
När strejkerna bröt ut vid Leninvarvet i Gdańsk 1980 var 
det inte första gången som protester mot det kommunistiska 
systemet bröt ut i Polen. Under 1950-, 1960- och 1970-talen 
återkom folkliga protester. I väst väckte detta delvis ett hopp om 
förändringar men också en oro för vad Sovjetunionen skulle 
göra. Detta vittnesseminarium kallat Det började i Polen har 
behandlat hur den svenska arbetarrörelsen och andra aktörer 
stödde den fria fackföreningen Solidaritet och dess föregångare. 
Under seminariet uppkom en mängd olika aspekter av hur 
stödet såg ut, men också hur svenska departement hanterade 
den oroliga situationen i Polen. 
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Inledning 

Fredrik Eriksson 
 

När Solidaritet firade sitt 25-årsjubileum år 2005 gavs en min-
nesskrift ut av Lech Wałęsa-stiftelsen. I inledningen till denna 
står ”För det polska folket är begreppet Jalta synonymt med svek. 
För många innebar slutet av andra världskriget frigörelse från 
den tyska ockupationen och början på det sovjetiska slaveriet.”1 
Dessa meningar sammanfattar på ett sätt hur många polacker 
upplevde och fortfarande upplever den nära historien. Mening-
arna sammanfattar den polska historiesynen så till vida att dessa 
ockupationer och diktaturer föregåtts av andra, men samtidigt 
att motståndet mot olika ockupanter har förts underjordiskt 
såväl som i öppet uppror. Men konflikten mellan den fria fackfö-
reningen Solidaritet och kommunistregimen var inte den första 
konflikten efter 1945, eller i historien. De polska motståndsrörel-
serna har en mycket längre historia. Det som skedde 1980 måste 
givetvis ses i ljuset från kalla kriget, men också från hur Sovjet-
unionen agerade i Öst- och Centraleuropa.  

Historikern Kristian Gerner beskriver hur den sovjetiska pe-
rioden i Centraleuropa kan delas in i tre faser.2 Den första av 
dessa inleddes under andra världskrigets sista år 1944/1945 när 
Röda armén kom till de östeuropeiska staterna delvis som befria-
re men också som ockupanter. Karaktären av förtrycket under 
denna första fas av kommunismen var inrättandet av diverse 
kommunistregimer. I Tjeckoslovakien genomfördes en statskupp 

                                                                               
1 From Solidarność to Freedom: Solidarność 1980–2005, Warszawa 2005, s. 3.  
2 Kristian Gerner, Centraleuropas historia, Stockholm 2004, s. 350–351.  
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1948 och i Polen negligerades valresultaten samma år. I förhål-
landet mellan Polen och Sovjetunionen fanns i detta läge flera 
stora problem. Den polska mellankrigstida staten hade delats 
genom alliansen mellan Nazityskland och Sovjetunionen – Mo-
lotov-Ribbentroppakten 1939. Detta hade följts av det sovjetiska 
mördandet av polska officerare i Katyń-massakern 1940, något 
som inte helt erkänts av Sovjetunionens arvtagarstat Ryssland. I 
förhållandet måste man också minnas den polska hemmaarméns 
– Armia Krajowas uppror i Warszawa 1944 då Röda armén stod 
stilla och väntade på att tyskarna skulle slå ned upproret. Den 
första fasen varade fram till Stalins död och det kommunistiska 
systemet under denna tid byggde på den sovjetiska arméns re-
pressiva makt. Det var den sovjetiska armén som upprättade 
kommunistdiktaturer, och det var armén som ånyo ockuperade 
de baltiska staterna och inlemmade dessa i Sovjetunionen. 

Den andra perioden inleddes med Stalins död och innebar 
vissa lättnader i repressionen. Impulserna till detta kom från 
Ungernkrisen 1956, när Ungern lämnade Warszawapakten och 
började demokratisera det politiska systemet. Det sovjetiska 
svaret blev en invasion av Ungern med gatustrider i Budapest 
som följd. Även i Polen utbröt demonstrationer i Poznań i juni 
1956 och som möttes med våld. 

Lättnaderna i repressionen i Öst- och Centraleuropa innebar 
att en något lugnare fas inträdde. Under denna fas inleddes ock-
så liberalisering av de politiska systemen i östblocket. Ett av de 
främsta exemplen under 1960-talet var Alexander Dubčeks pro-
gram Socialism med ett mänskligt ansikte i Tjeckoslovakien. 
Detta inleddes under intryck från 1960-talets liberalisering och 
ifrågasättandet av samhället. Detta emanerade i ungdomsuppro-
ren 1968. I Tjeckoslovaken var det dock ett uppifrån kommande 
reformpaket. Syftet var att reformera kommunismen och demo-
kratisera Tjeckoslovakien. Denna Pragvår 1968 möttes av en 
sovjetisk invasion av Tjeckoslovakien med stöd från Östtyskland 
och Polen. Det sovjetiska syftet var detsamma som 1956, nämli-
gen att tvinga satellitstaterna in i den kommunistiska fållan. 
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Genom invasionen formulerades Brezjnevdoktrinen som inne-
bar att Sovjetunionen inte kunde tillåta att kapitalismen infördes 
i något socialistiskt land eller att Warszawapaktens integritet 
ifrågasattes. Pragvåren 1968 inledde den sista fasen i Kristian 
Gerners fasindelning och karaktäriserades av hårdnande förtryck.  

Milt sagt var det sovjetiska och kommunistiska systemet om-
stritt. Den folkliga förankringen var svag och systemet byggde på 
repression. Men varje repression födde samtidigt motstånd och i 
hela Öst- och Centraleuropa och även i Sovjetunionen fanns 
motståndsgrupper. I Östtyskland exempelvis genomfördes strej-
ker 1953 och människor flydde från ”det kommunistiska paradi-
set” genom den relativt öppna gränsen i Berlin. Detta emanerade 
slutligen i byggandet av det som skulle komma att symbolisera 
det kalla kriget – Berlinmuren 1961.  

När strejkerna utbröt vid Lenin-varvet i Gdańsk 1980 under 
ledning av Lech Wałęsa var det således ett led i en vanlig förete-
else i öst. Men det skulle snart visa sig att den fria fackföreningen 
Solidaritet skulle komma bli något mer. Men strejkerna var del 
av en gammal underjordisk kamp i Polen. Det fanns en historisk 
fiendskap mellan Ryssland och Polen med mycket gamla anor. 
Innan Polens delningar i slutet av 1700-talet låg Polen och Ryss-
land kontinuerligt i krig. Ryssland var en av delarmakterna när 
Polen styckades och i detta föddes den polska traditionen av 
underjordiskt motstånd. Upproren 1830–1831 och 1861–1863 
blev symboler för motstånd. Minnet från upproren och mot-
ståndskampen populariserades av författare och kulturperson-
ligheter som blev centrala.3 Fiendskapen mellan Ryssland och 
Polen fortsatte med polsk-bolsjevikiska kriget 1919–1921. Efter 
andra världskriget då Polen var oerhört drabbat av kriget och 
förintelsen kom slutligen det kommunistiska systemet. Motsätt-
ningarna mellan den kommunistiska polska regimen, uppfattad 
endast som Moskvas förlängda arm, och det polska folket fort-

                                                                               
3 Inte minst författarna Adam Mickiewicz (1798–1855) och Henryk Sienki-
ewicz (1846–1916, nobelpris 1905) var viktiga i skapandet av en polsk iden-
titet och mytologi.  
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satte kontinuerligt under 1950-talet då kollektiviseringen av det 
polska jordbruket avbröts på grund av protester och motstånd. 
Strejker och upplopp avlöste varandra. På våren 1968 utbröt 
studentdemonstrationer i Warszawa med inspiration från stu-
dentoroligheterna internationellt. Dessa studentdemonstrationer 
blev brutalt nedslagna av den kommunistiska regimen. I decem-
ber 1970 utbröt också demonstrationer bland varvsarbetarna, 
bland annat vid Leninvarvet i Gdańsk.4 Demonstrationer bröt 
ånyo ut 1976, främst i Radom. Det var efter detta uppror som 
Komitttén för arbetarnas försvar (KOR) bildades.5 En organisa-
tion som ofta återkommer i detta vittnesseminarium.  

Det fanns med andra ord en stark tradition av motståndsrö-
relser och av underjordiskt motstånd i Polen. Som redan nämnts 
var polska kulturarbetare viktiga i det underjordiska arbetet och 
kulturen spelade en viktig roll inom de rörelser som motarbetade 
den kommunistiska regimen, inte minst också i Tjeckoslovakien 
med Charta 77 och Václav Havel. Men även religionen var viktig 
och det faktum att påven Johannes Paulus II (Karol Wojtyła) var 
polack stärkte det polska motståndet. Den katolska kyrkan in-
gick i motståndet mot kommunismen och Johannes Paulus II 
besökte Polen i juni 1979. Bilder av honom användes av Solidari-
tet för att manifestera motståndet mot kommunismen och regi-
men i Warszawa. På samma sätt användes blodiga flaggor för att 
påminna om upploppen 1970 vid samma varv och med den 
underförstådda innebörden martyrernas blod.6 En central aktör i 
detta skeende var Lech Wałęsa som var en av grundarna och som 
sedan blev ledare för Solidaritet. En annan central aktör var 
givetvis Wałęsas motståndare general Wojciech Jaruzelski som 
var den som införde undantagstillståndet den 13 december 1981.  
                                                                               
4 Mark Kurlandsky, 1968: de gränslösa drömmarnas år, Stockholm 2005, s. 
73–86.  
5 Komitet Obroby Robotników 
6 Många är de svenska historiestudenter som har övat sitt källkritiska sinne 
med övningen om just tidningsrapporteringen från Polen. Övningen finns i 
Stig Ekman, Per Thullberg och Klas Åmark (red.), Metodövningar i historia 
1, Lund 1993.  
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Det finns många historiska, politiska och religiösa rottrådar i 
den här konflikten som sedermera skulle visa sig utmana hela det 
kommunistiska systemet. Det var detta som började i Polen. 

Några intryck från seminariet 

Utgångspunkten har varit att belysa relationen mellan Sverige 
och Solidaritet i Polen. Fokus har då legat på den svenska arbe-
tarrörelsen, men även andra organisationer och den svenska 
staten har berörts. Tanken har varit att åskådliggöra hur olika 
organisationer och politiska representanter upplevde och stödde 
Solidaritet samt hur man agerade gentemot den polska staten 
och gentemot fackföreningen. De frågor som vittnesseminariet 
lyfter handlar om hur man i Sverige uppfattade vad det var som 
skedde i Polen. Det handlar också om direkt stöd från Sverige till 
Solidaritet. Ytterligare en viktig fråga är vilka framtidsbedöm-
ningar man gjorde i svensk regering och förvaltning av händel-
serna i Polen. Seminariet utgick från tre frågekomplex; 1) solida-
ritets uppkomst och föregångare; 2) militärstyret när undantags-
tillstånd infördes den 13 december 1981, och; 3) följderna av 
Solidaritet i ett längre perspektiv. Samtidshistoriska institutet har 
också genomfört seminarier om Sverige och frigörelsen i Balti-
kum under slutet av 1980-talet och under 1990-talet.7  

Under seminariet lyftes den underjordiska rörelsens karaktär 
och det historiska motståndet fram. Inte minst KOR diskutera-
des på ett något romantiserat sätt. Under seminariet gavs också 
många berättelser från resor genomförda av svenska represen-
tanter i Polen under 1970-talet. Genom dessa ges bilder av mot-
ståndsrörelsen och hur man var tvungen att agera från svensk 
sida likväl som från Solidaritets och KOR:s. Dessa rörelsers un-
derifrånperspektiv lyftes ofta fram och sades vara motsatt exem-
pelvis Dubčeks tjeckiska reformer ovanifrån. Men i detta lyftes 
det också fram att man från svensk och polsk sida hela tiden 
                                                                               
7 Thomas Lundén och Torbjörn Nilsson (red.), Sverige och Baltikums frigö-
relse: Två vittnesseminarier om storpolitik kring Östersjön 1989–1994, Sam-
tidshistoriska frågor 16, Huddinge 2008.  
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poängterade att Solidaritet var en facklig fråga. Det var inte en 
politisk fråga, även om alla egentligen visste att det var just poli-
tik som det handlade om. Genom att lyfta fram det fackliga i 
kampen försökte man undvika repressalier från den kommunis-
tiska staten. Det var de små stegens politik med syfte att motver-
ka kommunismen. Under seminariet betonades att kommunis-
men inte hade någon folklig legitimitet, men också att Ronald 
Reagan och Margaret Thatchers kamp mot kommunismen sågs 
som negativ i de svenska rörelserna. Anledningen härtill var att 
man ansåg att de små stegens politik var mycket mer framgångs-
rik än brösttoner. Samtidigt lyftes också Willy Brandts och Bru-
no Kreiskys mer försiktiga hållning fram och även de problem 
som man inom svensk arbetarrörelse hade med denna linje. Det 
fanns en oro och en rädsla i väst för vad Solidaritet egentligen 
var och man insåg inte att detta var just den organisation med 
folklig förankring som man ville ha och som längre fram skulle 
utmana och fälla den kommunistiska regimen. Det betonades 
samtidigt att ingen, heller i Sverige, uppfattade att kommunis-
men inom kort skulle falla samman eller att Solidaritet skulle 
vara drivande i detta. Den katolska kyrkans roll för motståndet 
lyftes också fram, samtidigt som det betonades att detta inte var 
helt oproblematiskt i den svenska arbetarrörelsen. För denna 
framstod det som synnerligen underligt att samarbeta med ka-
tolska präster, även om det senare visade sig vara effektivt. Detta 
särskilt efter att Solidaritet drivits under jorden när undantags-
tillståndet infördes den 13 december 1981. Ytterligare en aspekt 
som lyftes fram var likheterna och skillnaderna med en annan 
svensk kampanj, nämligen den i Sydafrika. Under seminariet 
lyftes kampen mot apartheid fram på samma sätt som kampen 
mot kommunismen i Polen.  

Under seminariet diskuterades också general Jaruzelski och 
hans betydelse i den process som inleddes 1980–1981 med refe-
renser till diskussionen huruvida han kan ses som Polens ”räd-
dare” eller ”diktator”. Åsikten att Jaruzelskis undantagstillstånd 
räddade Polen från något mycket värre nämligen en sovjetisk 
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invasion förekommer i polsk debatt. Även den andra linjen att 
Jaruzelski och de andra kommunistledarna bara var diktatorer 
intresserade av sin egen makt och välmående förekommer också. 
Men frågan om en sovjetisk invasion fanns hela tiden i bakgrun-
den enligt seminariedeltagarna, med tydliga referenser till Ung-
ern 1956 och Prag 1968. Det gjordes avancerade bedömningar av 
hotet från Sovjetunionen mot Polen och vilka konsekvenser 
detta hade för Sverige.  

Vittnesseminariet arrangerades av Samtidshistoriska institu-
tet genom forskningsprojektet Sverige och den polska demokrati-
rörelsen finansierat av Östersjöstiftelsen. I projektet ingick Karl 
Molin, Klaus Misgeld och Stefan Ekecrantz.  

Deltagarna i vittnesseminariet 

Sten Johansson är professor och tidigare chef för Statistiska cen-
tralbyrån. Han är även socialdemokrat och i kontakt med den 
polska oppositionen redan innan Solidaritet bildades, och hade 
under 1970-talet kontakter med rörelsen KOR. 
Jakub Święcicki är forskare vid Utrikespolitiska institutet och 
lämnade Polen i början av 1970-talet. Han var aktiv inom de 
polska proteströrelserna och i Sverige har han varit aktiv i Östeu-
ropakommittén och har även arbetat officiellt för både KOR och 
Solidaritet i Sverige.  
Sven Hirdman var statssekreterare i Försvarsdepartementet 
1979–1982 och hade bred inblick i hur man bedömde situatio-
nen i Polen i början av 1980-talet utifrån svensk horisont. Hird-
man arbetade innan detta för Utrikesdepartementet och var 
senare ambassadör i Tel Aviv 1983–1987, chef för Krigsmateriel-
inspektionen 1987–1994 och ambassadör i Moskva 1994–2004.  
Bengt Säve-Söderbergh var generalsekreterare för Arbetarrörel-
sens Internationella Centrum (AIC) vid dess bildande 1978 och 
från 1981 ansvarig för den svenska arbetarrörelsens Polenhjälp. 
Han var statssekreterare i UD 1985–1991 och därefter ambassa-
dör med särskilt uppdrag.  



 
 
D E T  B Ö R J A D E  I  P O L E N  –  S V E R I G E  O C H  S O L I D A R I T E T  

 12 

Journalisten Håkan Holmberg var aktiv i Östeuropakommittén 
och senare ledamot av riksdagen för Folkpartiet och därefter 
chefredaktör för Uppsala Nya Tidning.  
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Vittnesseminarium 

Håkan Blomqvist 
Välkomna hit allesammans, till Samtidshistoriska institutets vitt-
nesseminarium om Sverige och svenska kontakter med polska 
Solidaritet, den fria fackföreningsrörelsen, som växer fram i 
Polen under de stora strejkerna, sommaren 1980. 

Jag heter Håkan Blomqvist och är föreståndare för Samtidshi-
storiska institutet här på Södertörns högskola. För dem som inte 
vet, så är vårt institut ett forskningsinstitut, som har mellan 25 
och 30 forskare i olika projekt. Det kan röra allt från svensk 
jämställdhetspolitik och politisk historia till östeuropaperspektiv 
och som i det här fallet forskning kring Sveriges förhållande till 
Solidaritet i Polen. 

