
Järnridåns snabba söndervittrande rubbade på många 
av de självklarheter som det nordiska samarbetet och 
själva föreställningen om Norden hade byggt på under 
kalla kriget. De nordiska länderna skulle fi nna sin plats 
i ett Europa vars karta ritades om. De skulle navigera i 
förhållande till en accelererande europeisk integration 
och de baltiska ländernas självständighetsprocess.

Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna 
period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa 
frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam 
framtid för Norden i det nya Europa? 

Denna publikation dokumenterar ett vittnessemina-
rium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvat-
ten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uff e 
Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var 
centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95.  

Seminariet och publikationen är resultatet av ett samar-
bete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns 
högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsing-
fors universitet. 
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Inledning 

Järnridåns snabba söndervittrande efter 1989 förde med sig 
dramatiska förskjutningar i världspolitiken och den europeiska 
kartan ritades om genom ett politiskt jordskred. Tudelningen av 
kontinenten var över och med demokrati, välstånd och mänskli-
ga rättigheter som ledstjärnor skulle Europa återförenas i nya 
nationalstatliga, regionala och kontinentala sammanhang. Också 
i de nordiska länderna rådde euforiska stämningar, inte minst 
tack vare av de baltiska grannländernas återvunna självständig-
het, men också genom närmandet till huvudfåran i det europeis-
ka integrationsbygget.  

Samtidigt rubbade utvecklingen i början av 1990-talet på 
många av de självklarheter som föreställningen om Norden hade 
vilat på sedan andra världskriget. Den säkerhetspolitiska särar-
ten, den gemensamma strävan efter att skapa ett lågspännings-
område och ”den nordiska balansen” av olika jämfört med kon-
tinentens svagare allianslösningar, miste mycket av sin betydelse 
då polariseringen mellan öst och väst försvann. På samma gång 
ifrågasattes den nordiska välfärdsstatens överlägsenhet, både som 
ett ekonomiskt hållbart system och som en från Europa distinkt 
samhällsmodell, av den djupa ekonomiska krisen i början av 
1990-talet. Den skarpa avgränsningen mellan Norden och om-
världen blev problematisk och nya samarbetsfora trädde fram. 

Europa stod centralt på agendan i Reykjavík, Köpenhamn, 
Oslo, Stockholm och Helsingfors. Samtidigt som Västeuropa 
stödde de länder som tidigare hade legat bakom järnridån i deras 
transformation från kommunistisk diktatur och kommandoeko-
nomi till politisk pluralism och marknadsekonomi, tog den (än 
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så länge väst-) europeiska integrationen avgörande steg. Genom 
den europeiska enhetsakten (1987) och Maastrichtavtalet (1992) 
förvandlades den Europeiska Gemenskapen (EG) till en allt mera 
sammanhållen Europeisk Union (EU).  

Danmark hade varit medlem av EG sedan 1973, och för Fin-
land, Norge och Sverige stod det i början av 1990-talet klart att 
det inte gick att passivt se på när Europa accelererade. Inled-
ningsvis var planen att skapa ett gemensamt Europeiskt Ekono-
miskt Samarbetsområde (EES) av EFTA och EG, men snart över-
gick regeringarna till att sträva efter inträde i EU.  

I samband med Sveriges, Finlands och Norges medlemsan-
sökningar mellan 1990 och 1992 föddes en förhoppning om ett 
starkare nordiskt samarbete inom ramen för EU:s olika organ. 
Samtidigt talade de skandinaviska EU-motståndarna gärna om 
ett nordiskt alternativ till EU, i form av en ekonomisk union eller 
ett förstärkt Nordiskt ministerråd. Ingendera av dessa förhopp-
ningar infriades eftersom folkomröstningarna under hösten 
1994 innebar att Finland och Sverige blev medlemmar av EU, 
medan Norge liksom 1972 valde att stå utanför (tillsammans 
med Island). Norden kom att fortsätta ligga på tvärs i det euro-
peiska integrationsbygget. 

