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Inledning

Märkesår brukar man kalla tidpunkter när något märkvärdigt inträf-
fat. Oftast är det tragiska händelser, eller slutet på en tragisk process, 
som vid fredsslut. Mera sällan högtidlighåller man en förändring som 
betecknar en snabb men fredlig övergång från ett politiskt-ekono-
miskt system till ett annat. 1989 är ett sådant märkesår. Då inträffade 
något som inte många vågade hoppas på: Berlinmuren föll och hela 
det av Sovjetunionen dominerade  östblocket bröts upp.

I sin historiska betydelse ingår därför 1989 i raden av märkesår av 
omvälvande historiska förändringar: den amerikanska självständighet-
sförklaringen 1776, frihetsvågen i Europa 1848, den ryska revolutio-
nen 1917 samt frederna efter första och andra världskriget 1918 res-
pektive 1945. Men till skillnad från de övriga genomfördes frigörelsen 
1989 utan krig och med få blodsoffer.

Processen var givetvis varken snabb, enkel eller självklar. Början till 
början kan sökas i de polska upproren mot centralmakten, främst 
med fackföreningsrörelsen Solidaritets bildande 1980. Polackernas 
motstånd mot diktaturen skapade till skillnad från de östtyska, tjeck-
iska och ungerska revolterna en viss positiv förändring och framförallt 
en nationell sammanhållning som skulle underlätta omvandlings-
processen under 1989. Till det bidrog också den katolska kyrkan. 
”Det började hos oss” säger polackerna. Men under 1989 skiftade 
fokus mot den kuvade – eller anpassade – befolkningen i DDR, som 
började rösta med fötterna genom att utnyttja de socialistiska broder-
länderna Tjeckoslovakien och Ungern för att ta sig till västra Tysk-
land. Genom fredliga demonstrationer, ofta ledda av protestantiska 
präster som åtnjutit en fredad men isolerad tillvaro i statssocialismen, 
skakades regimen till den grad att insåg att muren skulle öppnas lite 
på glänt. Och så föll den – kanske av misstag. Och med den nästan 
hela det statssocialistiska bygget, om än med eftersläpning och delvis 
tragiska konsekvenser, som i Rumänien. I Sovjetunionen skulle det 
dröja ytterligare två år innan regimen föll och unionen splittrades i 
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sina delrepubliker. De baltiska staterna återfick sin frihet, vilket upp-
märksammades i två tidigare vittnesseminarier, utgivna 2008 i en ge-
mensam skrift under titeln Sverige och Baltikums frigörelse. Två vitt-
nesseminarier om storpolitik kring Östersjön 1989–1994.   

Så här drygt tjugo år efteråt kan man konstatera att 1989 står sig 
som en viktig milstolpe för Europas befolkning. Också i jämförelse 
med andra ödesår, som 1914 och 1939. 1989 blev annorlunda, en 
fredlig omvälvning, men med inslag av händelser som kunde ha gått 
fel.

Vid Södertörns högskola uppmärksammades tjugoårsminnet av 
hösten 1989 genom en internationell konferens och ett vittnessemi-
narium. Den 22 oktober invigdes den internationella konferensen 
Recasting the peaceful revolution of ’89. Konferensen pågick i tre dag-
ar och samlade såväl forskare som politiskt aktiva från hela Europa. 
Det var högskolans forskningscentrum CBEES, Centre for Baltic and 
East European Studies, som arrangerade konferensen i samarbete med 
Samtidshistoriska institutet. 

Som en upptakt till konferensen arrangerade Samtidshistoriska 
institutet tillsammans med CBEES ett vittnesseminarium om händ-
elserna 1989 – sett ur ett svenskt perspektiv.  Tanken med seminariet 
var att visa hur svenskar utifrån skilda utsiktspunkter upplevde händ-
elserna i Östeuropa hösten 1989. Hur fick man reda på vad som var 
på gång? Och förstod man egentligen vad som hände? Medverkade 
gjorde representanter från media genom journalisterna Arne Ruth 
och Inger Thörnqvist, diplomati genom Örjan Berner och militär 
säkerhetstjänst genom Jan Blomqvist. Det är detta seminarium som 
redovisas i föreliggande skrift. 

Konferensen följde i huvudsak tre teman: Vägen till den mjuka revo-
lutionen; Minnet av 1989; och Arvet efter 1989, och bjöd en mängd 
programpunkter kopplade till dessa teman. Huvudtalare var den tyske 
prästen och medborgarrättsaktivisten Joachim Gauck, den polske 
poeten och kritikern Tomasz Jastrun samt historieprofessorn Krist-
ian Gerner. Under tre dagar presenterade och diskuterade etablerade 
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forskare och doktorander rapporter och artiklar om händelserna, 
dess förspel och konsekvenser. Mer vittnesmål om vad som egentli-
gen hände och hur händelseförloppet såg ut gavs i en paneldiskussion 
som gick av stapeln under fredagen den 23 oktober då forskare, jour-
nalister och aktivister som var på plats under 1989 i Polen, Tyskland, 
Ungern, Tjeckien och Slovakien samlades för diskussion. Moderator 
var journalisten Maciej Zaremba.  

Parallellt med konferens och vittnesseminarium pågick också en 
serie utställningar som presenterade händelserna i olika länder i Öst-
europa 1989 i högskolans bibliotek. Utställningarna arrangerades i 
samarbete med Polens, Slovakiens, Tjeckiens, Tysklands och Ungerns 
ambassader i Stockholm. 
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1989 med svenska ögon

Vittnesseminarium 22 oktober 2009

Thomas Lundén
Just nu befinner vi oss på Karolinska Institutet och jag beklagar ifall 
det har varit lite svårt att hitta hit. Men hur som helst så är ni hjärtligt 
välkomna till vårt vittnesseminarium ”1989 med svenska ögon”. Jag 
heter Thomas Lundén och är professor på Centrum för Östersjö- och 
Östeuropaforskning [CBEES]. Det här är ett samarbete med vår hu-
vudpartner, Samtidshistoriska Institutet, och därifrån kommer Tor-
björn Nilsson – nybliven professor – att överta om en minut ungefär. 
Vi har en spännande panel, den kommer Torbjörn att presentera. Jag 
vill också göra lite reklam. Det här är egentligen en upptakt till en 
större konferens som fortsätter omedelbart efter det här eveneman-
get och i byggnaden mitt emot, idag, och imorgon i Södertörns egna 
lokaler. Den heter ”Recasting the peaceful revolution of 89”, och vi 
inleder med ett antal anföranden, bland annat av Joachim Gauck, 
präst som var aktiv i förändringen och därefter och tills nyligen var 
ansvarig för Stasiarkiven. Jag ska också påpeka att en av våra medarbe-
tare på CBEES heter Birgitta Almgren. Hon har nyss kommit ut med 
en bok som heter Inte bara Stasi: relationer Sverige – DDR 1949–90, 
den är mycket intressant. Och det senaste numret av CBEES tidskrift 
Baltic Worlds som har artiklar både av våra egna medarbetare och 
även av utomstående, inte minst Torbjörn Nilsson. Vi har också just 
utkommit med en lite blandad skrift om Kaliningrad. Men nu ska vi 
återvända till ”1989 med svenska ögon” och jag överlämnar ordet till 
Torbjörn Nilsson, och myggan får du också.
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Torbjörn Nilsson
Ja, tack för det. Det här är ju vad vi kallar ett vittnesseminarium, 
någonting som vi har anordnat nu i ett antal år. Och flera gånger på 
senare tid, just i samarbete med CBEES som Thomas berättade. Det 
är ett samtal eller en utfrågning med personer som har deltagit eller 
varit vittne till någon händelse, något viktigt beslut eller någon pro-
cess. Vi har ju idag en panel som jag tycker väldigt väl representerar 
olika utsiktsposter just 1989, men också med olika roller. Men där 
alla ändå hade det gemensamt att det var viktigt att kunna förstå vad 
som hände. Man kan säga att allas uppgift var helt enkelt att förstå, 
vad händer? Nu är ju själva vinkeln på seminariet just 1989, det är 
tjugoårsminnet av murens fall som vi uppmärksammar, det görs också 
i konferensen efteråt. Men allting har ju en förhistoria och som his-
toriker brukar man ju, som yrkesgrupp hävda att man måste se ännu 
längre tillbaka och det här började ju långt tidigare osv. Vi kanske inte 
behöver gå tillbaka till Forntiden men i alla fall är det naturligtvis så 
att även om det handlar om 89 så finns ju perspektiven om vad som 
hände i Polen  med Solidaritet 1980, vad det betydde att Gorbatjov 
trädde in 1985 osv. Så jag antar att panelen har lite olika perspektiv 
beroende på vad man har varit intresserad av, engagerad i och vad 
man har sysslat med tidigare. Som sagt, hur man bedömde utveckling- 
en, det ska stå i centrum här och också hur man fick kunskap om vad 
som hände. Blev det en uppsjö av information som man var tvungen 
att ta ställning till, eller var det så att allting gick så snabbt så att man 
inte riktigt kunde lita på några uppgifter? Och hur ser man efteråt 
på just de här händelserna? Ja, det är väl de frågor som jag tänkte att 
samtalet ska handla om. För alla de som kommer bli kaffetörstiga 
så får vi kaffe vid elvatiden och vi kommer hålla på som längst fram 
till halv ett. Framåt senare delen efter kaffet, ja mot senare delen av 
seminariet, så ska det också vara möjligt att komma med frågor från 
publiken, för det är naturligtvis många här som också skulle kunna ha 
suttit i panelen och som också har erfarenheter eller tankar. Men det 
tar vi mot slutet av seminariet. 
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Ja, här har vi alltså en panel då som består av Örjan Berner närmast 
mig här som är diplomat, ambassadör i Moskva och sedan också i 
Bonn. Sedan har vi Jan Blomqvist som var militärofficer och som 
har varit chef för analysenheten i militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten Must. Vi har Arne Ruth, kulturjournalist och kulturchef 
för DN under 1982–98 och som sedan har verkat som publicist i 
många år i olika sammanhang. Vi har Ingrid Thörnqvist, journalist, 
utrikeskorrespondent och som nu är utrikeschef för SVT Nyheter. 
Vi har två bisittare också, vi har Thomas Lundén som redan har trätt 
fram här och vi har Anders Mellbourn som är statsvetare, journalist 
och som också har varit chefredaktör för Dagens Nyheter. Så vi har en 
klassisk uppdelning här. Vi har mig som leder samtalet och så har jag 
två expertkommentatorer som ska komma med lite fördjupningar om 
vad som utspelar sig här i samtalet. Och nu så ska jag då återgå till min 
plats och så ska vi börja det här samtalet. Det jag först skulle vilja, och 
jag börjar då med Örjan Berner, att var och en då börjar med att tala 
om var de befann sig på höstkanten 89, vilken post hade de och hur 
det var just när det hela började. Varsågod Örjan.

Örjan Berner
Ja, jag befann mig under tiden, för att ta det lite bredare, 1987-89 i 
Indien. Indien är en värld för sig och intresserar sig inte så särdeles 
mycket om vad som händer utanför Indien eller Sydasien. Men det är 
klart att Indien ju påverkades oerhört dramatiskt av vad som hände 
genom att hela det indiska socialistiska tänkandet övergavs till följd 
tror jag i hög grad av Sovjetunionens fall. Sedan kom jag till Moskva 
i maj-juni 89 och kom då som jag kan komma in på senare, att vara 
ganska aktivt engagerad i folkkongressen som ju innebar en dramatisk 
förändring i det politiska landskapet. Och sedan då under resten av 
tiden och fram till 94 så var jag i Moskva som ambassadör. Sedan kom 
jag som du nämnde till andra delar av Europa.
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Torbjörn Nilsson
Tack för det. Och nu Jan Blomqvist.

Jan Blomqvist
Jag anlände till Bonn den 7:e någonting sådant där, september 87. 
Det var ganska intressant för det var samma dag som Erich Honecker 
avlade sitt första s.k. Statsbesuch. Han var ju oändligt irriterande för 
det var inte klart hur han skulle mottas, han var ju inte riktigt stats-
chef. Men man ändrade lite på protokollet och så fick han då komma 
dit. Återförening var verkligen inte på något sätt ett tema alls och 
den svenska ambassaden där jag hade förmånen att tjänstgöra som 
försvarsattaché var mycket upptagen med att planera nya lokaler och 
nya hus för vi skulle vara kvar i Bonn under överskådlig framtid. Vi 
hade om jag inte minns fel, alldeles nyligen sålt vår fina tomt i Berlin 
för i Berlin skulle det ju inte hända någonting i framtiden. Under de 
två följande åren så befann jag mig i Bonn hela tiden, ett evigt resande 
då förstås i Förbundsrepubliken. Några gånger hade jag också möj-
lighet att resa över till DDR, som nästan den enda av västliga försvars- 
attachéer för vi hade ju normala diplomatiska förbindelser med DDR 
och jag hade en kollega i Berlin som man kunde besöka. Mina västliga 
kollegor var mycket intresserade av vad jag hade sett och hört när jag 
kom dit. Den 9 november, den berömda dagen råkade vara min 49:e 
födelsedag så då satt jag hemma i mitt hus i Bonn och tittade med 
stigande förvåning – vi kommer till det sedan – vad som hände. Och 
resten av tiden fram till återföreningen, jag återvände faktiskt till Sver-
ige praktiskt taget på återföreningsdagen. Min son stod faktiskt un-
der Brandenburger Tor och deltog i firandet i Berlin när man gjorde 
allt detta. Då ägnade vi tiden åt att försöka begripa vad det var som 
egentligen hände och det återkommer jag till senare.

Torbjörn Nilsson
Tack för det, det var mycket firande på din födelsedag alltså. 
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Jan Blomqvist
Ja, det fortsätter därför att Kungl. Krigsvetenskapsakademin som 
jag hade äran att tillhöra har högtidsdag middag med närvarande av  
Kungen den 9 november, jag tycker det är mycket artigt av dem. 

Torbjörn Nilsson
Varsågod Arne Ruth.

Arne Ruth
Även jag har en näraliggande födelsedag – den 7 november, ett da-
tum som ju är nära knutet till Sovjethistorien, men det kan vi lämna 
därhän i det här fallet. Året 1989 var mycket speciellt för mig på det 
personliga planet. Sommaren 1988 hade jag varit med om en svår 
bilolycka på Lidingö. Den taxi som jag åkte i frontalkrockade med 
en annan taxibil. Jag hade inte på mig säkerhetsbältet och det betyder 
att min skalle frontalkrockade med balken mellan bak- och framdörr 
i bilen. När sjukskrivningen tog slut sex månader efter olyckan kunde 
jag inte läsa på normala villkor. Jag såg två bilder. Men efterhand lärde 
sig min hjärna att kompensera dubbelseendet. Jag kunde läsa normalt 
igen ett drygt år efter olyckan. Just hösten 1989 var jag fixerad vid att 
komma tillbaka i min yrkesroll. Känslomässigt flöt dramatiken i mitt 
eget liv och den otroliga händelseutvecklingen i Tyskland in i varan-
dra. Jag råkar ju ha tysk bakgrund, så det finns en personlig koppling 
till det som hände.

Torbjörn Nilsson
Tack. Ingrid.

Ingrid Thörnqvist
Jag heter alltså Ingrid Thörnqvist och jag hade förmånen att vara Öst-
europakorrespondent då 89. Jag hade jobbat mycket med Östeuropa 
som reporter för Rapport och Aktuellt under hela 80-talet, i fram-
förallt Polen och jag vill också gärna sen senare säga att det är dit man 
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måste gå tillbaka till tror jag om man vill förklara vad som hände 
89. Men jag var mycket i Polen och sedan så hade SVT det goda 
omdömet att bestämma sig för att utse en korrespondent med place-
ringen Wien för Östeuropa och det var sommaren 89. Det var faktiskt 
ett väldigt klokt beslut måste jag säga. Då hade ju då Ungern klippt 
taggtråden och det började hända saker. Om vi nu ska vara personliga 
här så hände det även mig en stor personlig sak precis samtidigt som 
jag blev korrespondent vilket ju är det största och finaste för min del 
som man kan uppnå. Jag blev också gravid just då och det var också 
en enormt stor upplevelse så jag hade verkligen ett skarpt påslag av 
känslor från alla håll där, både utifrån och inifrån under denna fan-
tastiska höst 89. Jag reste alltså runt mycket och försökte hänga med i 
vad som hände med alla revolutioner, det började liksom spira här och 
där. Vi var faktiskt i Berlin den här fantastiska natten den 9 november 
89 och jag var på den här berömda presskonferensen. Jag ska strax visa 
en liten bit av en film.