Vårt institut håller på en del med oral history, så kallad munt-
lig historia, som innebär att man bland annat intervjuar aktörer, 
som på något sätt är förknippade med ett samtidshistoriskt ske-
ende. En form för det är sådana här vittnesseminarier, som vi 
har haft i stort antal sedan institutet kom till, 1998. Det finns ett 
digert material från de här vittnesseminarierna, som går till så att 
aktörer från ett viktigt tidsskede helt enkelt berättar om vad de 
minns från det skedet och frågas ut av forskare vid institutet och 
även av publik och allmänhet vid de här seminarierna. Vittnes-
seminarierna förvandlas sedan till källdokumentation, det vill 
säga de bandas. Det här seminariet spelas in nu och skrivs sedan 
ut och publiceras i sådana här prydliga små skrifter – Samtidshi-
storiska frågor – och utgör på det sättet ett källmaterial för sam-
tidshistorisk forskning. 
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Det här seminariet idag har för mig en personlig betydelse. 
Jag var själv inblandad i början på 1980-talet med att packa saker 
till polska Solidaritet efter att Solidaritet hade drivits under jor-
den, för just 29 år sedan, den 13 december 1981. Då hade många 
av oss fyllts av stora förhoppningar från sommaren 1980. Själv 
hade jag tio år tidigare, 1970 i december, fått mina första ganska 
tilltufsade politiska lärospån. Det var när jag fick stryk av polisen 
utanför polska ambassaden, när vi var en grupp som demonstre-
rade mot att man sköt ner strejkande varvsarbetare i Gdańsk och 
Stettin [Szczecin], tror jag, i december 1970.1 Vi genomförde en 
demonstration, som inte var tillåten, alltså den var inte föran-
mäld och vi fick rätt mycket stryk [av polisen], så det påverkade 
mitt politiska liv.  

Sommaren 1980 var allting annorlunda, då var det som en 
väldig rörelse, som växte fram men den tolkades förstås på olika 
sätt. Utifrån olika utgångspunkter, tog svenskar ställning till den 
här rörelsen och utifrån olika perspektiv, försökte man stötta 
den. Det är väl det som vi kommer att se uttryck för här idag. I 
den här kvalificerade och kompetenta panelen – jag ska inte 
presentera er, det kommer att göras längre fram – finns repre-
sentanter för olika positioner, utkiksplatser och perspektiv på 
den utveckling, som inleddes sommaren 1980 och som många 
bedömare säger ledde fram till murens fall 1989. 

Jag ser fram emot ett mycket spännande seminarium och häl-
sar er återigen välkomna, både alla gäster här och vår ärade panel 
och lämnar nu över ordet till Karl Molin, som är en av de som 
har arbetat i det här forskningsprojektet kring Sverige och polska 
Solidaritet. 
 

Karl Molin 
Tack så mycket. Jag tänkte säga något om bakgrunden och till att 
börja med varför det heter Det började i Polen. Jag misstänker att 
                                                                               
1 Demonstrationer bröt ut i Gdańsk, Gdynia, Elbląg och Szczecin i decem-
ber 1970 som en protest mot prisökningar på mat. Demonstrationerna slogs 
ned av regimen och omkring 40 demonstranter dödades.  
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alla redan har förstått det men bara för säkerhets skull, så vill jag 
påminna om den historiska utvecklingen. Det som börjar, den 
process, som vi syftar på är den som inleds sommaren 1980 i 
samband med prishöjningar på livsmedel, som leder till strejker, 
inte minst i Gdańsk. Det ingås ett avtal mellan strejkande arbeta-
re och regimen som bland annat innebär att det får bildas en 
oberoende fackförening. Den nybildade fackföreningen kommer 
att få namnet Solidaritet, den blir godkänd i september först 
genom regimens beslut och i november genom ett domstolsbe-
slut. Den får tio miljoner medlemmar. På bara några månader, så 
får den här rörelsen uppslutning från nästan en tredjedel av 
Polens befolkning. Det är alltså en oerhört stark folklig rörelse.  

Det leder också till att det politiska livet i Polen liberaliseras 
under en period. Man har till exempel sommaren 1981 en parti-
kongress, där ledamöterna har valts i öppna och i hemliga val. 
En förhållandevis demokratisk process alltså inom det Kommu-
nistiska partiet.2 Vi får också i september en kongress, där den 
nya fackföreningsrörelsen Solidaritet inte bara antar sina stadgar 
utan också ett politiskt program och till allas förskräckelse utta-
las en appell till alla de som arbetar för fria fackföreningar i 
andra östeuropeiska länder. 

Den här förhållandevis liberala perioden tar slut för exakt 
29 år sedan, den 13 december 1981 genom att regeringschefen 
och partichefen Jaruzelski meddelar att militärlagar har införts. 
En lång rad av Solidaritets ledande representanter fängslas och 
hela liberaliseringsprocessen avbryts.  

Men Solidaritet lever vidare underjordiskt och får så små-
ningom rätt att arbeta i allt mer öppna former. Till sist våren 
1989 inleds förhandlingar, de så kallade rundabordsförhandling-
arna mellan regimen och Solidaritet som leder till en överens-
kommelse om delvis fria val till Sejmen. De här delvis fria valen 
leder till att Solidaritet vinner alla öppna platser och man kom-
mer fram till att bilda en ny regering med en icke-kommunistisk 
                                                                               
2 Polska förenade arbetarpartiet, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
(PZPR). 
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majoritet och med en icke-kommunistisk premiärminister. Det 
är alltså den första kraftiga bräschen i den östeuropeiska kom-
munismens mur. Som ni vet, vältes den sedan under hösten 1989 
av att de kommunistiska regimerna faller i de östeuropeiska 
länderna. Det var det som började i Polen. 

Den här processen från ett svenskt perspektiv har vi försökt 
att följa i ett litet forskningsprojekt som heter Sverige och den 
polska demokratiseringsrörelsen. Resultaten har faktiskt delvis 
publicerats redan i en uppsats av Klaus Misgeld, som skriver om 
den svenska fackföreningsrörelsens kontakter med Polen. En 
uppsats av honom ingår i Solidarity with Solidarity.3 Dessutom 
skrev Klaus Misgeld och jag en artikel i Baltic Worlds, där vi 
försökt väva samman det fackföreningspolitiska perspektivet 
med ett diplomatiskt perspektiv, eftersom jag håller på just med 
de diplomatiska aspekterna av den här utvecklingen. 4 

Vi kan också hänvisa till tidskriften Arbetarhistoria, där man 
bland annat kan läsa om en rapport från en hemlig resa till Po-
len, som Ture Mattsson, som sitter här borta, var med om. 5 Ture 
Mattsson var en av de som hanterade [smugglingen av] tryck-
pressar och så vidare till olika kontor runtom i Polen. 

Vi har en medarbetare till i projektet, Stefan Ekekrantz, som 
skriver om de svenska aktivisterna och hur de såg på sin roll. Det 
är alltså det här projektet som är, kan man säga, inspiratör till 
detta vittnesseminarium. Detta bara som en kort bakgrund. 
 

 

 

                                                                               
3 Misgeld, K. ”Sweden: Focus on Fundamental Trade Union Rights”, God-
deeris, I. (ed.), Solidarity with Solidarity: Western European trade unions and 
the Polish Crisis, 1980–1982, Lanham Md 2010. Ingår i Harvard Cold War 
Studies Book Series.  
4 Molin, K. och Misgeld, K., ”Solidarity Despite Reservations”, Baltic Worlds 
2010:3, Kvartalstidskrift vid Södertörns högskola, finansierad av Östersjö-
stiftelsen. 
5 Berg, L. ”Internationell solidaritet: Politiska resor och globala relationers 
dilemman”, Arbetarhistoria 2010:1. 
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Torbjörn Nilsson 
Tack. Jag heter Torbjörn Nilsson och jag ska vara samtalsledare 
för det här vittnesseminariet men jag har Kalle Molin som bisit-
tare. Han kommer att komma med de mer övergripande och 
förnuftiga frågorna, medan jag sköter det löpande samtalet. Det 
är den modell vi brukar välja.  

Innan jag glömmer det, vill jag bara säga att utanför här finns 
det ett bord med olika skrifter. Det finns bland annat häften, 
som handlar om våra tidigare vittnesseminarier, däribland ett 
om Sverige och Baltikum och ett om händelserna 1989. Eftersom 
det snart är jul är allting på det bordet gratis. Vi kommer att ta 
en liten kort paus i mitten av det här seminariet för att få en liten 
bensträckare. Det blir ingen längre paus men, då får ni möjlighet 
att fördjupa er där. 

Vi har tänkt oss en slags tredelning av det här samtalet, en 
kronologisk sådan, och vi börjar att, diskutera och samtala kring; 
Solidaritets uppkomst, alltså tiden 1980–1981; nästa tema blir 
Militärstyret [från december 1981] och den underjordiska aktivi-
teten fram till omkring 1986, och; det tredje temat är Vägen till 
demokrati och det ser vi som lite mer avrundande och det har 
inte riktigt samma omfång utan det är de här två teman som vi 
[främst] vill diskutera. 

Avslutningsvis är det tänkt också att vi ska hinna med frågor 
från publiken. Vi beräknar att hålla på till 16.00, som det står i 
programmet, men vi kanske håller på till 16.15. Sven Hirdman 
har aviserat att han måste gå tidigare, det är alltså inte någon 
protest mot evenemanget, när han går utan det är för att han har 
andra åtaganden också. Men vi ska försöka att suga ut så mycket 
som möjligt av honom innan han går. 

Panelen består av fem mycket kompetenta personer, som på 
olika sätt betraktade och deltog i det händelseförlopp, som vi 
talar om. Det vi har här är ett svenskt perspektiv: Vad gjorde 
man från Sverige? Hur bedömde man från Sverige de här händel-
serna? Det är ju inte i sig utvecklingen i Polen utan snarare hur 
man reagerade [på den]. Hur man agerade från svensk sida. 
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Vi har först längst till vänster Sten Johansson, som är profes-
sor och har varit chef för Statistiska Centralbyrån. Han är social-
demokrat och har haft en mängd andra poster också. Han hade 
redan på 1970-talet kontakt med den polska oppositionen, alltså 
innan Solidaritet bildades. 1976 bildades rörelsen KOR, Kommit-
tén för arbetarnas försvar, så nämns KOR i det här samtalet så är 
det den rörelsen som kom innan Solidaritet [som det handlar om]. 

Därefter har vi Jakub Święcicki, forskare vid Utrikespolitiska 
Institutet, som har polsk bakgrund. Han lämnade Polen i början 
av 1970-talet och har varit aktiv inom Östeuropakommittén och 
arbetat för både KOR och Solidaritet i Sverige. 

I mitten har vi Sven Hirdman, som var statssekreterare i För-
svarsdepartementet under de här åren i början på 1980-talet och 
som senare har varit ambassadör. 

Därefter har vi Bengt Säve-Söderbergh, som har varit chef för 
Arbetarrörelsens Internationella Centrum (AIC). Han var just 
från det här datumet den 13 december 1981 ansvarig för arbetar-
rörelsens Polenhjälp men hade också tidigare varit indragen i de 
här kontakterna mellan Sverige och Polen eller snarare mellan 
arbetarrörelsen och Polen. Senare har även han varit ambassadör. 

Sedan har vi Håkan Holmberg, som var aktiv i Östeuropa-
kommittén och senare har blivit riksdagsledamot för Folkpartiet 
och chefredaktör för Uppsala Nya Tidning men under 1980-talet 
en av de här aktiva från en liberal utgångspunkt. 

Det är den panel vi har och som jag tycker är väldigt löftesrik. 
Vi hade tänkt att vi skulle inleda med en fråga, det vill säga sam-
ma fråga till var och en av er. Jag har tänkt att ni ska svara på den 
så kort som möjligt, inte så att det blir innehållslöst men ändå 
som en inledande bedömning. 

Vi tänker oss att vi nu går tillbaka till sommaren 1980, när 
strejkrörelsen bröt ut i Polen. Hur tolkade ni det som var på väg 
att hända? Såg ni det som en kortvarig kris? Såg ni det som en 
systemförändring? Eller såg ni det mera som ett orosmoln för 
vad som hände med avspänningen? Överhuvudtaget, hur be-
dömde ni vad som hände då? Inte hur ni i efterhand har tolkat 
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det men just när det började hända. Vad tänkte ni då? Vi börjar 
med Sten Johansson. 
 

Sten Johansson 
För mig var det närmast en personlig katastrof [med tanke på] 
den väldigt löftesrika förändring som tycktes ha startat. Jag hade 
bästa möjliga insyn i det genom att Maria Borowska var anställd 
av mig på Institutet för Social Forskning. Hon var anställd där 
för att driva ett eget projekt om socialpolitiken i Östeuropa i 
första hand. 

För mig var det lite av en katastrof. Jag tyckte det var nästan 
så att man började gråta, när man fick höra nyheten om hur de 
hade tagit alla de här som jag hade hunnit lära känna, i varje fall 
till namnet. [Litet avbrott efter kommentar] Jag hade blivit in-
blandad i det här genom att jag var arbetsgivare och arbetsledare 
för Maria Borowska och det var det som gjorde att, jag startade. 
Sedan var jag redaktör för [den socialdemokratiska] tidskriften 
Tiden och där var det verkligen intressant att diskutera det här och 
tänka på hur skulle förändringen kunna fortsätta nu, efter det att 
Spanien och Portugal hade gjort övergången till demokrati.6  
 

Torbjörn Nilsson 
Det var då militärstyret 1981. Men om vi går ytterligare ett år 
tillbaka, när det började hända. Det du beskrev som så löftesrikt, 
som fick ett abrupt slut, men om man tar just när det hände 
1980, när strejkvågen började komma igång: Var det någonting 
som du satte din tilltro till direkt eller var det någonting som du 
tänkte, att det här kan inte hålla? 
 

Sten Johansson 
Det är lite svårt att säga. Jag var väldigt positivt inställd och kan-
ske lite önsketänkande. Jag vill inte påstå att jag var totalt önske-

                                                                               
6 Sten Johansson syftar på general Francos död 1975 och Nejlikornas revolu-
tion i Portugal 1974. 
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tänkande men det var ett stort historiskt skeende som jag var 
med i och när det avbröts så var det väldigt tragiskt. 
 

Torbjörn Nilsson 
Jakub, genom din polska bakgrund hade du naturligtvis många 
kontakter men hur reagerade du när de här strejkerna började? 
 

Jakub Święcicki 
Det var ingen tid, när man trodde att demokratiseringen skulle 
komma. Jag lämnade Polen ett antal år tidigare, 1972. Då var jag 
övertygad om att systemet var ruttet och förljuget och att det inte 
gick att reparera. När Solidaritet började sommaren 1980, så var 
jag och min hustru [Elżbieta Święcicka] indragna i många olika 
aktiviteter bl.a. smugglingen av tryckeriutrustning till Polen, 
skrev artiklar och böcker, läste Sten Johanssons artiklar om 
övergång till demokrati under kommunismen. Men det är klart 
att vi inte just då trodde att demokratin låg framför oss. Det 
trodde vi inte. Däremot var det svårt att skilja mellan politik och 
fackförening, för Solidaritet bildades som en fackförening. Jag 
var mest intresserad av politik. Stödet till KOR, Kommittén för 
arbetarnas försvar och själva det faktum att en fackförening 
bildades var ju politik i allra högsta grad i en kommunistisk stat. 
Det var ingen fackförening egentligen, formellt så var det ju det 
men det var liksom en täckmantel för demokratisering. Det var 
många olika perspektiv på den här stora rörelsen, som fick tio 
miljoner medlemmar på bara några få veckor 1980. Det var svårt 
att skilja mellan politik och fackligt arbete. 
 

Torbjörn Nilsson 
Vi kommer att återvända till alla de här frågorna. Vad säger Sven? 
 

Sven Hirdman 
I slutet på 1970-talet var jag chef för UD:s Östbyrå, Pol 1, och 
arbetade där från 1976 till 1979, som chef 1978 och 1979. Sedan 
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blev jag statssekreterare i Försvarsdepartementet i september 
1979. Sommaren 1980 satt jag på Försvarsdepartementet. 

Hur bedömde jag det här i en polsk kontext? Det här var inte 
första gången det var oroligheter, strejker och protester i Polen, 
det var 1953, 1956 och 19687 och man såg det som en fortsätt-
ning. Den oro som jag kände var väl mer säkerhetspolitisk: Vad 
kommer ryssarna kanske att göra? Det var minnena från Ungern 
1956 och minnena från 1968, när de gick in i Tjeckoslovakien. 
Vidare, efter det att Sovjetunionen hade gått in i Afghanistan 
1979, så hade relationerna mellan Sovjetunionen och Väst för-
sämrats allvarligt. På sommaren och hösten 1980, så var Carter-
administrationen i sätet men i november vann Reagan presi-
dentvalet och det ledde till en ytterligare försämring av öst-väst-
relationerna.  

Det var de här två sakerna som oroade oss, dels att det var 
någonting på gång i den polska kontexten, dels de storpolitiska 
och säkerhetspolitiska konsekvenserna av skeendet i Polen. 

Om man tittar lite längre tillbaka på utvecklingen i Polen un-
der 1970-talet, så var det då spännings- och avspänningsperio-
derna som avlöste varandra i säkerhetspolitiken. I mitten på 
1970-talet var det internationella läget ganska gott. Då hade man 
från svensk sida med regeringen Palme ett ganska vänskapligt 
utbyte med Giereks Polen.8 Gierek var här på officiellt besök 
1975, tror jag att det var. Så de svensk-polska officiella relatio-
nerna var inte genuint dåliga, de försämrades naturligtvis på 
grund av vad som hände sommaren 1980 men dessförinnan var 
de bättre. 
 

Torbjörn Nilsson 
Bengt. 
 
                                                                               
7 I Polen fängslades 1953 flera katolska präster och biskopar. Poznańrevol-
ten 1956 inleddes med en strejk i Poznań i protest mot ekonomiska svårig-
heter. I de så kallade Marshändelserna 1968 övergick studentdemonstratio-
ner till en antijudisk manifestation med statlig sanktion. 
8 Edward Gierek, partisekreterare i kommunistpartiet 1970–1980. 
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Bengt Säve-Söderbergh 
1980 satt jag, som det sades tidigare, på något som då hette Arbe-
tarrörelsens Internationella Centrum. Två år tidigare hade jag 
fått till uppgift att bygga upp denna institution, som numera 
heter Palmecentrum och Palme var då min styrelseordförande. 