Europapolitiken under perioden 1989 till 1995 lämnade en 
bitter eftersmak av bristande inter-nordisk kommunikation och 
solidaritet. I Finland fanns det exempelvis länge en uppfattning 
om att den svenska regeringen handlat svekfullt när den inte 
väntat på sina grannar innan den annonserade sin avsikt om att 
gå med i EU. Det nordiska samarbetet under medlemskapsför-
handlingarna och under de första åren efter inträdet i EU har 
också beskrivits som begränsat och svårt. Speciellt besvärligt var 
det att hitta en naturlig roll för de nordiska samarbetsorganen – 
Nordiska rådet (grundat 1952) och Nordiska ministerrådet 
(grundat 1971) – i den nya verklighet som präglades av EU.  

Om den samnordiska europapolitiken var ett misslyckande, 
så profilerade Norden sig i början av 1990-talet med en synnerli-
gen framåtriktad politik i Baltikum. Vid en tidpunkt då de flesta 
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västerländska regeringar ännu inte trodde sig kunna officiellt 
ifrågasätta Pax Sovietica i östra Europa spelade Nordiska rådet 
och Nordiska ministerrådet en betydande roll för att uppmuntra 
baltiska steg mot självständighet och för ett symboliskt erkän-
nande av de baltiska republikernas suveränitet. Som mellanstat-
lig aktör med tydliga parlamentariska inslag förfogade Norden 
över ett större handlingsutrymme än flertalet nationalstater 
gjorde med sina varierande behov av diplomatiskt hänsynsta-
gande. Det var Norden som kollektiv aktör som i stor utsträck-
ning visade vägen mot det postsovjetiska europeiska samhället 
även för regeringarna i Norden. 

Det nordiska samarbetet och enskilda nordiska aktörer spelade 
också en framstående roll då det gällde att utveckla det regionala 
samarbetet i Östersjöregionen. Som med Danmarks, Finlands och 
Sveriges EU-medlemskap innebar detta att Norge och Island i 
viss mån hamnade vid sidan, även om de senare inkluderades i 
många av samarbetsorganisationerna för Östersjöregionen. 

Hela denna utveckling innebar att avgränsningen mellan 
Norden och omvärlden blev otydligare. Speciellt Estland, men 
också Lettland, Litauen och regioner som Schleswig-Holstein, 
Skottland och andra började klistra det nordiska ”varumärket” 
på sig själva. De baltiska regeringarna visade tidigt intresse för 
att delta i det nordiska samarbetet på så lika villkor som möjligt. 
Men även om de baltiska länderna så småningom accepterades 
som reguljära medlemmar i exempelvis Nordiska investerings-
banken (NIB), så var den nordiska huvudlinjen att uppmuntra 
Estland, Lettland och Litauen att skapa egna baltiska systerorga-
nisationer, som sedan skulle samarbeta med de nordiska instan-
serna. Det uppstod en parallellstruktur med Nordiska rådet och 
Nordiska ministerrådet å ena sidan och Baltic Assembly och 
Baltic Council of Ministers å den andra.  

Samtidigt bidrog lanseringen av terminologiskt besläktade 
regioner såsom ”det nya Norden” eller ”den nordliga dimensio-
nen” till att det nordiska på 1990-talet framstod som mera sud-
digt. Så småningom uppstod också frågan hur politiskt legitimt 
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och klokt det var att avgränsa Norden som essentiell gemenskap 
eller kulturell konstruktion mot en omvärld som inte längre 
kännetecknades av konflikt, utan av en längtan efter konvergens 
och samarbete. Den nordiska sfären framstod i många samman-
hang som en begränsad och otillräcklig transnationell arena, och 
det nordiska samarbetet tonades ned till förmån för EU-inte-
gration och olika samarbetsmöjligheter över de gamla block-
gränserna, exempelvis i form av Östersjösamarbete eller EU:s 
nordliga dimension. 

