styra utvecklingen och vi under-
skattade kraften hos de baltiska folken och hos alla som hade någon  
betydelse i sammanhanget, deras vilja att faktiskt förändra situatio-
nen.

Jag kommer så väl ihåg att här i Sverige under den här perioden 
hyllade vi Gorbatjov och tyckte att det var en framsynt person, som 
hade tagit initiativ, som ville något och som hade en strategisk vilja 
och därigenom var den som hade startat den här processen av föränd-
ring i Sovjetunionen. Den bilden fanns inte i Baltikum. I Baltikum 
upplevde man Gorbatjov som en person som, lite poetiskt uttryckt, 
hängde i svansen på utvecklingen och försökte hänga med. Om man 
inte såg att det var på det viset, då var man naturligtvis rädd för att det 
skulle gå alldeles snett. 

Jag tror att det är därför som mycket av intresset ligger kring de mili-
tära aspekterna. Och det är naturligt, för det konkreta hotet var ju all 
den militär, som fanns i de baltiska staterna och som var det yttersta 
beviset på att de här länderna stod under Sovjetunionens makt.

Jag har egentligen inte mycket att tillföra i de frågeställningar som 
Lars Fredén tar upp i sina böcker utom att jag noterar att jag faktiskt 
var involverad i en av de saker du behandlade och det var nedmonter-
ingen av radaranläggningen i Skrunda. Där fick jag genom Baker & 
McKenzie ett uppdrag att göra en liten utredning för att hjälpa Hans 
Blix som hade regeringens uppdrag att hantera det svenska bidraget 
till nedmonteringen av anläggningen. När man talar om säkerhets-
politik är det försvaret och det här som Lars Fréden invände mot, 
neutralitetsbegreppet som man avser. Det beror ju på att säkerhets-
politik definitionsmässigt har avsett det militära området. Så är det 
ju inte längre. Det var nog under den här perioden, som faktiskt den 
här insikten förändrades, att säkerhetspolitiken för Sverige inte bara 
handlar om militära styrkor och militära hot. 
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Det finns andra hot som är av lika stor betydelse idag och som måste 
beaktas i vår säkerhetspolitik. Det är hot av olika slag och de uppstod 
i det tomrum som uppstod när det sovjetiska systemet föll samman 
och innan man hann bygga upp nya administrativa, ekonomiska och 
rättsliga system för att hantera ett samhälle. Det innebär hot av ett 
annat slag än det som behandlas i den traditionella säkerhetspolitiken. 
Det är hot mot människor inte ett hot mot nationen. Dessa hot av 
civil karaktär mot enskilda människor kan givetvis i förlängningen, 
om de verkligen inträffar, också bli ett hot mot själva överlevnaden 
för en nation.

Jag ska ge några exempel på omständigheter som uppstod i detta 
tomrum och som var väldigt svårhanterliga under de första åren. Rätts-
ligt: sovjetisk lag gällde fortfarande i Lettland efter självständigheten. 
Vissa lagar upphörde att existera men merparten av lagarna var man 
tvungen att behålla. Man hade ingenting annat att sätta istället och 
man kan inte ha ett land som inte har en lagstiftning om alla de  
olika förhållanden, som måste hanteras, mellan människor och mel-
lan staten och människorna. Ny lagstiftning kom i rasande fart. Ett 
problem var att det var svårt att överhuvudtaget få kunskap om alla  
förändringar. Som advokat behövde jag veta rättsläget. Svenska och 
internationella företag ville veta vad som gällde och det gick inte all-
tid att tala om. Okunnigheten och osäkerheten var också stor hos 
tjänstemännen i myndigheterna. Det är en situation så olik den  
svenska man kan tänka sig. Det skapade rättsosäkerhet och det öpp-
nade naturligtvis för olagligheter av olika slag.

De statliga företagen upphörde i stort sett att fungera, nästan från 
en dag till en annan och det hade att göra med att företagen i Lettland 
var en del av planekonomin i hela Sovjetunionen. Man var beroende 
av leveranser från olika håll i Sovjet och man hade sina avnämare, 
sina kunder i Sovjet. Men alla kontakter gick via Moskva. Det fanns 
inga direktkontakter mellan en fabrik, ett företag i Lettland och dess 
leverantörer och avnämare. När banden med Moskva bröts i ett slag, 
så stod fabrikerna där, utan nya leveranser och utan kunder.
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Ett svenskt företag, som hade startat ett joint venture-företag i  
Lettland redan på 80-talet, när den möjligheten öppnades hade 
en blomstrande liten verksamhet. Man fick leveranser av silke och  
annat material från någonstans i Sovjetunionen. Plötsligt upphörde 
leveranserna och kontakterna med kunderna. Den kvinnliga VD:n 
packade sin väska och reste in i Sovjetunionen och var borta i två 
månader för att hitta sina leverantörer. Hon gjorde det och verksam-
heten kunde fortsätta. Vad gällde kunder brydde man sig inte om Öst 
utan det var Väst som gällde och det var bland annat svenska företag 
som öppnade de nya möjligheterna. Företagen måste få nya ägare, den 
stora privatiseringen startade för att få hjulen att gå igång igen. Jag 
återkommer till den speciella frågeställningen senare. 

Men också de sociala konsekvenserna var enorma. Från en dag 
till en annan hade man inget arbete eller arbetet hade man kvar på  
pappret och man hade kanske en lön. Men efter ett tag hade man inte 
ens en lön. Jag märkte att fängelserna fylldes med 15–16-åringar och 
jag undrade hur det kunde komma sig att så många unga människor 
sitter i fängelse, framför allt i Lettland men det var samma sak i Estland 
och i Litauen. Förklaringen var att barnhemmen hade sluta att fungera.  
I det sovjetiska systemet lämnade man barnhemmen i 15–16-årsåldern 
och gick till en kolchos eller till ett statligt företag, som erbjöd arbete 
och bostad. Det systemet försvann och det betydde att de föräldralösa 
barnen i princip gick ut på gatan, de gick ut i kriminalitet, de gick ut 
i prostitution. 

Allt detta präglade de första åren. I detta fanns det verkligen hot mot 
det lettiska samhället och, som Lars Fredén understryker, därigenom 
såg vi hotet mot Sverige. För hur skulle det påverka Sverige? Alla de 
negativa effekterna, konsekvenserna skulle naturligtvis påverka om-
givningen och också Sverige.

Ett administrativt system och ett ekonomiskt system rasade ihop 
och de gjorde det samtidigt och det är det som är det unika i histo-
rien. Vi har aldrig sett något liknande. Det uppstår ett maktvakuum. 
Ingen har makten i samhället och det öppnar möjligheter för enskild 
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maktutövning. Det uppstod – jag tror att man måste sätta rätt namn 
på företeelser – en roffarmentalitet. Den påtvingande gemenskapen, 
som hade funnits i det sovjetiska systemet, var borta. Nu gällde för var 
och en se om sitt och göra vad den kan för att rädda sig själv. Det är 
inget man kan moralisera över utan det är bara att konstatera faktum 
– det handlade för många människor om liv och död.

Därigenom är jag inne på det som jag såg under de här åren och 
som dessvärre fortfarande är ett stort problem: korruptionen. Min 
beskrivning kommer framför allt från Lettland. Problemet var och är 
större i Lettland än i Estland och i Litauen. 

Jag företrädde ett svenskt företag i den första privatiseringen som 
skedde av en fabrik. Det var på ett mycket tidigt stadium och det 
var svårigheter för lagstiftningen var oklar och det var stor okunskap 
om reglerna. Det var problematiskt att genomföra, men det gick bra. 
Det fanns visserligen orealistiska föreställningar hos departementen 
som hade att fatta beslut om privatiseringar. De ställde krav på att 
de nya ägarna skulle behålla alla arbetare, ingen skulle få avskedas. 
Man hade ingen föreställning om vad det innebar att någon tog över 
en verksamhet, tog det ekonomiska ansvaret och att anställningarna 
var beroende av framgång med verksamheten. Det sovjetiska tänkan-
det fanns fortfarande kvar och det var problematiskt. Det positiva i 
detta ärende var att inga krav ställdes på förmåner för beslutsfattarna i  
departementen. 

Men det ändrade sig. I de senare privatiseringar jag deltog i var 
korruptionen påfallande. Exempelvis blev en första färjeförbindelse 
mellan Sverige och Lettland inte av beroende på att det var för många 
privata intressen. Den berörda ministern ställde utan minsta genans 
frågan till mig vad han skulle ha för glädje av den affären. Det var 
ingenting man huttlade med överhuvudtaget utan det var en del av 
att få systemet att fungera.

I det här sammanhanget vill jag poängtera en sak och det är att kor-
ruptionskulturen inte grundlades under de här kaotiska åren i Balti-
kum utan den fanns långt, långt tidigare. Gåvor, mutor, utpressning, 
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nepotism har alltid varit ett systematiskt inslag i den ryska ekonomin 
och därigenom även i Baltikum. Korruption uppstår som ett svar 
på osäkerhet. Ekonomisk aktivitet kräver säkerhet i transaktioner, 
man kan inte bedriva ekonomisk verksamhet utan att ha trygga för- 
hållanden i de avtal man träffar, att man får sina leveranser, att det 
som man kommit överens om fungerar. Före sovjettiden och under 
sovjettiden rådde en stor osäkerhet och det ledde till att personliga 
relationer och nätverk var viktiga och det uppstod grupperingar i 
Ryssland och i Sovjetunionen. Det var under lång tid som komplexa 
nätverk av ömsesidiga beroendeförhållande växte fram. Dessa grupper-
ingar ger naturligtvis också ett utrymme för diverse illegala beroende-
förhållanden. Många av den gamla kommandoekonomins resursför- 
delningsstrukturer var i början av 90-talet helt och hållet intakta.  
Bakom privatiseringarna fanns en intim relation mellan företagsledare 
och de politiska administratörerna.

Det var svårt att försöka bedriva en affärsverksamhet utifrån 
västerländsk och framför allt svensk kultur. Många människor upp-
levde det som problematiskt. Man visste att korruption gällde i alla  
sammanhang, man uppfattade det kanske till och med som naturligt, 
att den som hade en maktfunktion – det kunde vara på låg nivå eller 
det kunde vara högst upp – utnyttjade den för sitt eget bästa. När 
saker och ting inte fungerade och man inte hade råd att delta i de 
förehavandena fanns det ingenstans att gå och klaga. För det såg lika-
dant ut överallt, så uppfattade människor det. Det är ingen idé att gå 
till en advokat eller gå till domstol, för även de är involverade i den 
korruption som gällde i alla sammanhang. Man hade ingen illusion 
kring det här.

I Lettland används inte ordet korruption, man har ett annat  
uttryck som är mjukare, det anspelar lite på gåvogivande, ”kukulot”. 
Korruption, det låter rått och direkt kriminellt, medan den lettiska 
beteckningen är betydligt mer poetisk och mjuk.

Jag deltog under de här första åren i flera olika konferenser, som 
ordnades av jurister, eftersom detta intensiva lagstiftningsarbete  
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pågick med alla svårigheter och tillämpningen. Det var viktigt med 
konferenser som en del av vidareutbildningen. Jag försökte alltid ta 
upp frågan om korruption för jag ansåg att just advokaterna och 
domarna hade ett ansvar att motverka de tendenserna och förekom-
sten i samhället. Jag mötte ingen förståelse för det. Advokatsamfund-
ets ordförande försökte övertyga mig om att det var inget ämne som 
jag borde diskutera för det fanns inget intresse. Han blev senare  
minister i flera av Lettlands regeringar och så sent som på 2000-talet, 
när jag träffade honom, tog jag återigen upp frågan. Han förklarade 
att det var ingen idé att jag pläderade korruptionsbekämpning så länge 
parlamentet inte var möjligt att engagera i frågan. Det skulle den inte 
vara förrän all egendom var fördelad, alltså den sista privatiseringen 
var genomförd. Då skulle det lettiska parlamentet vara engagerat i 
bekämpandet av korruption, för då hade man etablerat det som skulle 
vara utgångspunkten för de ekonomiska förutsättningarna.

Vi såg i Sverige på politisk nivå och i olika organisationer den orätt-
visa resurs- och inkomstfördelningen som pågick och den pervert-
erade rättsuppfattningen som rådde. Vi insåg betydelsen av att satsa 
på det som kom att kallas Suveränitetsstödet för Baltikum – att stödja 
byggande av en fungerande statsmakt och rättsstat, tekniskt bistånd 
och utbildningsinsatser, institutionsbyggande – som syftade just i stor 
utsträckning till att förhindra att privata maktmonopol samverkade 
med en korrupt statsapparat. 