Någon som måste nämnas upprepade gånger här, när vi talar 
om Polen, och som borde ha varit här är Maria Borowska – men 
hon är tyvärr någon annan stans, kanske i himlen, jag vet inte. 
Maria var ingen vanlig människa, Maria var både väldigt kunnig 
och jävligt envis. Hon bearbetade mig och andra, för 1979, året 
efter vi hade bildat AIC, hade vi kommit överens om att ha en 
gemensam solidaritetsfond. Det fanns starka sådana traditioner 
[i arbetarrörelsen].  

När det här då hände sommaren 1980, så klart att den första 
reaktionen för mig var: Är det någonting som vi kan göra? Vi var 
redan inblandade, utan att det nämndes i Charta 77, och i andra 
aktiviteter också i östländer. Vi gav pengar och så vidare. Det är 
klart att då funderade man. Min första reaktion var: Är det här 
annorlunda? Ja, det kanske är annorlunda, det här är nog någon-
ting annat. Omedelbart skickade jag ner en medarbetare på AIC 
till Polen, som kom tillbaka och sedan kom vi igång väldigt 
snabbt. Vi kommer in på det sedan, det här med fackligt och 
politiskt men Ture [Mattsson], som då var ombudsman på Gra-
fiska Fackförbundet blev väldigt tidigt inkopplad. 
 

Torbjörn Nilsson 
Håkan. 
 

Håkan Holmberg 
Jag kände naturligtvis 1980 – det var detsamma som för alla 
andra – stora förhoppningar och också en känsla, att det här 
kanske hade en potential att verkligen leda till systemförändring-
ar. Dessa kanske inte skulle komma genast men så småningom 
efter alla möjliga komplikationer som man kunde vänta sig och 
som inte gick att förutse i detalj naturligtvis. 
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Torbjörn talade om Östeuropakommittén. Den hette Östeu-
ropeiska Solidaritetskommittén och grundades redan 1976. I 
bakgrunden fanns sådant som Helsingforsavtalet9 och diktatu-
rernas fall i Sydeuropa och inte minst det årets oro i Polen och 
grundandet av KOR, Kommittén för arbetarnas försvar.  

Jag bläddrade igår igenom lite gamla nummer av den tidning, 
som vi gav ut, tidskriften Östeuropa, som först hade ett väldigt 
enkelt utförande och senare blev något stiligare. I det allra första 
numret finns en artikel av Jakub som handlar om hur man i 
Sverige hela tiden förtränger det faktum att halva kontinenten 
lever under diktaturstyre. I stället läser man i tidningarna saker 
som att "Nu finns det en diktatur kvar i Europa och den man 
menar är Spanien". Nr 1 från 1977 var ett temanummer om 
Polen. Vi som höll på i den här verksamheten, på ett eller annat 
sätt, tyckte väl att vi tack vare Jakub och tack vare Maria Bo-
rowska, som fanns med i bilden också, visste så pass mycket, så 
att vi var inte helt överraskade. Men ingen kunde förutse att det 
skulle hända just då och på just detta sätt. Det man frågade sig 
var naturligtvis: Hur kommer ryssarna att hantera det här? 
 

Torbjörn Nilsson 
Om vi säger så här, det finns en slags samstämmig bild av en påtag-
lig glädje över det som var på väg att hända. Det var svårbestämbart 
men det var i alla fall, oavsett hur det skulle utvecklas, någonting 
som krävde stöd och som man på något sätt måste ta tag i. 

Det jag undrar över, det finns väl ändå en slags olika bedöm-
ningar, politiskt skilda bedömningar. Du, Håkan ger ju ändå en 
slags bild av att i den svenska opinionen före 1980, så var det här 
inte riktigt lika gångbart. Hur såg du på de mera officiella kon-
takterna som Sverige hade mellan 1976 och 1980? Var det nå-
gonting som ni kritiserade eller låg det utanför ert område och 
att ni bara lyfte fram Polen? 
 

                                                                               
9 Avtalet från europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975 som 
betonade demokrati och öppenhet.  
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Håkan Holmberg 
Ja, det var ju inte så att vi bara lyfte fram Polen, det handlade om 
Östeuropa. Vi ägnade oss åt samtliga länder… 
 

Torbjörn Nilsson 
… Tjeckoslovakien också förstås. 
 

Håkan Holmberg 
Ja och Sovjetunionen och de baltiska länderna etcetera. Men de 
svenska officiella förbindelserna med dessa länder minns jag 
inte, att vi hade några särskilda synpunkter på egentligen. Det är 
klart, att man kunde tycka saker och ting ibland men det var inte 
så, att vi förde någon kampanj för att Sverige skulle bryta några 
diplomatiska etikettsregler eller diplomatiska förbindelser. Det 
handlade snarare om, att skapa förståelse hos den svenska all-
mänheten och hos politiker, journalister och forskare i Sverige 
för att situationen i dessa länder var ohållbar. Det tyckte vi oss 
ana att den var och att det inte i längden skulle gå att upprätthål-
la den där typen av system.  

Då hade man att hantera ett sorts kluster av föreställningar [i 
det officiella Sverige] om att de här regimerna i grunden ändå 
hade folklig legitimitet. De [kommunisterna] hade lyft upp sina 
länder ur fattigdom och nöd, ja, allt möjligt sådant här, som var 
allmänt utbrett och det har inte att göra med partiåsikter. Det 
fanns sådana föreställningar, väldigt diffusa och mycket löst 
grundade, vilket berodde på att man under så många decennier 
inte hade fått några riktiga nyheter från den delen av Europa. 
 

Torbjörn Nilsson 
Bengt, när ni började utveckla kontakterna och började diskutera 
hur stödet ska utformas och så vidare, vilka överväganden gjorde 
ni då? Skulle stödet gå via partiet, via LO eller skulle det gå via 
fackförbund? Det fanns något slags säkerhetspolitisk balanstän-
kande, vad jag förstår, också hos arbetarrörelsen, även om man 
inte satt i regeringen. Vad bör man göra? På vilken nivå ska 
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stödet utformas? För det finns ju alltid en risk att stödet slår till-
baka, det kan anklagas, att det är Väst som lägger sig i. Hur reso-
nerade ni när ni utformade stödet? 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Det första jag vill säga är ändå det här. Det är lite svårt att prata 
om Östeuropa som någonting enhetligt. Det är väldigt viktigt, 
och det vet alla här, att Polen skiljde sig från de andra länderna 
som Sovjetunionen la sig i och bestämde över. Kommunismen 
fick aldrig majoritetsacceptans någonstans, det tror jag inte. Men 
däremot var det så, om vi går tillbaka till Polens historia, så väg-
rade exempelvis bönderna redan i slutet av 1940-talet att inordna 
sig i den sovjetiska modellen och därigenom blev bland annat 
Polens jordbruk så efterblivet.10 Där finns exempel på exempel på 
att det var väldigt svårt för de här polska lakejerna att driva ige-
nom en kommunistisk politik. Det gjorde Polen extra intressant. 
Det är en väldig skillnad mot Tjeckoslovakien, där de stod på led 
ända tills Dubček kom och så vidare. Vi ska hantera Polen som 
ett särskilt fall. Det här visste jag en del om och det var också där 
som hela frågan dök upp och debatten som hade förekommit: 
Fanns det någon fredlig övergång? Och i så fall var det hela tiden 
Polen som var i centrum. Polen var också ett väldigt stort land. 
Det är det första som jag vill säga. 

Det andra var att i de här kontakterna, som vi fick från bör-
jan, så sa polackerna, de polacker, som vi betraktade som de som 
talade för Solidarność och då får man klart för sig, att det här var 
ingen enhetlig rörelse. Det var som många påpekade här, både 
en blandning av fackligt och politiskt, det är klart att det blir det. 
Men de här människorna påpekade, att för att minska risken för 
regeringens ingrepp, så vill vi hela tiden tala om Solidarność 
åtminstone, när vi bygger upp det, som en facklig organisation 
och vi vill inte se alltför mycket politiker inblandade i det här. 
Det ökar risken för att det blir ingrepp, som tyvärr ändå kom.  
                                                                               
10 Det polska jordbruket kollektiviserades inte fullt ut, utan kollektivisering-
en avbröts och det polska jordbrukets småbrukskaraktär bibehölls. 
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Då hade vi att behandla det här under de här första ett och ett 
halvt åren, som formellt en facklig fråga. Men det är klart att vi 
visste att det var mer än så och därför när jag satt där i min gans-
ka nya organisation, så representerade jag formellt ett parti men 
jag representerade också LO och andra. Då beslöt vi att behandla 
det här formellt som en facklig fråga. Det var mer en akademisk 
fråga om du skickade tryckpressar i politikens namn eller i fack-
föreningars namn.  

Ture [Mattsson] blev alltså inblandad och vi satte igång [att] 
med egna medel så att säga göra det som sedan kom att bli det 
praktiskt viktigaste nämligen att fournera dem med tryckpressar. 
Idag med Internet förefaller det egendomligt men det är ganska 
många här som var med före Internet, så ni vet vad jag talar om. 

Det är några av de viktigaste sakerna och jag bara kan inflika 
här, det har skrivits några biografier om Olof Palme detta år11 
och jag vet att åtminstone Henrik Berggren skriver att det är 
märkbart att Palme är ganska lågmäld under de här första ett och 
ett halvt åren. Det var alltså inte minst på min och andras re-
kommendation, att säg inte för mycket här som kan hjälpa till att 
stöka till det för Solidarność. Får jag ändå passa på att säga att 
Palme inte var kommunist och de här biografierna avslöjar 
egentligen att han var Sveriges största antikommunist. Men han 
var smartare än de som bara pratade. Att överhuvudtaget tala 
om [att det fanns] vänskapliga förbindelser med Gierek är när-
mast en förolämpning. 
 

Torbjörn Nilsson 
Sven, även när det då gällde från regeringens håll, så finns det 
naturligtvis ett säkerhetstänkande. Man måste balansera, man 
måste förstå vad som händer med det här ena eller andra utspe-
let och hur ska man utforma sin politik med tanke på att man 

                                                                               
11 Bengt Säve-Söderbergh syftar på Kjell Östberg, I takt med tiden: Olof 
Palme 1927–1969, Stockholm 2008, Kjell Östberg, När vinden vände: Olof 
Palme 1969–1986, Stockholm 2009 och Henrik Berggren, Underbara dagar 
framför oss: en biografi över Olof Palme, Stockholm 2010.  
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har polackernas bästa [för ögonen]. Man har det internationella 
läget och allt möjligt annat att ta hänsyn till. Kan du ge något 
exempel på hur de här övervägandena påverkade den politik ni 
förde? 
 

Sven Hirdman 
Först några andra reflektioner till vad som sades tidigare. Det här 
om hur länge kommunistregimerna i Östeuropa skulle vara. Då 
kommer jag att tänka på några överläggningar, som vi hade på 
UD med en brittisk delegation, från Foreign Office, någon gång 
1977 eller 1978, när vi diskuterade den här frågan. Jag gjorde en 
föredragning och sa att jag inte tror, att de här satellitregimerna, 
kommunistregimerna i Polen, Tjeckoslovakien, Östtyskland med 
flera kommer att kunna vara så mycket längre till. Inte exakt hur 
många år, men de saknade trots allt en grundläggande legitimitet 
och man kunde se att det började röra på sig. Däremot kunde jag 
inte göra samma bedömning, om vad som skulle ske i Sovjetuni-
onen 1989–1991. Men när det gällde de här andra regimerna så 
kunde man se, gradvis redan från 1970-talet, att de började ta 
slut. Det var den ena reflektionen. 

En annan reflektion från ett samtal, som jag hade med en 
polsk ambassadör i Stockholm – det måste ha varit någon gång i 
slutet av 1980-talet eller början på 1990-talet, när det då var 
mycket oroligt i Polen. Vi diskuterade det här, då sa ambassadö-
ren till mig mycket klokt, ”Du måste förstå, att för alla patriotis-
ka polacker, så har det i flera hundra år varit en patriotisk plikt 
att reagera och protestera mot dem som sitter i Warszawa. Vi har 
alltid haft dessa ockupations- och förtryckarregimer, det har 
varit ryssar, det har varit tyskar, det har varit nazister och andra 
och det gäller då även i det här fallet Jaruzelski och ibland slog 
det över och var svårt att åstadkomma.” 

När det gäller stödet till Solidarność, var jag inte inblandad 
direkt i det här men vi hade i Warszawa, som Bengt vet mycket 
väl, en mycket duktig svensk ambassadör, Knut Thyberg, som 
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försåg oss med rätt insiktsfulla rapporter.12 För att återvända till 
din fråga, på den post jag satt på då i Försvarsdepartementet, så 
var det ju mest de säkerhetspolitiska konsekvenserna för Sverige, 
som jag ägnade mig åt. Alltså hur det skulle påverka vår egen 
situation, och hur påverkades förhållandet till grannländerna 
inklusive Sovjetunionen. 
 

Torbjörn Nilsson 
Men där fanns väl en utvecklad oro vid ett par tillfällen, att det 
skulle kunna bli en konflikt, när man utvidgade beredskapen i 
Sverige. 
 

Sven Hirdman 
Överhuvudtaget var det i slutet på 1970-talet och sedan hela 
1980-talet åtminstone fram till 1987 en ganska orolig och farlig 
period. Det var det kalla kriget och det kalla kriget blev kallare 
och kallare. Det fanns faktiskt risk för ett stort krig i Europa fram 
till 1984/1985. Vi var oroliga för det, vi rustade själva upp och så 
vidare. [Vi] var bekymrade över de här konsekvenserna, det var 
Afghanistan, det var kärnvapenupprustning, det var vad som 
hände i Polen med mera. Det var en besvärlig tid. 

Det ledde till ett annat initiativ, som vi tog i Regeringskansliet 
någon gång när jag blev statssekreterare 1978/1979, då vi tillsatte 
en särskild krisgrupp, en informell krisstab. Denna bestod av 
kabinettssekreteraren i UD, det var jag själv som statssekreterare 
i Försvarsdepartementet, det var Försvarsstabschefen, det var 
chefen för Säkerhetspolisen, Rikspolischefen, statssekreteraren i 
Statsrådsberedningen, en fem à sex à sju personer. Vi träffades 
då ungefär en gång i månaden åtminstone och bedömde vad 
som skedde i världen, hur detta påverkar Sverige, och vad vi 
skulle göra. Jag skrev promemorior om hur man skulle lägga upp 
den här krishanteringen. Så småningom, 30 år senare, har man 
fått en sådan här krismekanism i Statsrådsberedningen. Jag hade 
                                                                               
12 Knut Thyberg var ambassadör i Warszawa och senare ambassadör i Hel-
singfors 1984–1993. 
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föreslagit det redan då, som sagt, i slutet på 1970-talet. Problemet 
var den här revirstriden. Försvarsministern, som jag tjänstgjorde 
hos ansåg, ”det är ett utmärkt förslag, det ska ligga i Försvarsde-
partementet.” Jag gick till Ola Ullsten, som var utrikesminister, 
”utmärkt förslag, det ska ligga hos mig.” De här revirstriderna 
höll på i 20 à 30 år tills det hamnade i en liten cell i Statsrådsbe-
redningen, som jag inte tror är det slutgiltiga svaret på hur vi ska 
hantera säkerhetspolitiska kriser. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. Jakub, du hade då rimligtvis [ett] väldigt bra kontaktnät 
med de grupper i Polen, som sedan sommaren 1980 också börja-
de samverka med varandra, både KOR och andra. Hur såg du på 
den här utvecklingen? 
 

Jakub Święcicki 
Jag var ju här i Sverige och tittade på det här och annat, hur det 
var att kämpa för demokrati i de här länderna. Det är klart att 
det innebar risker men jag såg aldrig Polen som ett specifikt 
land, den svagaste länken i en kedja, i en kedja av kommunice-
rande kärl. Jag såg inte utvecklingen som något specifikt polskt, i 
polsk kontext. Det är klart att jag bedömde Polen men, det gällde 
Tjeckoslovakien, det gällde Ungern, det gällde Sovjet också och 
även andra länder. Jag var fullt medveten om att Solidaritetsrö-
relsen var ett led i kampen för demokrati i hela systemet. En 
kamp mot Brezjnevdoktrinen och annat som gick ut på att inter-
venera, ingripa i alla länder, där socialismen, det vill säga sov-
jetmakten var hotad. Polen var den svagaste länken i det här med 
tanke på just jordbrukarna, kyrkan, mot Warszawa, upprorstra-
dition och så vidare. Frågan var hur man skulle utnyttja, hur 
man skulle bygga in Solidaritet, den stora rörelsen, i systemet. 
Man trodde inte att sovjetmakten skulle ta slut 1980 när Solidari-
tet kom till. Vi kämpade för det, men trodde inte att det skulle 
vända så pass snabbt. 



 
 
D E T  B Ö R J A D E  I  P O L E N  –  S V E R I G E  O C H  S O L I D A R I T E T  

 32 

Jag kände här i Sverige en dam, som var dotter till högt upp-
satta säkerhetstjänstemän från Polen. Hon sa att det lönar sig 
inte att engagera sig i någonting, därför att allt innebär risker för 
dem, alltså säkerhetstjänsten. ”De” vet allt vad vi gör, ”De” har 
infiltratörer, ”De” har hyrt lägenheter mitt emot lokaler, där vi 
samlas och ”De” ingriper så fort det passar dem. Så det lönar sig 
inte att göra någonting, för ”De” vet allt vad vi gör. Jag bara 
struntade i det, det var min hustru, som tog emot samtal från 
folk på ambassaden till exempel om att vi vet var ert barn är, i 
vilken skola han går, vi kommer och hämtar honom idag. Det 
var min hustru som tog emot sådana samtal. Alla säkerhetstjäns-
terna, polska Sluzba Bezpieczenstwa (SB), rumänska Securitate, 
östtyska Stasi, KGB i Sovjet och andra skapades för att försvara 
de här systemen, för att sedan skapa skydd mot alla angrepp men 
”De” finns inte längre. ”De” förlorade, tack vare att vi struntade i 
de här riskerna. Det innebar en risk att kämpa emot. Det är up-
penbart att det innebar också en risk för en militär konflikt, det 
var vi medvetna om. Från ett land som Sverige så tittade man på 
det här, alltså vilken risk det innebar om att det skulle komma till 
en konflikt med tredje land. Vårt mål var att kämpa för [demo-
krati] och inget annat. 
 