Det var inte minst denna konkurrens med alternativa regio-
nala arrangemang och visioner i Nordeuropa, som sporrade en 
diskussion om det officiella nordiska samarbetets framtid. Som 
ny medlem av EU ville den svenska regeringen 1995 spara 20 
procent av den nordiska budgeten. De nya rumsliga perspektiven 
föranledde också en omstrukturering av Nordiska rådet från en 
parlamentarisk sakutskottsprincip till en geografiskt definierad 
trepelarmodell. Under perioden 1996 till 2002 delades frågorna 
således upp med hänsyn till om de berörde (1) det egentliga inter-
nordiska samarbetet, (2) samarbetet med anknytning till det euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och EU-frågor och 
(3) samarbetet rörande närområdesfrågor, med inriktning mot 
främst Baltikum, nordvästra Ryssland och Barentsområdet.  

Men reformerna av det officiella nordiska samarbetet var 
otillräckliga eller missriktade. Under andra hälften 1990-talet 
och i början av 2000-talet miste det nordiska samarbetet en del 
av sin substans. Toppolitikernas engagemang minskade, samti-
digt som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet allt mindre 
fungerade som arenor för signifikanta politiska diskussioner och 
underhandlingar. Istället intog tjänstemän och andra gradens 
politiker scenen och omvandlade samarbetet till en uppsjö av 
”markeringar” genom ad hoc-projekt på varierande politiska 
områden. Satsningarna på kortvarigare uppslag med uppgiften 
att producera omedelbar ”nordisk nytta” skedde på bekostnad av 
de permanenta samarbetsinstitutionerna, vars antal och finansie-
ring bantades ned.  
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Efter några decenniers nedtoning av det nordiska samarbetet 
i den politiska offentligheten har den gemensamma nordiska 
orienteringen under de senaste åren upplevt en viss renässans. 
Denna utveckling beror på att en nyktrare inställning gentemot 
olika samarbetsalternativ har fått fotfäste, att de baltiska länder-
nas framtid i NATO och EU har tryggats och att den simultana 
hanteringen av olika nivåer för mellanstatlig kooperation efter 
kalla krigets slut så småningom blivit rutin. Men det beror också 
på att omvärlden i och med finanskrisen vänt blickarna mot de 
jämförelsevis välfungerande nordiska välfärdssamhällena som 
återigen på olika områden lyfts fram som modeller för andra. 
Det europeiska integrationsprojektet har utmanats av finanskri-
sen och en växande nationalism, vilket rest frågan i vilken mån 
det nordiska samarbetet kunde fungera som ett komplement 
eller till och med alternativ till EU. Slutligen har också situatio-
nen i Ukraina och den ökade ryska militära aktiviteten i närom-
rådena föranlett Finland och Sverige att se sig om efter nya sä-
kerhetspolitiska lösningar. Det nordiska försvarssamarbetet, som 
tidigare främst var motiverat av rationaliserings- och besparings-
skäl, har fått en tydlig geostrategisk dimension.  

Norden är på agendan, men står inför nya utmaningar. I ett 
sådant läge är det meningsfullt att minnas den period då formerna 
för det nordiska samarbetet efter kalla krigets slut etablerades.  

 
Den föreliggande skriften dokumenterar ett vittnesseminarium 
som arrangerades den 2 juni 2015 vid Södertörns högskola under 
rubriken ”Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten”. Som 
vittnen bjöd vi in tre centralt placerade aktörer för det nordiska 
samarbetet efter 1989:  
 
Uffe Ellemann-Jensen, Danmarks utrikesminister 1982–93 för 
det liberala partiet Venstre och en av initiativtagarna till Council 
of the Baltic Sea States (CBSS); 
Mats Hellström, socialdemokratisk svensk utrikeshandelsminis-
ter 1983–86 och 1994–96 (under den senare perioden även an-
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svarig för EU-frågor), samt jordbruksminister 1986–91. Dessut-
om var Hellström statsrådet som var ansvarig för nordiskt sam-
arbete 1988–91 och 1994–96; 
Pär Stenbäck, som tillhör Svenska folkpartiet, var finländsk 
utrikesminister 1982–83 och generalsekreterare för Nordiska 
ministerrådet 1992–96. 
 