Torbjörn Nilsson
Ja, vi har en liten film som ni gjorde, det är ett utsnitt ur en film från 
de här dagarna.

Ingrid Thörnqvist
Ja, just det. Jag ska bara säga då att den filmen gjordes för tio år sedan, 
det var också då ett sådant här Berlinjubileum. Den är en timme lång 
men jag har bara tagit den första delen av den för att ni ska komma 
lite i stämning. Vi hade varit på den här berömda presskonferensen 
[med DDR:s centrala myndigheter] där de hade berättat att nu skulle 
det bli nya resebestämmelser och det väckte ju en enorm förvirring. 
vi visste inte vad som pågick. Vi visste inte om muren hade fallit eller 
inte men vi gick i alla fall ut på kvällen och vi var på östsidan av Öst-
berlin och plötsligt fick alla gå över gränsen. Alla östtyskarna som stod 
där fick plötsligt gå över till Västberlin och det var totalt sensationellt. 
Jag haffade en östtysk i en Trabant och sade att du måste köra mig 
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till hotellet genast. Jag måste hämta min fotograf. Muren faller, her-
regud. Han körde mig i raketfart till hotellet, vi hämtade fotografen 
och sedan åkte vi tillbaka till Checkpoint Charlie och filmade där hela 
natten. Det är de bilderna ni kommer se nu här i början på filmen. Vi 
var också där dagen efter och filmade när folk i långa rader då började 
gå över i mer ordnade former. Det skulle ju vara ordning så man skulle 
ändå stämpla folks papper, i alla fall dagen efter. Det gjorde man inte 
på natten den 9 november ska jag säga. Jag vill bara påpeka en liten sak 
när det gäller den här filmen och det är att ni ska hålla utkik efter en 
liten dam som, det är väldigt mycket röster här men det är en kvinna, 
varje gång jag ser henne så tänker jag att det är fantastiskt. Hon säger 
några meningar, det är en ganska kort intervju. Och då säger hon så 
här, jag frågar henne, varför är ni här? Då säger hon så här, ”der Sektor 
ist frei”, och hon använde ordet sektor, vilket man ju egentligen inte 
gjorde på den här tiden. Det tillhör ju den äldre generationen. ”Das 
ist ja unsere Leute”, det här är ju våra landsmän. Och det var kanske 
inte heller alla av de yngre som förstod att det faktiskt var landsmän 
som var på den andra sidan gränsen. Och den tredje saken hon säger, 
”Das ist doch eine grosse Wende”, redan precis då när det hände, i 
samma ögonblick så säger den här kvinnan detta och jag tycker det är 
så fantastiskt varje gång jag ser det här. Jag har använt henne många 
gånger i olika sammanhang i filmer. Men bara så att ni själva ryser till 
samtidigt som jag gör det så tänkte jag bara påpeka det. Sedan är det 
några personer som framträder här i väldigt korta sekvenser i början 
och det är alltså en östtysk familj som jag sedan följer i hela filmen 
som jag träffade då när muren föll och sedan har följt, en västberlinsk 
familj och sedan är det Ulf Peter Hallberg som bor i Berlin. Det är 
säkert många som känner till honom. Han är ju författare och översät-
tare. De har alltså inga namnskyltar, det är därför som jag bara ville 
förklara vilka de här personerna är som ni bara får se väldigt kort. Ja, 
jag tycker vi kan visa den så ni får se lite av stämningen av den här 
underbara natten den 9 november 1989. 
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[Utdrag ur Att riva en mur, en dokumentär om 10 år efter murens fall 1999]

Torbjörn Nilsson
Ja, tack för det. Det var ju en alldeles utomordentlig introduktion 
som ingen av oss, varken samtalsledare eller bisittare, skulle kunna 
göra lika bra. Nu har vi tänkt då, ni får ju naturligtvis reagera utifrån 
era perspektiv på det som har visats, men en första rundfråga som jag 
tänker mig och där ni ska ge er kommentar är ju, vilka särskilda pers-
pektiv som ni fick på den här utvecklingen? Beroende på just där ni 
befann er så att säga, de uppgifter ni hade och det som skulle utföras. 
Här har vi ju en journalistisk dokumentation av ögonblicket men det 
finns ju också andra perspektiv som man kan ha fått beroende på var 
man befann sig. Och jag vill i det också att ni kan göra någon slags 
bedömning om det var med förhoppningar eller oro ni såg den här 
utvecklingen, för det var ju inte helt självklart att hela världen såg det 
här som något positivt utan hade nog en del oro också. Vad skulle det 
bli hän med denna förändring? Men om vi börjar med Örjan Berner 
som hade sitt eget perspektiv, sin egen utsiktspunkt i alla fall. 

Örjan Berner
Ja, det hade jag ju onekligen, för jag satt med Sovjetunionens utrikes-
minister [Eduard] Sjevardnadze den morgonen när nyheten om mu-
rens fall kom. Tillsammans då förvisso med Sten Andersson för det 
var nämligen ett utrikesministerbesök i Moskva. Det var på många 
sätt intressant, Sjevardnadze tog det hela utomordentligt lugnt. Han 
fick alltså meddelanden om vad som hade hänt, han gick ut för att 
tala med Gorbatjov i telefon, det berättade han. Och det var alldeles 
uppenbart att det här inte kom som någon särskilt dramatisk nyhet 
relativt sett. Det var mycket dramatik under hela skeendet men det 
här var inte så överraskande. Det var  inte så egendomligt. Det var ju 
så, med all respekt för naturligtvis de underliggande orsakerna osv., att 
skälet till att detta hände var beslutet hos Sovjetunionens ledarskap, 
att inte ingripa militärt, att inte hjälpa den östtyska regimen med att 



17

kväsa den revolt som så att säga höll på att ske. Det var det som var 
det avgörande. Gorbatjovs besök i Berlin var ett av tecknen, det var ju 
i och för sig sådant som hade hänt också tidigare, med ”Sinatradok-
trinen” [”I did it my way”] och allt möjligt. Så det perspektivet var 
naturligtvis mycket viktigt i det här sammanhanget. Det i sin tur kan 
man ju då tolka på olika vis, jag tänkte återkomma till en general Va-
rennikov som jag kände, chefen för den sovjetiska armén som ju ansåg 
att det här var förrädarnas verk. Det var ett sätt att ge upp det som 
man hade vunnit, inte bara under Sovjetunionens tid utan för den 
delen det ryska imperiets tid. 300-400 års verksamhet slogs till spillo 
av dessa förrädare får man kalla det, för det var inte bara Gorbatjov 
utan framförallt Jakovlev också. 

För att ta den andra biten av din fråga. Sten Andersson som jag inte 
alls vill kritisera men som onekligen i det här sammanhanget fällde 
en del märkliga uttalanden som lyckligtvis försvann i historien. Näm-
ligen att det här var utomordentligt oroväckande. Det här fick man 
verkligen betrakta med största ängslan. Kohl, det vet jag då jag var 
ambassadör i Tyskland och känner mycket väl hans utrikespolitiska 
rådgivare senare, hade en lista med svarta bockar för dem som hade 
uttalat sig förgripligt under den här perioden. Lyckligtvis så fanns inte 
Sten Andersson med där för om de hade lagt märke till dessa utta-
landen… Nu var han inte ensam, Thatcher, Mitterrand och andra 
hade stora svarta bockar. Men naturligtvis så fanns det en ängslan för 
vad som skulle komma och den ängslan var ju mycket påtaglig också 
i Sovjetunionen bland dem som var oppositionella. Men det fanns 
alltså inte så påtagligt hos Gorbatjov och Sjevardnadze som så att säga 
hade bejakat utvecklingen. 

Torbjörn Nilsson
Kände du själv någon oro eller var det bara förhoppningar som fanns?

Örjan Berner
Det var så mycket att vara orolig för på den tiden, som jag ska 
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återkomma till. Jag kände väl inte egentligen någon större rädsla men 
jag kunde inte förstå att det här skulle kunna ske utan mycket mera 
kataklysmisk effekt. Att ett imperium av den här typen faller sönder 
och samman, ett socialt system, likaså ett imperium som har byggts 
upp under som sagt 300-400 år och utan några väldigt dramatiska, 
våldsamma konvulsioner. Det är ju historiskt fullständigt unikt. Un-
der ett antal olika tillfällen under den här perioden, inte så mycket 89 
men snarare 90-91 fanns det mycket stora möjligheter att det skulle 
bli inbördeskrig i Sovjetunionen, det vill jag hävda. Det hade man all 
anledning att vara orolig för. Berlinmurens fall var ju så att säga en 
bihändelse i det här sammanhanget för det var på något sätt en del av 
den utveckling som var fredlig.

Torbjörn Nilsson
Okej, Jan Blomqvist. 

Jan Blomqvist
Jag vill tackla det här utifrån ett lite speciellt perspektiv. Nämligen det 
militära och militärpolitiska arbetet med mina kollegor i Bonn och 
det som jag även dessförinnan hade sysslat med. Det egendomliga 
är att under de här två åren som föregick den här händelsen, så var 
detta egentligen inte någonting på militär sida som man diskuterade. 
Man planerade och gjorde arméstrukturer, köpte vapen och räknade 
stridsvagnar precis som vanligt faktiskt och jag kan inte påstå att jag 
egentligen uppfattade någon större upphetsning på den politiska 
sidan, i varje fall inte på ambassaden i Bonn. Jag upplevde det som att 
det händer väldigt mycket just nu i hela östblocket men det kommer 
nog inte i grunden att förändra de förhållandena som råder just på 
den här platsen. Som en liten kuriositet måste jag ändå, apropå mis-
sade tillfällen, berätta om min kollega i Berlin, den svenska försvars-
attachéns hustru råkar vara exakt ett år äldre än jag så hon fyllde alltså 
50 år den här aktuella dagen. De åkte hem och hade ett stort partaj 
här i Stockholm den aktuella kvällen. Han har aldrig ångrat ett party 
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så mycket som i det här fallet när allting hände. Jag kan väl också säga 
det att jag hade förmånen att två dagar senare, den 11:e vara på en 
mottagning på det tyska försvarsministeriet. Jag träffade då chefen för 
den militära underrättelsetjänsten, en tysk general som sade det att, 
”erlich, wir hatte keine Ahnung”. Och jag kan försäkra er att med 
mina kontakter och andra sådana här organisationer, de hade inte 
en susning de heller. Jag återkommer med orsakerna till detta så just 
den här utvecklingen som du beskrev här, den gick på något vis över 
huvudet på det militärpolitiska etablissemanget vill jag påstå och jag 
kommer till orsakerna sen.

Torbjörn Nilsson
Tack. Arne.

Arne Ruth
Min bild av det här består av två delar. Det ena är DDR:s samman-
brott som en del av den stora förändringen i Östeuropa. Jag såg 
det som en fullbordan av det som hade startat i Polen i mitten av 
1970-talet med KOR-rörelsen [Kommittén för arbetarnas försvar]. 
Det andra var frågan om hur Sovjet skulle reagera. Jag kände på mig 
att ingenting skulle kunna återställa östblocket. Jag hade vänner och 
kontakter från Ungern, Tjeckoslovakien och Polen som hade berättat 
för mig vad som pågick under ytan. Men jag var rädd för att det skulle 
sluta blodigt. När Gorbatjov avsattes skrev jag en artikel som började 
så här: ”Sömndrucken sätter jag på radion när väckarklockan ringer, 
jag vaknar tvärt. Det ständigt förutsagda har inträffat och ändå blir 
jag bokstavligen tagen på sängen. Profetiorna om Gorbatjovs ound-
vikliga undergång har varit så många att de så småningom fungerat 
som sagans rop på vargen, vi valde att inte lyssna. Efter varje händelse 
som såg ut som ett nederlag återkom mannen i Kreml och tycktes 
bevisa att han ännu en gång överlistat sina motståndare. Han var den 
politiska taktikens mästare. Dessvärre blev resultatet av hans reformer 
ett samhälle i kaos och kuppmakarna lovade att återställa ordningen. 
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Istället förvärrades den samhälleliga sörjan med inbördeskrig som en 
tänkbar följd. Vinner de ett tillfälligt övertag så kommer det bara fin-
nas en stabil ingrediens i fortsättningen. Våld och övergrepp.” Det blev 
inget inbördeskrig, och jag kunde inte förutse den egendomliga ryska 
samhällsform som vi lever med idag. Det är också en av följderna av 
1989. Ingenting av detta gick att förutsäga. Vem trodde att länderna 
i Östeuropa skulle gå in i Nato och bli medlemmar av EU? Vi lever 
fortfarande i ett tillstånd där vad som helst kan vänta runt hörnet.

Torbjörn Nilsson
Vi har ju redan sett lite exempel på den journalistiska situationen men 
har du någon ytterligare kommentar eller reflektion som har och göra 
med det här händelseförloppet? Det fanns ju naturligtvis en förhis-
toria för dig när du gjorde den här bevakningen men hade du just 
genom att man var så nära händelsen, hade man bättre eller sämre 
förspänt att förstå vad som hände? 

Ingrid Thörnqvist
Det är både och, det där tycker jag, lite blandat. Det här senaste du 
sade att när man är mitt i händelserna så kan det vara väldigt svårt att 
veta vad som egentligen händer runt omkring annat än på just den 
platsen där man befinner sig. Men jag känner ju igen väldigt mycket 
av den här rädslan som fanns, den fanns ju redan när Solidarność var 
som starkast och det var ju också då många västtyska politiker var 
väldigt skeptiska och man var rädd för att det här skulle destabilisera 
hela Europa och vart ska det här leda. Det fanns säkert även bland 
svenska politiker, en väldig oro för vad det här skulle leda till och 
framförallt hur Sovjet skulle reagera. Det visste vi ju inte då heller och 
även då den här natten den 9 november, om man nu läser efteråt vad 
som hände och vad DDR hade tänkt sig med att öppna gränsen. Det 
skriver Schabowski [Günter S, centralkommitténs talesman 1989] 
också om i boken som jag tycker har en underbar titel, den heter så 
här, ”Wir haben fast alles falsch gemacht”, vi gjorde nästan allting fel. 
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Han är ju väldigt självkritisk kan man ju lugnt säga och han beskriver 
i alla fall här också att de trodde alltså att folk skulle komma tillbaka. 
Om man öppnade den lite så skulle folk ändå se att där finns det ändå 
inga jobb och inga bostäder så vi går tillbaka igen och fortsätter leva 
där. Om vi ger dem lite fria val så kommer det här ordna sig. Det 
var därför man vågade göra det, för det var ju ett medvetet beslut att 
öppna gränsen. Det var ju inte någonting som skedde utav misstag. 
Men misstaget var att man inte hann informera gränstrupperna om 
att det här skulle ske. Så om man nu kan tala om oro och ängslan så 
kan man ju se så här efteråt att vad som helst kunde egentligen ha 
hänt vid de här gränsövergångarna eftersom de inte hade fått några 
direktiv om vad de skulle göra. Plötsligt kom det bara ett enormt 
tryck från människor som hade sett på tv att hade sagt att nu skulle 
alla få tillstånd att gå över. Men de hade inte fått något besked om vad 
de skulle göra – skulle de då söka dit, skulle de stämpla? Det blev ett 
så enormt tryck så de ställdes inför ett faktum att vad ska vi göra? Vi 
måste öppna, eller inte. Om de hade börjar skjuta då, vad hade hänt? 
Eller om någon hade gjort det, vilken panik och kaos det hade skapat 
och vilka påföljder det i sin tur hade lett till, det kunde man inte 
förutse. Så att det här gick så pass lugnt till ändå som det ju gjorde och 
framförallt oblodigt, det var ju faktiskt en ren tillfällighet. För det var 
väldigt illa förberett kan man ju säga av DDR-ledningen. De hade ju 
också tänkt sig att det skulle vara egentligen en, att det här skulle börja 
gälla från klockan fyra på natten men det hade inte Schabowski fått 
reda på, det hade de glömt och säga till honom. Så han fick en fråga 
på presskonferensen att när ska det här börja gälla då? Och då sade 
han så här ”um sofort”, alltså utan dröjsmål, omedelbart. Och det 
hade ju alla hört, han sa ju det. Nu går vi mot gränsen. Sedan ställdes 
de här gränstrupperna bara mot en folkmassa som krävde att nu är 
det bestämt att vi ska få gå över. Så visst fanns det en oro på det här 
väldigt nära planet och naturligtvis på det storpolitiska planet också. 
Det fanns ju verkligen en dubbelhet. Men den oron har ju då som sagt 
funnits med under hela tiden.
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Torbjörn Nilsson
Tack. [Fråga från publiken]. Ursäkta, men vi har ju tänkt att panelen 
ska fortsätta ett tag till. Du får gärna samla ihop det och återkomma, 
vi håller paneldebatten ett tag till. Okej, Örjan. Jag tänkte att ni var 
och en får kommentera vad de andra har sagt och passa in det i det ni 
ska säga.  Men också om ni  har några nya kommentarer som gäller 
det här med informationen, vad fick ni för information? Ni har ju 
alla till uppgift att försöka förstå vad som händer. Var det så att infor-
mationen blev mer tillgänglig eller öppnades en mängd nya källor på 
grund av  det här snabba händelseförloppet? Eller var det så att upp-
gifterna blev inaktuella? Som ambassadör, hur var det för dig för att 
förstå den där händelseutvecklingen? När vi säger händelseutveckling 
för dig var det kanske snarare den sovjetiska utvecklingen så att säga, 
utifrån ditt perspektiv. 