Vi gjorde mycket, men så här efteråt tycker jag att man kan konstat-
era att vi kunde ha gjort mer. Det har att göra med vad vi såg som det 
säkerhetspolitiskt intressanta. Även om vi insåg att det säkerhetspoli-
tiskt för Sverige del, egenintresset som Lars Fredén talar om, var viktigt 
att säkerställa att samhällen så nära oss kunde fungera så insåg vi ändå 
inte att detta krävde tidiga och stora insatser. Vi gjorde mycket, jag 
vill verkligen understryka det, den borgerliga regeringen som började 
gjorde mycket och den socialdemokratiska som kom efter fortsatte. 
Så småningom ökade man de summor som användes. Och sedan 
blev det en radikalt annorlunda situation när de baltiska staterna blev  
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kandidatländer till EU och hela EU:s stora apparat kunde sättas in för 
institutionsbyggande och utveckling av de baltiska staterna.

Jag vill nämna ett projekt som gjordes under de här åren och som 
jag gärna hade velat se mer av. Man kan se idag att det finns ett stråk 
av styrka som förs in i länderna och som kommer att möjliggöra för 
dem att en dag arbeta sig bort från den korruptionskultur som fort-
farande råder. Ett sådant stråk är Stockholm School of Economics in 
Riga. Det var ett initiativ som togs från Handelshögskolan och Staffan 
Burenstam Linder, rektor för Handelshögskolan, personligen. Han 
ville skapa en högklassig handelshögskola i Riga och fick regeringens 
stöd för det. Jag kan ärligt säga att det inte var alla socialdemokrater i 
riksdagen då som stödde det, men jag hoppas att jag lyckades övertyga 
dem om det värdefulla i det. I vart fall, när socialdemokraterna tog 
över igen så fortsatte man att ge stöd till skolan. 

Den innebar att det etablerades en skola som utbildade unga  
människor i företagsekonomi och där det etiska momentet under-
ströks och sundheten i affärsverksamhet var ett huvudtema. Det betyd- 
er att det varje år kommer ut några hundra unga utbildade personer, 
som näringslivet ropade efter, med en annan bild, en annan föreställ-
ning, en annan vilja än som i övrigt fanns i de tre baltiska länderna.

Vi lyckades aldrig riktigt att göra den till en baltisk skola. Det är 
bara den lettiska staten som har bidragit med resurser, 70 procent av 
eleverna kommer från Lettland och 30 procent kommer från Estland 
och Litauen. Jag hoppas att den ska kunna fortsätta att utvecklas. 

Vi borde ha gjort mer insatser av det slaget, insatser som långsiktigt 
har en oerhört kraftfull verkan och bidrar till en positiv utveckling i 
de här länderna.

Thomas Lundén
Tack så hemskt mycket. Det var en fantastiskt fin presentation av de 
sociala effekterna av den här förändringen. Då övergår vi till de direkt 
säkerhetspolitiska bedömningarna. Varsågod, Jan Blomqvist.
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Jan Blomqvist
När jag hade tackat ja till att delta i det här seminariet fick jag nästan 
omedelbart kalla fötter och jag tog fram Lars bok och läste den en 
gång till och tänkte: ”Hur i hela fridens namn ska jag kunna bidra 
med någonting utöver detta?!” Dessutom hade jag inte skrivit någon 
dagbok av omfattning. Jag har inte varit inbilsk nog att tro att min 
ringhet skulle ha någon betydelse i den framtida debatten. Jag känner 
mig lite lugnare efter att ha hört vad Lars säger. Jag har upptäckt att 
dagböcker inte är så väldigt användbara. Dessutom slänger jag nästan 
alla e-mejl, inte riktigt alla dock.

Men jag har upptäckt på senare tid i kontakt med yngre forskare 
och studenter och mina egna barn, som är i trettioårsåldern, och  
yngre handläggare icke minst i våra regeringsdepartement, att de inte 
inser enormiteten av förändringen under den period som vi talar om. 
Det tillhör liksom en tidigare generation. Jag är själv i mycket hög 
grad en produkt av Det kalla kriget. Jag hade studerat och var chef för 
Avdelningen för strategiska studier på 80-talet och beskrev Warsza-
wapakten och alla dess härmassor i Europa. Vi gjorde studier om hur 
kriget kunde tänkas gå i olika riktningar och mitt alltihop låg detta 
alliansfria, nästan neutrala Sverige. 

Sedan fick jag förmånen att 1987–90 vara Sveriges försvarsattaché 
i Västtyskland, i Bonn. Jag är född den nionde november och min 
49:e födelsedag firades i och med att muren föll. Jag glömmer aldrig 
den dagen. Jag satt där och sa till mig själv att jag… ”Aber, Junge, 
Junge, dass ist Weltgeschichte.” Det här är världshistoria på plats och 
du får vara här och du är specialist på de här grejerna. Jag skrev en 
rapport daterad två dagar senare på åtta, tio sidor, som jag då tyckte 
var rätt begåvad, den är fortfarande läsvärd. Jag försökte att sätta in 
denna omvälvning i något slags framtidssammanhang för att se vart 
det kunde tänkas föra. Och den djärvaste tanke jag kunde tänka mig 
var att DDR kanske skulle kunna bli neutralt. Och det var så att säga 
olämpligt djärva tankar. 
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Då inleddes denna process över hela Europa. Vi måste kanske kom-
ma ihåg att det inte bara var trupper från de baltiska staterna som 
också drogs tillbaka i den här processen, utan det var ju trupper, här-
massor, på 1,5 miljon man, om jag inte minns fel, från Centraleuropa, 
från östra Tyskland och hela vägen söderut och i östra Europa. Vi som 
analyserade detta kunde inte föreställa oss att detta skulle ske praktiskt 
taget helt utan blodsutgjutelse. 

1990, precis samma dag som Tyskland återförenades, återvände jag 
till Stockholm och blev chef för Analysavdelningen på MUST, som 
är en stor organisation, hur stor den är får jag inte lov att tala om.  
Analysavdelningen hade det sammanhållande ansvaret för att  
presentera Överbefälhavarens världsbild. Sedan fanns det en väldig 
massa andra handläggare som kunde jobba med enskilda detaljer.  
Jag vet att Lars har fått stöd av dem och själv, inte minst, varit en 
viktig källa, förstahandskälla också. Mänskliga källor är väldigt viktiga 
i de här sammanhangen.

Detaljfrågorna hade jag personligen inte så mycket att göra med. 
Min uppgift var snarare att försöka förklara för det militära systemet 
hur världen förändrades och vart den var på väg och det var inte lätt. 
Jag hade nämligen väldigt svårt själv att försöka inse åt vilket håll det 
gick.

Baltikum var naturligtvis centralt för oss och vi kunde väldigt  
mycket om Baltikum. Vi har suttit på första parkett och tittat på  
Baltikum. Baltikum var nästan vår affärsidé i underrättelsesystemet 
och det var det som Lars syftade på tidigare.

Jag måste berätta. Två dagar efter murens fall var jag på en mottag-
ning i Bonn där jag träffade chefen för den tyska militära underrätt- 
elsetjänsten. Och han sa: ”Herr Blomqvist, Wir hatten keine Ah-
nung”, det vill säga ”vi hade inte en susning om att detta skulle ske”. 
Jag kan med en viss auktoritet påstå att det hade ingen annan under-
rättelseorganisation heller! Det var väldigt, väldigt nyttigt. Varför hade 
vi ingen aning? Jo, därför att vi under alla dessa år har tittat på delvis 
fel saker. Vi hade räknat kanoner, vi hade räknat flygplan och vi hade 
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räknat generaler och gjort mycket, mycket annat. Men vad vi från 
den militära sidan inte hade gjort, och med förlov sagt tror jag inte 
heller kollegerna i UD hade gjort, var att inse hur murken systemets 
mjukvara var. 

Vi gjorde studier på 80-talet, då vi faktiskt granskade hela Warsza-
wapakten och framför allt Ryssland: Hur mycket pengar spender-
ar de på de militära utgifterna? Jo, det är säkert minst dubbelt så  
mycket som de påstår och då sa vi: ”Detta kan inte hålla i längden, 
det går inte!” Men vi klarade inte av att dra den konkreta slutsatsen på 
80-talet. Vi räknade fortfarande kanoner, stridsvagnar, övningar och 
så vidare. Det visade sig väl sedan, om jag inte minns fel, att det var 
ungefär fyra gånger så mycket som man uppgav officiellt. Systemet 
kunde inte hålla, systemet var murket och när det väl krackelerade, så 
krackelerade det mycket fortare än vi kunde föreställa oss. Detta börj-
ade vi se ungefär runt 1990–91, att då avtog övningsverksamheten, 
kvaliteten sjönk, antalet flygtimmar som de ryska piloterna gjorde 
minskade. De skulle flyga någonstans runt hundra timmar om året 
för att kunna hålla sig i någorlunda bra trim och då var de nere på 
tjugo timmar. De var nästan en fara för sig själva, när de flög omkring 
i luften.

När jag kom hem och skulle ta tag i det här och inse vad som hände, 
då såg jag att vi har rätt bra koll på vad som händer i Baltikum. Vi  
insåg ganska tidigt att det här inte innebär någon fara för Sverige, något 
hot mot det svenska territoriet. Den förmågan höll Warszawapakten 
och sedermera Ryssland på att förlora, men det fanns naturligtvis en 
förfärlig massa risker för den europeiska freden rent allmänt sett och 
mot de baltiska staterna rent specifikt. En hel del av de hoten har ju 
beskrivits här tidigare. De baltiska staterna är ju så förfärligt små, så 
det behövs inte så där väldigt stora militära resurser för att det ska 
vara fullkomligt livsfarligt för en sådan liten stat. Det måste vi komma 
ihåg, plus alla andra hot av alla möjliga slag.

Sedan ställde vi oss frågan: Hur ser Ryssland på Baltikum? Kan man 
tänka sig att Ryssland verkligen på allvar vill avstå från Baltikum? Hur 
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ser de på sitt luftförsvar? Det fanns massor med luftförsvarsresurs-
er, robotar, jaktflygplan och mycket, mycket annat. Hur ser de på 
de strategiska spaningsresurserna? Nedläggningen av Skrunda är ett  
exempel på detta. Det öppnades en lucka rakt in för strategiska vapen 
och allt annat. Ville man kompensera sig i någon annan riktning? 
Blev man mer benägen att tillgripa kärnvapen? Vi drev en tes som vi 
kallade för ”gångjärnsprincipen”. Den innebar att järnridån i Europa 
svängt upp österut som en dörr men själva gångjärnet satt i innersta 
delen av Finska viken. Norr om den platsen – längs den finsk-ryska 
gränsen – hade mycket lite förändrat sig och de militära resurserna 
på sovjetisk sida var i stort oförändrade. Numera är det annorlunda 
också där. Söderut hade ”dörren” svängt upp och Östtyskland, Polen,  
Vitryssland och hela vägen söderut och naturligtvis hela Baltikum 
hade hamnat väster om järnridån. 

Ville man kompensera sig i andra riktningar? Kunde militären över-
huvudtaget tänka sig att acceptera den här utvecklingen? Jag måste få 
visa för församlingen en sida ur Izvestia från den 14 augusti 1992, som 
Lars kan läsa. Jag kan tyvärr inte läsa ryska, vilket alltid har varit ett 
problem när mina medarbetare har stått och pratat ryska i korridoren 
och jag inte har vetat vem de har pratat om. Där står det att under-
tecknad och min chef hade presskonferens och beskrev att vi väldigt 
snart upptäckt att kuppförsöket 1991 inte innebar någon militär 
höjning i styrkor och beredskap och att det alltså skulle misslyckas. 
Det var inget som hade bred förankring, det fanns inte möjligheter 
till att det skulle bli en kupp. Det var hemskt oroande när det hände, 
men det visade sig snart att det inte blev så.

Lars Fredén
”Bara några timmar efter att den hade utbrutit”, står det här, ”med-
delade den svenska underrättelsetjänsten, att den inte skulle få stöd.” 
Det är ju fint.
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Jan Blomqvist
Du kan behålla den, jag har en kopia. Blomqvist står det en bit ned, 
mitt i texten…

Lars Fredén
Och en Bengt Gustafsson nämns här också.

Jan Blomqvist
Ja, Överbefälhavaren.

Laila Freivalds
Men tydligen visste de å andra sidan vad ni gjorde väldigt snabbt.

Jan Blomqvist
Ja, det var så att vi ställde till med en presskonferens några dagar 
efteråt och talade om att så här var det, för det fanns ett stort intresse 
och sedan citerade de detta. 

Lars Fredén
Och klippet är från den 19 augusti 1992, eller hur? Ett år efteråt.