Torbjörn Nilsson 
Innebar det också att ni försökte förmå och diskutera i Solidari-
tetskretsar att den här rörelsen borde kunna gå över gränserna? Är 
det att gå för långt för det skulle väl vara en ytterligare utmaning? 
 

Jakub Święcicki 
Senare, 1980 och 1981 framför allt, så var det så att man var 
orolig ibland, att vissa aktioner som Sovjetunionen deltog i möj-
ligen gick över gränsen, möjligen. Här tänker jag på det ”bud-
skap” till alla sovjetfolk som Solidaritets första kongress i sep-
tember 1981 tog. Det fanns sådana kommentarer, exempelvis i 
svenska tidningar, Svenska Dagbladet hade säkerhetspolitiska 
kommentarer, att man provocerade Sovjetunionen. Man [Svens-
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ka Dagbladet] struntade i att det var arbetarrörelse, folk i rörelse, 
utan man hanterade säkerhetsaspekterna av det här. Tittar man på 
det efteråt, så har man en annan bild, men det kom först senare. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. Sten, vad jag förstår så hade du följt den polska utveckling-
en. Du hade skrivit om den redan innan det började hända. När 
sedan strejkvåren 1980 kom och Solidaritet utvecklades, märkte 
du att det på andra håll inom socialdemokratin och de politiska 
miljöerna fanns ett slags tvivel, att man tänkte kanske mer på 
säkerhet än på stöd? Kände du att du drev på eller var det så att 
alla var ense om hur stödet skulle utvecklas? Hur ser du på det? 
 

Sten Johansson 
För min del bestod början av att jag åkte till Warszawa för att 
träffa motståndsgrupperna, som fanns där. Jag skulle skriva om 
dem i tidskriften Tiden. Jag var nämligen redaktör för Tiden. När 
jag kom till Warszawa och träffade ledningen för KOR, var det 
inte så att man tänkte, ”det här är den grupp, som ska välta sy-
stemet över ända”. Det var unga människor, som var inställda på 
att kämpa emot, helt utan respekt. Det var det karaktäristiska för 
dem som jag mötte. Jag och Maria [Borowska] var nästan lite 
skrämda över att det var uniformerat folk överallt och [att] de 
hade vapen. Det var inte något trevligt att komma och tro att de 
här skinnjacksklädda ungdomarna [ohörbart] till exempel, och 
det fanns äldre generationer av motstånd. 

Den första omgången som jag var där blev jag förtjust i dessa 
ungdomar och tyckte att det var spännande och intressant. Men 
det var svårt att komma hem och vara väldigt entusiastisk och 
troende för att de skulle kunna åstadkomma något stort. Det var 
svårt att tro att det där skulle bli någonting stort. 

Men ett år senare då de berättade, att de hade börjat med en 
tidning och hade kurser, och seminarier etcetera, där de diskute-
rade. Inget av det där var annat än högklassigt. Det var folk som 
kunde tänka och skriva. Det blev intressant ganska fort. I varje 
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fall för mitt syfte, blev det ett väldigt positivt engagemang som 
växte. När man då följde tillväxten, i början och ända fram till 
1979 var det i stort sett KOR som ledde upproret. Det började ju 
så. Men det var svårt att vara väldigt optimistisk. 
 

Torbjörn Nilsson 
En liten kommentar från Jakub och sedan har jag tänkt att Kalle 
Molin ska få komma in. 
 

Jakub Święcicki 
Apropå det som Sten säger. Man underskattade kanske en sak, 
nämligen att KOR uttryckte det som majoriteten av befolkning-
en tyckte och det ledde till felaktiga kommentarer. Kommentarer 
som vi tyckte var väldigt underliga i till exempel Aftonbladet och 
andra tidningar. Under strejken 1980 i augusti så kom det rap-
porter med frågan, ”Vad hade KOR-folket där, bland Solidaritet 
och arbetarna, att göra egentligen?” Dom är unga, de är skinn-
jacksklädda men det var de som uttryckte vad en stor majoritet 
av befolkningen tyckte och tänkte. Det var det som räknades, det 
var deras styrka. KOR [bestod] från början av mindre än ett 20-
tal personer, sedan blev det några tiotal fler. Men de uttryckte 
vad en stor majoritet av befolkningen trodde och tyckte. Sedan 
spelade det ingen roll vilka stridsvagnar, atomvapen och raketer 
och annat som fanns. Det spelade ingen roll. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. 
 

Karl Molin 
Jag skulle gärna vilja knyta an den här frågan till Sten Johansson 
och kanske försöka att få det hela att framstå som lite mer kon-
troversiellt än vad det kanske låter som nu. Du gav ju ut en bok 
1981 tillsammans med Maria Borowska som heter Polens sak är 
vår med underrubriken Om övergången till demokrati under 
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kommunismen.13 Den är mycket analytisk och en mycket intres-
sant bok men också mycket temperamentsfull, skulle jag vilja 
säga. Du inleder bland annat med att läxa upp i stort sett alla 
ledande socialdemokratiska europeiska politiker såsom Willy 
Brandt och Bruno Kreisky och även svenska politiker, som du 
dock inte nämner vid namn. Misstaget de begått är att de har 
uppfattat Solidaritets aktiviteter som provokativa, och anarkis-
tiska. Bruno Kreisky har uppmanat de polska arbetarna att sluta 
strejka, istället ska de arbeta så att de kan leverera kol till Öster-
rike, och så vidare. Allt det här är, som du uppfattar det då, ef-
tergifter för regimen i Polen.  

Men vad jag tycker att man ser här är en skillnad mellan en 
hållning som innebär, att man i första hand stöder demokratise-
ringsrörelsen. Å andra sidan den hållning, som innebär att man 
stöder den politik som Willy Brandt och Egon Bahr och andra 
har etablerat sedan början på 1970-talet. Den så kallade Ostpoli-
tik, som innebar att man skulle närma sig regimerna, skapa 
porösa gränser, mer kontakt mellan folken. På det sättet så små-
ningom uppnå en omvandling, omvandling genom närmande 
helt enkelt. Utifrån det perspektivet ansåg man att Solidaritet 
och sådana här Solidaritets-aktivister satte käppar i hjulen. 

Upplevde du den här spänningen? Och kunde du uppleva att 
man inom partiet eller på andra håll i det svenska samhället var 
bekymrade över din hållning? 
 

Sten Johansson 
Jag ska väl beskriva det som att jag var oansvarig på det sättet att 
jag sa vad jag tänkte. 
 

Karl Molin 
Ja, det var det någon som sa också. 
 

 

                                                                               
13 Utgiven på Tidens förlag, Stockholm 1981.  
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Sten Johansson 
Jag behövde inte bry mig så mycket. Lite kaxig blev jag ju av att 
Olof Palme var väldigt intresserad. Han kom hem och berättade 
att han deltog i alla de här mötena. Det började med när jag 
skulle åka första gången, så var Palme oppositionspolitiker. Jag 
skulle då åka och råkade träffa honom där han höll till. 
 

Karl Molin 
I bostaden? 
 

Sten Johansson 
Nej, i trappan till riksdagen. Jag tyckte att jag inte skulle bry mig 
så mycket om det där, utan jag bara sa vad jag tyckte och blev 
väldigt imponerad och förälskad, kan jag gärna säga, i de polack-
er, som jag mötte då. Det var svårt att ha någon annan [uppfatt-
ning]. Insikten att det var utopiskt kanske och framför allt var 
reaktionen kanske på Luciadagen, när man fick… Det var väldigt 
svårt att förstå. 

Men jag tyckte att de enda som var med på riktigt allvar, un-
gefär som jag skrev i tidskriften Tiden, var okej bland de andra i 
redaktionen. Men samtidigt var det alltså så att jag kanske lite 
barnsligt trodde att Palme förstod det där och var kolossalt in-
tresserad av det där som jag och Maria Borowska höll på med. 
Jag fick nästan intrycket första gången att han inte var så där 
väldigt intresserad av min och Marias [Borowska] resa. Han 
förstod, som jag uppfattade det, att det jag höll på med var lite 
utopiskt och var nästan barnsligt men det var det som skulle 
kunna ändra saker och ting, att liksom stödja de demokratiska 
rörelserna. 
 

Karl Molin 
Tack så mycket. Jag är särskilt intresserad av det här med östpo-
litiken och stödet för Willy Brandt och det han har åstadkommit. 
Jag kanske kan få avslöja att jag inom projektet häromdagen 
träffade Ingvar Carlsson och kom in på de här frågorna, just det 
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här med relationerna till Brandt och hans försoningspolitik. 
Ingvar Carlsson sa då att, ”Vi stödde ju Brandt i alla lägen. Vi 
skulle ha stött honom även om vi inte hade hållit med om allt 
men nu gjorde vi det. Vår lojalitet med honom och hans politik 
var oerhört stark.” Det är svårt att tro annat än att det också 
skulle sätta sina spår i hur man uppträder under den polska 
krisen, där Brandt väljer att inta en väldigt låg profil och faktiskt 
är mån om att hålla kanalerna till regimen öppna. Det här är 
kanske någonting som ni andra har erfarenhet av också. Det 
finns den här grundläggande strategiska frågan, ”Ska vi gå på 
den här demokratiseringsrevolutionens linje eller ska vi gå på 
den långsamma omvandling uppifrån-linjen?” 
 

Sven Hirdman 
I UD fanns det sådana tankar och hade funnits under hela 1970-
talet. Den socialdemokratiska regeringen och kontakterna med 
Willy Brandt och Egon Bahr och hela intresset för Tysklandsfrå-
gan, det satt i UD:s väggar. 1979–1982 var det inte en socialde-
mokratisk regering, utan det var en borgerlig regering med 
Thorbjörn Fälldin bortsett från Folkpartiregeringen 1978–1979. 
Karin Söder var utrikesminister 1976–1978 i Fälldins första re-
gering och Ola Ullsten utrikesminister 1979–1982 i Fälldins 
andra regering.14 Hos dem var väl inte intresset för de här säker-
hetspolitiska Tysklandsfrågorna lika stort som det var hos de 
socialdemokratiska politikerna. Men man följde i samma spår, 
det satt som sagt i UD:s väggar, det här tänkandet att lyssna på 
tyskarna. 
 

Torbjörn Nilsson 
Vi har fler som nu har viftat. Vi börjar med Jakub och sedan 
fortsätter vi med Bengt och därefter med Håkan. 
 

 

                                                                               
14 Hans Blix var utrikesminister i Ola Ullstens folkpartistiska minoritetsre-
gering, 1978–1979. 
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Jakub Święcicki 
Det här med Willy Brandt, det var en väldigt stor man och hans 
knäfall i Warszawa15 var någonting som gick till historien som ett 
affischnamn, en stor man! Men när det gäller demokratisering-
en, så hade han en strategi som misslyckades. Hans idé gick ut på 
att utveckla goda relationer med regeringen i Östtyskland, Ho-
necker, och med Warszawa, med Gierek men det var inte hans 
strategi som vann.  

Jag brukar berätta den här anekdoten. Det var min hustru, 
som åkte till Warszawa inför ett besök av Willy Brandt till Wars-
zawa en gång, före 1980. Hon skulle se till att Brandt mötte re-
presentanter för den demokratiska oppositionen [KOR], vilket 
alltså Margaret Thatcher gjorde. Det var på 1980-talet när hon 
åkte speciellt från Warszawa till Gdańsk för att träffa Lech 
Wałęsa, som inte hade någon officiell post utan var en privatper-
son åtminstone enligt propagandan. När min hustru åkte till 
Warszawa, så knackade hon på hos gamle professor. Lipiński,16 
som gick till den västtyska ambassaden i Warszawa för att tala 
om sin existens och eventuellt träffa Willy Brandt men han blev 
inte insläppt där. Willy Brandt förde en konsekvent politik som 
gick ut på att inte provocera eller tillföra några som helst irrita-
tionsmoment, när det gällde regimen. Han var konsekvent med 
det. Om man följt hans neutrala linje skulle man förmodligen ha 
Sovjetunionen kvar.  
 

Torbjörn Nilsson 
Jag tänkte att vi ska avsluta den här rundan med Bengt och Hå-
kan just på det här området, sedan tror jag att vi kommer ta en 
kort femminutersrast för att sträcka lite på benen. 
 

 

 

                                                                               
15 Willy Brandt knäföll framför monumentet för andra världskrigets offer i 
Warszawa vid ett statsbesök 1970.  
16 Edward Lipiński, en av KOR:s grundare. 
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Bengt Säve-Söderbergh 
Om man tittar på ansiktena i publiken här, så ser jag att de flesta 
kommer ihåg hur det var på den tiden men också att det är en 
del som kanske inte ens var födda. Just den här tiden med Hel-
singforsavtalet 1975, Palmekommissionen17 kom ju också någon-
stans där i slutet på 1970-talet, men arbetet pågick. Det var en 
mängd olika saker, Ronald Reagan höll på att komma till makten 
och så vidare, så det var en komplicerad tid.  

Jag hävdar bestämt att Palme var en nära vän till Willy Brandt 
men det räckte inte. När det gällde Polen så följde han inte 
[Brandts linje]. Jag kommer ihåg att jag vid flera tillfällen sa att 
jag ville ge honom det bestämdaste rådet, att inte uppträda som 
SPD gör i Tyskland och det gjorde han inte heller. Under den 
här första ett och ett halvt års-perioden höll han medvetet en 
ganska låg profil och det var alltså mycket medvetet. Men hans 
engagemang gick det aldrig att ta miste på. 

Jag jobbade alltså under den här perioden med två av hans 
hjärtefrågor. Å ena sidan var det Sydafrika och han var djupt 
engagerad i det och å andra sidan var det Polen och Tjeckoslova-
kien och flera andra, som vi inte pratade så mycket om. Palme 
var trots allt ordförande i denna institution [AIC] som jag ledde 
och vi var väldigt snabbt uppe på banan. Självklart, i och med att 
vi var där med praktiskt stöd i Polen, så var vi nästan snabbare 
än några andra.  

Så fick vi naturligtvis de här amerikanarna på halsen också. 
Vad jag menar med amerikanarna, så var det dels ett USA som 
höll på att bli präglat av Ronald Reagan och dels AFL-CIO,18 som 
är deras LO och som hade en lång record av de mest brutala 
insatser för att till synes rädda oss från kommunismen. I Sverige 
fanns det väldigt lite stöd för stöd för det och när amerikanarna 
kom och ville samordna och köra in sig via svenska LO, så sa vi 
bestämt nej. Mycket riktigt så var också deras insatser egentligen 

                                                                               
17 Palmekommissionen bildades 1980 och arbetade bland annat med säker-
hets- och nedrustningsfrågor. 
18 American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations. 
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mycket prat. Jag minns, när flera av oss för några år sedan var i 
Warszawa och hade ett seminarium med våra polska vänner så 
frågade man: ”Vilka var det som gjorde något ordentligt här 
under den här tiden? – Ja, det var Sverige och Frankrike.” Det 
var de två länder som man nämnde, den franska fackförenings-
rörelsen i dess olika skepnader [och Sverige]. 

Det har förekommit och jag har störts av det under årtion-
den, att Palme antingen beskrevs som kommunist, eftersom han 
skulle åka till Moskva eller också var han alltför vänskaplig med 
alla möjliga. Men i själva verket var Palme den smartaste och 
störste antikommunisten. Det var hela roten till hans politiska 
engagemang men han var inte så obegåvad att han gick långt åt 
höger. 
 

Jakub Święcicki 
Jag måste säga, att vi var oerhört stolta över att Palme inte hade 
samma politik som Willy Brandt hade. Väldigt stolta över det. 
 

Torbjörn Nilsson 
Det borde ju ha kunnat vara så skulle man kunna tänka, att de 
liberala krafter som verkade mot systemen i Östeuropa skulle 
kunna ha en naturlig samarbetspartner inom arbetarrörelsen, som 
då satte igång. Men jag misstänker att det inte var så enkelt utan 
att det fanns någon typ av misstänksamhet kanske någonstans. 
 

Håkan Holmberg 
Det var nog mycket enkelt. Jag kan inte erinra mig någon miss-
tänksamhet. Varför skulle det ha funnits egentligen? [Vi tror] på 
demokrati som ett överordnat värde och tycker att alla Europas 
länder ska ha demokrati. 

Men det var inte därför jag begärde ordet nyss. Det talas 
mycket om socialdemokratiska politikers eventuella tillkorta-
kommanden här. Timothy Garton Ash gav ut en bok en bok en 
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gång, som heter The Polish Revolution.19 Det var innan han blev 
riktigt så uppmärksammad som han blev senare och där finns, 
om jag nu minns rätt, ett avsnitt, där han både är skarpt kritisk 
mot Kreisky-Brandt-linjen, om man kan säga så. Men också mot 
Franz Josef Strauss, alltså en utpräglad högerpolitiker.20 Det där 
tycker jag är viktigt, om nu inte Ash har missförstått precis all-
ting. Det här var något som inte hade att göra med om man var 
socialdemokrat eller inte. Det hade att göra med en sorts över-
gripande säkerhetspolitisk föreställning om att regimerna i Öst-
europa var om inte legitima så i varje fall stabila och inte skulle 
gå att rubba. Varje försök att utmana dem var dömt att misslyck-
as och ansvarslöst. Så ledde det då till att man gav råd som ter sig 
mycket egendomliga i vår tids ljus. 

Om man nu tar den här utgångspunkten, att man ändå skulle 
göra gränserna porösa och långsamt åstadkomma någon sorts 
förändring. Om man utgår från det, då blir i alla fall min slutsats 
av detta, att dessa mycket stora politiker som Brandt, men inte 
Palme, hade fel. För jag tror att han förstod det här bättre med 
sin bakgrund, det tjeckiska engagemanget [syftar bland annat på 
Palmes skenäktenskap för att få ut en tjeckisk kvinna]. Jag tror 
att de stora politikerna var så inkörda i sitt sätt att tänka, att de 
inte förstod Solidaritets uppkomst. Alla dessa fria organisationer 
i Polen var precis det som skulle kunna skapa denna porösa 
struktur, som man längtade efter. Solidaritet gav makthavarna i 
Östeuropa en väg att förhandla sig ur den återvändsgränd, där de 
befann sig. Att de sedan inte begrep det – några av dem kunde 
kanske begripa det men långt ifrån alla – det är en annan sak. 
Men det fanns en möjlighet här att med utgångspunkt från den 
rörelsen [Solidaritet] uppnå lite av det som också Kreisky kanske 
hoppades på. 