Örjan Berner
Jo, det var märkligt på många sätt och det anknyter till vad vi sa också 
om vilka möjligheter man hade att bedöma vad som skulle komma att 
hända. Nyårsmottagningen som man hade för ambassadörer i Kreml 
89, alltså 89-90. Då stod jag och pratade i en grupp ambassadörer 
med Gorbatjov och Ryzjkov som då var premiärminister. Jag sade 
någonting om utvecklingen, då sade Gorbatjov: ”Ja ni ambassadörer 
ser ju bara delar av verkligheten. Jag har ett övergripande perspektiv 
på vad som händer”. Och det tycker jag uttryckte mycket väl hans 
totala brist på insikt om de egna begränsningarna. Han förstod inte 
vad han hade satt igång. Jag tror i och för sig att han var mycket mer 
kapabel att begripa i början från 85 till 87/88, men sedan hade han 
på något sätt blivit berusad av en kombination av framgångar i väst 
kopplat till motgångar i det egna landet. Ja, han visste ju om att han 
sågs oerhört negativt av befolkningen och av ledarskapet i de flesta 
myndigheter osv. Hans möjlighet att bedöma var mycket begränsad 
tror jag under den senare tiden. Däremot så tror jag, och det är belagt 
också, att de som var motståndare till honom såg mycket klarare vad 
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som var på gång. Varennikov och Achromejev, som var generalstabs-
chef under en viss period och sedan någon slags militär rådgivare till 
Gorbatjov, de var övertygade om att det här höll på att gå i precis den 
riktningen som de flesta hade befarat. Nämligen, de var övertygade 
om att östeuropéerna skulle lämna, inte bara Warszawapakten, utan 
närma sig väst. Det var ju i och för sig en slags konspiratorisk tanke 
men den var ganska realistisk eftersom det var precis vad som hände. 
Och det var ju det de ville sätta stopp för. Det mest makabra i hela den 
här situationen sett ur deras synpunkt, det var att generalsekreteraren 
i kommunistpartiet tyvärr hade en sådan enastående maktposition 
genom hela systemets uppbyggnad. Att man av det skälet egentligen 
aldrig kom att riktigt ifrågasätta honom. Det var ju dessutom Gor-
batjovs många olika sicksackrörelser som gjorde att man förvirrade 
motståndarna. 

Sedan då för att återkomma till din specifika fråga. Jo då, vi hade 
utomordentliga möjligheter till information. Jag var lyckligtvis 
ryskkunnig eftersom jag hade bott i Moskva under 4-5 år tidigare på 
70-talet och även min fru, så vi hade ganska omfattande kontakter 
vilket inte var så svårt på den tiden jämfört med nu. Exempelvis när 
jag kom som jag nämnde. Jag kom samtidigt som den stora folk-
kongressen i juni 89 och där kunde man ju gå runt och prata med 
folk och hade möjligheten att träffa praktiskt taget alla de som sedan 
kom att spela en avgörande roll. Alla de i ledarskapet senare var där, 
i alla fall de som senare kom att spela en viktig roll. Balterna som 
var där var utomordentligt intressanta eftersom de var väldigt aktiva, 
tyvärr så var de ju så att säga tvungna att lämna den parlamentariska 
sovjetiska verkligheten för de hade ju kunnat spela en viss positiv roll 
om de hade fortsatt. Så där hade man mycket goda möjligheter till 
väldigt bra insikter. Jag hade en speciellt god vän som senare kom 
att bli  avgörande för Sovjetunionens fall, [Gennadij] Burbulis som 
faktiskt drev Jeltsin till insikten att man inte kunde reformera radikalt 
annat än om man bröt upp Sovjetunionen. Och det var ju det som 
var det avgörande tror jag för Jeltsin i hans syn på vilken politik han 
skulle driva.
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Torbjörn Nilsson
Tack. Jan, du har ju redan gett en bild av att etablissemanget, det mili-
tärpolitiska etablissemanget, inte hade en susning om man ska sam-
manfatta. Men det måste ju ändå ha funnits informationsmängder 
och så, särskilt med din profession som fanns tillgänglig.

Jan Blomqvist
Ja, jag ska be att få läsa upp ett litet stycke ur den långa rapport som 
jag formaterade den 12 november, tre dagar senare. Som ett svar på 
din fråga: ”Det är en mycket egenartad erfarenhet att uppleva världs-
historia ´in the making´. Att vara medveten om att torsdagen den 9 
november 1989 utan tvekan kommer att stå i historieböckerna och 
samtidigt tvingas medge sin egen oförmåga att rätt värdera det som 
sker och sätta in det i ett perspektiv. Den enda trösten i det samman-
hanget skulle vara att vi är många som delar den upplevelsen. Väst- 
och inte minst östtyska politiker, journalister, diplomater och andra 
observatörer och rapportörer. Västtyska massmedia brukar i vanliga 
fall innehålla grundlig rapportering och minst lika grundlig analys 
av det aktuella skedet. Du fullkomligt dränks i utförliga nyanserade 
välformulerade och rådvilla kommentarer som i stort sett alla utmyn-
nar i en genuin häpenhet över hur oerhört snabbt utvecklingen gått 
och ett konstaterande av att allt, bokstavligen allt som gäller den tysk-
tyska frågan. Alla de känsliga och nästan tabubelagda berättelser som 
”Wiedervereinigung”, ”Deutsches Reich”, upplösningen av paktsys-
temen, tysk neutralism ekar i debatten. Utrikesminister Genscher 
finner sig föranlåten framför rådhuset i Berlin, i  närvaro av en mycket 
måttligt road kansler och annan politisk prominens, med glöd och 
eftertryck som egentligen visar hans genuina oro för att inte bli trodd, 
försäkra att ingen har någonting att frukta av ´Die Deutsche Nation, 
Das vierte Deutsche Reich´”. 

Jag tror att man, jag uppfattade det så även vid ett tjugoårs perspektiv, 
att man i Västtyskland verkligen inte trodde på någon grundläggande 
förändring. Det skulle bli en uppmjukning till en trevligare atmosfär 
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osv. Man kan kanske till och med, och jag spekulerade lite sedan, 
kunde tänka sig en ”finlandisering” utav DDR, en finlandisering i 
positiv bemärkelse. Men ändå, och det är den andra motbilden här. 
Det är ganska fantastiskt hur Kohl fattar ögonblicket och tar tag i 
detta ”window of opportunity”och gör det han lyckas göra så snabbt 
bara några dagar senare. Jag kan försäkra att de tyska tjänstemän och 
allmänhet, jag råkar vara tyskspråkig sedan länge och hade möjlighet 
att prata med folk, där var det fortfarande samma rådvillhet och det 
fanns kanske i Bundeskanzlers Amt en vilja att driva detta på ett 
sätt som jag fortfarande tycker är imponerande. Det kanske är lite 
oroväckande för det kunde ha gått åt skogen det också.

Torbjörn Nilsson
Om vi då tar den här journalistiska delen, Arne. 

Arne Ruth
Det som vi har hört här om Jeltsin och om Kohl visar att personliga 
beslut kan förändra historiens gång. Exemplet som jag brukar åberopa 
är Churchill under andra världskriget. 1938 fanns det starka krafter i 
det brittiska etablissemanget som tyckte att Storbritannien skulle gå 
med på att dela in världen i intressezoner där Tyskland får expandera  
österut. Men Churchill insåg att kriget som Hitler startade inte var en 
vanlig stormaktskonflikt. Historiskt sett har europeiska krig avslutats 
genom stillestånd och  fredsförhandling där den förlorande parten 
tvingas till eftergifter och den vinnande parten kan få territorium och 
andra fördelar. Men det är inte en total vinst. Båda staterna lever vi-
dare efter fredsslutet. Churchill insåg att Tyskland måste drivas till 
en nollpunkt och tvingas börja om från början som politiskt system. 
Det var räddningen för oss som växte upp efter kriget. Jag tror att vi 
hade fått ett helt annat Europa om mordförsöket på Hitler 1944 hade 
lyckats. Då hade det gamla preussiska Tyskland överlevt i någon form. 
Attentatsmännen var inte nazister men de var heller inte demokrater. 

Gorbatjov ser jag som ett annat exempel på vad en personlig insats 
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kan betyda. Han insåg att Sovjetunionen gick mot ekonomisk kol-
laps. Kapprustningen med USA hade man redan förlorat, man hade 
inte ekonomiska resurser att fortsätta den fighten. I historiens ljus var 
hans reformförsök dödsdömda. Men han tog stora risker när han bröt 
mot de gamla mönstren. Oavsett var han själv trodde skulle kunna 
hända var hans ställningstaganden en nyckelfaktor bakom Östeuropas 
frigörelse. Gorbatjov är värd beundran för sitt mod. 

Sten Anderssons roll som svensk utrikesminister är värd en kom-
mentar när vi diskuterar Östeuropas frigörelse. Sverige var den första 
staten som erkände den sovjetiska annekteringen av Baltikum 1940. 
De uttalanden som Sten Andersson gjorde när de baltiska länderna 
började bli fria var en fortsättning av den svenska undfallenheten. 
Men inom socialdemokratin har det också funnits en moralisk mot-
pol till eftergiftspolitiken i synen på Östeuropa. Jag lärde känna Sten 
Johansson i början av 80-talet. Han var redaktör för tidskriften Tiden 
och skrev två böcker om det som var på väg att ske, När är tiden mogen 
och Polens sak är vår: om övergången till demokrati under kommunis-
men. Han och andra inom LO tog sikte på rätten att bilda fria fack-
föreningar som ett första steg mot en demokratisk utveckling. Det är 
värt att påminna om.

Torbjörn Nilsson
Jag skulle bara vilja nämna att det finns ett projekt här på Södertörn 
tillsammans med Stockholms universitet som just handlar om fack-
föreningsrörelsen och Solidaritet. Klaus Misgeld och Kalle Molin 
finns där, Stefan Ekecrantz är också med i det projektet så de har just 
tagit tag i det här. 

Thomas Lundén
Får jag bara lägga till en sak? Att på det efterkommande seminariet 
kommer en polack just ta upp det här att han samarbetar med Kalle 
Molin och den här gruppen. Han heter Pawel Jaworski.
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[Från publiken]
Kan du säga var det här seminariet äger rum någonstans?

Thomas Lundén
Det äger rum i ett antal olika lokaler. Om ni går över andra sidan 
gatan till Nobels allé 23, snett mittemot här, så är det först två tim-
mars keynotespeaks och sedan är det uppdelning i tre sektioner varav 
en om Polen.

Ingrid Thörnqvist
Om jag får fortsätta då på det här spåret med vem som borde åter- 
upprättas eller upprättas eller få lite credit för vad som har hänt här 
så tycker jag att det finns ju flera andra aktörer. När det gäller Polen 
var det naturligtvis den katolska kyrkan men när det gäller DDR och 
det som hände där så var det också den protestantiska kyrkan. Om 
vi nu ska tala om information och sådant. Vi hade kontakt med dem 
under den här tiden, där kände man att det fanns möjligheter att 
det var någonting som pågick, att det hände någonting, att det fanns 
möjlighet att få reda på hur ställningarna var. Och det var ju ingen 
slump att det också var i Leipzig under den perioden som föregick 
murens fall där var kyrkorna och en del präster där som hade en viktig 
funktion och som spelade en väldigt stor roll i det som sedan hände 
med de här stora demonstrationerna som bara ökade och ökade. Och 
hur man vågade mer och mer med stöd av kyrkan. Det var ju ett 
väldigt starkt mod, det måste man säga. När man såg människorna 
gå förbi Stasihögkvarteret i Leipzig och när man vet hur mycket man 
fruktade den. Men det finns ju också en annan faktor i det här och jag 
tänkte på det, jag gör nu en ny film och då har jag intervjuat en män-
niskorättskämpe som heter Rainer Hildebrand. De flesta av er kan-
ske vet vem han är, han byggde upp det här museet, murmuseet vid 
Checkpoint Charlie där man har samlat all dokumentation om vad 
som har hänt och han gav också väldigt mycket stöd själv till organi-
sationer och till enskilda människor. Den här intervjun gjordes 1995 
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och då frågade jag honom också om den roll Kennedy [president John 
F Kennedy besökte Berlin 1963] spelade. Då sa han att det var viktigt 
att man kanske inte var så instängd men den viktigaste personen var 
egentligen Reagan och det här är ju ganska intressant i Sverige efter-
som man inte ser att Reagan har gjort någonting gott överhuvudtaget. 
Men när det gäller stödet till de här folkliga oppositionella rörelserna 
så tror jag att det var oerhört viktigt under den här perioden. Det 
märker man ju inte minst i Polen, där var han ju naturligtvis en hjälte, 
tillsammans med Thatcher. De kunde inte förstå att vi hela tiden var 
så sura på honom. Men jag tror också att det var en oerhört viktig 
faktor naturligtvis och man har ju alltid pratat om det här med hur 
mycket stöd gav CIA egentligen. Det är det väl ingen som vet men 
många blev rätt förvånade också när underrättelsetjänsterna då inte 
hade kunnat förutse någonting utav det här utan att alla togs så myck-
et på sängen. När det ändå talades om att det fanns så mycket kontak-
ter och det var så mycket stöd.  Framförallt kanske till Solidaritet men 
det gällde även de andra och det kanske gällde Kina också, det vet inte 
jag. Men jag tror också att fackföreningarna naturligtvis var väldigt 
viktiga men det fanns ju många andra spelare, och kyrkan.

Torbjörn Nilsson
Tack, jag ska bara lämna över till Anders här.