Jan Blomqvist
1991 ska det nog stå. Nej, det kan det inte göra. 1992 är rätt. Hursom-
helst, det var de här frågorna vi försökte se. Alltså vilket sammanhang 
fanns det? Var det strategiskt möjligt att man skulle släppa Baltikum 
på det här viset? Vi tvivlade på det. Men samtidigt såg vi faktiskt vad 
som hände och precis som Lars har beskrivit pågick tillbakadragandet 
ganska kontinuerligt hela tiden. Den dialogen beskrivs ganska intres-
sant i den här boken. Och det var inte så svårt att få kunskap om det 
här. Vi var bra på detta och vi hade många medel att få klart för oss 
vad det var som hände i Baltikum.

Det var ganska intressant att diskutera, vi hade ju många kontakt-
er med den ständigt växlande skaran av baltiska försvarsministrar 
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och andra som kom och diskuterade och vi upptäckte att hotbilder 
ser väldigt olika ut i samma konkreta situation i Riga, Tallinn eller i 
Stockholm eller i Washington. Det är naturligt. Sitter man i Riga, så 
känner man naturligtvis hotet oerhört mycket mer konkret än bara på 
andra sidan Östersjön. Det var lätt för oss att säga att: ”nej, det finns 
nog ingen risk, det finns de och de hindrande faktorerna för att man 
skulle göra någonting allvarligt.”

Jag skulle vilja säga sammanfattningsvis, att jag är helt övertygad om 
att den tes som Lars driver i sin bok är korrekt, det vill säga att det var 
den ryska, sovjetiska militären som insåg hur tillståndet var i strids- 
krafterna och som gjorde analysen att de inte kunde hålla emot. Det 
fanns, tror jag, en ganska nykter analys som låg bakom tillbakadrag-
andet i Europa överhuvudtaget och som understödde de politiska 
krafter som ville driva det här, eller i varje fall inte gjorde motstånd 
mot de politiska krafterna. Jag har nog faktiskt fått den erfarenheten 
att ibland är vi militärer nästan lite mindre blodtörstiga än politiker-
na, det finns en nykter analys bakom vad man kan göra. Vi vet vad det 
kostar, vi vet hur det kan fungera och inte kan fungera. Det tror jag är 
centralt. Sedan kan andra människor naturligtvis beskriva den polit- 
iska ekonomiska, mänskliga kraft som låg bakom den här utveckling-
en. För min del, som militär analytiker, har det betytt väldigt mycket 
att i dagens läge, i dagens värld, titta på andra faktorer än bara att räk-
na kanoner och stridsvagnar och flygplan. Det finns en lång rad mju-
ka centrala faktorer. Jag kan meddela att min avdelning bestod redan 
på den tiden till mer än hälften av civila människor, samhällsvetare av 
olika slag, som kunde bidra med kunskap och det kanske gjorde att 
våra analyser blev rätt hyfsade.

Det var svårt att få det svenska militära etablissemanget att acceptera 
nedrustningen av hotbilder, de traditionella hotbilderna. Jag försökte 
lansera att osäkerheten är själva hotet. Det var inte alls populärt i mitt 
arbete, kan jag tala om för er. Humorn var begränsad i militärledning-
en. När jag en dag på en föredragning försökte säga: ”Nu herrar ami-
raler är det tid att ge igen för gammal ost, för nu har Sverige faktiskt 
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den sjömilitära dominansen i Östersjön. Vi har fler fartyg med bättre 
kapacitet än vad hela Östersjömarinen har.” Det var nämligen så un-
der en period, när allting praktiskt taget låg på botten. Amiralerna log 
snett, kan jag tala om för er. 

För att fortsätta med anekdoter så sa Överbefälhavaren någon gång 
1994: ”Jan, vi kan inte ha kvar dig längre, vi måste skicka dig utom-
lands och ostracisera, därför att varje gång du redogör för den mili-
tära utvecklingen i omvärlden i Försvarsberedningen eller i Försvar-
sutskottet kostar det mig en miljard.” Vi beskrev den nedåtgående 
rustningsspiralen och icke minst naturligtvis det faktum att utveck-
lingen i de baltiska staterna gick så lyckligt som den faktiskt gjorde. 

Vi uppmuntrade – från min sida, från min avdelnings sida, från 
MUST:s sida – de initiativ som togs till att stärka de baltiska staterna 
med materiel. Det fanns annat militärt, som inte var så neutralistiskt 
som man hade tänkt sig från början, därför att vi sa att vi tror att det 
gagnar oss och vi tror inte att det är så farligt som många tror. Vi hade 
rätt eller tur, jag vet inte vilket.

Slutligen två saker. Vi måste alltid komma ihåg att resursmässigt 
kommer Ryssland alltid att utgöra ett hot eller i alla fall ett område 
som man måste titta väldigt noga på när de gäller de baltiska staterna 
och när det gäller Norden överhuvudtaget, för Ryssland ligger där 
det ligger och Ryssland är väldigt stort. Den politiska utvecklingen 
är fortfarande oerhört mycket viktigare än den militära utvecklingen. 
Samtidigt var det väldigt spännande för min del att få vara med i en 
omställningsprocess och bidra med underlaget till att bedriva svensk 
säkerhetspolitik i närområdet, som dessutom faktiskt innebar en och 
annan risk, i motsats till vad jag hade sysslat med tio år tidigare. Tack 
så mycket.

Thomas Lundén
Tack så mycket. Då tar vi en paus och jag föreslår att vi försöker vara 
på plats klockan 13.55. Ni har chans att köpa Lars Fredéns böcker i 
pausen.
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Thomas Lundén
Då återgår vi till förhandlingarna. Efter presentationerna från panelen 
tänkte vi att ni ska få möjlighet att kommentera varandra. Framförallt 
ska Lars ska få ge synpunkter på vad de andra har sagt. Tanken är att 
både frågorna och svaren ska vara ganska korta. Därefter ska vi släppa 
in publiken och sedan har också Torbjörn Nilsson och jag ett antal 
frågor att ställa. Varsågod, Lars.

Lars Fredén
Jag vet inte var jag ska börja riktigt. Det är ju roligt att folk har varit så 
snälla, hittills i alla fall… Jag vill kommentera vad bland annat Laila 
och Jan har sagt om de klassiska ”hårda” militära frågorna. Inte för att 
invända mot vad någon av er har sagt utan bara för att jag känner mig 
inspirerad att lägga till lite saker. 

Det var ju så att hela den svenska statsledningen hade mycket svårt 
att föreställa sig och inse vad som hade hänt. I min bok redogör jag 
mycket öppet, nästan hisnande öppet tycker jag själv nu, för två möten 
som ägde rum, först den 15 november 1991 och sedan den 15 februari 
1992 under ordförandeskap av statsministern och i närvaro av utrikes- 
ministern Margaretha af Ugglas, handelsminister Ulf Dinkelspiel, 
kabinettssekreterare Lars-Åke Nilsson, pol-chefen Torsten Örn, alla 
de då nyutnämnda ambassadörerna i Estland, Lettland och Litauen, 
generalkonsuln i Sankt Petersburg, ambassadören i Moskva givetvis. 
Även akademisk rysslandsexpertis var där; Anders Åslund och även 
den utomordentlige professorn i litteraturhistoria i Uppsala Lars-Erik 
Blomqvist , som talar om den ryska själen. Även några affärsmän och 
ÖB:s underrättelseexperter, dock inte du, Jan, deltog. 

En liknande övning, den 15 februari 1992, med en något annor-
lunda personuppsättning men fortfarande med de tre viktigaste: 
statsministern, utrikesministern, utrikeshandelsministern närvarande. 
Båda gångerna endagsövningar. Detta i sig själv är mycket märkligt. 
Jag tror att Laila kan hålla med om det. Man har inte tid med sådant 
här vanligen, man sitter fast i ärenden som ska hanteras och så vidare 
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och att ta undan en hel dag för alla dessa personer och hitta en tid i 
kalendern då alla är tillgängliga är ganska fantastiskt. Detta var en 
stark signal till byråkratin att nu skulle man ta dessa frågor på allvar. 

Båda gångerna var ju frågan: Vad har egentligen hänt? Vad gör vi 
nu? I dragningen den 15 november sa ÖB:s representant precis det 
som Jan sa: Den ryska krigsmakten kommer inte totalt att lämna de 
baltiska länderna på grund av det som i underrättelsevärlden kallades 
för luftförsvarsbarriären, det vill säga en stor mängd luftvärnsrobotar 
som fanns längs Estlands, Lettlands och Litauens kuster inklusive på 
Dagö och Ösel. 

Det här såg jag för första gången när jag började i Statsrådsberedning- 
en i februari 1992. När jag satt i Baltikum hade jag inte en susning, 
jag fick aldrig se sådant material. Det var dumt för var det någon som 
hade haft nytta av det hade det varit jag, men jag hade aldrig sett ett 
underrättelsepapper när jag satt på plats i Baltikum, jag visste inte att 
de fanns ens en gång. Jag visste inte att MUST existerade! Jag kunde 
ju räkna ut det naturligtvis men jag visste inte att det hette MUST, 
som förresten hette någonting annat just då. Nu är jag tillbaka i tiden 
före 1991. Jag hade heller inget chiffer i Riga, för det gick så långsamt 
på den administrativa avdelningen, att bygga om ambassaden, så vi 
hade inget chiffer. Vi fick det först efter kuppförsöket i augusti 1991. 
Vi hade inte heller kurir där förrän ganska sent i vårt liv. Då fick vi 
rapporteringen från Moskva med tre veckors fördröjning, vilket ju vid 
den tiden var en evighet. 

Den 15 november 1999 hade bland annat ÖB:s representant en 
dragning. Han sa: De kommer inte lämna det här, för det här är den 
klassiska angreppsvägen från Norska havet, en nyckelfaktor i den 
gamla strategiska bilden, att det var just där som Nato:s bombflyg 
skulle befinna sig och där skulle skjuta kärnvapenbestyckade robotar 
mot det ryska hjärtlandet tvärs över Sverige och tvärs över Estland, 
Lettland och Litauen. Ingen rysk general skulle någonsin lämna de 
här installationerna. Däremot skulle marktrupperna rulla ut eftersom 
de mycket lätt kunde rulla in igen, det var en ”baggis” om man tittar 



130

på kartan, det finns inga naturliga hinder, det är hur lätt som helst, 
inget militärt pris var förknippat med detta. 

Men luftvärnspjäserna skulle finnas kvar och framför allt skulle 
Skrunda vara kvar. Jag hinner inte med det här nu, för det är en fråga 
som hade att göra med den globala kärnvapensbalansen, alltså inte 
bara i Nordeuropa eller Östersjöområdet. Det hade att göra med den 
globala kärnvapenbalansen med förvarningsradar som ingick i ett  
system som Sovjetunionen hade runt hela sina gränser. Ryssarna häv-
dade att de inte kunde ta bort den, för då blev det ett ”hål” i försvaret 
och därför var det farligt för världsfreden. Jag kan inte minnas något 
annat än att vi alla tyckte att ÖB:s dragning var förnuftig och att vi 
alltså inte kunde räkna med att bortdragningen blev fullständig.

Däremot när vi hade en dragning den 15 februari 1992, då, till min 
heder, får man nog säga faktiskt, skrev jag ett underlagspapper. Jag 
citerar det här för det ligger i mitt intresse att framstå som begåvad. 
Jag skrev: ”Vår arbetshypotes måste vara att de baltiska staterna har 
en reell möjlighet till varaktig självständighet, bland annat genom att 
det ryska svaghetstillståndet kommer att vara tillräckligt länge för att 
vänja ryssarna vid tanken på ett självständigt Baltikum.” Vår arbets-
hypotes måste vara just den, däremot trodde vi inte att det skulle gå 
så. Jag tror till och med att jag på mitt pastorsmanér, lite religiöst, sa 
att vi måste hoppas, att det är vår plikt att hoppas. Det var dessutom 
vår folkrättsliga plikt att hoppas. Någon annan inställning från svensk 
sida än att de ryska förbanden skulle lämna Estland, Lettland och 
Litauen var omöjlig. Naturligtvis måste vi inta den hållningen. Men 
många av oss, de flesta av oss, trodde inte att det skulle bli så utan vi 
trodde att vissa baser skulle bli kvar. Jag tror också, Jan, att den ryska 
militären hade den inställningen från början. De skulle ta tillbaka all 
marktrupp, men de skulle ha kvar åtminstone några hamnar och de 
skulle ha kvar en massa flygbaser och alla luftvärnsförbanden och de 
skulle ha kvar Skrunda. 