                                                                               
19 Timothy Garton Ash, The Polish Revolution: Solidarity 1980–1982, Lon-
don 1983. 
20 Partiledare för CSU, det vill säga den sydtyska delen av det kristdemokra-
tiska partiet. 
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Men sedan finns det en komplikation till naturligtvis. Det är 
ju, att i den här typen av system, så är det förmodligen så att, om 
en mursten faller, till exempel rätten att organisera sig fackligt, så 
faller alltsammans inom kort. Likaså [från Sovjetunionens syn-
vinkel], att faller en stat i systemet av satellitstater, underkuvade 
områden till exempel Polen, så faller de andra också inom kort 
och det var det som hände. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack, då har jag tänkt att vi skulle ta en kort paus. Efter pausen 
börjar vi med militärstyret. 
 

Elżbieta Święcicka 
Får jag bara säga en mening apropå det. Det var ingen spontan 
aktion, att jag åkte till Warszawa under tiden, då Brandt skulle 
dit och professor Lipiński utan det var ordnat genom några med-
arbetare till Brandt eller åtminstone en sekreterare och Brandt 
hade lovat att tala med dem men gjorde sedan inte det. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. Då fick vi den kompletteringen också men då tar vi fem 
minuters paus. 
 

/ / P A U S / /  
 

Karl Molin 
Jag skulle vilja börja med den militära aspekten. Själv tänker jag 
mig, om jag hade varit med i någon ledande ställning under den 
här perioden, så skulle jag framför allt ha varit rädd. Det skulle 
vara intressant och se och höra lite mer om hur man upplevde 
det inom Försvarsdepartementet. Det var så, att man införde en 
beredskapshöjning i början av december 1980. Jag kanske bara 
kan få citera väldigt kort ur en diplomatisk rapport skriven av 
Knut Thyberg den 5 december, precis efter den här beredskaps-
höjningen. Han skriver att: ”Beredskapshöjningen har väckt 
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betydande förvåning i diplomatiska kretsar och blivit ett popu-
lärt samtalsämne i Warszawa”. Det där antyder väl kanske att det 
behövs en förklaring [till] varför man vidtog det här beslutet. 
Vad var det för scenarier som man såg framför sig i Försvarsde-
partementet? 
 

Sven Hirdman 
1980 var ett oroligt år och spänningen i Polen och mellan Polen 
och Ryssland byggdes upp under hösten. Det ledde sedan fram 
till den 13 december 1980, när undantagstillståndet infördes av 
Jaruzelski. Det där följde vi väldigt noga. Jag tänkte här citera ur 
en promemoria, som jag skrev för exakt 30 år sedan, datum på 
den är den 16 december 1980. Det är det andra utkastet, det 
första skrevs några veckor innan. Promemorian heter just Kris-
fall Polen och visar alltså hur vi bedömde läget då. När jag läste 
igenom den i efterhand, så tyckte jag att var en riktig bedöm-
ning. Jag ska citera en del ur den här. Vad som står är att:  

… om Sovjetunionen med militära tvångsmedel intervenerar i 
Polen torde bland annat följande konsekvenser kunna uppstå 
för Sveriges del. Spänningsnivån höjs mellan Nato och Warsza-
wapakten, vilket kan ge utslag i ökad militär närvaro i Östersjö-
området. En sovjetisk inmarsch i Polen med förband som stod 
nära östra polska gränsen – kan komma att inledas av att sovje-
tiska och östtyska fartyg lägger sig i en skärm utanför den polska 
kusten. Sammantaget torde en sådan utveckling innebära att ris-
ken ökar för kränkningar av de svenska gränserna. Gränsbevak-
ningen och incidentberedskapen behöver därför förstärkas. 

Polska flyktingar kan komma att söka sig till Sydsverige och 
Gotland. De måste i så fall skyddas och tas omhand så fort de 
kommer innanför de svenska gränserna. Det kan även bli aktu-
ellt att ge nödlidande hjälp på internationellt vatten utanför de 
svenska territorialvattnen. Några polska örlogsfartyg och mili-
tärflygplan kan eventuellt komma att söka sin tillflykt i Sverige.  

Scenariot som vi hade att om ryska stridsvagnar skulle gå in, så 
skulle väl delar av de polska militära styrkorna slåss mot den 
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sovjetiska armén. Några skulle fly och några skulle inte göra 
någonting. Det var det scenario, som vi hade. Jag kommer ihåg 
en diskussion, som vi hade på SIPRI, när jag tjänstgjorde där 
som biträdande direktör 1969–1972 tillsammans med Robert 
Neild. Vi gjorde beräkningar över vad som kunde hända militärt 
i Sveriges närområde. Det var frågor som, ”Om ryssarna går in 
med så och så många divisioner för att komma fram till Rhen, då 
är frågan vad man ska göra med de polska divisionerna. Ska man 
lägga dem till de sovjetiska divisionerna? Eller ska man dra ifrån 
ett antal sovjetiska divisioner, som blir paralyserade av de polska 
divisionerna eller är det bara noll, det vill säga, man ska räkna 
bort de polska divisionerna.” Det var ett tänkande, som vi hade 
redan i slutet på 1960-talet. Mer från promemorian: 

… Några polska örlogsfartyg och militärflygplan kan eventuellt 
komma att söka sin tillflykt till Sverige. Besättningarna har i så 
fall en rätt till asyl, medan fartygen och flygplanen skall åter-
lämnas som statsegendom. Då kan svåra och motstridiga krav 
komma att resas i detta sammanhang. 

Vi föreställde oss på något sätt att då blir det en ny regim i Polen 
och den kommer att ställa alla möjliga krav på oss. Vidare, ”Nå-
got hundratal svenska medborgare arbetar i Polen och därtill 
finns många tillfälliga svenska besökare i landet.” En viktig 
punkt. Vi hade avskaffat visum, viseringar mellan Sverige och 
Polen, men sedan [åter]införde vi det. Polackerna avskaffade 
utresetillstånd21 för polacker, som åkte till Sverige, vi återinförde 
det senare, jag vet inte exakt när vi återinförde kravet på polack-
er, att ha visum till Sverige men det var väl just efter Jaruzelskis 
regim kom till. Vidare: 

                                                                               
21 Enligt Jakub Święcicki var aldrig utresetillstånden avskaffade utan det 
gällde viseringstvånget för svenskar på väg till Polen, på samma sätt som 
Sverige gjorde för polacker på väg till Sverige, men det handlade inte om 
avskaffat utresetillstånd. 
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Vid en invasion kan dessa svenskar som då finns i Polen snabbt 
vilja återvända till Sverige och då måste vi ordna flyg- och båt-
transporter för dem. Ett annat konstaterande var att det finns ju 
reguljär färjetrafik mellan Ystad, Nynäshamn, Karlskrona och 
Polen. Om de polska färjorna befinner sig på svenskt territori-
um, när det här händer, att ryssarna eventuellt går in, kan flera 
polska passagerare tänkas vilja stanna i Sverige. I dagarna, note-
ras det, har det dock rapporterats om inskränkningar i färjetra-
fiken. 

Sammanfattningsvis, de krav som ställs på Sverige i händelse av 
en större sovjetisk intervention i Polen kan sammanfattas så här: 
Regeringen måste reagera genom uttalanden av stats- och utri-
kesministern och agerande måste även ske i FN, så att säkerhets-
rådet där agerar och även i ESK. Sedan kommer det här som 
Karl var inne på:  

Incidentberedskapen bör omgående höjas till förplanerad nivå 
bl.a. genom att de utbildade värnpliktsbesättningarna på bevak-
ningsbåtarna inkallas till beredskapsövning.  

Det var ju så, att det här var vinterperiod och vidare hade vi 
värnpliktssystem på den tiden. Vi hade inte så mycket fartyg, vi 
hade ett antal torpedfartyg, några som patrullerade på interna-
tionellt vatten, och de hade värnpliktiga besättningar. Mönstret 
var det att eftersom båtarna inte kunde åka omkring, när det var 
is, fick de värnpliktiga gå av båtarna, jag tror faktiskt den 
16 december. Då utlöpte [nämligen] deras tjänstgöringstid. ÖB 
Lennart Ljung och försvarsstabschefen Bengt Schuback kom då 
till Eric Krönmark, som var försvarsminister och mig och sa ”Så 
här kan vi inte ha det! Vi måste ju ha en fungerande marin, om 
någonting skulle hända under de här vintermånaderna.” Enligt 
Värnpliktslagen från 1941 finner man att det kunde inte ÖB 
besluta om. Man kunde inte låta de värnpliktiga, som var utbil-
dade tio månader på de här båtarna, stanna kvar utan det måste 
då fattas ett särkilt regeringsbeslut om beredskapshöjning. Re-
geringen måste besluta om att de värnpliktiga skulle stanna kvar 
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utöver den fastställda värnpliktstiden. Jag tror att vi förlängde 
det med en månad. Det hade inte hänt sedan andra världskriget, 
att regeringen hade beslutat om förlängd värnpliktstid, plikt-
tjänstgöring. Så det blev föredragning i regeringen, så jag drog 
det här för regeringen: ”Läget är allvarligt och vi måste ha båtar 
som kan bevaka territoriet och ta hand om de som kommer.” 

Jag har en pikant anekdot från en föredragning. Det var ett 
statsråd, jag ska inte säga namnet, som sa, ”Men kan vi göra det? 
Det kan ju uppfattas som en provokation.” Alltså att det skulle 
uppfattas som en provokation, han tänkte förstås på Sovjetunio-
nen, att man skulle uppfatta det som en provokation, att det 
neutrala Sverige behövde [behålla] sina egna värnpliktiga längre 
på sina svenska båtar. Men det var en ensam röst i regeringen 
och regeringen beslöt om den här beredskapshöjningen. 

Det sades också i den citerade promemorian att "hög bered-
skap måste hållas för att avväpna eventuella örlogsfartyg och 
militärflygplan som kränker svenskt område". Det worst case 
som vi hade var ju att polska örlogsfartyg och militärflygplan 
skulle fly efter strider eller före strider med ryssarna. De skulle 
fly mot svenskt område och man kunde då tänka sig att de skulle 
förföljas av de sovjetiska styrkorna, sänkas och skjutas på och att 
ryssarna eventuellt skulle följa med och tränga in på svenskt 
område. Vi var då tvungna att skydda vårt område och territorial-
vatten. Så man kunde tänka sig ett worst case där, att det skulle bli 
stridigheter mellan det svenska försvaret och sovjetiska enheter. 

Vidare konstaterade vi att åtgärder bör vidtas för att mottaga 
flyktingar i Sydsverige, vilket berör en massa myndigheter som 
Socialstyrelsen och [även] militära myndigheter. Sedan var för-
slaget, att om det här händer, så måste vi ha en krisstab som 
fungerar dygnet runt. Det var vårt tänkande. Nu hände inte det 
här, ryssarna gick inte in i Polen av olika orsaker, som jag kan 
komma tillbaka till. Men det var den planering som vi hade, och 
alla i regeringen [visste] vad vi skulle göra. 
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Karl Molin 
Det var jätteintressant att få höra detta och det är uppenbart att 
möjligheten av ett sovjetiskt ingripande inte alls var en teoretisk 
spekulation utan det var någonting som man tog på högsta all-
var. En fråga man kan ställa sig då är väl vad Försvarsdeparte-
mentet och andra inom säkerhetsetablissemanget i Stockholm 
hade för information, vad fanns det för underrättelser att tillgå, 
både inhemsk och utländsk? 
 

Sven Hirdman 
Vi fick naturligtvis några rapporter genom UD och genom för-
svarsstabschefen, som höll kontakt med departementet. De hade 
i sin tur sina organ under sig. De bedömningar vi fick handlade 
just om de här ansamlingarna av sovjetisk trupp – det var mili-
tärövningar som ryssarna höll nära det polska territoriet, med 
ansamlingar av stridsvagnar. Det[ta] fick vi då uppgifter om. 
Men sedan var frågan, ”Var det sannolikt? Trodde vi att Sovjet-
unionen, [med] stridsvagnar skulle gå in i Polen?” Jag tror, om 
jag uttrycker det så här, att jag själv bedömde att de inte skulle 
göra detta. Men det är väldigt svårt att komma ihåg exakt den 
bedömning man gjorde då. Det var mycket allvarligare, om nå-
gon hade frågat: ”Tror du det eller det?” och du måste svara och 
då trodde jag väl snarast att de inte skulle göra det på grund av 
de enorma konsekvenser, som skulle uppstå då, storpolitiskt, i 
förhållande till hela Europa och USA och så vidare. Konsekven-
serna var så oerhört stora. 

Men jag vill lägga en annan kommentar till det här från ett 
samtal, åtta à nio månader senare i augusti 1981 med den dåva-
rande sovjetiske ambassadören i Stockholm, herr Jakovlev, som 
några av Er kommer ihåg kanske.22 Han hade bjudit mig på 
lunch och han bad då, att jag skulle kommentera läget i Polen. 
Jag sa då, att vad jag förstod, så var det ekonomiska läget i Polen 
fortsatt bedrövligt. En viss politisk stabilisering av partiet och 
statsledningen verkade ha skett i samband med partikongressen. 
                                                                               
22 Michail Jakovlev, sovjetisk ambassadör i Stockholm 1971–1982. 
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Däremot förelåg svåra motsättningar mellan den kongressen och 
Solidaritetsrörelsen med fortsatt arbetsnedläggelse och demon-
strationer. Förhoppningsvis skulle dock så småningom det svåra 
inre läget i Polen leda till en nationell samlig i landet. Från andra 
staters sida, sa jag till den här ambassadören, till exempel i Sov-
jetunionen, Västmakterna och Sverige hade man också sedan 
länge betonat vikten av att polackerna själva skulle klara upp sin 
situation och [uttryckt] sin övertygelse om att detta skulle ske. 
För att underlätta en sådan nationell lösning i Polen hade man 
från Sovjets sida nyligen beviljat Polen nytt betalningsanstånd, 
vilket var mycket positivt med nya krediter och även Sverige 
hade efter sin förmåga beviljat Polen vissa finansiella lättnader. 
Polen hade ju enorma skulder. Det var viktigt, sa jag, mot bak-
grund av denna politik, att låta polackerna utan påtryckningar 
klara upp sina affärer. Det var dock olyckligt, fortsatte jag, att 
man i Moskva tillkännagav, för några dagar sedan, stora sovje-
tiska militärmanövrar den 4 september 1981, och sade att dessa 
skulle hållas i närheten av Polens gränser. Detta uttryckssätt 
kunde missförstås som en politisk påtryckning, sa jag till ambas-
sadören. Men notifikationerna, som ryssarna hade gjort till de 
utländska militärattachéerna i Moskva hade däremot på ett kor-
rekt sätt endast talat om den sovjetiska [manöverns] utbred-
ningsområde och i innehållet [fanns inte] någon hänvisning till 
Polen. Det var mitt budskap till ambassadören. Vi hade ju en viss 
dialog med ryssarna. 
 

Karl Molin 
Det är uppenbart att Röda armén är närvarande på olika sätt 
givetvis i allt som sker och tänks kring den polska frågan. Om jag 
bara får ställa en följdfråga apropå det som du nämnde tidigare 
om orsakerna till [den svenska] beredskapshöjningen och det 
som ligger bakom den här promemorian, som du redogjorde för. 
Det är det här med att ta emot flyktingar. Var Försvarsdeparte-
mentet engagerat i att få igång förberedelser för flyktingmottag-
ning i Skåne, Blekinge? 
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Sven Hirdman 
Jag hade något samråd med de här civila myndigheterna och det 
var helt klart att det var deras ansvar. Vi var närmast direkt in-
riktat på det här att vi måste ha kvar de värnpliktiga besättning-
arna på fartygen och det var skälet till beredskapshöjningen. Det 
gällde paragraf 82b i Värnpliktslagen om jag minns rätt. Vi tyck-
te alla att det var mycket egendomligt. Det var en ålderdomlig 
bestämmelse, att ÖB inte själv kunde besluta om att förlänga 
värnpliktstiden för soldaterna i det här fallet. 

När det gällde det civila omhändertagandet av flyktingar råd-
de diskussion. Även om jag kanske inte trodde så mycket på en 
sovjetisk militär invasion, så var det andra som tog detta på ännu 
större allvar. Det fanns alltså en planering för flyktingmottag-
ning där nere i syd. Jag har inga detaljer om det. 
 

Karl Molin 
Det finns på polsk sida uttalanden som går ut på att man i Sveri-
ge verkar förbereda någon sorts massflykt från Polen. När Ull-
sten var i Warszawa i juni 1981, så säger utrikesminister Czyrek23 
till honom, ”Jag läser i tidningsartiklar om hur man i Sverige 
förbereder sig för att ta emot flyktingar. Vad är det ni tror ska 
hända? Tror ni att det ska komma flyktingar på luftmadrasser 
från Polen eller vad är det för någonting?” Det finns en bild här, 
det verkar ha spridits en bild av att i Sverige förväntar man sig 
nästan en massflykt som liknade den från Finland under andra 
världskriget. 
 

Sven Hirdman 
Det var några som tänkte det, några av de andra deltagarna här 
kanske kan kommentera det här. Jag erinrar mig om ett senare 
skede, nämligen när Sovjetunionen kollapsade 1990/1991. Då 
fanns det folk i hela västeuropa inklusive i Sverige som trodde att 

                                                                               
23 Józef Czyrek, polsk utrikesminister 1980–1982. 
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det skulle komma mängder av flyktingar strömmande över till 
Sverige och att man skulle förbereda sig på det.  

Jag fäste mig mera vid en undersökning som International 
Organisation for Migration gjorde någon gång 1989/1990/1991, 
nämligen om flyktbenägenheten från de östeuropeiska staterna. 
Man hade gjort djupintervjuer och man fann då att 50 procent av 
albanerna skulle lämna sitt land, om de fick chansen, av ryssarna 
var det två procent som skulle lämna sitt land, om de fick chansen 
till det. Olika i olika länder, men jag trodde inte på att det skulle bli 
någon massflykt i samband med Sovjetunionens kollaps. 