Anders Mellbourn
Får jag göra en sidekick här, kanske mer en kommentar. Två saker. 
Den allmänna bilden som vi kan komma till senare är väl att jag tror 
att väldigt många förutsåg en förändring, en långtgående förändring. 
Men inte ett totalt sammanbrott. Och det är där jag tror agerandet 
måste tolkas utifrån. Vi gjorde ju när jag var på Utrikespolitiska insti-
tutet för tio år sedan, då gav vi ut ett specialnummer av Internation-
ella studier och där Torsten Örn spelade en viktig roll. Det framgår 
ganska klart av UD:s rapportering att man var beredd på den här 
förändringen men man hade svårt att se att det här skulle vara ett 
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totalt sammanbrott i systemet. Det är det som är det sensationella. 
Och där är kanske likheten mellan Churchill och Reagan, att Rea-
gan som inte var en särskilt sofistikerad person och inte en särskilt 
kunnig person, hade en slags instinktiv känsla att man skulle driva 
det här mycket tuffare än vad mer erfarna politiker gjorde. Dock när 
man tittar på svenska politiker så var statsminister Ingvar Carlsson 
faktiskt öppnare för att det var en grundläggande förändring på gång 
än vad utrikesministern var. Det finns ett tal citerat av Torsten Örn 
som i juni tror att utvecklingen är irreversibel medan UD så sent som 
i oktober gör bedömningen att vi kan ännu inte säga om utvecklingen 
är irreversibel. 

Får jag ändå gå tillbaka utifrån detta och möjligen ställa den frågan 
till Ingrid som var på plats. Hur svårt det än var att bestämma utveck-
lingen den 9 november fortfarande, den verkar så självklart när man 
ser den här oerhört starka filminledningen av Ingrid och det du säger 
om när du åkte och omedelbart hämtade din fotograf. Jag var vid 
den här tidpunkten nyhetsredaktör på Dagens Nyheter, det innebär 
att man är ansvarig för morgondagens tidning, alltihop. Men jag var 
schemaledig för det är man i den typen av jobb. Den här eftermidda-
gen hade presskonferensen varit. Jag tror att jag hade varit och hämtat 
barn från dagis och jag var inte så inne i det här, min hustru hade 
varit med om det och undrade vad det var. Men vid halv 7 tiden vill 
jag minnas så blev jag uppringd av min kollega, tjänstgörande nyhets-
redaktör. Som säger att hur ska vi bedöma det här? Jag läster telegram 
och vår korrespondent var då inte kontaktbar och möjlig att få tag 
på. De säger ju att de ska öppna den [gränsövergången i Berlin] på 
något sätt. Han läste då upp telegrammet och han visste att jag hade 
varit utrikesreporter och ledarskribent tidigare så det var liksom mitt 
område. Och så sa han att, stämmer det här så måste jag ju riva hela 
förstasidan. Då är ju det här världshistoria. Men vågar vi gå så långt? 
Så sa jag ja och så kom vi fram till det. Du har naturligtvis rätt, riv 
allt. Jag hade då inte den känslan av att ha radion på hemma, att det 
var riktigt det läget. Det skulle så småningom bli öppningar och rese-



30

möjligheter och sådant där, det var stämningsläget. När jag då dagen 
efter jämför den andre morgontidningens förstaupplaga, och de går 
alltså till tryck ungefär vid åttatiden tror jag, nu vet jag inte hur det är, 
vi tyckte redan då att det var för tidigt. Den andra morgontidningen 
hade inte murens fall som första nyhet den 10 november och jag säger 
inte att det här är någon sorts skadeglädje eller så där men det visar 
hur osäkert det var. Jag tror att det möjligen var Aktuellts 21-sänd-
ning som var igång riktigt i svenska nyhetsmedier men så här osäkert 
var det. Att en nyhetsredaktör ringer och säger – vågar jag riva hela 
förstasidan? Att det var Die Wende? Då var känslan för mig att jag var 
den som hade det här och drev fram det här. Det här är lite grann för 
att få bedömningen av vad som hände just då, så mer det här generella 
med förändring och inte ett totalt sammanbrott.

Ingrid Thörnqvist
Jag ställde också den här frågan naturligtvis, det gjorde ju alla efter den 
här presskonferensen. Det var ungefär vid sju tiden som Schabowski 
släppte det här. Han skriver det ganska noggrant i den här boken ock-
så hur han medvetet väntade till slutet på den här presskonferensen så 
att han inte skulle få så mycket frågor för han hoppades att folk skulle 
ha hunnit tröttna. Det var väldigt långt och segt och tråkigt och så 
där. Jag hade för en gångs skull satt mig längst fram, jag brukar annars 
alltid stå längst bak för att just kunna smita när man tycker det är lite 
trist. Framförallt tv-mässigt var det tråkigt men då hade jag satt mig 
längst fram och då var det ju lite pinsamt att gå därifrån då innan det 
var slut. Så jag satt där och sedan yttrade han det här och det var inte 
liksom så här att det gick en susning direkt i en församling utan det 
var mer så att några började vakna till liv kanske. Vad sa han egentli-
gen? Så kom då den här frågan med att när ska det börja gälla från 
den italienska nyhetsbyrån och då fick han svara att ja, det ska börja 
gälla på en gång fast han visste ju inte det då egentligen men han hade 
inte fått några andra besked så han sa det, nu på en gång. Sedan gick 
de därifrån och jag skulle vara med i Aktuelltsändningen klockan 21 
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och gick tillbaka till hotellet för att jag skulle prata i telefon, jag tittade 
på alla tv-kanaler och det var fortfarande oklart. Vad betydde det här? 
Jag gick en sväng också förbi Brandenburger Tor och hotellet och det 
hände ingenting. Jag tänkte att vad betyder det här? Jag fick precis den 
här frågan av Jarl Alfredius som var programledare, att betyder det här 
att Berlinmuren har fallit? Och eftersom jag är uppfostrad i den sanna 
Aktuelltandan då, ”säg hellre för lite än för mycket”, så jag vågade inte 
riktigt heller säga det utan försökte undvika den frågan så gott det 
gick. Och säga att ja, det är nog så att man får söka visum och ställa 
sig i kö här, få papper och stämpla så man får gå över. För han hade 
under presskonferensen också talat om verkliga utresor, de som verk-
ligen ville lämna landet, inte bara gå ut och hälsa på lite. Det tänkte 
jag att det kan ju inte vara så att man bara låter folk lämna landet hur 
som helst, det går ju inte utan då måste man ha visumprövning. Han 
hade ju också sagt att det skulle ske en visumprövning, det framgår 
också i den här texten, det finns ju ordagrant med här. Så jag var lite 
försiktig och sa att frågan är när det sker, om det blir imorgon bitti 
antagligen så kommer väl folk stå i kö och så får de kanske gå över. Så 
det var ungefär så jag uttryckte mig tror jag. Och sedan gick jag ju ut 
igen och tittade och tänkte att vi måste kolla vad det är som händer. 
Då såg jag ju att de höll på att öppna precis och då fick jag försöka 
rusa tillbaka och hämta fotografen och sedan fortsatte vi att jobba. Vi 
hade ju inte så mycket sändningar heller, det var inte så att det plöts-
ligt blev extrasändningar i SVT av det här. Det var inte heller så att 
alla förstod hur himla stort det var och att det innebar att nu skulle vi 
liksom sända. Men jag fick beskedet då att gör hur du vill, filma och 
gör så mycket du kan, det får bli hur långt det vill. Och det är ju här-
ligt att höra, i normala fall så är det ju så att det får bara bli 2 minuter 
eller så. Så det var kul på det sättet. Men det visade bara på en del av 
osäkerheten kring det här. Sedan var det så också att det var ju folkets 
tryck mot gränserna som egentligen gjorde att de faktiskt öppnade då 
för med tanke på att de inte skulle ha öppnat förrän klockan fyra på 
natten och att de skulle hinna informera sina gränsvakter, men det 
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hann de inte eftersom folk bara gick till gränsen och sa att, nu har vi 
hört att de sagt på tv att vi ska få komma över och det ska gälla nu. Så 
varsågod och öppna, och så blev det. De tvingades då helt enkelt bara 
att öppna och ut for alla. 

Torbjörn Nilsson
Tack, vi kommer in på det senare också. Jag vet att Jan och Örjan har 
viftat, men Arne kanske har någon kommentar om just det här spåret 
så att säga? Så kan vi sedan gå vidare till Jan och Örjan, vi ska ju ta en 
rast också snart. 

Arne Ruth
Jag kan haka på det journalistiska spåret.  Det är riskabelt att vara 
journalist eftersom man hela tiden tvingas göra nyhetsbedömningar i 
förhållande till pågående skeenden. Man grundar sina bedömningar 
på rutiner.  Dt krävs mod om man ska våga utmana konventionerna 
och säga till sina kolleger att det som pågår just nu är något annat än 
vad ni tror. I efterhand kan det visa sig att man hade fel. Det påverkar 
ens prestige i den interna statuskampen som pågår på varje redaktion. 
Men journalister måste lära sig att bryta mot nyhetskonventioner. 
Annars stelnar deras världsbild. Utrikeskorrar har ett återkommande 
problem med att övertyga sina hemmaredaktioner om hur man ska 
tolka det som pågår ute i världen. 

Som opinionsbildare kan man göra nytolkningar av skeenden som 
i sin tur påverkar den fortsatta nyhetsbedömningen. Ett exempel på 
hur den processen kan gå till är Maciej Zarembas artikelserie på DN:s 
kultursidor om tvångssteriliseringen i Sverige i slutet av 90-talet. Det 
tog en vecka innan andra svenska nyhetsjournalister reagerade på 
hans avslöjanden.  Det som utlöste mediereaktionen var den inter-
nationella uppmärksamheten. Efter en vecka invaderades Stockholm 
av journalister från alla världsdelar. Och det var amerikanska CNN 
som ställde den avgörande moraliska frågan till en svensk minister: 
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har dessa 60 000 kvinnor och män kompenserats ekonomiskt för 
övergreppet? Plötsligt blev detta en jätteaffär på hemmaplan. Maciejs 
ställningstagande förändrade nyhetskriterierna i grunden. 

I Sverige betraktas nyheter och opinionsbildning ofta som separata 
världar. Och det blindmönstret såg man också i mediernas behandling 
av Östeuropas frigörelse. Jag nämnde tidigare Sten Johanssons ställ-
ningstagande. Han var en av dem som fick mig att inse att något var 
på gång i Östeuropa. En annan sådan person var Maria Borowska. 
Hon berättade för mig att hon efter 13 december 1981 gick runt 
till olika svenska makthavare och försökte övertyga dem om att mili-
tärkuppen inte skulle bli bestående. Det var mycket tack vare henne 
som jag föreslog Politikens chefredaktör Herbert Pundik att vi skulle 
inrätta ett gemensamt frihetspris. Vi delade ut det till Solidarność och 
Lech Walesa i februari 1983. Det var vår markering av att frihets-
kampen bara hade börjat.

 Torbjörn Nilsson
Anders. Mycket kort, jättekort.

Anders Mellbourn
Jag håller naturligtvis med Arne i princip men det intressanta med ex-
emplet den 9 november är att det var den mest konventionellt erfarne 
nyhetschefen som upptäckte att det här hände. Ja, något provocer-
ande med all respekt för min dåvarande kollega och nu fortfarande 
vän, hade vi fått tag på vår korrespondent är jag inte säker på att den 
jätteomgörningen på förstasidan hade gjorts och som sedan gjordes 
till förstaupplaga. 

Torbjörn Nilsson
Tack. Det hade i alla fall till följd att Berlinmuren revs och DN:s 
förstasida revs. Ja, vi ska försöka hinna med Jan Blomqvist och Örjan 
Berner, några korta inlägg och så tar vi kaffe sedan. 
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Jan Blomqvist
Med er tillåtelse tänkte jag avvika lite från det här ämnet.

Torbjörn Nilsson
Varsågod.

Jan Blomqvist
Jag tror att det kan vara intressant att få veta hur reaktionerna var så 
att säga i Tyskland lite mer allmänt, men framförallt den tyska mili-
tären. Då gäller det att komma ihåg att de här åren 87-89 så var den 
tyska försvarsmakten Bundeswehr och hela det militär- och säkerhets-
politiska etablissemanget ganska illa ute. Det var ett vikande hotmed-
vetande, det var sämre förankring. Folk var irriterade att man flög och 
störde, man sa att sluta med de där dumheterna. Det var ganska be-
drövligt att vara tysk militär under de här åren. Sedan hade man mo-
derniseringar av kärnvapen som diskuterades och det var ju verkligen 
ett självmordstema om någon tog upp och det borde man då göra i 
Tyskland. Sedan ska vi komma ihåg att Tyskland var inte helt suveränt 
faktiskt då, det var väldigt starkt inbundet i Nato och dels när det 
gäller Berlin, det som sedan sen fyrpartsöverenskommelsen som löste 
upp den här grejen, och så händer det här. Som jag sa tidigare så går 
det helt plötsligt att säga alla de här sakerna som man inte har kunnat 
säga tidigare och den tyska armén eller försvarsmakten snarare kunde 
sluta att ägna sig åt det förflutna och navelskådande för nu kanske det 
finns någonting som kommer här borta och den diskussionen kom-
mer igång. Det vill jag påstå var det som senare så småningom utveck-
lades till det tyska engagemanget som vi ser idag när de befinner sig 
på ett antal krigsskådeplatser som jag tror var orsaken till att man 
erkände Kroatien lite för tidigt och började formulera, äntligen har 
de diskuterat tyska strategiska säkerhetspolitiska intressen annat än 
i slutna rum. Det här hände alltså på några dagar. Det här kan jag 
säga mycket mer om, det är tror jag är en väldigt viktig sak. Men jag 
tror också att tysken i allmänhet, i alla fall tysken i Rhenlandet där 
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jag befann mig var måttligt intresserad och road utav den här murens 
fall. De flesta sa att, det här blir dyrt och besvärligt. Och vad händer 
med D-marken? Om vi ska skicka över en massa lastbilar, vad ska det 
vara bra för? Och Ingmar Karlsson, min gode vän som var på ambas-
saden, cyniker, han myntade det intrycket att euforin med murens 
fall avtog med kvadraten på avståndet ifrån gränsen, och det tror jag 
att vi ska komma ihåg. Jag har många tyska vänner som fortfarande 
tycker att det var mest besvärligt och jag tillhör de som missbedömde 
svårigheterna att integrera öst med väst, motsättningarna öst och väst 
är fortfarande väldigt viktiga. 

Får jag avsluta med en liten anekdot. Vi skulle arrangera en bal för 
militärattachéerna i Beethovenhalle i Bonn, den blev inte av för det 
var en flygolycka som gjorde att allting stängdes ner. Men direktören 
för Beethovenhalle var en före detta berlinare, östberlinare. När vi 
hade slutat vårt sammanträde och diskuterade så tog han fram en stor 
karta över tomter i Berlin och så visade han på ett kvarter. ”Hier, das 
ist alles mein”, allt det är mitt. Han var fullständigt besatt utav det här 
och den attityden, den tror jag skadade väldigt mycket fortsättnings-
vis och som vi fortfarande lider av.

Torbjörn Nilsson
Tack, det sista inlägget får Örjan Berner och sedan är det kaffepaus.

Örjan Berner
Apropå det, jag var ambassadör i Polen under 84-87 och en aspekt på 
det du just nämnde var ju förvisso att de som bodde uppe i Gdansk 
hade åsikten att det gällde till varje pris att hindra tyskarna att kom-
ma tillbaka och återkräva vad de eventuellt ansåg vara deras. Så den  
aspekten fanns ju där. Bara några kommentarer. Kohl var ju förvisso 
utomordentligt kraftfull och konstruktiv och begrep bättre än någon 
annan. Skälet till det var ju inte bara att han var allmänt intelligent 
utan också att han hade träffat Gorbatjov, han hade alltså möjligheten 
att bedöma var den sovjetiske ledaren exakt stod. Återigen vill jag ju 
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framhålla att det centrala perspektivet var hela tiden Moskva. Det var 
ju där saker och ting hände, det var ju det som orsakade att Sovjet- 
unionens maktsfär försvann. Men han visste alltså hur långt Gorba-
tjov var beredd att gå och han var också bättre informerad än de flesta 
om Sovjetunionens akuta ekonomiska kris. Han var ju i en unik po-
sition därför att faktiskt driva återföreningstanken för den såg han 
ju vara möjlig. Sedan vill jag återigen framhålla vikten av att man 
är medveten om att det kunde ha gått på något annat vis. Just när 
det gäller balterna. Jag var bland dem som ansåg att det var utomor-
dentligt viktigt att man tog den där frigörelseprocessen på ett sätt som 
inte ledde till en motreaktion. Då kan man ha olika åsikter om hur 
långt skulle man gå osv. 