Det som hände sedan var att de inte hade råd, förfallet gick för 
snabbt. Det fattade ett beslut någonstans våren 1992, tror jag, att ”we 
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must cut our losses” och se till att få tillbaka de förband, som gick att 
använda till det ryska kärnlandet för även där höll allting på att gå åt 
pepparn. Det var i alla fall precis vad som hände. De första förbanden 
som togs tillbaka kom från Litauen, där det fanns en välfungerande 
luftlandsättningsdivision i Kaunas. Det enda som fungerade var luft-
landsättningsdivisionerna, det fanns åtta i hela Sovjetunionen vid den 
tiden, två fanns i Litauen, den i Kaunas och den andra, som låg i 
Junava, var en utbildningsdivision som inte var så viktig. 

En annan bedömning gjordes, det här måste jag ta ur minnet, 
jag tror att det var vid dragningen den 15 februari 1992 som stats- 
ministern summerade diskussionen ungefär så här: Risken för en 
mycket mer nationellt inställd storrysk hållning i Ryssland kan inte 
uteslutas på 15 års sikt. Så summerade han diskussionen. I underlags-
papperet hade jag skrivit så här: ”Risken för ett allvarligt säkerhets-
politiskt bakslag i Ryssland är liten.” Detta var i januari 1992. Allt 
såg bra ut. Jag gick med mitt papper till Krister Wahlbäck. Han är 
förresten en av de stora hjältarna bakom den svenska politiken vid den 
här tiden.  Numera är pensionerad ambassadör och säkerhetspolitisk 
guru särskilt när det gäller nordisk säkerhetspolitik och överhuvud-
taget nordisk historia, särskilt finländsk, en guru för hela generationer 
av svenska diplomater. Krister ingick också i den så kallade säker-
hetspolitiska analysgruppen, som jag tillhörde, den tredje var kom-
mendör Emil Svensson, som höll på med ubåtsfrågan. Jag gick alltså 
in till Krister med det här underlaget inför mötet den 15 februari, 
Krister tittade lite på det och där stod alltså: ”Risken för ett allvarligt 
säkerhetspolitiskt bakslag i Ryssland är liten.” Krister sa: ”Jag undrar 
om du inte ska sätta in ett ’inte’ där, Lars.” Tack och lov gjorde jag det, 
så det är det som ligger på dossier. 

Själv var jag både optimistisk och pessimistisk. Jag trodde att den 
ryska demokratiska utvecklingen skulle fortsätta. Ryssland hade vänt 
blad när det gällde sin politiska persona. Men även jag kom från Det 
kalla kriget och hade gått på Försvarets tolkskola när Sovjetunionen 
stod på höjden av sin militära styrka, jag hade verkligen pluggat in hela 



132

kraften i det där maskineriet. Därför trodde jag att de utrikespolitis-
ka, säkerhetspolitiska och militära strävandena skulle förbli oföränd-
rade. Det tyckte jag hörde till den ryska geopolitiken. Så det fanns en  
dubbelhet i min inställning, som jag tror att många andra också 
hade. 

Tyvärr visade sig optimismen i den politiska utvecklingen i Ryss-
land vara felinriktad. Jag säger det här därför att i alla fall på den här 
punkten, när det gällde vad som skulle hända på lång sikt, var vi inte 
naiva. Det var vi inte, utan tvärtom så såg vi det här som ett ögonblick 
som vi kanske själva inte kunde tro på, men som vi måste tro på. Vi 
hoppades alltså och till vår egen förvåning så gick det väldigt bra.

Laila var inne på det som vi kallade och till och med döpte till  
lågnivåhoten. Det var inte något som vi hittade på den 15 februari 
men däremot så hittade vi på begreppet suveränitetsstöd. Det hette 
först säkerhetspolitiskt bistånd i mitt underlagspapper. Det var många 
som skruvade på sig i salen, när vi kombinerade begreppen bistånd 
och säkerhetspolitik. Varför ska vi ut där och böka?! Den dåvarande 
kabinettssekreteraren Lars-Åke Nilsson sa då på sin trygga skånska: 
”Det är ju inget särskilt med det här. Vi vill ju att de ska komma in  
i värmen liksom, den västliga värmen, det är inget farligt.” Då svängde 
han auditoriet, vilket ibland händer vid sådana här möten, och så 
döpte han om det: ”Vi kan kalla det suveränitetsstöd.” Vi tyckte att 
det kunde man nog göra, men det var väldigt många som var skep- 
tiska, det ansågs äventyrligt och farligt.

I detta med icke-militära hot delar jag helt Lailas uppfattning att 
det inte fanns tillräckligt med pengar till att motverka dem. Jag tyckte  
det var absurt, jag skriver det i boken, men jag kan säga det nu  
också, jag tyckte det var jättekonstigt, jag förstod aldrig vad som 
hände. Kunde man inte sätta sig på biståndsmaffian och ta några  
hundra miljoner från någonting långt borta till detta som var så  
viktigt för Sverige? Men det gick inte. Vad det nu berodde på, det vet 
jag inte alls. Men det var en koalitionsregering bland annat och allt 



133

möjligt var jättekomplicerat, särskilt sådana här frågor. Det kanske 
du Håkan, kan kommentera förresten? Du kommer ju ifrån ett tradi-
tionellt mycket biståndsvänligt parti.

Thomas Lundén
Kan vi släppa in Håkan nu? 

Lars Fredén
Ja, visst, jag kanske får tillfälle att komma tillbaka.

Thomas Lundén
Då släpper vi in Håkan. Kanske kan du också kommentera neutral-
iteten. Det var väl en av de få frågor där riksdagen hade någon insyn 
eller något att säga till om.

Håkan Holmberg
När jag bläddrade igenom gamla papper om bistånd såg jag att den 
linje som folkpartiet drev var att bistånd till Baltikum och Östeuropa 
överhuvudtaget skulle gå utanför den vanliga biståndsramen. Och det 
innebar väl att det vanliga biståndet inte skulle röras, precis som Lars 
beskriver här, och att man förväntade sig att det skulle skapas nytt 
budgetutrymme för nya pengar vid sidan av. Det gick väl med det 
som det brukar gå när saker och ting ska dras i budgetberedningar; 
man upptäckte allt möjligt som också behöver anslag och så blev det 
problem med det hela. Jag tror att det var ungefär på det sättet.

När det gäller neutraliteten så har jag verkligen funderat eftersom 
det är något väldigt märkligt som Lars beskriver. Först är utrikes- 
utskottet enigt, mer eller mindre i alla fall, jag minns inte hur det var 
med vänsterpartiet, om att formulera om den traditionella meningen 
om svensk alliansfrihet syftande till neutralitet i krig. Detta godkänns 
i riksdagen utan någon större debatt, nästan ingen debatt alls. Sedan 
plötsligt något år senare blir det ett himla liv när statsministern säger 
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ungefär det som redan är officiell svensk politik och godkänt i riks-
dagen. Det är något konstigt med detta naturligtvis.

Grundfakta finns i Lars bok men frågan är hur man ska tolka dem. 
Maastrichtavtalet är, som ju också Lars nämner, en viktig del här. Man 
insåg redan på hösten 1991 när det antogs att det skulle få konse-
kvenser för svensk alliansfrihet eller i alla fall för hur vi formulerade 
vår hållning. Jag minns inte om det var så att utskottet skulle yttra sig 
över en skrivelse från regeringen med anledning av Maastrichtavtalet 
eller om det var föranlett av motioner eller om det bakades ihop på 
något sätt. Det är ju ytterst sällan så att utskottet tar egna initiativ utan 
man reagerar på inspel som kommer från regeringen för det mesta. 
Att ta reda på precis hur det här gick till skulle mycket väl kunna vara  
ämnet för en trebetygsuppsats eller kanske för något mer avancerat.  
Det måste ju ha tagits kontakter mellan regeringen och mellan utskottets  
ordförande och vice ordförande åtminstone och uppenbarligen kom 
man överens om att det här var nog inte så farligt.

Jag har en minnesbild av att man konstaterade lite allmänt vid  
diskussionerna att här är det en ny formulering och en del kommer 
kanske att tycka att det är väldigt dramatiskt men det tycker nog inte 
vi som sitter här i utskottet utan det är mer en fråga om en naturlig 
konsekvens av utvecklingen i Europa. Och så var det inte mer med 
det. Jag tycker att i sak var detta fullt rimligt. Det hade varit konstig-
are om utskottet inte hade gjort en sådan här omformulering.

Det konstiga är det som kommer sedan. Jag vet inte om Laila kan 
hjälpa till här? Jag är nästan tvungen att börja spekulera om processer 
inom socialdemokratin eller delar av den. Man tycks ha svårt att ta 
till sig förändringen och den nya verklighet som tog form och istället  
höll man fast vid någon sorts eftersläpande bild av hur världen såg 
ut som man kanske upptäcker hos partiaktiva och finner att här är vi 
tvungna att på något sätt visa att riktigt så farliga som de borgerliga i 
regeringen är vi inte. Och så gör man sådana här utspel där man mis-
stänkliggör det hela utan att riktigt för den skull yrka på att allting 
ska rivas upp. Eller kanske är det helt enkelt den gamla partitaktiska  
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reflexen, som jag tror ibland finns, att använda neutraliteten som 
politiskt slagträ. Som folkpartist tänker man lätt på den så kallade 
Wedénaffären 1968 då neutraliteten vändes till ett slagträ med vilket 
man krossade Sven Wedén, som då var utmanaren om statsminister-
posten i samband med inmarschen i Tjeckoslovakien i augusti det 
året. 

Det här är helt spekulativt men man kan också möjligen tänka sig 
att det rör sig om en känsla att man kanske förlorar stöd inom det 
socialdemokratiska partiet i EU-frågan om folk börjar förknippa EU-
anslutning med att vi ska ge upp neutraliteten. Så kommer det inte 
framställas av hyggliga socialdemokrater eller av borgerliga politiker, 
men det kommer alltid att finnas några längre till vänster som kom-
mer att säga precis detta och kanske tyckte man då att det är bättre att 
vi distanserar oss lite lagom från den här formuleringen så att vi i alla 
fall klarar EU-omröstningen. Och det gjorde man ju sedan, vare sig 
det nu hade med detta att göra eller inte.

Detta är alltså bara vilda spekulationer om hur det kan ha gått till, 
men någon förklaring måste det ju finnas, för man kan ju inte ha 
varit okunnig om vad man hade skrivit och skrivit under på för inte 
så länge sedan.

När det gäller Olof Johansson, som spelar en viss roll här, så var det 
väl så att han egentligen hela tiden var mot att Sverige skulle gå med i 
EU. Han kom ut som EU-anhängare alldeles i sista minuten. Jag tror 
att det var vid ett framträdande på Norrmalmstorg, intressant nog, ett 
par dagar före folkomröstningen. Och skälet var väl att det fanns tryck 
inom centerpartiet att man ändå skulle vara med i båten, även om 
Olof Johansson nog personligen inte var för ett medlemskap. Det kan 
förklara hans uppträdande i den här frågan, att känna obehag inför 
varje annan formulering av svensk säkerhetspolitik än den invanda.

Thomas Lundén
Vill Laila kommentera det här?
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Laila Freivalds
Jag har ingen information och jag vill inte spekulera.

Thomas Lundén
Men däremot har Torbjörn Nilsson en fråga till dig.

Torbjörn Nilsson
Du ger en väldigt intressant bild av svårigheterna att bygga upp för-
valtningen så att det blev en fungerande administration, en fung-
erande byråkrati i Lettland. Statsbyggnadsprocessen var uppen- 
barligen väldigt besvärlig, den bilden får vi ju. Men jag undrar: Var 
de militära problemen som fanns – alltså spänningen som ändå måste 
ha funnits, osäkerheten om trupperna skulle dras tillbaka eller inte, 
och uppbyggnaden av staten – var de två separata problemområden 
som överhuvudtaget inte möttes? Med de frågor du sysslade med  
under här tiden, märkte du att utvecklingen också påverkats av det 
som skedde på det militära planet?

Laila Freivalds
De militära aspekterna hade ju ingen direkt betydelse för den verk-
samhet som jag var involverad i. Jag kan bara reflektera lite kring den 
allmänna stämningen och resonemangen. Det är ju ingen tvekan om 
att den militära frågan var oerhört starkt levande i människors med-
vetande, inte bara inom byråkratin utan också ute på gatorna. Ryska 
militärer var ju så att säga symbolen för övermakten och ockupa-
tionen. Det fanns en stark medvetenhet om dess betydelse och dess  
närvaro. Men – och det är en känsla jag har – man bestämde sig för 
att inte tillmäta det någon betydelse för det dagliga arbetet, vare sig på 
privat nivå eller i uppbyggnaden av institutionerna. Man hade fokus 
framåt i det man ville åstadkomma och lät inte rädslan för en rysk 
militär aktion påverka det dagliga livet. Man var inte omedveten om 
vad som skulle kunna hända, men man bestämde sig för att ignorera 
det och inte låta det styra och påverka det egna agerandet. 
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Man upplevde sig själv såsom den aktiva partnern och såg den ryska 
björnen komma släpande efter, försöka komma ifatt, men inte lyckas. 
Det var det som präglade hela mentaliteten även under krisen, när vi 
satt på den här sidan av Östersjön och undrade över vad som skulle 
hända, om trupperna skulle vakna till liv och utnyttja sin maktförmå-
ga. Men processen hade inte kunnat vara så framgångsrik som den 
var, om man hade låtit sin rädsla styra. 