Det här med Sovjetunionen och Polen 1981 var ju mer akut 
på något sätt. Det var väldigt svårt att säga vad som skulle hända 
och hade ryssarna gått in, så hade det nog skett en flykt via fär-
jorna och [av] vissa militära enheter. Så nog hade det kommit 
några då, det tror jag. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. Jag tänkte att vi ska fortsätta delvis på det här spåret. Nu 
har militärstyret tagit över i Polen. Jag kan ju tänka mig, att det 
upplevdes som överraskande att det blev just den ”lösningen” 
[det vill säga Jaruzelskis militärstyre i Polen]. I massmedia tala-
des det om en sovjetisk invasion med de historiska parallellerna, 
som löpte från 1950- och 1960-talen [Ungern 1956 och Tjecko-
slovakien 1968]. Man såg på historien och tänkte, det kan bli en 
liknande utveckling här. Men just den här militärstyrelsevarian-
ten, har jag inget minne av i alla fall, var någonting som diskute-
rades som ett alternativ.  

Frågan är till er som då var inblandade i stödet till Polen, hur 
ni reagerade på det och hur ni tänkte om vad man ska göra nu? 
Hur kan man få igång några typer av hjälpverksamheter och hur 
ska det se ut beroende på att det nu är från en dag till annan en 
helt annan situation? Bengt kanske vill börja. 
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Bengt Säve-Söderbergh 
Vi hade noterat, att under hösten 1981 hade Solidarność i och 
för sig sin första konstituerande kongress. Samtidigt blev spän-
ningarna mellan regimen och Solidarność mycket starkare och 
man kunde ju också notera att Solidarność var ett nytt fenomen. 
Det växte fram en ökande oro bland folk inom Solidarność, om 
att kanske myndigheterna kommer att göra någonting åt detta, 
vare sig det sker i sovjetisk eller polsk regi. Då kunde man också 
se att Solidarność spretade åt ganska många olika håll. För helt 
korrekt som Jakub och andra har sagt, var det ju i själva verket 
en frihetsrörelse för demokrati. Men man hade lagt upp strate-
gin, att [om vi] ska åstadkomma något, så ska vi betrakta det här 
som en rent facklig fråga. 

Sedan kom då den 13 december. För min del, så var det redan 
på Luciakvällen som jag fick ett samtal från Olof Palme. Han sa 
att nu släpper alla fördämningar för min del, det vill säga, nu har 
den polska regimen gjort ingrepp mot alla mänskliga rättigheter 
och nu behöver inte jag visa någon som helst återhållsamhet eller 
restriktioner. Tanken med detta samtal var, kunde jag nu snabbt 
undersöka och göra ett utkast till ett uttalande, som han och 
LO:s ordförande skulle kunna ställa sig bakom? Så gjorde vi det 
och två dagar senare, tror jag, hade man en presskonferens, där 
man deklarerade att det här var i strid mot alla mänskliga rättig-
heter och det var en högljudd protest. 

Sedan fick jag i uppdrag att fundera över, ”Vad gör vi nu?” En 
hel mängd av människor, som var verksamma i Solidarność var 
ju arresterade. Jag hade förmånen av att jag var tidigare UD-
tjänstemän och då på den tiden var de väldigt generösa med 
tjänstledighet. Jag hade diplomatpass och kunde åka till Polen med 
mitt diplomatpass. Redan januari var jag där och talade med de 
människor som jag kunde tala med. Jag var jagad också av polska 
säkerhetstjänsten, men det ordnade sig i alla fall och jag hade nära 
kontakt med Knut Thyberg som jag kände sedan tidigare.  

Sedan funderade jag, ”Vad kan man nu göra?” Då kom jag 
tillbaka med ett paket av förslag, som bestod av tre komponen-
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ter. Det ena, som var uppenbart, var att vi ville kunna stödja de 
människor, som arbetade underjordiskt. Det var ett förslag om 
att de i lämpliga former skulle kunna få stöd.  

Det andra var, ”Vad hände med alla de här människorna, de-
ras familjer, de som nu hade blivit arresterade?” Då tänkte jag 
som gammal Amnesty-medlem att, ”Varför kunde man inte göra 
en variant på det?” Jag hade då fått långa listor på människor, 
som var arresterade. Samtidigt hade jag kontakt med arbetarrö-
relsens olika grenar. Vi gjorde listor och sedan tillfrågade vi folk 
ute i olika fackklubbar eller SSU-klubbar eller kvinnoförbunds-
klubbar eller vad det nu kunde vara, om de hade lust att adoptera 
en polsk familj. Eftersom det här var grannar till oss, så kunde 
man därigenom också uppnå personliga kontakter. Det behövde 
inte bara skötas av några som var i Stockholm. Jag lyckades ock-
så få den dåvarande postgeneralen [Ove Rainer], att ge tillstånd 
till gratis porto. Det satt långt inne men det gick. Det innebar, att 
de som ville haka på det här kunde anmäla sig, så att en klubb 
eller en förening skulle upprätthålla kontakterna med gripna i 
Polen. Vi gav noggranna instruktioner till var och en, att ni får 
absolut inte skriva någonting om politik men de här människor-
na kommer att förstå i alla fall. Ni ska behandla dem som om de 
vore era kusiner eller något annat men bara att ni upprätthåller 
mänskliga kontakter [var viktigt]. 

Därtill den tredje komponenten. Det var brist på allt i Polen 
och vi ville starta också en reguljär insamling bland svenska 
medborgare. Det handlade om så triviala ting som tvål och annat 
basic som människor kunde skänka till Polen. 

Sedan minns jag, jag skulle dra det här inför olika styrelser 
och så kom jag till Landssekretariatet, det vill säga LO:s styrelse 
en måndag. De här två första förslagen om stöd till Solidaritet, 
var ganska logiska och så kom det tredje, att vi skulle ha en större 
insamling. Men skulle vi göra det, så måste vi ju också samarbeta 
med någon som öppet kunde ta emot dessa varor och som kunde 
dela ut och ha koll på detta. Då sa jag till dessa människor i fack-
föreningsrörelsen, att jag föreslår att vår motpart i detta ska vara 
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den katolska kyrkan. Då blev det alldeles tyst. Så tittade någon på 
mig och sa: ”Bengt, vad i helvete har hänt med dig? Ska vi hålla 
på och jobba med de här svartrockarna, menar du?” Religiosite-
ten var inte det dominerande i den där församlingen och heller 
inte katolicismen. Men jag försökte bara förklara, att hade ni 
varit fackföreningsfolk i Polen och blivit ställda inför detta just 
nu, då hade ni också kommit att arbeta med den katolska kyr-
kan. Det behöver inte innebära, att man bekänner sig vare sig till 
den ena eller andra formen av kristendom. De köpte det, men 
det satt långt inne. Två dagar senare, när det här blev känt, och vi 
satte igång med den stora insamlingen, blev jag uppringd av det 
katolska biskopsämbetet, som var urglada, för här hade jag plöts-
ligt sett till att hela svenska arbetarrörelsen hade liksom erkänt 
den katolska kyrkan, som ju inte hade det så himla lätt mot den 
svenska statskyrkan. Jag är inte själv så religiös heller.  

Men det här genomförde vi och det blev massiva transporter 
och insamlingar och demonstrationer. Vi gav järnet för att det 
här skulle lyckas. Sedan utvecklades korrespondensen, jag tror 
att det blev 800 sådana här adoptioner. Några år senare kommer 
jag ihåg att vi samlade korrespondens från alla möjliga förening-
ar och publicerade det i en liten skrift. Därigenom öppnades 
också personliga relationer upp, som senare ledde till allt möjligt. 
Det här fungerade. Det är klart att det här hemliga stödet till 
Solidarność kunde vi inte under några omständigheter ge någon 
publicitet utan det fick gå sina egna speciella vägar. Vi kunde ju 
inte heller syssla med det som Ture [Mattsson] hade gjort tidiga-
re, nämligen tryckpressarna, dessa hade regimen förstört. Men vi 
kunde göra alla möjliga olika ting.  

Jag kommer ihåg att, i kraft av mitt diplomatpass, så bar jag 
också med mig några viktiga dokument från Polen, bland annat 
originalmanuskriptet till Marmormannen.24 Brombergs förlag var 
mycket nöjda över detta. Jag tog mig diverse friheter kan man 

                                                                               
24 Aleksander Ścibor-Rylski och Andrzej Wajda, Polsk rapsodi, Stockholm 
1982. Se även Andrzej Wajdas film Człowiek z Marmuru från 1977. 
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säga men det får man göra i sådana där lägen. Men det var väl-
digt spännande. Jag återkommer till det.  

Palme hade jag också flera möten med. Han var väldigt in-
tresserad. Jag gick dit ofta och sedan kom jag också att bli djupt 
engagerad, ännu mera, i verksamheten i Sydafrika och det var ju 
också ett av hans hjärtebarn. Jag lyckades också smita in i Sydaf-
rika en gång. Jag glömmer aldrig, när jag var hos Palme, han var 
statsminister då och jag berättade dels om Polen, dels om Sydaf-
rika. Då sa Palme, ”Men, herregud! Jag måste gå till min kem-
tvätt, kan du hänga med mig och berätta på vägen?” Det var 
Sveriges statsminister. Men han var så djupt engagerad i båda de 
här länderna. Vi hade det stora privilegiet att vi köpte inte kalla 
krigets retorik. Jag försökte ibland sammanföra de här [aktivis-
terna] med [aktivister] från Sydafrika. Polackerna trodde att de 
som kämpade mot apartheid var kommunister och en del i Syd-
afrika trodde att Solidarność-folket var köpta av Ronald Reagan. 
Vi försökte säga: ”Men för helvete ni sysslar ju med samma sak! 
Det handlar om rätten till att själv få bestämma i sitt land!” 

Sedermera blev det mera naturligt för folk, men i det här kli-
matet och det var ju ett väldigt otäckt klimat då under den första 
hälften av 1980-talet, innan Gorbatjov kom till. Det här är ju 
minnen som är oerhört dramatiska. Palme frågade alltid så här 
och jag åkte dit då och då och frågade, ”Vad kommer att hända? 
Ja, inte kan jag gissa det men min allmänna föreställning måste 
ju vara att på något vis…, alltså ett samhälle som lever med en 
sådan stor lögn, att inte en kotte, inte ens de själva tror på vad de 
säger.” För det framgick på något vis, att de som hade att leda 
Kommunistpartiet, det kanske fanns några få som var kommu-
nister men i övrigt var de bara ute efter makt. Jag sa, ”I längden 
kan inte det här fortsätta” och det här var ju då före Gorbatjov. 
Palme kunde inte säga säkert, men jag var av den övertygelsen, 
att på samma sätt som apartheid inte kunde fortgå. Men när det 
sker en förändring, det lär vi oss av historien, att när vet man 
aldrig. Rätt var det är så händer det någonting, som gör att det 
uppstår ett läge och det gjorde det i de båda de här fallen. 
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Torbjörn Nilsson 
Tack, det var väldigt intressanta inblickar i din verksamhet. Jag 
tänker på Håkan, du var ju ändå aktiv i Östeuropafrågor. Det 
arbete som fortsatte efter december 1980, var det mer av politisk 
art, som du var inblandad i, eller var det också den här typen av 
mera materiell hjälp och annat? Eller var det mer de här opini-
onsbildande politiska kontakterna? 
 

Håkan Holmberg 
Jag minns ju i och för sig en del kring materiell hjälp, men jag 
var inte så inblandad i sådant själv, ska jag säga, utan det var 
andra i så fall i den här gruppen. För min personliga del under 
de här åren, handlade det nog mera om politiskt stöd och poli-
tisk opinionsbildning. 

Den fråga som man kom att ställa sig, när kuppen kom på 
Luciadagen var, ”Hur länge detta var möjligt?” Med tanke på att 
den polska armén består av vanliga polacker, värnpliktiga po-
lacker, jag har ett minne av – och det kanske är någon som kan 
bekräfta om det är rätt eller fel – att någon bedömning, som var i 
svang då sa, att det här var sista chansen, för sedan skulle en ny 
årskull [värnpliktiga] kallas in. De nya hade upplevt Solidaritet 
medan de som var i barackerna under Luciadagen 1981 hade 
varit inkallade under hela detta år och hade inte upplevt det som 
hänt i samhället. Om det var på det sättet, så måste det ju ha stått 
klart, även för general Jaruzelski och andra att det här var bara 
en temporär lösning. 

Sedan vill jag gärna förtydliga en sak som kanske varit häng-
ande i luften från före pausen. Det här resonemanget, som jag 
försökte föra om att Solidaritet hade kunnat ge makthavarna i 
Polen en möjlighet att förhandla sig ut ur återvändsgränden 
gradvis. Den analysen, om den nu kan vara värd någonting, 
Kreisky-linjen, om man nu säger så, om man accepterar det 
sättet att tänka, föll ju, tycker jag, fullständigt efter Lucia-
kuppen. Då hade regimen visat att den inte var förmögen, att ta 
upp den här möjligheten. Den har egentligen bara två val, att 
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antingen acceptera att ryssarna går in eller att göra det själv och 
så gjorde de det själva. Jag föreställer mig, att efter kuppen så 
måste man, oavsett vilken schattering man tillhörde inom Soli-
daritet i Polen, ha tänkt sig att efter den här kuppen, så finns 
bara alternativet att regimen till sist ändå kollapsar. Då är det 
inte fråga om en gradvis uppluckring utan då är det en kollaps. 
 

Torbjörn Nilsson 
Var det en uppfattning som fanns inom departementet? 
 

Sven Hirdman 
Det är riktigt som Håkan var inne på, att det var oerhört hårda 
sovjetiska påtryckningar mot Polen. Det var ju några äldre ”gent-
lemen” som satt i Politbyrån, Tjernenko och Andropov med 
flera. Men det fanns också på den militära sidan några andra 
mycket tuffa personer. Det var väl helt enkelt så, att den ryska 
ledningen ställde polackerna inför ett ultimatum. Antingen så tar 
ni hand om det här själva och det leder fram till Jaruzelskis stats-
kupp eller så går vi in med stridsvagnar. Vi fick rapporter från 
Moskva, att det var mycket hårda påtryckningar. 
 

Torbjörn Nilsson 
Varsågod Bengt. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Jag ska bara peka på en sak. Rolf Ekéus gjorde för ett antal år 
sedan en stor översikt om svensk säkerhetspolitik.25 Av skäl, som 
jag inte riktigt vet, så ingår där som en bilaga en intervju med 
Jaruzelski, där Jaruzelski försöker framträda i ett försök till en 
nationalistisk glans och säger att ”jag räddade Polen.” Han hade 
hoppats att därigenom få upprättelse. Han såg till att ryssarna 
inte gick in som hade varit praxis tidigare. Jag vill bara nämna 
                                                                               
25 Avser SOU 2002:108, Fred och säkerhet: svensk säkerhetspolitik 1969–1989, 
slutbetänkande, del 1 och 2, Stockholm 2002. Rolf Ekéus var utredningens 
ordförande.  
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det, det är en intressant företeelse. Det är Jaruzelskis personliga 
syn på saken, i alla fall efteråt. Han hade hoppats att därigenom 
rädda sin personliga ära men det var inte någon större framgång 
med det. 
 

Torbjörn Nilsson 
Men fanns det något exempel på att den polska inre lösningen, 
om vi säger så, med militärstyre ändå var att föredra framför en 
sovjetisk invasion, om man ser det mer säkerhetspolitiskt och 
med situationen kring Östersjön? Kan man säga att det inom 
diplomatin eller politiken åtminstone fanns en viss, om inte 
acceptans, så i alla fall något resonemang åt det hållet? Det var i 
alla fall inte ryssarna som angrep. 
 

Sven Hirdman 
Det här skedde under det kalla kriget och det förelåg trots allt ett 
farligt läge med de här stora rustningarna och motsättningarna 
mellan Öst och Väst. Det fanns risk för att ett krig skulle utlösas 
mellan Nato och Warszawapakten. Det var vid olika tillfällen, det 
här var ett tillfälle, ett annat tillfälle var ju 1983, då det också var 
rätt farligt.26 Konsekvenserna av ett krig mellan Nato och Wars-
zawapakten i Europa – det insåg ju alla – skulle bli helt fruktans-
värda med atomvapen och de stora [militära] styrkorna. Från 
den synpunkten, det stora perspektivet med konsekvenserna för 
hela Europa, ansåg man, många i Sverige och många på andra 
håll, att det var väl bättre att ryssarna inte gick in med stridsvag-
nar i Polen. [Om ryssarna gått in] förutsåg man att det skulle bli 
krig och att polackerna skulle slåss. 

Sedan var frågan, när ryssarna gick in i Tjeckoslovakien 
[1968], då blev det inget europeiskt krig, när de gick in i Ungern 
[1956] blev det inget stort krig. Skulle då samma sak hända nu, 

                                                                               
26 Avser att de sovjetiska radarsystemen falskt identifierade en amerikansk 
missil i september 1983, men också den samtidigt pågående Nato-övningen 
Able Archer som av Sovjetunionen misstogs för ett maskerat angrepp mot 
Warszawa-pakten.  
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om ryssarna gick in i Polen? Jag är inte säker på det. Man kan 
inte dra sådana historiska paralleller. Förmodligen skulle polack-
erna ha slagits mer än vad ungrarna och tjeckerna gjorde och 
sedan var det en annan politisk situation i USA med Reagan, 
som hade vunnit valet och [retoriken om] The Evil Empire som 
kom där. I Storbritannien hade man Mrs Thatcher som hejade 
på och så vidare.  

Riskerna för ett riktigt europeiskt krig bedömdes nog som 
väldigt allvarliga. Ur den vinkeln – jag förstår att polska patrioter 
kände på ett annat sätt kanske – men för dem som var utanför 
Polen, så ansågs det möjligen bättre att Jaruzelski försökte [rädda 
situationen]. 
 

Torbjörn Nilsson 
Fanns det med i svenska diplomatiska resonemang också? 
 

Sven Hirdman 
Den bedömning som jag ger nu gjorde jag och andra förmodligen 
då också. Men man får leta i rapporterna och se vad som står där. 
 