Sedan 1998 har Samtidshistoriska institutet (SHI) vid Södertörns 
högskola arrangerat över 40 vittnesseminarier. Inspirationen 
kommer från Centre for Contemporary British History vid King’s 
College London. Det handlar om en form av kollektiv elite oral 
history där centrala aktörer i en händelse eller ett förlopp, i dia-
log med forskare, tillsammans minns och berättar om det de 
varit med om. Syftet med seminarierna är att skapa källor för 
framtida forskning, men också att pröva nya fält och få färska 
uppslag till den samtidshistoriska debatten. 

Seminariet om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvat-
ten spelades in och transkriberades på SHI – för den danska 
transkriberingen tackar vi Danmarks ambassad i Stockholm. 
Därefter gavs de medverkande vittnena möjlighet att korrigera 
och förtydliga sina inlägg, som här publiceras i lätt redigerad 
form. Diskussionsledare var Torbjörn Nilsson från SHI vid Sö-
dertörns högskola och Johan Strang från Centrum för Norden-
studier (CENS), Helsingfors universitet. Strang, som från januari 
till juni 2015 var gästforskare vid Södertörns högskola var också 
den som höll i trådarna då det gällde planeringen och organisa-
tionen av seminariet. Som hans referensgrupp, bollplank och 
samarbetspartner vid SHI fungerade forskningsprojektet Spaces 
of Expectation: Mental Mapping and Historical Imagination in 
the Baltic Sea and Mediterranean Region (Östersjöstiftelsen), 
med den vid Södertörns högskola baserade delgruppen Norbert 
Götz, Janne Holmén, Jussi Kurunmäki och Vasileios Petrogian-
nis. Håkan Blomqvist, föreståndare vid SHI, samt Kristina Abia-
la och Torbjörn Nilsson var också till stor hjälp i planeringen 
och utförandet av seminariet. Vittnesseminariet blev således en 
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samproduktion av Johan Strang och CENS å ena sidan, samt 
Spaces of Expectation och SHI å den andra.  
 
Vittnesseminariet följde denna tematiska struktur:  
1. Det nordiska samarbetet före 1989 

•  Hur viktigt och välfungerande var det nordiska samar-
betet under 80-talet? 

2. Eu(ropa)forin, ungefär fram till Danmarks Maastricht-nej 
• När blev EG/EU en möjlighet för Finland och Sverige 

(och Norge)? 
• Kunde man ha haft en mera gemensam nordisk Euro-

papolitik? 
• Var Norden som region och idé ifrågasatt? 

3. Baltikum och Östersjösamarbetet 
• Varför var det officiella nordiska samarbetet så engage-

rat i Baltikum? 
• Skulle Baltikum med i den nordiska familjen? 
• Skulle Norden ersättas med Östersjösamarbete? 

4. Samarbetet under EU-förhandlingarna, omröstningarna och 
medlemskapet 

• Hur väl stödde man varandra under förhandlingarna? 
• Striden om ”Norden” – Norden som argument på nej-

sidan 
• Hur anpassades Nordiska rådet och Nordiska minister-

rådet? 
5. Retrospektiv 

• Hur förändrades samarbetet under perioden? 
• Vad hände sen och var står vi idag? 