Thomas Lundén 
Jag kanske ska haka på lite med det här med trupptillbakadragandet. 
Jag är lite intresserad av hur man på svensk sida såg på den mera 
logistiska aspekten på tillbakadragandet. Det var ju inte hur enkelt 
som helst att bara kalla hem trupperna. De skulle ha någonstans att 
bo. Det fanns ett motstånd och många hade ju familjer som trivdes 
bra i de baltiska republikerna och så vidare. Sverige gjorde väl vissa 
insatser också för att uppmuntra tillbakaflyttningen. Men vad har ni 
för synpunkter på det?

Jan Blomqvist
Om jag får göra några reflektioner i anslutning till detta. Det fanns ju 
hos oss och jag tror lite varstans i Västeuropa en stor förståelse för de 
bekymmer som ryssarna rent praktiskt hade. Jag kommer inte ihåg på 
rak arm, men jag vet att det betalades ut en hel del miljoner pengar 
i syfte att hjälpa till att skaffa bostäder och dylikt. Jag tror att vissa 
väldigt skickligt använde det här också för att mjölka ut en hel del 
pengar, bland annat tyskarna som gärna bedrev utrikespolitik med 
plånboken på den tiden, och kanske fortfarande gör det. Det är sant. 

Det fanns också – vill jag påstå, i de kretsar som jag samverkade 
med, och nu ska jag uttrycka mig lite försiktigt här – en stundtals  
hetsig debatt om ryska strategiska intressen ibland annat i Baltikum. 
Där hävde en och annan debattör, även inom min avdelning, ibland 
ur sig: ”Jo, men ryssarna har ju ändå ett legitimt intresse att kunna 
försvara sitt hjärtland och för det behöver man tillgång till Baltikum.” 
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Det ligger nära det som Lars sa tidigare om deras luftförsvar. Jag hade 
då en medarbetare på min avdelning, mycket duktig och omtyckt, 
som heter Ulf Hammarström, som hade tagit som sin personliga 
korstågsuppgift, att rycka ut med blåljus: ”Det finns inga legitima  
intressen på en annan erkänd stats territorium.” Naturligtvis, men 
för oss var det något av en liten dubbelhet, en nykter analys så att 
säga över de strategiska förhållandena. Jag vill påstå att de intresse-
na – även om de absolut inte är legitima – är förståeliga på något 
sätt än i denna dag, att de fortfarande gäller när det gäller Rysslands  
strategiska agerande i något sammanhang. Ett faktum är att den valde 
presidenten har för inte så hemskt länge sedan sagt att upplösningen 
av Sovjetunionen var, om jag inte minns fel, den största geostrategiska 
katastrofen i Europa. Det uttalandet tror jag avspeglade ett tänkande, 
som fortfarande finns där och som måste beaktas.

Sedan har vi länge haft problem med att använda uttrycket hot. Hot 
finns när det finns både vilja och resurser. Det ska man vara försiktig 
med. Men vid en analys så ska man se på de ingående faktorerna, när 
man gör en nykter framtida analys.

Jag tänkte på det här med just risken för ett ryskt återtagande i 
någon form av militär maktutövning. Det är klart att ett år efter ditt 
uttalande i din promemoria här så kom Zjirinovskij och skrämde slag 
på rätt många, precis ett år efter att detta hände. Jag tror att det är 
viktigt att man har en nykter attityd och ingen domedagsattityd till 
detta.

Får jag sedan bara kommentera Laila Freivalds oerhört intressanta 
genomgång av den civilrättsliga situationen. Jag har inom det fack 
jag sysslat med väldigt länge, det vill säga militärstrategiska analyser, 
upplevt att man verkligen måste integrera militär hårdvara med civil 
mjukvara, som ju är minst lika viktigt för att förstå hur utvecklingen 
kommer att gå. Där tycker jag att vi fortfarande har en brist i det här 
landet, när det gäller att hitta fora för att göra detta och som leder 
fram till kloka och bra papper. Det har varit väldigt svårt att hitta det. 
FOI gör sådant ibland, men vi har på den militära sidan haft problem 
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att hantera saken. Nu ska jag vara riktigt elak: UD har inte varit så 
väldigt intresserat av att delta i den debatten, man har inte haft tid 
och ork, naturligtvis.

Thomas Lundén
Har Lars någon kommentar till detta?

Lars Fredén
Jag har alltid någon kommentar… Jag vill göra följande kommentarer. 
Det verkar inte som om medelåldern härinne verkar vara doktorand-
ers, men det finns några stycken. Och för att reda ut hur det gick till 
egentligen med UU-15… UU-15 heter det väl varje år, Håkan?

Håkan Holmberg
Ja, man börjar om varje år.

Lars Fredén
En fast nummerordning för ett utrikespolitiskt betänkande från 
utrikesutskottet. En person som ni kan prata med som vet hur det 
gick till när UU-15 skrevs år 1992 är dåvarande kanslichefen i utrikes-
utskottet Tomas Bertelman, min mycket gode vän och kollega,  
numera ambassadör i Warszawa. Det var han som skrev det där. 
Kort efter att han hade gjort det, så blev han chef för UD:s Pol 1, 
som det hette då och som hade hand om allt som var viktigt i svensk  
Baltikumpolitik och även i Jugoslavienfrågan, ESK och så vidare. Han 
förekommer här på bokomslaget tillsammans med Carl Bildt. Tomas 
Bertelman var viktig för Baltikumpolitikens utformning. Han och 
Krister Wahlbäck är viktiga, de är de dolda hjältarna. 

Innan vi lämnar UU-15 måste jag nämna att det blev en kontro-
vers efter det tal du nämnde, som statsministern höll 1993. Det blev 
en utfrågning, statsministern blev KU-anmäld. Det var en utfråg-
ning om just detta någon gång på våren 1994 medan han fortfarande 
var statsminister, just före sommaren. Sedan blev det en ny debatt 
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om han borde ha gjort det och vad han menade och så vidare efter 
regeringsskiftet som pågick under vintern 1994–95. Det var en  
ganska lång och segdragen historia. 

Talet hölls den 17 november 1993, jag har skrivit om det här, men 
jag vill ändå ta tillfället att säga det. Ursprunget till talet var inte alls 
säkerhetspolitiken idag, vad som skulle hända i ett krisfall i Baltikum. 
Det var inte alls menat att ge en signal om detta. Det började som 
ett tal som skulle behandla det förflutna. Talet heter ”Sverige och de 
baltiska länderna” och finns tillgängligt, som viktigare tal alltid gjorde 
genom en publikationsserie som hette Utrikesfrågor. Den är numera 
nedlagd och talen finns numera bara på nätet, tror jag. Förr gav man 
ut den i liten tryckt bok, både på svenska och engelska. 

Talet hölls alltså den 17 november 1993 på Utrikespolitiska Insti-
tutet. Det skulle egentligen ha hållits dagen efter – den 18 novem-
ber 1993 – eftersom det var Lettlands 75-årsdag, om man räknar 
från den första självständighetsdagen och räknar bort den sovjetiska  
ockupationen. Men Carl kunde inte den artonde, så det hölls den 17  
november. Det började som jag sa som en svensk ”Vergangenheitsbe-
wältigung”. Jag hade ju upplevt, särskilt Landsbergis, som under min 
tid på marken, före 1991, hade varit på mig, bildligt talat flåsat mig 
i nacken och ständigt sagt att jag företrädde en ryggradslös nation. 
Han sa till och med vid ett tillfälle: ”Herr Konsul, det som ni just sa, 
påminner mig om det talesätt, som vi har här i Litauen: Sverige, den 
16:e sovjetrepubliken!” [Skratt.] Det fanns ju femton sådana i SSSR, 
om ni minns det. Då blev jag faktiskt så förbannad att jag reste mig 
upp ur soffan, där vi satt, vi brukade sitta i en soffa i Litauens parla-
ment och sa: ”Herr President, om ni anser att jag företräder något 
annat än Kungariket Sverige, så kan vi sluta nu på en gång!” Då sa 
han faktiskt: ”Ja, ja, ibland överdriver jag.” Det var ett ganska kraftigt 
understatement. 

Jag har alltså upplevt det där personligen, på huden. Så när jag kom 
till Statsrådsberedningen – till min egen enorma förvåning faktiskt, 
jag kände ju inte Carl Bildt, det var en hissnande ”career move” för 
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mig på alla möjliga sätt, jag kunde inte tro att det var sant under de 
första veckorna –sa jag att nu måste statsministern eller utrikesminist-
ern hålla ett linjetal om Sverige och det förflutna i Baltikum. Sedan 
hade vi en diskussion om när det här talet skulle hållas och så vidare. 
Det var Krister Wahlbäck, som höll i pennan och jag skrev lite grann 
också. Men Krister skrev till 90 procent och sedan skrev Carl om 
alltihop, naturligtvis, som han alltid gjorde. Vi tog upp fyra frågor, 
som då stod på den svenska ”Vergangenheitsbewältigung-listan”. 
Den första var Baltutlämningen 1946. Den andra var guldet; Est-
lands och Litauens guldreserver, som överlämnades till de sovjetiska 
ockupationsmyndigheterna 1940. Den tredje var erkännandet – i en 
serie handlingar 1940–1941, det var inget enskilt beslut, av Stalins 
annektering 1940. Och den fjärde var den tystnad som hade rått i  
Sverige överlag – över hela det svenska samhället, över hela det politi-
ska spektrat – om nära grannars öden samtidigt som vi talade mycket 
högt om det som låg väldigt långt borta. 

Vi var tvungna att ta ställning till allt det där, tyckte jag. Det blev 
en viss diskussion om det och vi kom fram till att statsministern fak-
tiskt skulle be om ursäkt för tre på av punkterna på listan. Men för 
erkännandet skulle han inte be om ursäkt, men han skulle diskutera 
det. Carl ansåg – och samma åsikt hade förresten Pierre Schori, som 
jag satt och diskuterade den här frågan med över en öl i Riga någon 
gång 1990 – att det skulle ha legat något lättköpt över det hela om 
en svensk regering i djupaste fred ungefär femtio år efteråt hade bett 
om ursäkt för vad en svensk regering 1940 och 1941 hade gjort i ett 
helt annat läge med Stalin i öster och Hitler inte bara i söder utan 
även i väster. Därför skulle vi begränsa oss till att ungefär beklaga; 
”det var inte så bra, det var trist”. Men vi skulle inte be om ursäkt för 
erkännandet och det gjorde statsministern inte heller i talet som hölls 
1993.

Nu kommer jag tillbaka till neutralitetspolitiska formuleringar. När 
vi kom fram med det här talet till Carl så sa han: ”Ja, jag ska titta på 
det här i kväll.” Sedan när han kom tillbaka nästa morgon, han skrev 
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alltid om talen någon gång mellan 23.00 och 01.00 ungefär – det 
kunde vi se på de e-mejl som vi fick, e-mejl hade förresten just införts 
på Statsrådsberedningen, det fanns ingen e-mejl under den tidigare 
regeringen, det fanns en fax i kafferummet. Hur som helst skrev han 
att vi måste skriva någonting om framtiden också. Och det var då han 
la till det här om neutralitetens eventuella applicerbarhet vid krisfall 
i Baltikum. 

Sedan blev det en enorm diskussion. Ni kanske kommer ihåg,  
den höll på i flera veckor, det var en jättesak detta med just den for-
muleringen som ju hade antagits av Sveriges riksdag ett och ett halvt 
år tidigare. Mycket märkligt.

Om jag får säga en sak till, så är det att förutom min egen kommen-
tar så har ännu så länge ingenting sagts om medborgarskapsfrågorna. 
Jag har poängterat att detta var en stor fråga. Det tog mer tid för mig 
och för statsministern än truppfrågan gjorde. Det var mycket besvär-
ligare att utarbeta en svensk linje i denna fråga därför att det var en 
mycket mindre klar fråga. Där gjorde vi ett mycket stort arbete för 
att komma fram till en ståndpunkt och den var inte alls oomstridd 
internt på UD. Carl funderade väldigt mycket på vad han egentligen 
skulle tycka. Ambassaden i Moskva hade naturligtvis, som det brukar 
vara med ambassader i stora länder, en mycket förstående synpunkt 
för den ryska hållningen i den här frågan.