Jag var mycket aktiv när den litauiska frigörelsedeklarationen kom 
1990, inspirerad av Sajudis, och sprang omkring bland olika sovjetis-
ka makthavare på litauernas begäran. Då avbröt ju Sovjetunionen el-
ler Moskva alla förbindelser, man igångsatte en blockad, det var be-
tydande problem för Litauen. Jag gick omkring eftersom de litauiska 
representanterna inte själva hade några andra kontakter. Så jag gick 
omkring och försökte skapa sådana kontakter med de mer progres-
siva i Moskva, inte till någon större nytta måste man säga för det 
fanns ingen respons där. Men i januari 1990 eller 91, i januari 91 
om ni minns var ju dessa händelser i Vilnius, Riga framförallt. Det 
skulle mycket väl ha kunnat leda till en dramatisk omvandling av hela 
processen. Jag bad att få träffa Jeltsin i samband med det, han var ju 
då ordförande i det ryska parlamentet och den som naturligtvis då 
var den ledande personen i motsatsställning till delvis Gorbatjov men 
också till de konservativa krafterna. Det samtalet som jag då hade 
tillsammans med de nordiska ambassadörerna var på så sätt ganska 
ödesmättat för att han var övertygad om att detta var början till mot-
reaktionen som i sin tur enligt hans bedömning då, skulle leda till in-
bördeskrig, av det enkla skälet att han inte kunde tänka sig att de som 
igångsatte offensiven i Baltikum, Varennikov och de ledande militära 
representanterna som var i Vilnius och som ledde angreppen, att de 
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skulle acceptera att  stoppa denna utveckling. Vad som sedan hände 
var att Gorbatjov, Jakovlev och de andra faktiskt lyckades bromsa det 
här men Jeltsin bedömde att det här skulle med stor sannolikhet leda 
till sådana motsättningar och en process som kunde mycket väl kunde 
leda till inbördeskrig. Det var mycket dramatiskt det hela. Han åkte 
ju sedan till Tallinn och höll sitt berömda tal om att ingen rysk soldat 
fick skjuta på baltiska civila och det var en avgörande insats att han 
gjorde det här, den var ju mycket modig. Det var den tiden då han 
fortfarande måste jag säga var en imponerande gestalt, det försvann ju 
tyvärr senare 93 ungefär. Det var ett av de avgörande momenten tror 
jag som innebar att den här utvecklingen kunde fortsätta, men det 
kunde mycket väl ha gått på annat vis.

Torbjörn Nilsson
Det är väl en bra cliffhanger att ha om vi ska diskutera efter kaffet. Nu 
ska det som sagt bli kaffe och tjugo över så kör vi igång igen. Jag vill 
bara säga apropå Baltikum, vi har ju haft två tidigare vittnesseminarier 
på samtidshistoriska så jag har tre ex som panelen kommer få men jag 
har tre ex som jag kan försälja om jag har jämna pengar, de kostar 80 
kronor styck. 

[Paus]

Torbjörn Nilsson
Ja, då fortsätter vi igen då efter en välbehövlig kaffepaus. Vi kommer 
hålla på i ungefär en timme till och det finns som sagt möjlighet med 
några publikfrågor på slutet men det finns fortfarande väldigt mycket 
att krama ur den här panelen, det tror jag ni har märkt. Jag tänkte 
bara börja med en kort fråga och sedan har jag tänkt lämna över ordet 
till Thomas som har en aspekt att ta upp. Men jag tänkte först börja 
med 1989, då händer det ju väldigt mycket i världen, inte bara i vår 
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världsdel utan vi har ju den här tragiska händelseutvecklingen i Kina 
och på Himmelska fridens torg, massakern där på sommaren. Frågan 
är ju då, och jag vänder mig först till Örjan då: På vilket sätt den här 
händelsen lade sin skugga över hur man trodde det skulle ske. Här var 
ju det värsta scenariot som blev av. Vad säger du i den frågan?

Örjan Berner
Ja, till att börja med så är en av de utlösande faktorerna till händelser-
na ju Gorbatjovs besök i Kina. Han hälsades ju som en stor befriare 
eller en stor symbol för öppenhet. Det kanske hade någon viss rele-
vans för just utvecklingen, även om jag inte tror att man upplevde 
det så mycket i Sovjet på den tiden. Vad som var påfallande under 
den perioden, om vi ska hålla oss till Sovjetunionen, så var det att ju 
ganska många som såg på Kina som en modell redan då. Det finns 
ju fortfarande en hel del ryssar som ser på Kina som en modell, ett 
auktoritärt styre kopplat till en snabb ekonomisk utveckling. De 
kunde ju förmodligen ha åsikten att vad som hänt på Himmelska 
fridens torg var kanske inte precis någon modell, men det var i alla fall 
en illustration till att en statsledning måste se till att man håller kont-
roll över en annars möjligtvis kaotisk utveckling. Det var någonting 
som jag vet många ansåg i den moskovitiska världen på den tiden. 
Jag bodde i Kina i tre år men under en helt annan period nämligen 
under kulturrevolutionen och det kunde man ju då konstatera att det 
ledarskap som Deng Xiaoping och andra som så att säga i praktiken 
tog dessa beslut [om massakern 1989], det var ju de som hade tagit 
tidigare beslut som ledde landet upp till den fantastiska utveckling 
som senare kom att bli. Tian An-men var en märklig och oerhört 
olycklig utveckling som hade kunnat undvikas förmodar jag, under 
den här perioden. 

Torbjörn Nilsson
Är det någon av er andra som mötte den här oron för utveckling? Att 
den skulle kunna bli likadan som i Kina. Vad säger du Ingrid? 
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Ingrid Thörnqvist
Ja, det var ju absolut en enorm oro för detta och det har ju bekräftats 
i efterhand också. Vad var det Egon Krenz hade tänkt göra?. Han 
ställdes inför rätta som en av de som då skulle ha varit skyldiga till 
att folk blev skjutna vid muren eller under flyktförsök. Det var ju 
då efter murens fall och återföreningen och där då har det ju varit  
mycket diskussioner, vad var det man egentligen diskuterade då? 
Skulle man skjuta eller skulle man inte skjuta på demonstranterna i 
Leipzig? Det var det som var den stora frågan. Han hävdade ju då att 
han var den som fattade beslutet att man inte skulle göra det, men det 
har ju ifrågasatts en del det där och jag vet egentligen inte vad som 
var det exakta beslutet och vem som tog det, men så blev det i alla fall 
inte till slut. Det var ju absolut ett tema och det var det som gjorde 
att folk ju var så väldigt rädda för att gå ut på gatorna överhuvudtaget.

Jan Blomqvist
Ja, bara en liten reflektion här. Örjan Berner sa en väldigt intressant 
sak för en stund sen. Nämligen att det kunde ha gått snett vid så 
många olika tillfällen under den här perioden men det gjorde aldrig 
det av någon anledning. Jag har en känsla av att det i Europa och både 
i Sovjetunionen och andra ställen, man var trött och man var bort-
om det här med blodsutgjutelse. Jag undrar om inte processen med 
Helsingforsprocessen och mycket annat har påverkat så att säga både 
folkopinionen och det allmänna breda stödet, möjligen.

Ingrid Thörnqvist
Ja, men sen kom ju Balkankriget och då är det luddigt.

Torbjörn Nilsson
Men vi ska få ett litet östeuropeiskt perspektiv.

Thomas Lundén
Ja, en sak som hände vid sidan av så att säga, det var ju geopolitikens 
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återkomst kan man säga. Både som tankefigur och som forsknings-
objekt. Jag tänkte lite på Albert Hirschmans ”sorti eller protest” för 
om man ser det här lite bredare, både i tid  och rum och perspektiv 
så började det ju, vi har ju koncentrerat oss mycket på murens fall 
men det började ju långt före i historien som Torbjörn redan har sagt. 
Men det fanns en kort förhistoria och det var de som i brist på prot-
est gjorde sorti, de östtyska medborgarna som tog sig till Prag och 
till Budapest, klippningen av taggtråden där i Sopron [Ungern]. Hur 
bedömde ni det? Det kanske i första hand är Ingrid som iakttog det 
här men ni andra kanske också har en aspekt på det här händelseför-
loppet.

Ingrid Thörnqvist
Ja, det har ju funnits perioder då i DDR där man har lättat på trycket 
även tidigare. Det var 1984, det kanske Arne kommer ihåg också, 
som man hade en period där man släppte ut folk. Man tyckte att det 
var lite för jobbigt och det fanns ett tryck uppifrån. Jag vet, jag träf-
fade en familj då som satt på en sådan här flyktingförläggning och 
som slussades över. Det var inte heller några våldsamt politiskt aktiva 
människor utan det var ju bara sådana som hade ansökt om att få 
lämna DDR och i och med att man gjorde det så hade man liksom 
tagit steget ut i kylan. Då släppte man ut lite och sedan hade man hela 
den här processen av friköp av politiska fångar som ju var en ganska 
omfattande verksamhet. Där betalade alltså Västtyskland för att få ut, 
och det var kanske mer politiskt aktiva personer som regel, som satt 
i de östtyska fängelserna. Det var ju också för att de ville ju också ha 
plats i fängelserna. Hur omfattande handeln var med politiska fångar, 
det har väl kommit ut en del så här i efterhand när det gäller den här 
advokaten Wolfgang Vogel som var en av de som förhandlade om det 
här men det fanns även en del svenskar inblandade i den här ganska 
gråzonen som ingen egentligen riktigt kände till vad som pågick där. 

Men om jag återgår bara till när de klippte taggtråden. Vi har ju 
nämnt det tidigare, hela processen i Polen med Solidaritet – det var ju 
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där muren började falla på allvar. Jag brukar ibland säga att polacker-
na var de som gjorde jobbet, förarbetet och kämpade genom alla sina 
uppror och sina försök på olika sätt. En viktig händelse som ju inte är 
i den här kronologiska ordningen är ju det här valet som var i Polen i 
början på juni, jag tror att det var 3 eller 4 juni. Fjärde. Där det var så 
otroligt tydligt, det var ju inte ett helt fritt val utan det var ju bara ett 
visst antal platser som var fria men det var ett så enormt starkt poli-
tiskt ställningstagande från det polska folket som sedan ledde fram till 
att det ju blev ett helt fritt val där sedan Mazowiecki blev premiär-
minister. Jag ser det verkligen som att det var Polen var som hän-
delsen. Att ungrarna klippte taggtråden, det var liksom en följd av det 
som hade hänt i Polen och där kunde ju då östtyskarna hitta en väg ut 
via Ungern. Den som då kallades för gröna gränsen. Det var ju många 
unga östtyskar och vi var där väldigt mycket på sommaren. Det fanns 
till och med Röda Korslägret på andra sidan gränsen då i Västtyskland 
där de här slussades in, och som kom med sina Trabanter blev väst-
tyska medborgare och satte sin första tå över gränsen. Det fanns till 
och med listor på lediga jobb och man sökte folk, de skulle liksom 
snabbt ta sig upp där. Det är klart att det var ju ett starkt tryck som ju 
fanns och det är klart att det här ledde fram till att DDR-regimen in-
såg att vi kan inte hålla på så här, det här kommer leda till att det blir 
en katastrof förr eller senare. Men då trodde man fortfarande ändå att 
folk skulle kanske komma tillbaka, det skulle kunna stabilisera sig om 
de bara fick komma ut och se hur det var på den andra sidan, sen så 
skulle de komma hem igen.

Torbjörn Nilsson
Tack. Arne, och vi kommer gå hela vägen här.

Arne Ruth
Ja, för mig var den avgörande faktorn att revolutionen i Östeuropa 
och Sovjetunionens sammanbrott inte var följden av storpolitik. Den 
grundläggande drivkraften var en medborgarrevolt som samspelade 
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med Sovjets inre kris. Jag nämnde tidigare att Politikens chefredaktör 
Herbert Pundik och jag bestämde oss för att instifta ett gemensamt 
frihetspris och ge det till Walesa för att markera att Solidarność inte 
var ett passerat kapitel. Den ungerske författaren György Konrad höll 
talet när priset delades ut i februari 1983. Hans pristal finns återgivet i 
en bok som vi gav ut, Polens frihet och vår. Han beskrev det som var på 
gång som en ny form av motstånd som bygger på tålamod och oböj-
lighet: ”Det är inte segern jag tror på utan på fåtalets halsstarrighet.  
Slaveriet är uthärdligt men oacceptabelt. Den som har försökt företa 
sig något mot det har inte begått något misstag. När den råa styrkan 
kommer emot oss går vi åt sidan och börjar om från början. Soli-
daritet kommer tillbaka, kraven på självstyre kommer tillbaka, den 
tanken går inte att begrava. Tre försök har misslyckats, det sjunde 
kommer att lyckas. Spelaren inser att han har förlorat en omgång, han 
har gjort vad han har kunnat, han granskar sina strategier och visar 
nya vägar, för samhället har utsikten att bli starkare än staten eftersom 
det är klokare och tålmodigare.” Det civila motstånd som startade 
i Polen med KOR och spred sig i Östeuropa framstår för mig som 
inledningen på en ny epok där diktaturer får allt svårare att stå emot 
medborgarnas krav på frihet. Det pågår ett liknande medborgar- 
uppror i Iran just nu. Man kan försöka stänga gränserna som Nord-
korea eller slå till utan hämningar som i Burma, men det bromsar 
social och ekonomisk utveckling. 

Torbjörn Nilsson
Tack. Jan.

Jan Blomqvist
Mitt personliga intryck av just den här frågan som du ställer är att 
möjligen eller sannolikt med undantag för den absolut yppersta 
eliten, alltså Kohl och Genscher [Hans-Dietrich G, utrikesminister 
1974–92] som säkert har tänkt och måste ha tänkt långsiktigt efter-
som han agerade med en sådan kraft när det här verkligen inträffade. 
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Men i övrigt så uppfattade man det nog i Västtyskland att de här s.k. 
”übersiedler” som kom farande. Min son sa det ganska bra för jag 
glömmer aldrig när han kom hem, kan du tänka dig pappa sa han, 
vi fick en ny kille i klassen och han visste inte hur man öppnar en 
coca-cola burk. Han hade faktiskt tagit honom till kiosken och visat 
honom hur man gjorde. Det uppfattades nog så tror jag mest som ett 
humanitärt problem. Det hänger ju ihop med den här inställningen 
till Bundeswehr att stäng kasernerna, ta in dem istället så att de får 
tak över huvudet och alltihopa det här. Den långsiktiga aspekten, den 
fanns nog inte så mycket tror jag i gemene man i alla fall eller i media 
eller det som man som mediakonsument kunde uppfatta.

Torbjörn Nilsson
Örjan?