Det livliga samtal som här dokumenteras visar hur omvälvande 
åren kring kalla krigets slut var och hur raskt den mentala poli-
tiska geografin ritades om under perioden mellan Berlinmurens 
fall och det finska och svenska EU-inträdet. Diskussionen gav 
många tänkvärda uppslag för vidare forskning i hur regionbe-
grepp som Norden, Östersjöområdet och Europa fungerar för att 
skapa politisk sammanhållning. Begreppens betydelser är inte 
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huggna i sten, istället är de föremål för en ständig politisk kamp 
där de omdefinieras och ges nya konnotationer och riktningar. 
Samtidigt pekade vittnena – kanske en smula överraskande – på 
en stabilitet i det nordiska: enligt dem var Norden aldrig så hotat 
som många forskare föreställt sig. Visserligen var det mycket 
som de nordiska länderna inte kunde eller ville samarbeta om, 
och i en period då hela förvaltningen skulle anpassas till EU 
saknades kraft och resurser för att, exempelvis, förhandla fram 
och koordinera en gemensam Europapolitik. Men vittnena beto-
nade att det nordiska samarbetet vilade på, och fortsätter att vila 
på, sin mångfald snarare än på enstaka högprofilerade sakområ-
den eller arenor. I seminariet lyfte de särskilt fram betydelsen av 
de kulturella nätverken (Hellström), den institutionella konti-
nuiteten (Stenbäck) och de informella kontakterna ledande poli-
tiker emellan (Ellemann-Jensen). I synnerhet den sista punkten 
pekar på ett litet känt och svårfångat område som forskningen 
borde försöka gripa tag i. Samtidigt som den institutionellt om-
gärdade gemensamma politiska kulturen i Norden med alla sina 
nätverk och kontaktytor kommer att stå kvar som en utmaning 
för nya generationer av forskare, så är det just genom att gå på 
djupet (inte minst ur genusperspektiv) med fenomen som exem-
pelvis utrikesministrarnas fisketurer som man kan analysera det 
nordiska samarbetets speciella karaktär. 

 
Norbert Götz, Stockholm 
Johan Strang, Helsingfors 
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Förkortningar 

CBSS Council of the Baltic Sea States (= Östersjörådet) 
CENS Centrum för Norden-studier (vid Helsingfors univer-

sitet) 
CSCE Commission on Security and Cooperation in Europe 

(= Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, förelöpa-
ren till Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa, OSSE) 

DN Dagens Nyheter 
EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet 
EF Det Europæiske Fællesskab [danska för EG] 
EFTA European Free Trade Association 
EG Europeiska Gemenskapen 
EU Europeiska Unionen 
EØS Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde [danska 

för EES] 
FN Förenta Nationerna / Forenede Nationer 
KGB Kommittén för statssäkerhet (Sovjetisk underrättelse-

tjänst) 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
Nordek Organisationen för nordiskt ekonomiskt samarbete 

(fallerad plan för en nordisk ekonomisk union i slutet 
av 1960-talet) 

SAMAK (Den nordiska arbetarrörelsens) samarbetskommitté 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (de tyska 

socialdemokraterna) 
TV Television 
USA United States of America 
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Uff e Ellemann-Jensen, Utrikesminister 1982–93, Danmark. 
Foto: Johannes Jansson.



Pär Stenbäck, Generalsekreterare för Nordiska ministerrådet 
1992–96. Foto: Bengt Oberger, CC BY-SA 4.0.



Mats Hellström, Statsråd med ansvar för nordiskt samarbete 
1988–91 och 1994–96. Foto: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0.



Vittnesseminarium på Södertörns högskola, tisdag 2 juni 
2015. Foto: Håkan Blomqvist.

Från vänster: Uff e Ellemann-Jensen, Mats Hellström och  Pär Stenbäck. 
Foto: Håkan Blomqvist.