Laila sa helt riktigt om trupptillbakadragandet, att man i Baltikum 
bestämde sig för att inte vara rädd, det är ju alldeles riktigt. Ibland 
tyckte ju jag att de personer jag pratade med, på estnisk sida särskilt, 
var ansvarslöst sorglösa. Jag tyckte ibland att vi som representerade en 
nation med mera stabil demokrati och större militär kunskap borde 
tala om för dem hur farligt det här var. [Skratt.] Men det gjorde jag 
aldrig, det var mycket nära faktiskt att jag gjorde det, men det var ju 
bra att jag inte gjorde det. 

Men det var ju inte så att truppfrågan gick spårlöst förbi. När det 
var dags att skriva på avtal med Ryssland som både Tallinn och Riga 
till sist gjorde så blev det enorma kontroverser, särskilt i Lettland, 
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regeringen föll nästan på det och det höll på i flera veckor, månader. 
Det såg länge ut som om det inte skulle bli något avtal. Det var som-
liga som hävdade att ryssarna sticker ändå. Där hävdade vi att man 
måste ”stänga dossiern”. Som jag brukade säga: ”Det måste vara klart 
att den ryska krigsmakten lämnade, i det här fallet, Lettland därför 
att den ryska statsledningen åtog sig att den skulle göra det och inte 
för att den körde fel i något vägskäl.” Det är en helt annan historisk 
belysning om man har det ena eller om man har det andra. 

I praktisk politik sammankopplades de här frågorna; medborgar-
skapsfrågan sammankopplades alltid av Ryssland med trupptill-
bakadragandefrågan. Ett av våra mantran var att säga att de ska inte 
och får inte kopplas ihop. Vi gjorde många uttalanden om det efter-
som även utomstående i Västeuropa lätt kopplade ihop dem.

Thomas Lundén
Vi ska snart släppa in publiken. Men jag har en fråga som kanske 
fordrar ett långt svar, men vi har inte tid med ett långt svar just nu. 
Frågan är till Laila. Du såg på väldigt nära håll lagstiftningsarbetet 
under de här åren. Jag tror att du till och med kanske var med och 
påverkade en del av lagstiftningen. Men varifrån tog man inspiratio-
nen? Det fanns ju olika modeller för lagstiftning. Och i vilken mån 
gick man tillbaka till den gamla, mellankrigstida lagstiftningen? När 
det gäller regeringsbildning hade ju Lettland under den demokratis-
ka tiden väldigt stora svårigheter med ständiga partibildningar och 
väldigt många olika partier och så vidare. Hur såg man på sin tidigare 
korta demokratiska historia och varifrån hämtade man inspiration för 
lagstiftningsarbetet?

Laila Freivalds
Tveklöst var det så att den spontana reaktionen – när man tog sig 
an uppgiften och fattade beslut om att vissa sovjetiska lagar skulle 
upphöra att gälla – att man skulle gå tillbaka till mellankrigstidens 
lagstiftning. Man gjorde det också i viss utsträckning, men inte totalt 
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som en del tyckte var att det naturliga. När det gällde den centrala 
civilrätten, så var det naturligt att gå tillbaka till mellankrigstidens 
lagstiftning, som ju för övrigt liknade väldigt mycket den nordiska, 
germanska, och byggde på samma traditioner. Man gjorde vissa nöd-
vändiga moderniseringar.

Snart tog behovet av EU-anpassning över och blev ändå det domi-
nerande sättet att lagstifta. Sverige var mycket aktivt på några om-
råden, till exempel på miljöområdet, lantmäteriet var där och byggde 
upp deras myndigheter och hjälpte till med regelverk. Sverige var ju 
lämpligt att ha som en förebild för vi hade gjort anpassningen till EU-
lagstiftningen. Men mer och mer gick man helt enkelt direkt på EU:s 
regelverk. Det är en av förklaringarna till varför det gick så fort med 
EU-inträdet. Alla tre länderna var oerhört snabba på att genomföra 
den stora anpassningen. Vi pläderade från svenskt håll för att även om 
man inte var medlem i EU, så var man som europeiskt land tvungen 
att anpassa lagstiftningen för ett fungerande samarbete. 

Okänd man
Fanns det juridisk kompetens?

Laila Freivalds
Problemet var att juristerna var skolade i det sovjetiska systemet. Det 
är faktiskt rörande. Vilka skrev den nya lagstiftningen? Jo, det var 
i stor utsträckning juridikstudenter. De duktiga eleverna drogs in 
lagstiftningsarbetet under sina sista på universiteten. Det var 20–25-
åringar som satt och skrev lagstiftningen.

Lars Fredén
Det gick det med.

Laila Freivalds
Ja, det gick det med!
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Thomas Lundén
Nu öppnar vi för frågor från publiken, korta frågor. Och säg ert namn 
först. 

Gunnar Lassinantti
Jag heter Gunnar Lassinantti och kommer från Olof Palme Interna-
tional Center. Den här veckan för tre år sedan arrangerade Sida ett 
helt veckoprogram med möten och seminarier då alla aktörer under 
de här första åren redovisade vad de hade gjort vid. Vi från Olof Palme 
International Center och närmaste föregångarna AIC och Arbetar-
rörelsens fredsforum var verksamma och gav ut en liten skrift. Jag 
vill hänvisa till det. Det gjordes ganska mycket då redan från 1989, 
vi var de första som bjöd in Edgar Savisaar, som var Folkfrontens 
ordförande i Estland. Det var i mars 1989. Vi var också ansvariga för 
besöket av Savisaar, när han var statsminister och när kuppförsöket 
började i augusti, och av ett par vice utrikesministrar från Litauen och 
Lettland. Det resulterade i ett stort massmöte på Norrmalmstorg.

Det finns väldigt mycket dokumenterat under den där första 
tiden och det var många aktörer som var aktivt igång. När Baltikum 
gick med i EU meddelade Sida att vi inte alls har sådana pengar för  
projekt och kontakter. Det är ett problem att det är ett väldigt sparsamt  
kontaktutbyte. Mycket har avvecklats. Jag har själv inte varit i Estland 
på ett och ett halvt år och än mindre i de andra länderna.

Min fråga till Laila går tillbaka till mellankrigstidens dagar. Det har 
ändå uppstått vissa problem när det gäller medborgarskapslagarna i 
Estland och Lettland. Inte i Litauen, där tog man en lite annan typ av 
lag som medförde att alla som bodde i Litauen vid självständigheten 
september 1991 automatiskt blev medborgare. Situationen hade ju 
onekligen förändrats rätt mycket vad gäller de ryska minoriteterna i 
Estland och Lettland sedan mellankrigstiden. Har du någon uppfatt-
ning om tillämpningen av det här lagstiftningssättet var rätt i detta 
fall, det vill säga när det gäller medborgarskapslagarna för Estland och 
Lettland?
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Laila Freivalds
Jag har ingen närmare kunskap om det här. Jag tror inte att med- 
borgarskapslagen har sitt ursprung i mellankrigstidens lagar. En reflek-
tion jag gör är att det nog är synd att man inte tog den utgångspunkt- 
en för de baltiska länderna hade mycket generösa lagar vad 
gäller medborgarskap och minoriteter, mycket generösare än vad  
Sverige och flertalet europeiska länder hade vid den tiden. Det hade 
att göra med deras historia och deras erfarenheter. Men jag tror inte 
att det är det som har varit utgångspunkten utan snarare lagstiftning i  
Europa i övrigt och ambitionen har varit att uppfylla de internationel-
la åtaganden som finns. Man gjorde ju inte det från början utan efter 
granskning av Europarådet, som man i och för sig inte var medlem 
i ännu, men ändå bad om hjälp från och vars regelverk man ville  
anpassa sig till.

Du talar om minoriteter, men jag vill understryka att den ryska 
befolkningen inte är en minoritet enligt folkrättsliga definitioner, 
utan de är invandrare. Jag tror att det är ett av skälen till att den 
här frågeställningen har varit så svårhanterlig, inte minst i debatten i  
Sverige. Men det där är någonting som Lars vet mer om.

Lars Fredén
Det här är ju nyckelfrågan Det var ju en existentiell fråga, särskilt i 
Lettland. Låt mig säga det att 1989, när den sista folkräkningen under 
sovjetisk period ägde rum, då var den lettiska andelen av totalbefolk-
ningen i Lettland nere i 52 procent. 1940 hade andelen varit unge-
fär 76 procent. Många letter trodde att deras kultur och deras språk 
skulle utplånas. Det är väldigt viktigt att förstå detta. I Estland var 
läget något bättre, där var procentsatserna 1940 ungefär 88 procent 
och gick sedan ner till 61 procent vid folkräkningen 1989.

Laila har alldeles rätt i att det inte är fråga om minoriteter. En del 
av de ryskspråkiga i Estland och Lettland är faktiskt en minoritet, 
därför att de levde där före 1940. De hade medborgarskap där då och 
fick liksom deras barn och barnbarn följaktligen automatiskt med-
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borgarskap utan någon som helst åtgärd från deras egen sida efter 
självständigheten 1991. 

De andra fick söka, det var inte så att de inte kunde få medborgar-
skap, men de måste söka och de måste kunna lite språk. Det blev en 
lång diskussion som vi följde in i minsta kapillär om hur språktestet 
gick till och vem som testade testarna och var man kunde överklaga 
och så vidare. De skulle också svära en lojalitetsed av något slag och så 
skulle de kunna lite om historien.

Just åt den här frågan ägnade jag mycket tid. Jag har grälat med 
ryska diplomater om det här i nästan hela mitt liv känns det som. Jag 
avslutar med en historia som den svenska statsministern framförde i 
utrikesutskottet i parlamentet i Ryssland under sitt besök där 1993. 
Det var Krister Wahlbäck som hade skrivit hans underlagspapper. Jag 
avrådde honom starkt från att skriva det han skrev och jag avrådde 
Carl Bildt starkt från att säga det han sa, men han sa det ändå. Unge-
fär så här sa han: Tänk er tanken att Hitler hade vunnit kriget! Tänk 
er tanken att tyskarna därefter hade mördat och transporterat bort 
tiotals procent av den ryska befolkningen till läger i Tyskland och på 
andra ställen i Tredje riket och i stället flyttat in tyskar! Och så många, 
som var fallet i Riga 1991, att man talade mer ryska i Riga än man 
talade lettiska. Alltså parallellfallet att man i Moskva skulle ha talat 
mer tyska än vad man talade ryska! Och sedan hade det Tredje riket 
kollapsat och så hade ni återfått er frihet och så hade ni alla de här 
tyskarna som inte talade ryska. 

Detta är ju parallellen. Nästan inga av ryssarna talade lettiska. De 
kände ingen samhörighet med den estniska och den lettiska befolk-
ningen, de hade bara hamnat där. De var också offer i och för sig. 
Det är ju ett centralt problem. Hur ska man göra med de här männi-
skorna? Hade ni då gett dem självständighet bara så där?! Nej, det 
hade ni nog inte utan ni hade krävt att de på något sätt visade att de 
ville träda in i er återupprättade kultur.

Den här historien gjorde att parlamentsledamöterna låste sig totalt, 
för ingenting är ju heligare i Sovjetunionen och Ryssland än ”det stora 
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fosterländska kriget”. Men Carl sa det ändå, det var verkligen tufft 
gjort. Sedan produktutvecklade vi den här liknelsen. Och vi sa så här 
till ryssarna: ”Tänk er att Kina hade attackerat Ryssland och så hade 
miljoner kineser flyttats in i Ryssland och man hade talat mer kine-
siska i Moskva än man talade ryska. Och så hade plötsligt det kinesiska 
riket kollapsat – vad hade ni gjort med alla kineser?” Nej, det är klart, 
det där argumentet klarade mina ryska debattmotståndare inte av.

Jag vill bara understryka att det här är enormt viktigt att förstå. I 
det litauiska fallet fanns det ju bara 10 procent ryssar, det är en helt 
annan sak. 10 procent ryssar och 10 procent polacker. De som haft 
fast bosättning i Litauen före 1991 fick alla medborgarskap genom 
enkel registrering. Men det var en helt annan storleksordning på det  
beslutet. Det är förklaringen till att Litauen fattade det, medan   
esterna och letterna inte gjorde det. Jag är glad att jag fick säga det här, 
för det tycker jag är essentiellt. [Applåder.]

Thomas Lundén
Jag kan tillägga att ni kan gå in och kika på nätet på dels Europa-
rådets minoritetskonvention och dels på Konventionen om språkliga 
minoriteter. Om man läser dem noga visar det sig att Lars har allde-
les rätt. Det är dessutom så att det i Minoritetskonventionen som 
– som Moskva har uppmanat Lettland att ratificera, kanske har man 
redan gjort det nu, det vet jag inte – ingår att varje land har rätt att 
bestämma vad som är en minoritet. Skälet till detta är att Frankrike 
hårdnackat vägrar att erkänna, att de har några egna minoriteter, alltså 
bretoner, korsikanare med flera.