Torbjörn Nilsson 
Bengt och därefter Jakub. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Med facit i hand – och det är väldigt lätt för oss att sitta här och 
bedöma olika saker – så måste man väl ändå säga, att om ryssar-
na gått in och haft egna trupper i Polen, så hade det naturligtvis 
varit svårare sedan för Gorbatjov att lösa upp det här. Sedan 
kunde Gorbatjov säga till polackerna, ”Ni får fixa det här själva, 
vi tänker inte ställa upp och lösa ut er,” ungefär som han sedan 
gjorde med Honecker till slut. Med facit i hand var det mycket 
bättre eller mindre illa att Jaruzelski gjorde det istället för att 
ryssarna hade gjort det. 
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Torbjörn Nilsson 
Vad säger du Jakub? 
 

Jakub Święcicki 
Jag skulle säga bara att än idag så är det en fråga, som inte är 
avgjord. Enligt opinionsundersökningar så är det 50 procent av 
polackerna som tycker si och 50 procent som tycker så, om det 
var bra inte bra att Jaruzelski gjorde som han gjorde. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Men det är också en akademisk fråga. Många polacker blev na-
turligtvis ännu mer ledsna över att det var deras egna medborga-
re, som stoppade Solidarność och inte ryssarna. 
 

Jakub Święcicki 
Man kan säga, att det fanns opinionsbilder också i Sverige hos 
många människor. Det fanns en general, en pensionerad stabs-
chef som uttalade sig positivt om Jaruzelski, vid något tillfälle i 
Polen 1982.27 Det blev ett ramaskri, med kritik mot honom, ”Hur 
kunde han säga så, att generalen med svarta glasögon var väl-
uppfostrad?” Det var sådan vrede mot vad han hade gjort. 
 

Torbjörn Nilsson 
Jag kommer ihåg den där diskussionen. Den handlade om att 
han anlade ett kollegialt militärt perspektiv på sin kollega Jaru-
zelski. Han såg de militära dygderna som [innebar] att han ändå 
gjorde någonting för landet, han var frälsaren, han var en oför-
vitlig man på något sätt i alla fall. 
 

Jakub Święcicki 
Det är en fråga som än idag inte är har avgjord. Det är 50 pro-
cent polacker som tycker si och 50 procent som tycker så. Det är 

                                                                               
27 Avser general Carl-Eric Almgren som tidigare bland annat varit chef för 
armén 1969–1976. 
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inte avgjort. Var Jaruzelski bra? Var han en patriot eller var han 
en sovjetisk general i polsk uniform, det är ungefär vad det är 
fråga om. 
 

Torbjörn Nilsson 
Det är väl likadant med forskningen. Hur ska man avgöra något 
sådant? Påtryckningar fanns det naturligtvis men hur långt gick 
dessa? 
 

Jakub Święcicki 
Sådant brukar inte finnas på papper. Även om arkiven öppnas, 
vilket de gjorde en kort tid under Jeltsin, går det inte att hitta 
något om hur starka var påtryckningarna från Moskva var. Det 
finns inga protokoll över politbyråns överläggningar om det där. 
Det finns inga protokoll och det är bara det som kan avgöra om 
Jaruzelski gjorde rätt eller inte. 
 

Torbjörn Nilsson 
Men hur man tänkte under den här tiden kring 1981/1982 kan 
kanske Sten också svara på. Bland de polacker som du mötte då, 
så fanns det väl inte den här efterhandsdiskussionen om att, ”Ja, 
det var mindre ödesdigert att Jaruzelski grep in”, utan då fanns 
det väl en stark fientlighet mot honom och militärstyret. Hur 
uppfattade du det? 
 

Sten Johansson 
De som jag kommunicerade med under åtminstone de närmaste 
två veckorna efter krigstillståndet, då fanns det ingen som var 
positiv eller [ansåg] att det var räddningen för Polen. 

 
Torbjörn Nilsson 
När man kommer längre fram ändå, då hade vi kanske tagit ett 
par steg framåt, när situationen blir mindre spänd, när över-
gången till demokratin börjar komma. Jaruzelski ju ändå den här 
övergången till demokrati ske eller han tvingades, kanske man 
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kan säga. Men hur ska man väga in det? Är det någonting som 
man nämner till hans fördel? 
 

Jakub Święcicki 
Om jag får säga min mening. Om man ser det i perspektivet av 
1989, rundabordsförhandlingarna, som Jaruzelski dirigerade i 
bakgrunden. Han satt inte med bakom bordet, han presiderade 
över en fredlig övergång till demokrati. Mycket av det han gjorde 
tidigare var dåliga saker, mycket dåliga saker. Men idag har man 
demokrati och det blev bara några få dödsoffer. Mycket få döds-
offer som han [Jaruzelski] beklagade, men annars var det knap-
past ens en fönsterruta som krossades. Om man sedan tar fram 
det till rundabordsuppgörelsen och hans accepterande av valut-
gången den 4 juni 1989. Det var samma känsla att han accepte-
rade det där. Att partiets lista förlorade stort men samtidigt att 
inga stridsvagnar började rulla. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Om vi nu inte ska vara överens om allting, så tycker jag att vi 
inte behöver ge honom en enda poäng, den där Jaruzelski. Han 
var inte korkad och han såg tecknen i skyn. 1989 hade Gorbatjov 
suttit i flera år och skickat signaler. Jag återkommer till det, det 
fanns inget svagare kommunistparti i Östeuropa än det polska. 
De här gubbarna visste, att om de inte hade Sovjet i ryggen, så 
kunde de hälsa hem och det fick de ju göra också. Jag tycker inte 
att vi ska ge någon poäng åt Jaruzelski. 
 

Jakub Święcicki 
Det var många partimedlemmar, som inte var beredda att för-
svara regimen, därför att de inte trodde på systemet. De ville ha 
makt och det fanns inget annat sätt att göra karriär på annat än 
att vara med i partiet. De var inte beredda att försvara systemet, 
partiet eller någonting. 
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Torbjörn Nilsson 
Tack. Jag tänkte att vi skulle öppna möjligheten för publikfrågor 
och att vi sedan ska ha en avslutande avrundning från panelen. 
Börja med att säga era namn eftersom det ska finnas med på 
inspelningen. 
 

Jolanta Szutkiewicz 
Jag heter Jolanta Szutkiewicz. Jag är ett offer, jag är hustru till en 
Solidaritetsledare och jag är också en av dessa personer som tack 
vare er, som sitter här, fick komma hit. Jag vill tacka er för allt 
moraliskt stöd, som vi fick just då under Solidaritets tid och 
framför allt under krigstillståndet. Jag var pedagog i en skola, en 
av [de] skolor dit vi fick mycket kläder och skor. Men som jag sa 
alldeles nyss, jag är så tacksam för att jag fick komma hit och 
berätta att mitt öde och min familj låg i era händer. Att jag fick 
se er just här. 

Jag kom hit 1983, min man som var Solidaritetsledare blev in-
ternerad. Jag har skrivit en bok på polska, som jag tog med mig. 
Den här boken handlar precis om det man pratade om, fast jag 
skriver ur ett polskt perspektiv. Boken heter Vitröda nejlikor av 
en hustru till en internerad, två kapitel är redan översatta till 
svenska. Eftersom ni inte kan polska, överlämnar jag den här 
boken till Jakub Święcicki, som kan polska och som var min 
rektor, när jag studerade här i Sverige. Tack så mycket. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack för det, då fick också en väldigt mänsklig och personlig 
bild. Vi har en fråga till. 
 

Elżbieta Święcicka 
Jag skulle vilja fråga om en sak. 2003 eller 2004 firade LO ett 
jubileum och då var jag på studiebesök i Arbetarrörelsens arkiv. 
Man hade en utställning, där det fanns alla möjliga fackförening-
ar från hela världen, vilka man har hjälpt under åren. Jag letade 
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förgäves efter ett enda spår, att man hade hjälpt Solidarność. Kan 
man förklara detta? 
 

Torbjörn Nilsson 
Ja, hur ska vi förklara det, Bengt? 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Var det en utställning på Arbetarrörelsens Arkiv? 
 

Elżbieta Święcicka 
Ja, det var det. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Och Solidarność förekom inte? 
 

Elżbieta Święcicka 
Nej. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Hur ska jag kunna förklara det? Jag har ingen aning, jag kan inte 
förklara, även om vi har lagt ner mer arbete i Polen än på nästan 
varje land på jorden.  
 

Torbjörn Nilsson 
Men vi har en person som arbetar där. 
 

Klaus Misgeld 
Jag arbetade på Arbetarrörelsens arkiv på biblioteket 2004, jag 
har dessvärre inget minne av denna utställning. Det var alltså en 
monterutställning, antar jag. Däremot satte vi igång och hade ett 
stort seminarium året därpå just om Solidaritet. Vi har en tid-
skrift, som vi har haft flera artiklar i om detta. Det blev inte helt 
bortglömt men just den där utställningen har jag inget minne av, 
det måste jag erkänna. Det var ju synd i så fall. 
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Torbjörn Nilsson 
Klaus är också med i det här projektet som vi talar om. Vi hade 
ytterligare en fråga. 
 

Nils Ljunggren [otydligt] 
Nils Ljunggren, journalist. Jag är väldigt nyfiken på det du berät-
tade om Marmormannen, att du smugglade ut den. Jag tror att 
det finns mycket mer du borde berätta om den. Historien bakom 
är hittills okänd för mig. Marmormannen hade väldigt stor bety-
delse. Hur kom det sig att du fick det uppdraget? Vad betydde 
det för upphovsmannen och sådana saker? Det tror jag vore 
jätteintressant att höra. 
 

Torbjörn Nilsson 
Varsågod. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Jag var ju mycket aktiv och kände väldigt många människor och 
så hade jag den här unika företeelsen, som heter diplomatpass. 
Jag var inte heller särskilt rädd av mig. Vid något tillfälle var det 
någon som frågade – jag har aldrig berättat det här förut förres-
ten – om jag kunde bära ut detta manuskript och då sa jag ”ja”. 
Sedan lämnade jag det hos Adam Bromberg och han var natur-
ligtvis överlycklig och sedan gick det ut i världen. Därefter fick 
jag en massa Brombergböcker, kommer jag ihåg.  

Men jag har aldrig forskat närmare i detta. Jag har många, 
många olika historier, som jag skulle kunna berätta och det där 
var en. Nej, jag har aldrig forskat vidare, jag fick ett exemplar, 
när den trycktes men något mera vet jag inte, annat än att det var 
en väldigt bra bok och den spelade stor roll. Men, tyvärr, jag har 
inte forskat närmare i detta. 28 
                                                                               
28 Skriftligt tillägg av Jakub Święcicki: ”Vi polacker i Sverige fick regelbundet 
post med svenska poststämplar och utan någon avsändaradress innehållan-
de material (kommunikéer, skrifter och bulletiner) från oppositionen. Man 
visste att det räckte att gå till svenska ambassaden i Warszawa och överläm-
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Torbjörn Nilsson 
Finns det några andra exempel på den här typen av kulturell 
gärning, som det syftades på, där du kunde använda ditt diplo-
matpass? Jag vet inte vad Sven Hirdman skulle ha sagt som di-
plomat men du kunde i alla fall använda det. Finns det några fler 
sådana exempel? 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Ja, det finns många, men jag ska inte trötta ut er. Kanske i något 
annat sammanhang. 
 

Torbjörn Nilsson 
Du får spara några godbitar. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Men när jag ser tillbaka på det här, det som var så oerhört fasci-
nerande och där var vi unika i Västvärlden. Jag har just tillbring-
at större delen av november [2010] i södra Afrika, där vi ju också 
spelade en väldigt stor roll. Där kan man säga: Varför blev det en 
fredlig övergång i Sydafrika? Ja, kanske för att vi var det första 
västlandet, som erkände att man skulle stå på det rättas sida, det 
vill säga mot apartheid. Idag glömmer man att USA inte gjorde 
det och inte heller större delen av Nato-länderna. Det fascine-
rande var att vi då hade möjlighet att arbeta åt båda hållen så att 
säga, och det var nästan ingen annan som gjorde det så aktivt 
som vi. Vi försökte att bana väg, framför allt för de nordiska 
länderna men i och med att de var medlemmar av Nato ålades de 
fler begränsningar. Det behövde inte vi göra, vi kände att det här 
var en roll i historien, som vi kunde ta, tack vare vår alliansfrihet. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. Har vi fler frågor på gång från publiken? 

                                                                                                                                              
na papper för vidare befordran. Givetvis gällde det att ha någon personlig 
kontakt där, man skulle aldrig våga lämna ett kuvert i receptionen.  
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Man vars namn är ohörbart 
//Ohörbar anekdot med två frågor// [Den första frågan är ohör-
bar och den andra frågan berörde huruvida detta var en facklig 
eller politisk fråga]. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack. Det kanske inte var jättelätta frågor men har någon av er 
någon kommentar till frågorna? 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Din andra fråga, om det här var en facklig eller en politisk fråga. 
Det är klart att det ytterst var en politisk fråga om ett lands dikta-
tur. Ni klagar över att vi är ganska eniga men det är lätt att vara 
emot kommunismen och diktaturen i Polen. På den punkten, 
tror jag att vi är eniga. Sedan har vi haft lite olika roller i det här. 
Jag kan bara säga för min del. Med tanke på att det här var ett 
närområde och [att] vi kunde göra saker i Polen. Vi hade ju inte 
haft samma möjligheter och vi hade ingen motpart i andra län-
der. Vi hade det i Tjeckoslovakien men sedan handlade det ofta i 
de andra östländerna om [kontakt med] enskilda individer. Vad 
var den andra frågan? 
 

Torbjörn Nilsson 
Vi kan överlämna till Håkan. 
 

Håkan Holmberg 
Jag tror inte att jag riktigt uppfattade din första fråga heller. Men 
det var det här med facklig eller politisk. Det var naturligtvis en 
riktig taktik att behandla Solidaritet som en facklig företeelse 
samtidigt som man hela tiden var medveten om att det var något 
mycket större. 

Jag måste bara nämna, det retar mig fortfarande så långt ef-
teråt, kommentarer som jag en gång fick höra, ”Hur kan du som 
är liberal vara för en fackförening?!” Det är så korkat det kan bli 
naturligtvis, på alla plan. Poängen är naturligtvis för alla männi-
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skor som håller på demokrati, att demokrati handlar inte bara 
om att man har val lite då och då. Det är en hel uppsättning med 
mänskliga rättigheter: yttrandefrihet, religionsfrihet och organi-
sationsfrihet, strejkrätt och precis allting. Detta bara som en 
illustration till vilken typ av konstiga föreställningar med bäring 
på Östeuropa, som var väldigt vanliga i Sverige ungefär fram till 
att Solidaritet kom och lite till. 
 

Torbjörn Nilsson 
Jakub. 
 

Jakub Święcicki 
Både Bengt och Håkan nu sa många kloka saker om politik och 
facklig verksamhet. Jag förstår inte. På den tiden, då var det 
taktik att låtsas att det här var facklig verksamhet och jag var 
politiker. Jag utsågs till en slags syndabock, som skulle bort från 
det här arbetet. Jag förstår, att det var så. Men det var en sak som 
jag blev speciellt ledsen för, som Bengt uttalade för 30 år sedan, 
nämligen, att jag skulle ha samarbetat med CIA. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
Sa jag det? 
 

Jakub Święcicki 
Ja, jag tror att det var du. Det gick sådana rykten. Det var jag 
speciellt ledsen för därför att jag sa då, ”att Solidaritet tar inte 
emot hjälp och stöd varifrån den kommer, det säger jag ifrån.” 
Tyvärr var det så att jag hade ingen befattning med materiellt 
stöd, [och vet inte] om det kom något från Amerika, från CIA. 
Att jag skulle ha någonting med CIA att göra var falskt och det 
var jag då särskilt ledsen för. 
 

Torbjörn Nilsson 
Det visar väl hur den här stödfrågan ändå gled in i andra mot-
sättningar och andra föreställningar som fanns i det kalla kriget. 
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Jakub Święcicki 
Det här är både politiskt och fackligt. Det var som en taktik, vad 
Solidaritet formellt sett var. Det var också så, att Solidaritet var 
en facklig rörelse och även Sovjetunionen var fullt medveten om 
att det här var taktik.  Det var en linje som var genomskinlig för 
ryssarna men ändå så var det viktigt att upprätthålla skenet, att det 
här var facklig verksamhet. Alltså en fackförening som hjälper en 
annan fackförening men politik ska vi inte befatta oss med. 
 

Torbjörn Nilsson 
Klaus hade något. 
 

Klaus Misgeld 
Om det här sistnämnda kan man säga väldigt mycket. Även Olof 
Palme påstods ju samarbeta med CIA, när det gällde Solidarność 
och det är lite svårt att belägga. 

Jag skulle vilja ställa en annan fråga, som kanske går lite utan-
för det här. Jag har ju sysslat ganska länge med Polen och Soli-
carność. I slutet av den här perioden 1988/1989, så börjar man 
diskutera, på de högsta nivåerna. Alltså om Jaruzelski och 
[andra] inom det kommunistiska partiet och även ledare för 
Solidarność å ena sidan och å andra sidan svenska politiker som 
Sten Andersson, Thage G. Peterson och ambassadör [Jean-
Christophe] Öberg också i Warszawa om att den så kallade 
svenska modellen, skulle vara intressant för Polen. Sedan tittar 
man efteråt, Ingvar Carlsson var den förste, utländske statsminis-
tern som inbjöds till Polen i oktober 1981, alltså till den nya reger-
ingen, vilket visar att man uppskattade Sverige väldigt starkt. 

Den här diskussionen, som fördes ledde inte till någonting 
och den här inbjudan visade väldigt mycket om en nära relation. 
Tittar man i memoarerna, som de har skrivit, Thage G. Peterson, 
Sten Andersson och Ingvar Carlsson. Ingen nämner Polen med 
ett enda ord. Den enda som gör det är Pierre Schori.29 Det är ju 
                                                                               
29 Thage G. Peterson, Resan mot Mars: anteckningar och minnen, Stockholm 
1999, Sten Andersson, I de lugnaste vatten, Stockholm 1993, Ingvar Carls-
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en intressant fråga: Varför försvinner Polen ur den svenska poli-
tiken efter det här nära samarbetet och den nära kopplingen och 
ömsesidiga uppskattningen? Jag vet inte om någon kan säga 
någonting om detta. Jag tycker att det är intressant. 
 