Örjan Berner
Om jag får ta den här lite bredare frågan om oundvikligheten som 
Arne var inne på av en demokratisk utveckling, så måste jag erkänna 
att jag har en något mera cynisk inställning och kanske en känsla av 
att även om detta ur ett långsiktigt perspektiv säkerligen är riktigt 
så finns det så många möjligheter att det på lite kortare sikt ändå 
finns utvecklingar som stoppas. Jag var ambassadör i Polen då 84-
87 och jag minns mycket väl att jag kom till Warszawa dagen innan 
begravningen som jag deltog i av prästen Popieluszko, den mördade 
prästen. Man fick en sådan oerhörd känsla av kraften i den rörelse 
som vände sig mot det system som hade åstadkommit detta mord och 
önskan om frihet. Det var ju ett miljontal personer som var samlade, 
det var fantastiskt och jag skrev en rapport på temat just att detta 
var en utveckling som var oemotståndlig. Fullständigt felaktigt, det 
var det inte alls och det såg jag ju under de närmaste tre åren att det 
var inte alls någon sådan kraft som verkligen kunde åstadkomma en 
politisk förändring eftersom under tiden mellan 84-87, framförallt i 
början 84-85 så hände egentligen inte särskilt mycket annat än den 
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pågående repressionen. En kraftfull repression. Sedan kom då, det 
är det som jag tycker ändå är viktigt att återigen påminna om, att 
i denna sfär, i denna sovjetiska maktsfär, så var allting som hände 
i Moskva det avgörande. 85 råkade jag sitta hos Jaruzelskis utrikes-
politiske rådgivare när nyheten kom att Gorbatjov hade blivit vald 
till generalsekreterare och inte Romanov som var teoretiskt möjligt. 
Med Romanov så hade det ju blivit en helt annan politik. Det var ju 
det som var det avgörande, det var det som satte igång denna process. 
Man kan spekulera i den här historiska möjligheten om Andropov 
inte hade dött, inte hade blivit sjuk och dött, ja då hade det blivit en 
helt annan utveckling, det är jag absolut övertygad om. För då hade 
en intelligent kraftfull auktoritär personlighet tagit makten och det 
hade gått på ett annat vis, om inte oljepriset hade fallit. Oljepriset är 
det helt avgörande, helt avgörande för Sovjetunionen och likaså helt 
avgörande för Ryssland i dagsläget. Oljepriset åren 1985–90 var på 
fallande nivå, detta var helt avgörande, plus förstås en utomordentligt 
korkad ekonomisk politik att det gick så oerhört dåligt. Försvagningen 
av Gorbatjov berodde på detta. Allt möjligt av den typen är avgörande 
för hur det går, sen förvisso på lite längre sikt och med dagens totalt 
annorlunda teknologiska utveckling med internet osv. så är det klart 
att möjligheten för folket att påverka i en demokratisk utveckling, det 
håller jag helt med om är oerhört mycket mera påfallande och viktig. 
Men det finns sådana här vågor i denna utveckling. 

Torbjörn Nilsson
Jaha, Arne varsågod.

Arne Ruth
Jag tror inte vi har så väldigt olika uppfattningar om hur man kan tol-
ka det som kallas det moderna tillståndet. Det bygger på ekonomisk 
sammanflätning på global nivå. Jag tror inte att utveckling på nationell 
nivå i globaliseringens tidsålder kan ske under ett auktoritärt central-
styre. Valet står mellan att ställa sig utanför den moderna utveckling-
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en, som Nordkorea, eller att öppna samhället för faktorer som inte 
går att förutse och kontrollera i detalj.  Den politiska konflikten i Iran 
handlar bland annat om den motsättningen. Förändringen kan ta fem 
eller tio år, men jag är säker på att den kommer. I längden tror jag inte 
heller att ett gammalt imperium som Kina kan leva vidare med det 
nuvarande styrelseskicket. Globaliseringens krafter ändrar attityder 
och föder nya etniska och sociala motsättningar. 

Torbjörn Nilsson
 Jan, har du något att säga om det?

Jan Blomqvist
Vi som var satta att försöka uppskatta och värdera hotbilden som det 
hette, dvs. hur såg det ut egentligen säkerhetspolitiskt och militärt i 
Europa? Under en lång period, under 80-talet, räknade vi stridsvag-
nar, flygplan, soldater och allt annat sådant där och såg ett system 
som, jag talar om Warszawapakten nu i första hand, som verkade oer-
hört stabilt, kraftfullt och farligt. Vi gjorde en ekonomisk analys i 
början av 80-talet där vi tittade på hur mycket pengar man egentligen 
spenderade i Sovjetunionen på sina rustningar. De officiella siffrorna 
var uppenbarligen inte någonting att lita på. Vi gjorde en ansats och 
sade att det nog var dubbelt så mycket i alla fall och så räknade vi på 
det och så där. Det håller ju inte i längden, det går ju inte. Nu visade 
det sig att det var kanske fyra gånger mer eller något sådant där som 
de egentligen spenderade. Men det vi missade, och det vet jag att 
tyskarna gjorde också och mina kollegor i massa andra organisationer 
i världen som har uppgift att titta på sådant här, det var att värdera 
mjukvaran. Den sovjetiska krigsmaskinen var egentligen i ganska 
dåligt skick, de hade mycket siffror och bra grejer men hela apparaten 
runtomkring, människornas utbildningsnivå, underhåll av grejerna, 
motivationen hos soldaterna, motivationen i samhället och inte minst 
det som du talade om, medborgarnas genuina trötthet på hela syste-
met. Det var bokstavligen talat en koloss på lerfötter. Detta missade 
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vi, mina kollegor och jag själv också. Sen kan jag bara säga det att sen 
komma hem för jag blev nämligen chef för analysavdelningen direkt 
den 1 oktober 1990, att övertyga mina något mer stjärnbeströdda 
kollegor så att säga om att grunden hade förändrat sig och det gamla 
Kalla kriget var slut, det var ingen lätt uppgift.

Ingrid Thörnqvist
Vad berodde det på då, att ni missade det? Då är det ju ett sätt att 
arbeta som är felaktigt.

Jan Blomqvist
Jag tror att vi delade det här rätt mycket med akademin, vi lyckades 
inte värdera alla dessa andra faktorer. Det som nu i sista ändan tar 
sig uttryck i att vi verkar värdera globalisering och vi ska värdera en 
massa andra mjuka faktorer när vi skriver historia och när vi gör an-
nat. Nej, det gick nog mer eller mindre utav gammal vana. Det var ju 
krigsleksakerna som slog ihjäl folk så att säga, det var de som användes 
när man förtryckte folk på det viset. Jag kan bara säga att vi drar ner 
väldigt mycket arbete, min avdelning bestod ursprungligen bara av 
militära, när jag slutade så var det hälften civila som kunde väldigt 
mycket om sådana här saker också. Vi försökte bättra oss och jag vet 
inte om det har blivit bättre men jag hoppas det.

Ingrid Thörnqvist
Vi journalister har ju alltid trott att ni militärer har bättre och andra 
källor än vad vi har men sen har det visat sig vara många gånger att 
ni har oss som källor, och då är det kanske inte så mycket att komma 
med. 

Jan Blomqvist
Ett ord bara. Ja, underrättelsetjänst är en oerhörd rundgång i systemet 
men man ska inte underskatta journalisters förmåga att ta reda på 
saker och ibland använder ni oss som källa också. 
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Torbjörn Nilsson
Vi kan avsluta det men Arne nu och sedan Örjan. 

Arne Ruth
Jag vill belysa underrättelsetjänsters roll i sådana här sammanhang. 
Den amerikanske senatorn Daniel Patrick Moynihan var en konserva-
tiv demokrat. I slutet av 90-talet gav han ut en bok som hette Secrecy, 
alltså hemlighetsmakeri. Den är en uppgörelse med underrättelse-
tjänsternas psykologi. Moynihan var en av de ytterst få i väst som 
redan i början av 80-talet hävdade att Sovjet var en koloss på lerfötter, 
att det bara var en tidsfråga innan hela systemet skulle bryta sam-
man. De förmenta Sovjetexperterna i CIA avfärdade honom som en 
galning. I boken tolkar han det han upplevde som ett uttryck för ett 
mycket speciellt intressespel. Säkerhetstjänster är slutna enheter som 
säljer skenbart exklusiv kunskap till politiska makthavare.  De strävar 
efter att monopolisera tolkningsrätten till världspolitiska makt- 
frågor. Både det de säger och hur de har skaffat sig informationen 
omges av hemlighetsmakeri. Därför blir deras påståenden inte utsatta 
för offentlig granskning. Och enligt Moynihan sålde CIA och andra 
underrättelsetjänster ända fram till 1989 framgångsrikt en bild av 
Sovjet som en rustningsmakt som kunde gå om USA både militärt 
och ekonomiskt. I boken föreslår han att man inför en regel om att 
hemlighetsmakeriet i princip bara ska bevaras i tio år.  Därefter ska 
säkerhetstjänsternas påståenden offentliggöras och granskas offentligt. 
Det skulle tvinga systemets makthavare att syna sina egna kort in- 
nan de lämnar dem vidare som underlag för politiska beslut. På den 
punkten är Sverige t o m sämre än USA. Tack vare maktdelningen 
i det amerikanska politiska systemet läcker konstigheter snart ut. I 
Sverige ligger locket på i decennier. 

Torbjörn Nilsson
Örjan.
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Örjan Berner
Sovjetunionen, Stellan Bohm som var en stor och bra sovjetkännare i 
UD för längesedan. Han hade en tes som jag tror är riktig, nämligen 
att Sovjetunionen har inte ett militärindustriellt komplex utan det är 
ett militärindustriellt komplex och det är väldigt lätt att vara hos ut-
ländska iakttagare som kom till Sovjetunionen och såg alla svagheter 
i samhället, ineffektiviteten, den ekonomiskt låga nivån osv. Att inta 
en föraktfull inställning. Vad de då inte riktigt var medvetna om var 
att om man kom ut till det militära etablissemanget så fungerade 
det faktiskt mycket bättre. Jag besökte ett antal på 70-talet då jag 
var placerad i Moskva och den militära apparaten, som sas här, den 
hade oändligt mycket större resurser i förhållande till den samlade  
nationalprodukten, än vad som var rimligt. Men det gjorde också att 
de var mer effektiva samtidigt som mjukvaran, soldaterna hade ju en 
tillvaro som bland annat ledde till att de var förmodligen mindre ef-
fektiva potentiellt. Jag tror att jag hade lite andra synpunkter också 
men det kan jag återkomma till.

Torbjörn Nilsson
Det återkommer vi till. 

Jan Blomqvist
En mycket kort kommentar. Jag kan säga Örjan att jag håller med dig 
i väldigt stor utsträckning. Jag vill bara säga att denna oförmåga att 
ta till sig verkligheten eller att värdera, vi delar den tyvärr med våra 
kunder i stor utsträckning. Att ha en dialog över den politiska sidan, 
det är inte heller lätt när man vill presentera en ny och annorlunda 
bild vilket jag har gjort under ett antal år här. Där får akademin hjälpa 
till och journalister och alla andra och jobba med det här.

Örjan Berner
Nu kommer jag ihåg vad jag ville säga. Det är det som anknyter till 
diskussionen här. När en sådan här omvandlingsprocess pågår som är 
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så oerhört snabb och dramatisk som det var i fallet. Det är klart att då 
ligger man efter om man sitter utanför och det var något som jag lade 
märke till när jag kom hem på besök efter bara sex månader i Moskva 
ungefärligen 89. Jag kom i början av 90 till Stockholm och var med 
på något seminarium som just handlade om det militära hotet. Jag 
begrep inte vad de pratade om, det var en totalt annan värld de be-
fann sig i. Om man bara hade varit i Moskva då eller i andra delar av 
Sovjetunionen men framförallt i Moskva under en kort period. Då 
skulle man ha begripit att vi talade om två stycken helt olika världar. 
Lärdomen av det är väl just att de som sysslar med sådana här under-
rättelseverksamheter och militära verkligheter – de måste ganska ofta 
bege sig till den plats som studeras.

Torbjörn Nilsson
Tack. Man kan väl också säga att inom akademin så var det inte sär-
skilt många forskare som hade någon minsta pejl på den här utveck-
lingen heller så jag kan också säga, personligen säga som historiker, att 
man inte riktigt kan, vi kan inte förutsäga vad som kommer att hända 
och på något sätt kan man också säga att det är en fördel att man inte 
klarar det. För vi ser här hur alla, inte famlade direkt, det vore att över-
driva, men i alla fall är det oerhört svårt att förutsäga vad som händer. 
För att anknyta till Arne, då ser man också att det finns en kraft här 
i medborgarna som på kort eller på lång sikt underminera system 
vilket gör att man då kan ha en slags mera positiv bild av framtiden. 
Jag tänkte att vi inte skulle släppa fritt men med en viss styrning låta 
några frågor komma till panelen, sedan så ska vi avrunda också med 
panelen avslutningsvis så att säga. Men jag vill att det ska vara korta 
frågor, inte utläggningar för vi har inte så väldigt mycket tid. Men 
några frågor som anknyter till det här som kan ges utrymme för. Vi 
har tyvärr ingen mikrofon så den som frågar måste vara oerhört tydlig 
och tala väl, innehållsrikt men kort. Varsågod där uppe, börja med att 
säga ert namn så det går in i bandet. Birgitta Almgren, ja?
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Birgitta Almgren
Ja, jag skulle vilja höra vad panelen säger om en aspekt som inte har 
kommit fram här så mycket. Det är den här svenska mentala neutral-
iteten. I min forskning då om svenska relationer med DDR, då in-
tervjuade jag ju många oppositionella politiska fångar och det fanns en 
väldig besvikelse. För under ytan i DDR så fanns det ju ett motstånd. 
Unga generationer, ju mer de såg hur klyftan mellan vision och verk-
lighet vidgades, så protesterade de och de uppmanade ju Wolf Bier-
mann, t.ex. han fick en helsida i Ny Dag 1979 och sa att, ni svenskar,
blanda er i, läs Rudolf Bahro, läs det alternativet. Och när t.ex. Palme 
åkte 1984 till DDR så fanns det ju en sådan förhoppning att Palme 
skulle ta upp det här med mänskliga rättigheter och yttrandefrihet för 
det var ju hans meningsfränder som satt i fängelserna i DDR. Men 
officiellt så tog ju Palme aldrig upp det här.

Torbjörn Nilsson
Tack, frågan är tydlig. Den svenska mentala…

Birgitta Almgren
Ja, hur ni ser på det här? Och varför vill inte Sverige fortfarande ta 
upp det här? T.ex. Säpo hemlighåller ju fortfarande vilka som hade 
samarbete med Stasi.

Torbjörn Nilsson
Det är vissa frågor som här kan besvaras, det är inte myndigheterna 
som sitter härinne men ni får svara på det sättet ni tycker ni vill. Allt-
så, den här frågan om den svenska mentaliteten i förhållande till den 
här utvecklingen. Men alla behöver inte svara men den som känner 
att den vill komma med något. Arne? 

Örjan Berner
Just Palmes relation till DDR, det vågar jag inte ha någon åsikt om. 
Men däremot eftersom jag hade samtal med honom inför att jag åkte 
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till Polen då 1984 så var han ju oerhört engagerad och hade ju kontakt 
med bland annat Maria [Borowska] och andra. Var mycket engagerad 
samtidigt som han naturligtvis i egenskap av statsminister måste också 
se till vad som var den konkreta politiska situationen också 84 och 
den var ju som jag nämnde. En annan person, Willy Brandt besökte 
Warszawa om jag minns rätt 1986 och jag träffade honom då här, 
jag hade träffat honom vid något tillfälle tidigare också. Men han 
minns jag mycket väl och det återspeglar ganska väl den tyska atti- 
tyden. Han frågade mig vid någon sådan där mottagning där att ja, 
Solidaritet har bett att få träffa mig, tycker du det är nödvändigt? Och 
ja, det sa jag att det tyckte jag nog. Jag vet inte om ni kommer ihåg 
den här situationen men det var alltså ett antal viktiga personer som 
kom till Warszawa och då var det alltid inlagda möten med några från  
oppositionen. Det var protester från myndigheter och från regeringen 
och så där men det gjorde man, så det sa jag till honom att det måste 
du faktiskt göra. Men attityden var ju förvisso inte bara så att säga 
mentalt neutral utan helt enkelt insikten eller uppfattningen om vad 
den politiska verkligheten, hur den var beskaffad då var onekligen att 
nej, det var den situation som rådde som skulle fortsätta råda under 
en viss tid framöver.

Torbjörn Nilsson
Tack, var det någon annan än Arne?

Arne Ruth
Just när det gäller Polen tycks Palme och andra inte ha tagits på säng-
en av det som pågick. Men den svenska neutralitetspolitiken har haft 
en ljus och en mörk sida efter kriget. Den positiva sidan är att Sverige 
engagerade sig i befrielsekampen i Tredje världen. Palme tog initia-
tivet till att slussa hemliga pengar till ANC i Sydafrika och övertalade 
Norge och Danmark att bidra trots att de var Natoländer. Men så fort 
det handlade om närområdet har politiken styrts av så kallade säker-
hetsintressen. Det svenska förhållningssättet till mänskliga rättigheter 
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i Sovjetimperiet är ingenting att skryta med. I politiken ingick ett i 
och för sig förståeligt hänsynstagande till Finland. Men det finns en 
paradox i allt detta. Den nationella självbilden under efterkrigstiden 
har varit att Sverige var ett undantag i världspolitiken. Vi stod utanför 
alla de egendomliga konflikter som pågick på andra håll. Den inställ-
ningen lever vidare i synen på vår roll i Afghanistan. Vi är där, men 
ändå låtsas vi att vi inte deltar i konflikten, att det bara handlar om 
humanitärt bistånd.