Diskussionen leds av Torbjörn Nilsson (t.v.) från Samtidshistoriska
institutet, Södertörns högskola och Johan Strang (t.h.) från 
Centrum för Norden-studier, Helsingfors universitet.
Foto: Håkan Blomqvist.
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Vittnesseminarium 

Norbert Götz 
Varmt välkomna till detta vittnesseminarium om ”Det nordiska 
samarbetet i kalla krigets kölvatten”. Mitt namn är Norbert Götz 
och jag är professor vid Samtidshistoriska institutet här på Sö-
dertörns högskola som i samverkan med Centrum för Norden-
studier vid Helsingfors universitet arrangerar detta seminarium. 
Vittnesseminariet anknyter till forskningsprojektet Spaces of 
Expectation: Mental Mapping and Historical Imagination in the 
Baltic and Mediterranean Region som problematiserar och ana-
lyserar regionalt samarbete efter 1989 och det är till detta fasci-
nerade ämne vi skall hålla oss idag.  

Men vad är ett vittnesseminarium? För de av er som inte tidi-
gare har varit med kunde man säga att det är en ”oral history”-
process mellan forskare och ett flertal historiska aktörer med 
olika perspektiv. Det är ett offentligt seminarium, med huvudsyf-
tet att skapa en ny historisk källa i tryckt form, som förhopp-
ningsvis kan ge dagens och morgondagens forskare nya insikter. 
Jag har här ett exempel på en sådan skrift med mig, 1989 med 
svenska ögon, som dokumenterar ett vittnesseminarium vi ar-
rangerade år 2009.1 Vi har alltså varit inne på relaterade teman 
tidigare, så det blir spännande att höra vad ni kommer att säga. 
Den offentlighet vi har i åtanke sträcker sig sålunda långt utanför 
de närvarande här i salen. Eftersom våra skrifter läggs ut på nätet 

                                                                 
1 Torbjörn Nilsson och Thomas Lundén (red.). 1989 med svenska ögon: Vitt-
nesseminarium 22 oktober 2009. Samtidshistoriska frågor 19. Huddinge: Sö-
dertörns högskola, 2010. 
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så kan vi, kanske med en liten överdrift, säga att hela mänsklig-
heten utgör den offentlighet som vi här riktar oss till.  

Jag ska strax lämna över presentationen av våra sällsynt tunga 
seminariegäster till Johan Strang som har varit den drivande 
kraften bakom detta seminarium. Men innan jag lämnar ordet 
till honom och åt Torbjörn Nilsson som tillsammans kommer att 
vara utfrågare, vill jag komma med en uppmuntran till våra 
vittnen: Bekräfta inte era memoarer eller varandra! (Skratt.) 
Detta är ingen tillställning för inbördes beundran eller fraterni-
sering! Skapa istället spänning och eftertanke genom nya, ovän-
tade och ifrågasättande perspektiv! Släpp loss och gör historia 
här på plats!  
 
Johan Strang 
Jag heter alltså Johan Strang och är gästforskare här på Samtids-
historiska institutet. Egentligen jobbar jag på Centrum för Nor-
den-studier (CENS) vid Helsingfors universitet. Det nordiska 
samarbetet är ett av våra fokusområden på CENS och jag har 
bland annat skrivit en rapport som heter Nordiska gemenskaper 
på uppdrag av Nordiska rådet.2 Senare i år kommer jag ut med 
en antologi som heter Nordic Cooperation: A European Region in 
Transition på det brittiska förlaget Routledge.3 Centralt i de här 
böckerna är tanken om att vi idag lever i en politisk brytningstid 
i Europa där det ställs frågetecken både då det gäller den etable-
rade säkerhetspolitiska ordningen och Europeiska Unionens 
framtida utveckling. Detta betyder också att Norden och det nor-
diska samarbetet genomgår en förändring.  