Laila Freivalds
Och vi i Sverige erkände att vi har minoriteter först på 1990-talet.

Thomas Lundén
Det här är alltså en komplicerad fråga. Vi kanske inte ska fortsätta 
med den utan fortsätta med frågorna.
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Okänd åhörare
Jag undrar om någon vill kommentera utrikesminister Sten Anders-
sons kommentar att Estland inte är ockuperat.

Håkan Holmberg
Jag kanske ska göra det eftersom jag var en av dem som skällde ut 
honom, höll jag på att säga, i riksdagen, när han kom hem. Han hade 
väl inte läst på alls, det var det intryck man fick redan då. Jag tror 
att Lars har någon formulering om det i sin första bok också. Där 
kan man läsa en ganska utförlig beskrivning av vad som hände. Sten 
Andersson hade ju kunnat uttrycka sig på en väldig massa andra sätt. 
Han hade naturligtvis inte kunnat sitta där och förneka det faktum 
att Sverige faktiskt hade erkänt annekteringen, men han hade kunnat  
uttrycka sig på åtskilliga andra sätt som ändå var juridiskt korrekta 
och rimliga i förhållande till den politiska situationen som rådde då.

Sedan får man väl lov att konstatera att det faktum att Sverige hade 
erkänt annekteringen gav en möjlighet för Lars att vara på plats i 
Riga som första utländska diplomat i Lettland sedan kriget. Att något 
sådant skulle ske var det ju ingen som kunde förutse på 1940-talet i 
samband med andra världskriget. Men när nu historien tog den vänd-
ningen fanns det trots allt en positiv sida även av detta beklagliga 
beslut.

Åhörare I
Vad var regeringens kommentar till Sten Anderssons uttalande? Var 
det uppbackad, var det ett olycksfall i arbetet eller en dumhet?

Håkan Holmberg
Sten Andersson var ju naturligtvis regeringen, eftersom han var 
utrikesminister. Men man kan väl påminna om att han faktiskt back-
ade. Utrikesutskottet hade inte så långt innan formulerat sig för första 
gången på ett sätt som inte riktigt var det gängse om Baltikum. Det 
slutade med att man hoppades att det som pågick skulle leda till posi-
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tiva resultat och det stod något om ”införlivades under tvångsmässiga 
former”. Detta ville Sten Andersson först inte höra talas om, men han 
accepterade det efter tag. Jag minns inte hur många dagar eller veckor, 
som det gick mellan de här olika episoderna, men han var på full 
reträtt, när han väl kom tillbaka.

Åhörare II
Inom historievetenskapen diskuterar man av och till den enskilda  
individens inverkan jämfört med vad som händer i omgivningen och 
så vidare. Kunskaperna om Baltikums historia var ju rudimentär, men 
den kanske är något bättre idag, hoppas jag. Jag undrar: Vad hade 
hänt om Carl Bildt, med sin kunskap om Lettland, inte hade varit 
statsminister då?

Lars Fredén
Jag ska försöka att vara diplomatisk för en gångs skull och säga att  
jag tror i alla fall att individer spelar roll i historien. Det tror jag verk-
ligen. Jag vill understryka – och jag tror att jag har understrukit det i 
boken också – att det tar en förbaskad massa tid att göra det här och 
en statsministers tid är begränsad. Det finns hur mycket elände som 
helst att ta hand om. Men vi hade under den här perioden en otroligt  
energisk statsminister. Det var väl intresse också. Jag undrar egentlig-
en vad som drev Carl. De borde ni ju fråga honom, jag vet inte, jag 
har aldrig frågat honom om det. Jag kände ju honom inte, jag kunde 
ju inte bara gå in till statsministern – det kanske ni tror när ni läser 
den här boken – och fråga. Det är ju alltid ett problem för en tjänste-
man hur man får access till beslutsfattaren, hur man ska uttrycka sig 
när man får de här minuterna. Tack och lov hade vi e-mejl. 

Mitt intryck är att för Carl var det en känsla, det låg ju i arvet efter 
många företrädare för just hans parti, och för folkpartiet också, att 
vurma för Estland, Lettland och Litauen som nästan ingen pratade 
om under så lång tid. Det andra var ju egenintresse naturligtvis, egen-
intressekalkylen. Det tredje var EU-inträdet, det här var ju biljetten. 
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Samtidigt som det här ägde rum hade vi ju Jugoslavieneländet som höll 
på att accelerera just under den här perioden och så hade vi förhand-
lingar om EU-medlemskap, det var väl 1993 som vi påbörjade dem. 
Under just den mest intensiva fasen av Baltikumhanteringen, vintern 
1993–1994, hade statsministern alltså också EU-förhandlingarna 
att sköta. Dessa båda frågor samverkade, tror jag, för honom. Det  
visade sig nämligen att Sverige, som var känt bland många som ett 
land där all säkerhetspolitik var fastlagd en gång för alla och som inte 
var särskilt aktivt utanför de traditionella ramarna, hade någonting att 
komma med. Det var en inträdesbiljett, det var någonting vi tog med 
oss in i EU. Det gjorde honom intressant, för att uttrycka sig mycket 
enkelt. När han åkte runt i världen och talade om EU så var han ock-
så totalt uppdaterad på Baltikumfrågorna, ingen annan var så upp- 
daterad som han. Det var en affärsidé helt enkelt. Jag tror att Laila kan 
intyga att det är otroligt arbetsamt att vara politiker och att engagera 
sig under en så lång tid i en enda sak. Det var ovanligt. Dessutom var 
han övernaturligt militärt intresserad, så underrättelsetjänsten har ju 
aldrig haft så roligt, tror jag.

Thomas Lundén
Jag vill också lämna över ordet till Laila. Det fanns ju även inom  
socialdemokratin ett baltiskt intresse. Det fanns väl ett arv åtminstone 
efter Bruno Kalnins och där fanns Enn Kokk och där fanns Birgitta 
Dahl och du själv förstås. Det är väl inte omöjligt att det hade kunnat 
finnas en socialdemokratisk regering som också hade haft det här in-
tresset. Det framgick lite av vårt förra vittnesseminarium att det hade 
skett ett ökat intresse.

Laila Freivalds
Det går ju att spekulera i hur det skulle ha sett ut med andra be-
sättningar, men jag håller verkligen med om att individer spelar en 
roll. Det är ingen tvekan om det. Då vill jag naturligtvis poängtera 
– och kanske svära lite i Lars kyrka – att Carl Bildts intresse ju var så  
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militärt, hans hade en oerhörd betydelse, men vi vet inte riktigt vilken 
betydelse. Det kan man inte veta, för det alternativa scenariot finns 
ju inte. Men det arbete som las ner, där Carl Bildt betydde mycket,  
handlade just om den militära frågan; det var trupptillbakadrag- 
andet, det var Skrunda och medborgarskapsfrågan. Detta inte minst 
beroende på att Ryssland kopplade de frågorna.

Om det hade varit andra som hade haft den ledande funktionen 
är jag inte säker på att det hade varit de militära frågorna som hade 
varit huvudsaken. Jag kan inte säga att det hade blivit sämre för det. 
Visserligen tror jag att det har ett väldigt värde i det som Lars under-
stryker, nämligen att vi fick USA att intressera sig för Baltikum – mer 
än vad de egentligen var villiga till. Jag tror att med andra individer så 
hade det varit andra frågor, andra ingångar i den här problematiken 
som kanske hade handlat mer om de frågor som jag är upptagen av 
och tycker är oerhört viktiga. Det är svårt att säga, men för Carl Bildt 
handlade det om den militära sidan. Personligen uppfattar inte jag 
den så central. Jag är lite grann som balterna själva. Jag var rädd, men 
jag bestämde mig för att ignorera den frågan och rikta in mig på fram-
tiden. Så gjorde balterna och det kanske även den svenska regeringen 
borde ha gjort i större utsträckning.

Som sagt, inom socialdemokratin fanns många aktiva, kunniga 
och engagerade personer. Hur tongivande de skulle ha kunnat bli i 
en regeringssituation kan jag naturligtvis inte uttala mig om, men  
möjligheten finns att det hade varit mycket bra det också.

Jan Blomqvist
Jag ska uttrycka mig diplomatiskt. Det var nog faktiskt så att vi från 
vår sida många gånger tyckte att statsministern var onödigt intresse-
rad av detaljkunskaper. Jag tror inte att statsministern skulle behövt 
alla dessa. När jag har föredragit för honom har jag i samtalen genast 
kunnat få nummer och namn på alla divisioner och bataljoner. Det 
här är anekdotiskt. Jag vet att jag någon gång, när vi började närma 
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oss slutet, sa: ”Skulle man inte kunna få en lite lagom intresserad 
regering? Vi orkar inte längre!” Det här är mest på skämt, men…. Vi 
tyckte kanske att det gällde att förse handläggaren med kunskaperna.

Jag känner inte riktigt igen den här bilden om ointresset och okun-
skapen om Baltikum, dels beroende på att jag kanske som privat-
person har mycket nära vänner som kommer från Baltikum och dels 
för att jag yrkesmässigt intresserat mig väldigt mycket för den delen 
av världen och har vetat ganska mycket om inte bara det militära läget 
utan även om historien. Jag känner inte riktigt igen bilden.

Karin Linner
Jag heter Karin Linner och är från Senioruniversitetet, kulturgeografi. 
En enkel fråga: Hade de baltiska länderna en egen armé i början på 
90-talet och vilken betydelse har deras arméer idag?

Jan Blomqvist
Inte i början på 90-talet, men efter två år ungefär skaffade man sig 
arméer av bataljonsstorlekar, ett par stycken, det vill säga något tusen-
tal man. De var väldigt viktiga, för det första eftersom det handlar 
om ett suveränitetstänkande, det vill säga att ett land har någon form 
av möjlighet att hävda sitt territorium. För det andra är det klart att 
vid någon större fullskalig invasion kan inte de försvara enbart, men 
det är väldigt viktigt att etablera det faktum, ”tripwire defence”, det 
vill säga snubbeltrådsförsvar som man ibland kallar det för och som 
handlar om att man faktiskt måste använda sig av vapenmakt för att 
bemäktiga sig ett territorium. Det är internationellt rättsligt väldigt 
viktigt. För det tredje ska vi inte glömma att de här länderna numera 
är medlemmar av Nato och har en massa andra obligationer.

Seppo Isotalo
Jag är docent vid Helsingfors universitet och jag vill ge en liten känga 
tillbaka. Jag tycker att den finska civila mjukvaran har gett mycket 
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bättre resultat i Estland än det svenska militära närmandet i Lettland. 
Det är väldigt stor skillnad i den ekonomiska utvecklingen i de två 
länderna idag. 

Jag vill plocka fram de personer som var viktiga i Baltikumfrågan 
och en är Jeltsin, han som dog i går. Tänk om han hade dött 1991 
eller om han hade förlorat kanonincidenten när han sköt sitt eget 
parlament! Jag tror att Sverige spelade en väldigt riskabel roll genom 
att satsa på det militära hotet och göra en stor affär av militärbaserna 
som fanns i Baltikum. De var lika mycket hot mot Sverige som den 
berömda u-båten på 80-talet. 

Konkret: Om Jeltsin hade försvunnit på ett eller annat sätt under 
perioden 1991–1994, tror ni inte att det hade betytt väldigt mycket 
i Baltikum?

Lars Fredén
Det är klart att Jeltsin har betytt mycket, det är ju alldeles självklart. 
Vad har gett dig något annat intryck? Och frid över hans minne, efter-
som han dog igår, överhuvudtaget frid över hans minne.

När det gäller militära satsningar – jag har sagt det förut men jag 
måste säga det igen – så tog medborgarskapsfrågan mycket mer tid 
än den militära frågan gjorde för både statsministern och för mig. 
Suveränitetsstöd hade vi också och politiska kontakter hade vi och 
kontakter när det gällde ekonomi hade vi också. 

Om min bok bland annat, eller till stor del, handlar om militära 
frågor, så beror det på flera saker. Om Ryssland 1991 eller till och 
med våren 1992 hade sagt: ”Vi ingår avtal nu om att alla trupperna 
ska bort, att alla förband ska bort, men vi vill ha kvar baserna X, Y 
och Z.” Då hade det uppstått ett mycket starkt tryck i omvärlden på 
Estland, Lettland och Litauen, att de skulle acceptera det som ”the 
best offer that they are ever going to get”. Det hade blivit ett jättestort 
tryck från Washington och från Bryssel om att de borde göra detta i 
fredens namn.
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Vad hade sedan hänt? Jo, det som hade hänt då är att deras EU-
närmanden, deras Nato-närmanden, hade blivit mycket mer kompli- 
cerat. Därför är detta inte någon liten fråga. Vi ansåg aldrig i Stock-
holm, i alla fall gjorde inte jag det, att de kvarvarande ryska förbanden 
skulle utgöra ett klassiskt invasionshot eller något annat hot för  
Sverige. Det trodde vi ju inte. Däremot fanns frågan: Vad skulle hända 
om några baser blev kvar? Det fanns många andra frågor också, som 
hänger ihop med den fråga som ställdes alldeles nyss om huruvida 
någon krigsmakt fanns eller inte fanns i Estland, Lettland och Litauen 
vid det här tillfället. 1991 fanns det ju en krigsmakt i dessa länder, 
men dessvärre någon annans krigsmakt.