Jakub Święcicki 
Det var faktiskt nödvändigt [otydligt]. 
 

Håkan Holmberg 
Jag kan ju tänka mig också, att det kan ha något att göra med, att 
många svenska politiker har lite svårt att förstå sig på polsk poli-
tik, som den har utvecklats efter att demokratin fick fäste i lan-
det. Det finns inget rejält socialdemokratiskt parti i Polen. Det 
partiet skulle kunna göra anspråk på det är uppvuxet ur det 
gamla kommunistpartiet i själva verket. Man behöver inte påstå 
att de är gamla kommunister idag för den skull, men det har inte 
den historia som socialdemokratiska partier i Norden har.  

Det finns knappast något parti heller som går att översätta till 
svensk socialliberalism, närmast är väl Bronisław Geremek och 
några till som valdes in i Europaparlamentet och satt för den 
liberala gruppen där.30 Geremek gick bort häromåret [2008] i en 
bilolycka. Regeringspartiet i Polen är någon slags brett allmän-
borgerligt [parti]. I vissa avseenden liberalt, i andra avseenden 
mera konservativt parti, som jag uppfattar det. Men det är väl det 
bästa alternativ som Polen har för närvarande. Sedan finns det 
ett bondeparti, som är just ett bondeparti fortfarande.31 

Sådana saker tror jag betyder en del. Man vill som politiker, 
vare sig man bor i Sverige eller i något land, gärna kunna spegla 
sig i personer och ledare som finns i andra länder och som på-
                                                                                                                                              
son, Ur skuggan av Olof Palme, Stockholm 1999, Ingvar Carlsson, Så tänkte 
jag: Politik och dramatik, Stockholm 2003, och Pierre Schori, Dokument 
inifrån: Sverige och storpolitiken i omvälvningarnas tid, Stockholm 1992. 
30 Partiet som åsyftas är Unia Wolności. 
31 Regeringspartiet 2010 var Donald Tusks Platforma Obywatelska (PO) 
eller Medborgarplattformen. Bondepartiet som åsyftas är PSL Polskie 
Stronnictwo Ludowe. 
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minner om en själv. I dagens Polen eller Östeuropa överhuvud-
taget hittar man dem kanske, om man letar lite grann. Men man 
får lov att jobba lite för det och det är inte säkert att man hittar 
någon alls. 
 

Jakub Święcicki 
Man behöver inte leta speciellt mycket. Det finns sociala försäk-
ringar, skatter och mycket annat, som hänger kvar sedan tidigare 
som omfattas som en del av den ”svenska modellen” kanske. 
Samtidigt har alla regeringar inklusive de postkommunistiska 
försökt liberalisera och införa flera marknadslösningar som 
uppfattats som liberala. 
 

Håkan Holmberg 
Precis, vi är inte oense om det här. Polen har inte gått från ett 
system, det gamla realsocialistiska till något nytt, som är fixt och 
färdigt, utan Polen har blivit demokratiskt. Då är alla möjligheter 
öppna men massor av det gamla finns ju kvar. Polsk politik om 
20 år kommer att vara väldigt annorlunda mot vad den är nu, 
förmodar jag. Men det avgörande är ju att polackerna bestäm-
mer sådant på egen hand. 
 

Torbjörn Nilsson 
Om jag får haka på det. Jag tänkte fråga Bengt. Det fanns natur-
ligtvis i början av de här Solidaritets-åren ett drag av att man 
kanske likställde den västeuropeiska arbetarrörelsen med den 
arbetarrörelse som växte fram i Polen. Att man tänkte sig att den 
här rörelsen måste bli i någon mening radikal. Det var den ju på 
sitt sätt, men kanske mer socialdemokratisk eller åtminstone ha 
den uppfattningen som fackföreningar i väst hade. Det var där-
för också som man inte riktigt kunde förstå den här kopplingen 
till kyrkan, som nog var mer grundläggande än att det bara var 
att man samarbetade med dem som man kunde samarbeta med. 
Ett av de viktigaste kraven kring 1980 var att det skulle resas ett 
kors till minne av offren 1970 och hela kopplingen till påven och 
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hans verksamhet visar hur genuint det här katolskt arbetarmässiga 
[faktiskt] var och som man då kanske inte riktigt förstod i väst.  

Men när du Bengt, nu ser tillbaka på Solidaritet och den rö-
relse som gick andra vägar än vad västeuropeisk fackförenings- 
och arbetarrörelse har gått, hur skulle du vilja se på utveckling-
en? Det är naturligtvis polackernas sak att avgöra sin väg, så är 
det naturligtvis. Men är det någonting som du då aldrig kunde 
tänka dig? Liksom vi aldrig kunde tänka oss kanske att Polen 
skulle bli fritt. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
För det första vill jag säga, att det ligger mycket i vad Håkan 
säger här. [Under] 1980-talet, ända fram till 1989 präglades vår 
kamp av att vi var mot någonting. Det var om detta vi var ganska 
eniga, eftersom det handlade om väldigt fundamentala mänskli-
ga rättigheter.  

1985 flyttade jag tillbaka och blev statssekreterare på Utrikes-
departementet och sysslade då inte direkt med Polen men de 
viktigaste sakerna i Polen gjorde vi under den första hälften av 
1980-talet. Men jag var också med, när Mazowiecki32 hade blivit 
premiärminister i september 1989 och det gladde också mig att 
Ingvar Carlsson [blev] den förste som blev inbjuden att åka dit 
och jag var med på hans besök. Det var väldigt trevligt och det 
var mysigt på alla olika sätt. Det var så att den här regeringen 
Mazowiecki var en blandning av alla möjliga olika saker och det 
var inte klara besked, att exakt så här ska man nu göra. 

Jag kan berätta en sann anekdot eller händelse, som inte har 
att göra med den stora politiken. När vi kom dit i alla fall, bjöd 
Mazowiecki på middag och sedan skulle den svenska statsminis-
tern bjuda på middag på svenska ambassaden, som jag också 
kände till väldigt väl. Då var det så att han som symboliserade 
hela det här i Polen, nämligen Wałęsa, hade ingen funktion alls 
just då. Då tyckte man, vi kan väl bjuda in honom på middag. Jo, 
                                                                               
32 Tadeusz Mazowiecki var aktivist inom Solidaritet och blev Polens förste 
folkvalde premiärminister efter murens fall.  
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visst och så gjorde man det. Så fick vi också höra att Palmes 
företrädare Thorbjörn Fälldin var i staden. Han var väl där för 
skogskooperationen och då sa Carlsson: ”Men bjud in honom 
också.” Så han kom till middagen. Det ansågs att man skulle ha 
ett enskilt samtal med Wałęsa före middagen. Jag glömmer ald-
rig den synen, där satt Carlsson och Fälldin i en soffa och mitt 
emot [var det] i teorin tänkt att Wałęsa skulle sitta. Men när han 
såg de här två herrarna, så började han promenera och föreläsa. 
Egentligen var det meningen, att det skulle vara ett samtal men 
det blev en oändlig föreläsning av denne Wałęsa, som är och var 
en mycket speciell person, kan man säga. 

Jag glömmer aldrig – för att ta det här från den skämtsamma 
sidan – när han tittade Carlsson och Fälldin i ögonen, och så sa 
han: ”Herrar, vet ni vad som skulle hända om man införde 
kommunismen i Sahara?” Carlsson och Fälldin tittade på var-
andra och hade inget automatiskt svar på den här frågan. ”Vet ni 
inte det?” Där satt de nästan vettskrämda av Wałęsas uppenba-
relse. ”Det skulle bli brist på sand!” Han var en mycket speciell 
person i ett mycket speciellt läge. 

Jag satt intill den här soffan, som de delade på, och jag kunde 
höra Fälldin viska, i Carlssons öra, tillräckligt högt för att jag 
skulle höra, ”Hörru, han skulle nog kunna bli en jävla bra stand-
up comedian!” 

Det var lite så, han föreläste men hans politiska budskap var, 
för att komma tillbaka till politiken, att nu jävlar ser ni till att det 
blir svenska investeringar i Polen. Både Carlsson och Fälldin 
svarade liksom med en stämma, ”Ja, i den här typen av demokra-
ti som vi har, så kunde varken Fälldin eller jag bara beordra 
företagen att nu jävlar investerar ni här.” Det här trodde inte 
Wałęsa på, han var så formad av den kommunistiska kulturtra-
ditionen, att han tyckte att de här var några riktiga mesar, de här 
två herrarna, som inte hade någon makt egentligen. Det viktigas-
te politiskt är att vi inte ska bli översköljda med tyska varor. Man 
vågade inte ens säga, ”Vad är det för fel på tyska [varor], det är 
längesedan det var ett andra världskrig.” Men det var hans tan-
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kevärld. Det här illustrerar också det som flera har varit inne på 
här. Carlsson kom där med sin tradition av röda fanor och det 
fanns inte en polack som ville se en enda röd fana. Carlsson var 
van att sjunga Internationalen men de polska vännerna hatade 
Internationalen, för den var symbolen för allt det här. 

Jag glömmer aldrig. Jag fick i många år i ledningen på LO 
varje påsk stiliga vykort och brev från olika grenar av den katols-
ka kyrkan, där jag välsignades på olika sätt, inför påsk och inför 
jul och så vidare. Det var tacksamhet, det var jättefint. Det var 
också i vårt grannland exempel på en mycket annorlunda kultu-
rell historia. För är det något som de flesta, både liberaler och 
socialdemokrater här, numera är överens om, så är det att de flesta 
av oss inte är särskilt religiösa. Vi förlitar oss vare sig på påven 
eller på någonting annat men där [i Polen] sitter det här djupt. 

På 1990-talet startade jag ytterligare en institution, som heter 
IDEA33 som nu ligger på Strömsborg. Då ville jag ha med som 
stiftare flera av de här länderna, vars demokrati man hade varit 
och kämpat för. Jag fick med Sydafrika, jag fick med Chile och 
jag fick med många av de andra länderna. Men fan, att få polack-
erna att bestämma sig. Jag hade mycket kontakter med den un-
derbare Bronisław Geremek, han var här men han kunde aldrig 
få ihop någon majoritet för att fatta beslut och betala en liten 
symbolisk summa. Det var en väldigt annorlunda kultur och det 
har inte varit lätt att orientera sig i den rika kulturella och poli-
tiska historien i Polen. Det låg någonting i det här, att finns det 
två polacker, så finns det tre uppfattningar. 
 

Torbjörn Nilsson 
Efter denna karaktäristik, så har jag tänkt ändå att vi ska avrunda 
det här samtalet med att låta paneldeltagarna göra en slags avslu-
tande reflektion, bara helt kort, något om vad det egna agerandet 
kring de här åren har betytt för er personligen, vad man har lärt 
sig och på vilket sätt har man fått nya insikter. Det är ingen lätt 
fråga och särskilt inte att svara kort på det. Vad säger Sten? Du 
                                                                               
33 Institute för Democracy and Electoral Assistance 
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har ju ändå redan varit inne på, att du engagerade dig med ett 
stort hjärta och att blev personligt tagen av händelseutveckling-
en. Men när du nu ändå ser på vad som hände med demokratise-
ringen, hur ser du på det nu? 
 

Sten Johansson 
Jag skulle vilja vara väldigt kortfattad men säga att de här åren, 
när jag var väldigt aktiv i det polska, en av de få som var aktiva i 
det självklara med demokratiuppfattningar. När jag första gång-
en kom hade KOR just bildats och de hade skinnjackor. Det var 
ungdomar och de hade väldigt bestämda uppfattningar om vad 
de ville göra. De skulle ha en tidning och det var sådant här 
smutsigt, dåligt tryck, stencil. Sympatin blev tilltagande för deras 
problem och önskemål men för min del var det egentligen de där 
fyra åren fram till krigstillståndet, som var de viktiga. När det 
[väl] var krigstillståndet och framöver var det ingen solospelare, 
som kunde hålla på utan det var [alltför] viktigt och tungt. Men 
fram till dess, tror jag att jag spelade en viss roll men sedan var 
jag ju en person i marginalen. Jag fortsatte och jag tycker att det 
här är en väldigt bra bok om krigstillståndet i Polen [Polens sak 
är vår] Den första boken som jag och Maria [Borowska] publice-
rade på Tiden. 
 

Jakub Święcicki 
Jag har ett annat perspektiv, eftersom jag har polsk bakgrund. 
Jag måste säga att jag har lärt mig skillnaden mellan polsk kultur 
och svensk kultur, framför allt när det gäller emotionalitet. Jag är 
ganska emotionell av födsel, medan den svenska politiska kultu-
ren är mycket mer rationell. Det har jag lärt mig. 
 

Torbjörn Nilsson 
Det hade betydelse också i de här händelserna, stödarbetet och 
sådant? 
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Jakub Święcicki 
Det behövdes både och, en blandning. 
 

Torbjörn Nilsson 
Bengt. 
 

Bengt Säve-Söderbergh 
När man idag berättar för unga människor, som inte har varit 
med om det kalla kriget, så har de nästan svårt att förstå, att det 
kunde gå till på det här viset. I det perspektivet kände jag mig 
extremt privilegierad, att få arbeta med… Jag har fått den högsta 
orden av Wałęsa och av Sydafrika, båda de här två länderna. Jag 
tycker att det är en glädje i att få arbeta åt båda hållen. Att förkla-
ra för unga människor idag hur det kunde gå till på den tiden 
och att också ta äran från Ronald Reagan, som ibland påstod att 
det var han som befriade Östeuropa. Det är skitprat. Jag menar 
en regim, som inte ens kan leverera tvål till sin befolkning har 
ingen framtid. 

Den andra lärdomen är den och det gäller både Polen och 
Sydafrika. Det fanns inte en kotte, som sa att de här problemen i 
Sydafrika med apartheid kunde få en fredlig upplösning. Men 
det blev så, mot alla tips. Det var väldigt få personer, som trodde 
på att man kunde göra någonting åt, det här med Polen. Jag vill 
ge en eloge till Sten. Man ska inte vara fiende med Sten, för det 
är en envis jävel och när han dessutom jobbade med Maria Bo-
rowska. Herregud, jag skulle inte vilja ha haft dom som fiender. 
De var både kunniga och envisa, det gäller ju även Jakub. Jag tror 
inte att jag har sagt det som du sa [om CIA]. Kan i alla fall inte 
minnas. Vi glömmer det. 

Det jag har lärt mig är att man ska kämpa och slåss för det 
som man tror är rätt. Sedan har man ingen aning om när tid-
punkten kommer. Vi har Aung San Suu Kyi idag som jag har 
haft kontakt med och pratat med och hon sitter där och hon 
kämpar och hon har visat det som är rätt. Det är oerhört kompli-
cerat men en vacker dag händer det någonting och kanske det 
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blir en framgång. Det är det enda jag har lärt mig är att om tid-
punkten vet man ingenting. Politik är ingenting som… Det hän-
der alltid något, det kommer in nya bollar och det händer saker. 
Det enda du kan göra är att slåss för det som man tror är rätt och 
rätt var det är, så händer något. 
 

Torbjörn Nilsson 
Ja, som det gjorde här i Polen. Håkan, du får sista ordet från 
panelen. 
 

Håkan Holmberg 
Jag ska börja med att säga att den lärdom, som jag dragit och 
som jag vet att väldigt många andra också har dragit av Polen är, 
att här finns enormt mycket att fundera på och pröva mot andra 
diktaturer. Den polska modellen var något annat, något nytt. Det 
är det som är så spännande på ett intellektuellt plan med Soli-
darność. Här fanns en utvecklad teori, Adam Michnik34 och 
andra som resonerade om hur man ska göra under sådana här 
förutsättningar för att demokratisera landet, när det inte går att 
resa sig i revolt som i Ungern 1956 och när det inte går att hop-
pas att regimen liberaliseras av sig själv så småningom som i 
Tjeckoslovakien 1968. Dessa båda möjligheter blockerades. Då 
kommer man fram till detta att samhället självt organiserar sig 
underifrån. Dels ger det makthavarna en möjlighet att retirera i 
ordnade former och dels bygger upp det demokratiska nya Polen 
underifrån med fackföreningar och fria universitet. Ja, ni vet allt 
det här, frivillig social hjälpverksamhet och medicinleveranser. 
Allt det som regimen inte klarade av eller inte vågade ge sig på, 
därför att då skulle man tvingas låta människor tänka själva. Det 
här är ju något som går att använda naturligtvis i kanske alla 
diktaturer på ett eller annat sätt. Man kanske kan använda åt-
minstone bitar av det. 

                                                                               
34 Polsk journalist, historiker och oppositionsledare i Polen 1968–1989.  
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Mer för egen del vill jag bara säga, att jag känner mig väldigt 
ödmjuk och tacksam över att jag har fått en möjlighet att till-
sammans med så många andra – och några är här nu – bidra lite 
grann till den här processen. 
 

Torbjörn Nilsson 
Tack för det. Det var väl en väldigt fin – nu ska jag inte recensera 
panelen – men det var en väldigt fin slutpunkt och lämplig avslut-
ning för vårt seminarium. Jag tackar er alla för att ni har deltagit. 
Det här kommer att komma ut i skriven form så småningom, så 
att lärdomarna kan komma att spridas. Tack ska ni ha! 
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När strejkerna bröt ut vid Leninvarvet i Gdańsk 1980 var 
det inte första gången som protester mot det kommunistiska 
systemet bröt ut i Polen. Under 1950-, 1960- och 1970-talen 
återkom folkliga protester. I väst väckte detta delvis ett hopp om 
förändringar men också en oro för vad Sovjetunionen skulle 
göra. Detta vittnesseminarium kallat Det började i Polen har 
behandlat hur den svenska arbetarrörelsen och andra aktörer 
stödde den fria fackföreningen Solidaritet och dess föregångare. 
Under seminariet uppkom en mängd olika aspekter av hur 
stödet såg ut, men också hur svenska departement hanterade 
den oroliga situationen i Polen. 
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