Torbjörn Nilsson 
Ja, tack. Ingrid, och sedan har vi Anders med ytterligare en kom-
mentar.

Ingrid Thörnquist
Ja, jag tycker det här sista som sades med att vi drar oss undan. Det 
tycker jag gäller generellt också och det tycker jag kan avspegla sig i 
motståndet mot EU som ju är ganska tydligt även om det nu minskar 
lite. Men när det gäller förhållandet till DDR, jag vet inte om det är 
anledningen till att vi allmänt har haft ett ganska svagt intresse för 
tyska frågor överhuvudtaget i Sverige efter kriget. Som journalist har 
jag varit mycket i Tyskland och det finns egentligen inte ett så stort 
intresse och det gäller samma med de politiska kontakterna. Jag vet 
när Ingvar Carlsson var på besök i DDR februari 89. Då försökte jag 
naturligtvis få reda på vad som skulle hända under det besöket, vi 
frågade om de skulle ta upp mänskliga rättigheter, politiska fångar, 
återförening av familjer som har splittrats. Javisst, vi gör det men vi 
gör ju det här i enskilda rum och så där så det var ingenting som fram-
gick tydligt någonstans. De bedyrade oss på presskonferensen att de 
skulle göra det men vad som hände vet vi ju inte så mycket om. Ingvar 
Carlsson stod då ihop med Honecker, och så stod det på svenska där 
”För fred och nedrustning” med stora svenska bokstäver i Östberlin. 
Det var ju lite lustigt. Man undrade just att vem skulle läsa det där? 
Det fanns ett väldigt intresse hos östtyskarna för Sverige, det märkte 
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man ju när man var där och jobbade att åh, Olof Palme, det var ju 
tråkigt. De var väldigt medkännande där hela tiden. Och jag har letat 
i arkiven efter alla former av kontakter mellan, det kanske du också 
har gjort då med din forskning, mellan Sverige och DDR under den 
här tiden. Jag har fått fram väldigt lite tycker jag, väldigt lite uppgifter. 
Jag försökte söka på Palmes besök, vad hände då? Fanns det möjligen 
några försök till demonstrationer, det fanns någon liten fredsgrupp 
men den var sanktionerad av regimen, annars hade ju den aldrig över-
huvudtaget fått framträda. Det fanns ju väldigt lite att få tag i och det 
vore intressant att höra vad du har hittat för jag tyckte det var väldigt 
svårt att hitta de här kopplingarna just när det gäller DDR, när det 
gäller Polen var det ju mycket lättare. Där fanns det ju en mer öppnare 
attityd och ett starkare stöd kände jag.

Anders Mellbourn
Får jag lägga till? Birgittas bok ligger här, det finns mycket där. Men 
jag tycker också att man måste kunna hävda att DDR hade inte, jag 
delar ju naturligtvis Örjans grunder med att det var den sovjetiska 
utvecklingen som var den centrala. Men det fanns inte heller den folk-
liga medborgarrörelse som vi talar om i Polen, i viss mån i Tjecko-
slovakien, det fanns inte de här symbolrörelserna. Det som fanns i 
DDR var vissa enskilda individer men de var ju också på ett sätt också 
regimtrogna. Det tog lång tid, Wolf Biermann förlorade sitt medborg-
arskap och annat men var ju mest känd för att han hade sagt att ”jag 
bor i den bättre delen av Tyskland men lider dubbelt av det”, det var 
ju en av hans sånger från 70-talet. Bahro och Havemann kommer jag 
ihåg nu, var ju inte heller i den meningen gestalter som ville sig upp i 
ledningen av en rörelse. Kyrkorna försökte etablera någon sorts friare 
zoner för samtal och diskussion men det var än en gång det här att 
man ville ha kvar den här statsbildningen. Man trodde det var nöd-
vändigt eller om det var Luthers syn på staten. Men det var inte någon 
katolsk kyrka som i Polen utan det fanns ett annat reformintresse  
och där tror jag det fanns ett visst intresse i Sverige. De av oss, jag 
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tänker också på mig själv för jag hade haft kristna studentkontakter 
från 1970 och framåt i Tyskland. De försökte gestalta någonting som 
skulle vara ett friare system, ett friare liv och ett friare land. Det var 
inte riktigt det här revolutionära som intresserade. Sedan fanns det ju 
naturligtvis sådana som hade den här mera etablerade synen på DDR 
men den här förhoppningen att man skulle kunna via ett lite mindre 
Tyskland påverka och få kontakter. Det var någon sorts vänsterliberalt 
socialdemokratiskt intresse primärt tror jag. Sen tror jag också, kanske 
ännu viktigare, att den svenska regeringen och det socialdemokratiska 
partiet på den tiden förde en Tysklandspolitik som var helt samord-
nad med SPD [de tyska socialdemokraterna]. Det var ju Willy Brandt 
som var den stora idolen med rätta och även sedan när han tvingades 
avgå, den som man på något sätt konsulterade. Palme tror jag inte 
gjorde någonting om Tyskland, jag vet inte om Örjan har något annat 
från UD, men Palme gjorde ingenting annat än anknyta till vad Willy 
Brandt tyckte. Möjligen då Egon Bahr och det där intresset för kärn-
vapenfri zon i Östersjön, där socialdemokraterna var kontroversiella i 
förhållande till Nato. Men det fanns ju också ett intresse i DDR, ett 
stort intresse i DDR naturligtvis. Jag tror att den kopplingen, svensk 
socialdemokrati och tysk socialdemokrati bestämde väldigt mycket 
hur Sverige agerade officiellt mot DDR.

Joel Haukka
Jag har en fråga till Örjan.

Torbjörn Nilsson
Ja, vi har en talarordning här tyvärr, inte tyvärr men vi har det. Vi får 
ta de frågorna och så får ni sedan ta upp det i de som ni tycker att 
ni kan svara på så att säga i en mer avslutande runda. Jag har flera på 
talarlistan. Fyra minst.

Joel Haukka
Du kan skriva namnet, Joel Haukka. 
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Torbjörn Nilsson
Men det här får då bli raka frågor direkt på och inga anföranden om 
det ena eller det andra. Inte för att jag vill vara skolaktig men ändå. 
Men Seppo Isotalo tror jag var först. 

Seppo Isotalo
Mitt namn är Seppo Isotalo och jag bodde i med familj från 1978–91 
i Sovjet och arbetade i Ryssland ända fram till 2000, så jag var på 
platsen. Jag måste starkt protestera mot det här när ordförande säger 
att ni forskare, ni skulle ha en uppgift att prognostisera.

Torbjörn Nilson
Nej, det sa jag inte…

Seppo Isotalo
Det sa du. Du tyckte att vi var dåliga när vi inte kunde komma på 
vad som kom, men det får vi inte göra. Vi måste stanna på plats. Och 
det andra är att öppenheten i Sovjet var total 89. Jag har aldrig i mitt 
liv upplevt en så stor frihetskänsla, arbetade och hela samhället till 
förfogandet, alla arkiv var tillgängliga. Och det viktigaste, att svensk 
media tillät publicering av välgrundade nyheter, ända fram till 94. 
Fem år fick man arbeta, alldeles fritt. Och där var främst Dagens Ny-
heter. Jag tycker att Anders är väldigt falsk blygsam när du berättar 
att bara en gång var ni först, ni var alltid först. Kom ihåg hur många 
gånger ni hade vänsterkryss och sådana där nyheter i Ryssland som 
ingen annan hade. Utan ni körde. Sedan har jag en konkret fråga till 
dig. Det här med december 89, då fanns det högsta sovjet samlat, där 
man erkände existensen av Molotov-Ribbentroppakten[från 1939] i 
en mycket hård omröstning. På kvällen hade man röstat mot. Jakovlev 
kom med nya papper på morgonen och då beslöts det att Molotov-
Ribbentroppakten existerar fast man inte hade det papperet. Detta 
resulterade också i hela splittringen. Folk röstade på den grunden att 
om vi godkänner att Molotov-Ribbentroppakten existerar, då faller 
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Sovjet. Hur är dina reaktioner på det första sovjetmötet?

Torbjörn Nilsson
Tack för det. Jag vill bara klargöra att om jag har uttryckt mig klump-
igt så har jag säkert gjort det, men jag har ingen som helst vilja att 
man som historiker ska sätta prognoser om framtiden. Framtids- 
forskning får andra sköta. Jag bara menade, för att visa att inte ens 
vetenskapen kan faktiskt peka ut vad som kommer hända. Nu har vi 
en konkret fråga som Örjan säkert kan fundera på men jag ger först 
ordet till Klaus Misgeld.

Klaus Misgeld
Tack så mycket. Då har jag två frågor rörande det i Sverige ganska 
vanliga sättet att låta “neutraliteten” styra synen på utvecklingen i Öst-
europa. Frågorna bygger på vad jag har läst i den svenska ambassadens 
rapporter från Warszawa till Utrikesdepartementet i Stockholm. Det 
handlar om 1989 och även 1990. Statsminister Ingvar Carlsson be-
sökte i mitten av oktober 1989 Warszawa, väl det första besöket av 
en västlig regerings-chef hos den nye, ickekommunistiske regerings-
chefen i Polen. Vid samma tillfälle togs han även emot av kom-
munistpartiets 1:e sekreterare Rakowski i centralkommitténs bygg- 
nad. Den 9 november kom Förbundsrepublikens kansler Kohl  till 
Warszawa och han fick också frågan om han inte skulle besöka kom-
munistpartiets högkvarter på samma sätt. Han sa nej och det blev ett 
himla liv i Polen. Hur skall man tolka det svenska förhållningssättet 
[partiet upplöstes ett par månader senare]?

Av rapporteringen 1990 framgår också att man i Polen inför en 
tysk återförening ansåg att ett förenat Tyskland måste stanna kvar i 
Nato, som garanti “för en fortsatt tysk politik i fred och samförstånd”. 
Liknande uppfattningar fanns säkert i andra central- och östeuropeis-
ka länder. Hur passade detta till den svenska bilden av Nato?

Jag tycker de här två situationerna illustrerar ganska mycket hur 
man bedömde vad som var på gång, det hade gått några veckor mel-
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lan. De som känner till Polen visste ju att besöka kommunistpartiets 
högkvarter var kanske inte den mest relevanta institutionen. Och den 
andra frågan: Om Tyskland återförenas, hur ska Polen se på detta? 
Och det är helt klart. Tyskland måste gå in i Nato, båda delarna måste 
vara kvar i Nato. Detta är ett polskt villkor. Jag tror att i Sverige är det 
väldigt få som har förstått att man tänkte så i Polen.

Torbjörn Nilsson
Tack. Då kanske vi ska släppa in Örjan. Han har ju fått några frågor. 

Örjan Berner
Ja, de är inte helt lätta måste jag erkänna, beträffande Polen. Jag var 
där 84-87 och då var det en annan värld, 89 var mycket annorlunda. 
Om jag hade varit ambassadör i oktober 89 så skulle jag väl förmodli-
gen rekommendera att man inte skulle besöka kommunistpartiet, det 
verkar ju rimligt för allting förändrades ju 88 som har nämnts tidigare 
här. Det verkar märkligt. Under min tid så var det ju så att självfallet, 
en svensk ambassadör var ju unik på det viset att det var den enda 
grannstat som de egentligen tyckte om. Annars var det ju omgivna av 
kommunistiska fiender i stort sett, av olika dignitet förvisso. Medan 
då spelade Sverige en betydande roll och i kraft av just grannskaps-
vänskaplig status. Men 1989, att bedöma att det förenade Tyskland 
måste vara med i Nato. Ja, det är klart att det kan jag förstå, att man 
tyckte att det var viktigt att det på intet sätt och det var väl egentli-
gen aldrig aktuellt att det skulle kunna som Östen Undén en gång 
i världen föreslog, kunna bli ett neutralt Tyskland. Det var ju ett av 
hans mindre lyckade initiativ som naturligtvis gjordes i ett helt annat 
världspolitiskt läge. Sådana tankar fanns ju efter kriget men de hade 
ju helt försvunnit vid det laget. Ryssarna ansåg ju förstås att i den mån 
man hade ett återförenat Tyskland så måste det finnas inskränkningar 
vad gäller den militära placeringen, alltså vad gäller utnyttjandet av 
den östra delen, det tidigare Östtyskland för militära ändamål. Men 
det är ju en annan sak. Polackerna måste ju ha tyckt att det var väldigt 
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viktigt att man var helt inne i denna. Som jag sa tidigare så var det 
faktiskt en ganska god insikt hos viktiga sovjetiska militära ledare om 
den i och för sig också naturliga, sett ur deras synpunkt med marx-
istiskt tänkande, att om man hade börjat en utveckling så skulle den 
fortsätta. Därför så såg de ju på ett tidigt stadium, skulle jag vilja 
hävda, att risken var stor för att länder av typen Polen skulle drivas 
in i Nato. 

Den andra frågan har jag inte någon fullständig klarhet i. Alltså 
Molotov-Ribbentroppakten, den var ju under diskussion redan i sam-
band med kongressen 89 och sedan tog det ju en avsevärd tid innan 
man var beredd att erkänna existensen av annexen till detta avtal, pre-
cis som du var inne på. Jag kommer inte riktigt ihåg måste jag erkänna 
om det var så att det spelade så förskräckligt stor roll. Det var ju så 
oerhört mycket som hände under denna period och om erkännandet 
var att den fanns till var så väldigt viktigt som du antyder, det vågar jag 
inte riktigt vara medveten om. Men Katyn [Sovjets massavrätt-ning av 
4 000 polska officerare 1940] var ju en annan fråga som var utomor-
dentligt aktuell och bara för att illustrera hur det gick till på den tiden. 
Alexander Jakovlev var ordförande i den kommission som Gorbatjov 
hade utsett för att undersöka vad som egentligen hade hänt i Katyn. 
Jag var och besökte honom, jag kommer nu inte exakt ihåg när. Men 
han berättade då vilka oerhörda svårigheter det var att få tag på in-
formation om vad som hade hänt. Då hade han äntligen i transport-
ministeriets arkiv hittat vissa uppgifter om att man hade gjort dessa 
transporter av polska officerare. Samtidigt som han satt och sade det-
ta, Gorbatjovs närmaste man, så fanns ungefärligen 100 meter längre 
bort presidentarkivet eller generalsekreterarens speciella arkiv. Där 
fanns alla papper om Katyn. När man väl hade öppnat dem så var det 
klart vad som hade hänt. Det hade han alltså inte tillgång till utan det 
var herr Boldin, Boldin var en utav dem som var med om putschen 
[militärkuppen] i augusti 91. Han satt och hindrade tillgång till detta 
arkiv. Så verkligheten i den här omvandlingsperioden var ju onekligen 
ganska komplicerad och effekten av olika ting var väldigt oklart.
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Torbjörn Nilsson
Tack. Vi får nog ta tre snabba frågor nu för att sedan avrunda. Och 
då har vi först Kerstin Vinterhed och sedan var det Joel Haukka och 
sedan var det du. Frågor direkt på.

Kerstin Vinterhed
Med all respekt för att ni inte kan förutsäga framtiden här, men jag 
kan inte låta bli. Jag sitter och tänker på vad som pågår i Ryssland nu. 
Är det en sådan här medborgarmakt så att säga som du talar om Arne 
eller är det något helt annat, en likgiltighet ifrån människorna. Ett 
ökat auktoritärt styre inte alls från en demokratisk utveckling och en 
osäker kanske delvis framgångsrik ekonomisk utveckling. Putin hyllar 
Stalin och återupprättar honom, hur hoppfulla kan ni vara? Får jag 
säga så i alla fall.

Torbjörn Nilsson
Ja, det är en utmärkt avrundningsfråga också men vi tar Joel.