Samtidigt som den ryska krigsmakten drogs bort, fanns det en risk 
att protokrigsmakter och en hel massa hemvärn, som man förresten 
inte hade något särskilt stort förtroende för i Stockholm, skulle bryta 
mot varandra och på så sätt skapa incidenter mellan krigsmakter i 
vardande å ena sidan – särskilt i Estland och Lettland eftersom trupp-
tillbakadragandet håll på mycket längre där än i Litauen – och å andra 
sidan den tillbakadragande demoraliserade ryska krigsmakten. 

Det fanns också andra hot. Ett verkligt skräckscenario för oss var om 
den ryska krigsmakten till exempel skulle sälja sambandsutrustning, 
ammunition och handeldvapen inte minst till maffian. Ingenting av 
det inträffade, men det var inte självklart, att det inte skulle inträffa. 

Jan Blomqvist
Jag har ingen annan åsikt.

Laila Freivalds
Jag måste faktiskt fråga: Inte menar du väl att det var Sveriges agerande 
som fick Ryssland att dra tillbaka sina trupper? Vårt agerande bidrog 
till att det tecknades ett avtal om det och jag delar uppfattningen om 
att det hade ett värde i sig, men tillbakadragandet skedde av helt andra 
skäl.
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Lars Fredén
Det är klart, det menade jag inte, naturligtvis. Men vi gjorde det lilla 
vi kunde i alla fall och det tycker jag är bra att vi gjorde. Vi bidrog till 
att Washington tryckte på i Moskva. Det var betydelsefullt.

Axel Ryberg
Jag är en allmänintresserad, allmänengagerad medborgare med starkt 
historiskt intresse och även kunskaper, vill jag påstå. Min fråga gäller 
en grupp av personer som vi nästan inte alls har talat om här och det 
är personerna i Baltikum, i de enskilda länderna. Under de mycket 
intressanta redogörelserna kan man lätt få uppfattningen att de bara 
bestod av lättsinniga personer, mutkolvar etcetera. Med tanke på den 
snabba utvecklingen är det uppenbart att det inte låg till på det sät-
tet, utan att det måste ha funnits många andra personer. En av dessa  
personer tror jag mig själv känna till och det är Rudolf Jalakas i Est-
land. Det måste ha funnits många andra starka personer som har bi-
dragit. Vilka var de? Det är min fråga.

Laila Freivalds
Jag skulle nog vilja säga att det är många människor som har spelat 
en oerhört viktig roll särskilt de första åren. Men det är ju framförallt 
människor som bor i Baltikum, det är inte exilbalterna, även om det 
också finns exilbalter som har gjort mycket värdefulla insatser både i 
det ekonomiska livet och i det politiska, ingen tvekan om det. Men 
det var ju framför allt människorna på plats och att de var så många. 
Det tycker jag i och för sig är en styrka, när man tittar tillbaka på 
utvecklingen, att det inte är en stark man som har styrt och däri-
genom säkerställt den här oerhört snabba, fantastiska utvecklingen 
utan det är mångas insatser under enorma svårigheter. 

Om vi bara tittar på det politiska livet, som ju verkligen var långt 
ifrån stabilt med ideliga regeringskriser och med ministrar som kom 
och gick. Ändå lyckades man hela tiden hålla fart i utvecklingen. Jag 
kan inte namnge några speciella enskilda, i så fall skulle det bli en 
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mycket lång uppräkning och det tycker jag är en styrka för de baltiska 
länderna.

Alla har de ju haft presidenter, det kanske man ändå ska särskilt 
nämna, som vid varje tidpunkt har haft en nyckelfunktion, oftast 
en psykologisk sådan, en samlande funktion, men som ibland också 
påverkat den politiska utvecklingen i något bättre riktning när det 
har varit svårigheter. I till exempel i medborgarskapsfrågan i Lettland, 
som är stor och svår, har presidenten definitivt spelat en roll och hela 
tiden varit en balanserande faktor.
 
Jan Blomqvist
Jag noterade tidigare, när Laila nämnde de unga juristerna som skrev 
lagar, alla dessa mycket unga människor, som väldigt tidigt tog på sig 
enormt ansvar. Jag har mött väldigt många av dem i diplomatiska 
sammanhang och delegationer med folk, yngre än mina barn, i höga 
positioner som gjorde ett lysande arbete. Jag tror att de finns inom 
många andra sektorer också.

Thomas Lundén
Nu avbryter vi frågorna. Jag vill bara säga att det finns några personer, 
som har nämnts här och som inte kunde komma idag och det är  
Tomas Bertelman, det är Krister Wahlbäck, som är i Kiev och pratar 
om de här frågorna och det är även Margus Laidre, som gärna hade 
velat vara här. Han är för närvarande Estlands ambassadör i London 
och spelade en spännande roll under de här åren. Först var han i  
Sverige och sedan var han i Tyskland.

Vi skulle vilja rikta en slutfråga till panelen. När var ni extra oro-
liga för att det här skulle gå åt pipan respektive när kände ni att det 
var i hamn? Vi börjar med Jan och sedan tänkte jag låta Lars få sista 
ordet.
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Jan Blomqvist
Jag kände mig någorlunda säker på att det här skulle fungera – inte i 
ett mikroperspektiv, Baltikum är inte ett mikroperspektiv, men ändå 
inte i det stora superinternationella perspektivet – någon gång 1992. 
Då tyckte jag att vi hade ett bevis på hur det här löpte. Då hade  
ryssarna passerat “a point of no return”. 

När jag var riktigt orolig? Jag var ganska skräckslagen några timmar 
efter kuppen 1991.

Laila Freivalds
Jag kanske är lite baltisk i det här avseendet, för jag tillhör nog de som 
den allra första tiden var väldigt orolig. Men redan från 1991 och 
definitivt från den dagen när jag hängde upp vår skylt på konsulatet i 
Riga så var jag fullständigt övertygad om att det här kan bara gå rätt.

Håkan Holmberg
Jag tror att vi alla var rädda i januari 1991, naturligtvis. När jag för 
första gången förstod att det här var på riktigt var nog när jag som, 
tror jag, första svensk riksdagsledamot besökte Lettland våren 1989 
och togs emot av Janis Jurkans, som var utrikestalesman för Folk-
fronten. Jag fick åka runt i landet och se miljöförstöring och träffa 
människor av alla möjliga slag. Det gjorde ett oerhört starkt intryck. 
Jag tror att det jag då kände var att vad människor känner och säger 
här kommer förr eller senare att leda till någonting.

Jag måste avsluta med att berätta att ett av mina allra starkaste  
minnen någonsin från min politiska tid är en valturné i Västmanland 
samma dag som kuppen bröt samman i Moskva. Vi åkte runt mellan 
platser som Arboga och Köping och Kungsör på eftermiddagen. För 
varje gång vi stannade, stängde vi av bilradion och när vi satte oss i 
bilen igen för att köra till nästa plats, så satte vi på radion på nytt. 
Mellan varje stopp hade det skett ytterligare ett moment och till slut 
var kuppmakarna på flykt och vi höll på att köra i diket av glädje. Det 
var en fullständigt enastående upplevelse. De omständigheterna var 
lite speciella för min del.
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Thomas Lundén
Nästan alla här har väl minnen från den här tiden och att det var en 
fantastisk period, inte minst eftersom det gick så bra som det gick. 
Det var ju annorlunda i den del av världen som Lars Peter Fredén 
vistas i nu.

Lars Fredén
Du ställde väl frågan medvetet oprecist, eftersom du inte brukar vara 
oprecis. Du sa: ”När trodde ni att det här skulle gå bra?” Vilket ju då 
väcker motfrågan: Vad är ”det här”? I våra kommentarer har vi fler 
gånger varit inne på vad ”det här” var. Vi var inne på det som jag 
ibland kallar för ”kennelklubben”. Ni vet ju att det finns en berömd 
historia av Conan Doyle som heter Silver Blaze där intrigens lösning 
är att hunden inte skällde därför att hunden kände mördaren. Här är 
det en hel kennel av hundar som inte har skällt och som borde och 
som i ett värstafallsscenario hade kunnat skälla och kunnat förstärka 
varandra och så vidare.  

Om man ställer frågan till mig: ”När trodde jag att de ryska  
förbanden skulle lämna Baltikum” så delar jag Jans uppfattning  
om att det var sommaren 1992, då Helsingforsmötet också hölls.  
De första tecknen på att luftvärnsförbanden – just de som vi trodde 
skulle vara kvar längst – började att dras tillbaka kom redan i februari 
1992. Men sedan var ju frågan på vilket sätt de skulle dras tillbaka. 
Kommer något att hända på vägen och vad kommer att bli kvar? Och 
där fanns inte några självklara svar. Och kommer det att bli avtal el-
ler inte? Det var ju så sent som våren 1994 som både de estniska och 
lettiska avtalen var föremål för en enorm uppståndelse i respektive 
land. 

Jag vill bara påminna om hur länge många var så pessimistiska. Så 
sent som på hösten 1991 och våren 1992, 1993 och 1994 kunde 
ju ingen föreställa sig att det skulle gå så bra som det har gått; EU-
medlemskap, Nato-medlemskap, 12 procent tillväxt i Lettland, 11,5 
procent i Estland, jag vet inte vad siffran är för Litauen. Medbor-
garskapsfrågorna är hanterade efter många kontroverser. Det har 
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ju varit ständiga småfrågor, inte bara en fråga. Det är fullkomligt  
otroligt! Och att det huvudsakligen skett utan blodspillan! Tänk  
bara om det inte hade varit så, vilka enormt svåra avvägningar vi  
då skulle ha ställts inför.  

Thomas nämnde den del av världen där jag nu är. Vi hade  
Narva-krisen, som vi inte har berört här, sommaren 1993. Det fanns 
ju väldigt många förutsättningar för att det skulle gå illa. Väldigt  
många av alla de ingredienserna som jag såg och har sett i den delen 
av världen där jag är nu, fanns på plats även i Baltikum.

Annars vill jag avsluta med att säga att om du nu frågar mig: När 
trodde jag att Baltikum skulle bli självständigt? När började jag – 
trögtänkt som jag är, pessimistisk framför allt – inse att det skulle 
hända någonting? Det var faktiskt vid partikongressen i Vilnius i  
december 1989 när Brazauskas bröt sig ur Sovjetunionens kommu-
nistiska parti och skapade ett litauiskt kommunistparti. Jag tycker det 
var alldeles fruktansvärt oerhört, jag trodde inte att det var sant! Det 
var en aha-upplevelse för mig, en blygsam aha-upplevelse kan man 
tycka, men ingenting har överträffat detta för mig av allt som har hänt 
sedan dess.

Torbjörn Nilsson
Vi ska från arrangörernas sida, från CBEES och från Samtidshistor-
iska institutet be att få tacka publiken för det stora intresset och fram-
för allt panelen för det idoga minnesreflekterande och de tänkvärda 
kommentarerna kring både det som har skett och varför och vad som 
kunde ha skett och så vidare. Thomas ska här överlämna en liten 
present som visar vårt tack och säga några ord också.

Thomas Lundén
Ni har väl sett de här bilderna av när tyska soldater öppnar gränsbom-
men mot Polen. Kanske finns det en motsvarande bild från Narva 
eller Jaanilinn/Ivangorod när sovjettrupperna tränger in i Estland. Nu 
drar de i en motsatt riktning när de ryska trupperna drar sig tillbaka 
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och säger ”hej då” till de självständiga staterna. Vi har gett ut en bok 
som heter Crossing the border och i den är det verkligen fråga om att 
korsa gränsen på ett ärorikt sätt, på ett fredligt sätt, till skillnad från 
det sätt som både ryska och tyska trupper kom att ha etablerat sig. 
Dessutom är bilden faktiskt från Narva, som vi pratade om nyss. 

Vi vill på det här enkla sättet tacka er för att ni har kommit hit, att 
ni har vidgat våra kunskaper om den här oerhört spännande tiden. 
Vi har satt oerhört stort värde på att ni har velat medverka. Ett varmt 
tack från oss arrangörer och jag tror även från publiken! [Applåder.]
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