I mitt arbete med dessa frågor har jag gång på gång varit 
tvungen att återgå till tiden mellan 1989 och 1995: det var nämli-
gen under denna tid som man skapade den ordning (eller oord-
ning) i Europa som idag utmanas. Det är utan tvivel en nyckel-

                                                                 
2 Johan Strang. Nordiska gemenskaper: En vision för samarbetet. Nord 
2012:009. Köpenhamn: Nordiska rådet, 2012. 
3 Johan Strang (red.). Nordic Cooperation: A European Region in Transition. 
London: Routledge, 2016. 
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period i vår närhistoria, det var de stora förändringarnas tid i 
Europa. Berlinmuren föll, Sovjetunionen kollapsade och samti-
digt accelererade det västeuropeiska samarbetet genom enhets-
akten och Maastricht-avtalet.4 Den Europeiska Gemenskapen 
blev en Europeisk Union. Allt det här fick stora konsekvenser för 
oss i Norden. Vi fick förhålla oss till ett mer integrerat Västeuro-
pa och till omvälvningar i Östeuropa. Det fördes livliga debatter i 
våra länder, inte bara om EU-medlemskapet utan också om det 
nordiska samarbetets framtid. Skulle man stå utanför EU och 
försöka skapa nytt liv i det nordiska samarbete som redan fanns, 
eller skulle man gå med i Europa på något vis? Hur skulle det 
nordiska samarbetet i så fall organiseras? I vilken mån kunde 
Norden utvidgas med de baltiska länderna eller ersättas med ett 
Östersjösamarbete? Någon talade till och med om att man skulle 
skapa en ny Hansa-region.5 Det som gör denna period så intres-
sant att blicka tillbaka på är att det på riktigt var möjligt att teck-
na en ny politisk geografi, att omdefiniera de nordiska ländernas 
roll i Europa. Man kunde också säga att det var en period då 
handlingsutrymmet för våra politiker var extra stort – det fanns 
inga färdigutstakade spår, varje beslut som man fattade hade 
stora och långtgående konsekvenser.  

Vi har idag lyckats samla en enastående panel av centrala be-
slutsfattare som var aktiva under denna period och de ska nu 
dela med sig av sina minnen och svara på mina och Torbjörns 
frågor. Man kunde invända mot oss att vår panel saknar kvinnor, 
norrmän och EU-motståndare. Det kan vi bara beklaga. Vi har 
varit i kontakt med ett drygt tiotal personer som i olika konstel-
lationer uppfyller de här kriterierna – norsk, kvinna och EU-

                                                                 
4 Europeiska enhetsakten trädde i kraft 1987 och syftade till att intensifiera 
EG-samarbetet, inte minst inom utrikespolitiken, samt etablera den gemen-
samma marknaden. Maastrichtföredraget, som innebar namnbytet till Euro-
peiska Unionen, trädde i kraft 1993 och etablerade den monetära unionen, 
den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, regionkommittén m.m. 
5 Denna tanke, som anknyter till det medeltida handelsförbundet, förknippas 
främst med den Schleswig-Holsteinska Ministerpresidenten Björn Engholm. 
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motståndare – men alla tackade nej. Däremot är det också ett 
faktum att de tre första namnen på vår lista faktiskt tackade ja, 
och det är vi väldigt glada för.  

Vi ville bjuda in just Uffe Ellemann-Jensen, som var dansk 
utrikesminister för det liberala partiet Venstre från 1982 till 1993 
och som i ett tidigt skede försökte locka med sina nordiska gran-
nar i det europeiska samarbetet och som också var en av initia-
tivtagarna till Östersjörådet. Hjärtligt välkommen.  

Vi ville också bjuda in Mats Hellström, som var svensk han-
delsminister, jordbruksminister, europaminister och minister för 
nordiskt samarbete både på 1980-talet och från 1994 och framåt. 
Han var också mycket central som utskottsmedlem och delegat 
både i Europa- och Nordenfrågor under socialdemokraternas tid 
i oppositionen mellan 1991 till 1994. Välkommen.  