Joel Haukka
Arne nämnde redan den skamliga rollen i Baltikumsfrågan. Nu 
kommer jag till ambassadören. Det gäller nämligen frågan, hur var 
egentligen UD:s, högre tjänstemännens inställning till Baltikumfrå-
gan? Deras självständighet. Varför jag ställer den frågan är nämligen. 
Dag Sebastian Ahlander och Lars Peter Fredén som var verksamma i 
Baltikum 89-91 har beskrivit…

Torbjörn Nilsson
Förlåt, gäller det här… Gäller frågan hur Sverige agerade efter 1940? 
Det handlar om vad Sverige gjorde på 80-talet? Okej.

Joel Haukka
Och hur var då UD:s tjänstemäns inställning? När Dag Sebastian 
Ahlander började komma med rapporterna från Baltikum. Tog man 
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hänsyn till detta? Ja eller nej? 

Torbjörn Nilsson
Tack. Och nu har vi dig, du med den röda tröjan.

Dag Asplund
Ja, jag heter Dag Asplund. Jag tycker det skulle vara intressant att 
tänka på alternativet. Fanns det möjlighet att stoppa den här proces-
sen? Många gånger så säger man att det var oundvikligt men jag tycker 
också man kan tänka sig, fanns det möjlighet att göra så att man hade 
valt isolation och svält? Som Stalin, Mao och Nordkorea.

Torbjörn Nilsson
Tack. Det är väldigt många frågor som har kommit upp och det 
är många frågor som har kommit upp under vårt samtal här men 
jag tänkte att var och en bara i någon minut ska kunna ge en slags 
avrundande kommentar som tar upp allt. Så ni har en svår uppgift nu 
men om vi går från vänster där. Ingrid först och sedan Arne.

Ingrid Thörnquist
Ja, jag tyckte kanske att de här frågorna inte var ställda till mig. Men 
om jag nu ska säga något avslutande så tycker jag nog att om vi ska 
ta det här som Kerstin var inne på, folkliga rörelser och så. Jag håller 
med Arne. Det är ju oerhört viktigt med det här trycket underifrån 
och det har det varit under hela den här perioden. Sedan är det olika 
kombinationer och olika historiska bakgrunder, Polen med sin spe-
ciella historia gentemot den katolska kyrkan. Där fanns det ju också 
den här väldigt starka bindningen till intelligentsian som också gjorde 
att arbetarna och de intellektuella gemensamt efter ett visst mått av 
halsstarrighet efter många år lyckades uppnå väldigt mycket och de 
här konkreta politiska kraven som ställdes då i Gdansk. Och som ju 
blev ett väldigt kraftfullt steg framåt medan andra rörelser har haft 
det svårare. Vi ser ju Vitryssland idag, hur svårt det är för opposition-
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en där att göra någonting vettigt. Det är ständig splittring åt olika 
håll och olika problem. När det gäller Ryssland så är det ju väldigt 
svårt att se någon sådan rörelse idag, det är snarare tvärtom. Att det 
är väldigt starka sådana här välorganiserade positiva rörelser som då 
stöder Putin. Jag tycker inte att man ser några andra rörelser. Sedan 
finns det ju andra länder som Iran där det här är väldig starkt. Jag har 
väntat också på att man i Serbien skulle hitta ett sådant, jag tyckte 
att man kände det i början på 90-talet, nej i början på 2000-talet när 
det fanns en ungdomlig kraft i alla fall i Belgrad. Men sedan blev det 
inte så mycket mer. Så det finns olika typer av utveckling men jag tror 
fortfarande att det är en väldigt viktig del av utvecklingen så är det det 
här folkliga trycket. För att svara på din fråga så, det är alltid svårt att 
liksom säga någonting om hur det här skulle ha varit om det inte hade 
varit. Men jag tror i alla fall att det har varit en väldigt viktig del för 
den här utvecklingen som vi ser idag.

Torbjörn Nilsson
Arne.

Arne Ruth
Ja, min kunskap om Ryssland är alldeles för begränsad för att jag 
ska kunna göra något försök till förutsägelse. Jag kan bara uttala mig 
generellt. Jag tror att ett samhällssystem som fungerar så irrationellt 
som det nuvarande ryska inte håller i längden. Vad som kommer ut 
på andra sidan kan jag inte förutsäga. Men min viktigaste personliga 
lärdom av det som inträffade 89 är att det började med att modiga 
personer bestämde sig för att inte foga sig i systemets maktapparat. 
KOR var ett civilt motstånd av några få individer. Charta 77 i Tjecko-
slovakien var ett liknande initiativ. Det var första steget i ett civilt 
motstånd som så småningom rubbade systemet. Men den här typen 
av förändringsprocesser underifrån strider mot de föreställningar om 
maktpolitik som styr utrikespolitiken. Samma syn på makt har färgat 
utrikesbevakningen i våra medier. Den här typen av förändringar lig-
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ger utanför den konventionella kartbilden. Det är en anledning till att 
vi blir överraskade när den stora förändringen väl kommer. För mig 
är medborgaraspekten den avgörande faktorn. Jag råkar vara svensk, 
med rösträtt här. Men jag kan också solidarisera mig med medborgar-
rörelser i andra länder som kämpar för att få demokratiska rättigheter. 
Jag har en moralisk plikt när jag ser en händelseutveckling på andra 
håll som innebär en möjlighet i framtiden. 

Jag började reflektera över Östeuropa och Sovjetsystemet när det 
kom polska judar till Sverige efter 1968. Jag fick klart för mig att detta 
kommunistiska system var antisemitiskt så att det bara brakade om 
det. Det är den sortens personliga impulser som man behöver för att 
byta kurs. Idag är det mina iranska vänner som får mig att ta ställning 
till det som pågår i Iran. Den stora iranskfödda gruppen i Sverige har 
ofta hög utbildning. De är sällan arbetslösa. Men de blir sällan hem-
bjudna till sina svenskfödda arbetskamrater. Deras umgänge utanför 
arbetsplatsen är andra iranier.  Den svenska modellen har fortfarande 
en psykologi som om den vore homogen. 

Torbjörn Nilsson
Tack för det. Jan.

Jan Blomqvist
När muren föll så var det inledningen, eller det var inte inledningen 
men det var ett till tecken på den process som hållit på ganska länge. 
Som bland annat, då väldigt viktigt, satte tillbaka Tyskland på den 
europeiska kartan med ett helt annat innehåll än vad det hade haft 
tidigare. Hur viktigt det återförenade Tyskland var för Europa fram-
gick ju utav den minst sagt lindriga entusiasmen som fanns för detta 
allierade. Margaret Thatcher vägrade ut sig fullständigt där ett tag och 
sedan rättade hon in sig. Frankrikes sida var lika tveksamma och den 
italienske utrikesministern sa att jag älskar Tyskland så mycket att jag 
vill ha två av dem. Jag tror inte att Polen i det sammanhanget var 
direkt tillfrågat men visst var det avgörande, innan alltihopa löste sig 
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i den här två plus fyra överenskommelsen när man lyckades få det här 
att fungera. Med tanke på hur detta land med 100 miljoner ungefär 
tysktalande människor, ja i Tyskland finns det 90 miljoner. Som är 
den tyngsta ekonomin och som fortfarande söker sin roll både säker-
hetspolitiskt och delvis också ekonomiskt. Så tycker jag det svenska 
intresset för det här landet är lite väl för slött faktiskt. Både allmän-
politiskt, säkerhetspolitiskt och kulturellt. Var Tyskland tar vägen, jag 
tror nämligen inte Tyskland har valt väg i den europeiska säkerhets-
politiken. Quo vadis Germania?,  tror jag faktiskt är en fråga som 
vi kan ställa. Titta på energipolitiken, titta på deras intressen i olika 
riktningar. Jag skulle vilja skicka vidare, låt oss hålla en betydligt mera 
vaken blick söder över grannlandet och se vart Tyskland tar vägen i 
det här sammanhanget. Att Ryssland är en stor geopolitisk spelare, det 
är självklart men det finns fler.

Torbjörn Nilsson
Örjan, du får sista ordet här. Gärna kortfattat. Trots att det är omöjligt.

Örjan Berner
Ja, det verkar svårt. Men jo, Ryssland till att börja med. Jag har varit 
ambassadör och jag har fortfarande ganska mycket med landet att 
göra i olika former. När man kommer ner på gräsrotsnivå i form av 
olika företag som jag deltagit i blir man ju ganska dyster för det är en 
kombination av korruption, lite maffia, stölder, lögner, allt möjligt 
som är tråkigt att uppleva. Eftersom det just i den här företagsvärlden 
blir väldigt lätt snett eftersom man går och inbillar sig att vad som sägs 
av de ryska företagsledarna som man har och göra med, skulle kunna 
stämma. Men det gör det ju oftast inte, om det inte stämmer med de-
ras egna intressen. Det är en dyster bild som man får på gräsrotsnivå. 
På den så att säga mer makropolitiska nivån så är det inte heller någon 
särskilt ljus bild. Det är ju ett auktoritärt system. Det finns ingen 
som helst anledning att tro, tror jag, att de  positiva och fina tal som 
Medvedev har hållit kommer att omvandlas till verklighet. Hittills har 
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inte något som helst skett av det som man har drivit. Det legala sys-
temet och alla möjliga sådana här ting. När allt detta negativa är sagt 
så måste man ju ändå vara medveten om att det här handlar om ett 
land på 140 miljoner människor och med en kanske något minskande 
antal så småningom. Ett land med en enorm massa intelligenta, dukt-
iga, och framstående personer som naturligtvis också har enorma 
möjligheter att få det här landet att fungera bättre. Samtidigt så tyck-
er jag att man alltid måste vara medveten om och jag tänkte på det 
när Arne talade om hur utomordentligt viktigt det var att Churchill 
hade tagit den positionen att Tyskland skulle förpassas till nollpunk-
ten. Att ryssar anser att de som vann kriget, det var dem. Med en liten 
marginell insats, vilket är fullständigt korrekt, av Storbritannien. Hur 
många britter dog i andra världskriget? Ja, en hundradel av antalet 
ryssar. Så man måste vara medveten om den stämning som ändå finns 
av frustration över vad som nu upplevs som smälek och översitteri 
från västmakternas sida. Det skapar frustrationer som också bildar 
grundvalen också tror jag för en nationalistisk attityd. Baltikum, ja 
där finns ett… jag var ju chef för både Dag Sebastian [Ahlander] och 
Fredén så jag hade ju mycket med dem och göra. Där finns det alltid 
en motsättning och det måste vara så mellan en realpolitisk intresse-
politik å ena sidan och moraliska ställningstaganden på den andra. 
Man ska försöka närma sig dem så mycket som möjligt men sedan blir 
det också en fråga om en analys av verkligheten.

Torbjörn Nilsson
Vi kan inte riktigt utveckla Baltikumfrågan, vi har inte den möj-
ligheten.

Örjan Berner
Nej, jag förstår.

Torbjörn Nilsson
Vi har haft två vittnesseminarier om det.



65

Örjan Berner
Okej. Två meningar då bara för att säga, det var viktigt att bedöma att 
riskerna fanns för en motreaktion och att det då gällde att balansera 
hur man skulle ställa sig i bedömningen. Jag tror inte att man kan 
kritisera den svenska regeringen annat än för vissa fåniga uttalanden 
som vi har varit inne på, så särdeles mycket. Man gjorde nog vad 
man kunde och då kan jag ju återkomma till vad jag sade till dig un-
der pausen. Nämligen att Sveriges roll under denna period var utom-
ordentligt perifer, det spelade absolut ingen roll vad vi sa. Utan det 
viktiga var vad som faktiskt hände i Moskva, i Baltikum. Ja, då bara 
två ord för att avsluta, nämligen att återigen, Sveriges ställningsta-
gande 1989 med svenska ögon. Det är ju en observatörsroll som vi 
har haft, det är inte en aktörs roll kan man komma ihåg annat än i un-
dantagsfall. Det är ju mera naturligt att man förstår det om man sitter 
ute i den där verkligheten än om man sitter i Sverige. För den svenska 
ambassadören i stormakter är det alltid en ganska besvärlig sak att 
faktiskt bli hörd överhuvudtaget. Man får anstränga sig extra mycket 
och då förstår man lite bättre att vi trots allt spelar en ganska liten 
roll. Återigen, det har jag sagt tidigare, tillfälligheter spelar en ganska 
så stor roll i hela den här processen. Personligheter som vi har varit 
inne på var fullständigt avgörande för att det skulle gå som det gick.

Torbjörn Nilsson
Tack. Med det så har vi också fått en väldigt bra avrundning tycker jag 
så jag slipper eventuellt säga kloka saker själv. Utan jag vill då tacka 
panelen som verkligen har bidragit till att ge olika perspektiv åt den 
här frågan, mina bisittare och kommentarer från publiken som kan-
ske inte har fått det utrymme ni har velat men vi har redan dragit över 
tiden. Då vill jag tacka alla och panelen. 

[Applåder]



66

Omvälvningen i Östeuropa 1989–1990

1989

2 maj Ungern börjar riva gränsen mot Österrike

juni Gorbatjov besöker Bonn och förklarar att varje stat ska 
ha oinskränkt rätt att fritt välja politiskt och socialt 
system.

16 juni Imre Nagy, reformkommunisten från revolten 1956 
(avrättad 1958), återupprättas och ges en statsbegrav-
ning.

augusti Östtyska flyktingar söker sig till Ungern och begär asyl 
på Västtysklands ambassader i Prag och Warszawa.

24 augusti Efter delvis fria val får Polen en ickekommunistisk 
regering med Tadeusz Mazowiecki, företrädare för fack-
föreningsrörelsen Solidaritet, som premiärminister.

11 sep Ungern öppnar gränsen mot Österrike. Ca 55 000 öst-
tyskar flyr till väst.

7 okt Gorbatjov deltar i firandet av DDR:s 40-årsdag i Berlin. 
Hyllas av demonstranter.

9 okt Omfattande fredliga demonstrationer i Leipzig.

18 okt Egon Krentz ersätter Erich Honecker som general-
sekreterare för DDR:s styrande kommunistparti, SED. 
Försök att reformera partiet.
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23 okt Den demokratiska Republiken Ungern utropas.

3 nov Östtyskar tillåts resa till Tjeckoslovakien utan visum. 
Ny flyktingvåg över gränsen Tjeckoslovakien – Väst-
tyskland.

4 nov Nästan en miljon människor demonstrerar i Öst-Berlin 
för fria val, pressfrihet och resefrihet.

7 nov DDR:s kommunistledda regering avgår.

8 nov SED:s styrande organ, politbyrån, avgår. Partiets cen-
tralkommitté rekommenderar reformkommunisten 
Hans Modrow till regeringschef.

9 nov Günter Schabowski, Centralkommitténs talesman, 
förklarar att östtyskar kan resa till Västtyskland utan sär-
skilt tillstånd. Hundratusentals östberlinare väller över 
till Väst-Berlin. Väst- och östtyskar raserar muren och 
firar dess fall.

17 nov Modrow blir premiärminister för DDR.

28 nov Helmut Kohl, Västtysklands förbundskansler, present-
erar ett tiopunktsprogram för Tysklands enanade. 

1 dec DDR:s parlament avskaffar konstitutionens stadgande 
om kommunistpartiets ledande roll.

4 dec Stora demonstrationer i Leipzig och andra städer för ett 
tyskt enande.

5 dec Honecker och några andra i den kommunistiska regim-
ens tidigare ledning placeras i husarrest.
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7 dec Rundabordskonferens inleds i DDR med representanter 
för demokratirörelsen och politiska partier. Uppmanar 
regeringen att utlysa fria val och att upplösa den hemliga 
polisen, Stasi.

16 dec SED reformeras och byter namn till PDS, Partiet för 
demokratisk socialism. Andra partier bildas, med stöd 
från systerpartier i Västtyskland.

1990

18 mars Första fria parlamentsvalet i DDR. En borgerlig koali-
tion segrar.

1 juli Valutaunion mellan de båda tyska staterna.

3 oktober Avtal om återförening undertecknas.

november Solidaritets Lech Wałęsa väljs till Polens president.

2 december Det första alltyska valet. CDU och FDP segrar.
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