Och så ville vi bjuda in Pär Stenbäck som var finsk utrikes-
minister på 1980-talet och också ordförande för Svenska folkpar-
tiet, men som framför allt var generalsekreterare för Nordiska 
ministerrådet från 1992 till 1996 och som därför kan vittna om 
hur man upplevde de här förändringarna inom det nordiska 
maskineriet. Välkommen.  

Nu lämnar jag kort över till dig, Torbjörn, som kommer att 
fungera som ordförande i dagens diskussion. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, vi har ju ett slags dubbelkommando här. Ni har redan märkt 
att Johan är den kunnige av oss. Han kommer att fungera som 
bisittaren som drar linjerna och förklara vad det är vi behandlar 
för större teman. Jag ska då försöka att se till att ordet fördelas på 
ett tydligt och rättvist sätt. Jag är liksom kommentatorn som ska 
hänga med i allt som händer där borta på spelplatsen, tänkte jag 
säga, i panelen. Det är ju panelen som är i centrum här.  

Vi har ett antal teman som vi hade tänkt försöka hinna med. 
Kanske hinner vi inte med alla, men vi har i varje fall en struktur 
vi tänkte försöka följa. Innan vi kommer in på vår första fråga 
tänkte jag bara ytterligare säga en viktig sak: och det är att vid 
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någon tidpunkt kommer det att utbryta en kaffepaus. Jag kan 
inte säga exakt när, det beror på hur diskussionen fungerar – 
man vill ju inte gärna bryta mitt i just det här intensiva, nyska-
pande, historieskapande momentet som kommer att uppstå. 
Men vid ett passande tillfälle kommer det att finnas kaffe utan-
för. Och sedan fortsätter vi cirka en timme till. Avslutningsvis 
hoppas vi också att det skall bli möjligt för publiken att komma 
med frågor till panelen. Vi håller på till klockan 16. Och det blir 
alltså fullt tempo hela tiden.  

Då kastar jag tillbaka bollen till Johan som får introducera det 
första temat vi ska tala om och också kasta ut den första frågan 
till panelen. Var så god.  
 
Johan Strang 
Kärnfrågan för vårt seminarium idag är hur det nordiska samar-
betet och hela Norden förändrades under perioden mellan 1989 
och 1995, men för att kunna svara på det bör vi ha en bild av hur 
det såg ut innan denna period. På tavlan bakom mig så har jag 
skrivit några nyckel-år i det nordiska samarbetets historia.6 Man 
kunde säga att historikernas strider om det nordiska samarbetets 
historia är en enda lång rad av misslyckanden eller om det är en 
enastående succé. De stora nordiska projekten, som försvarsuni-
oner eller ekonomiska unioner har i regel misslyckats, medan de 
små projekten har varit mera lyckade och tillsammans har de 
gjort att det kanske inte finns någon region i världen där tilliten 
till grannen är så stor som i Norden. Under kalla kriget var tre 
länder med i NATO, medan Sverige var neutralt, liksom också 
Finland, som dock hade ett avtal om vänskap, samarbete och 
bistånd med Sovjetunionen. Trots detta hade de nordiska län-
derna ett samarbete som inte bara omfattade kultur, utan också 
lagstiftning och social trygghet. Att man under en period som 
såg Ungernrevolten, Koreakriget och Berlinmuren lyckades skapa 

                                                                 
6 Årtalen som dokumenteras i bilagan projicerades i olika omgångar på 
tavlan under vittnesseminariet. 
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en passfri region med tillhörande arbetsmarknadskonvention och 
socialskyddskonvention är egentligen ganska fantastiskt.  

Samtidigt kan man säga att det nordiska samarbetet fyllt olika 
funktioner i de olika nordiska länderna, och det är här vi tänkte 
börja. Om vi börjar med dig Pär Stenbäck, som var finsk utri-
kesminister på 80-talet: hur skulle du karaktärisera Nordens och 
det nordiska samarbetets betydelse för Finland på 80-talet? Och 
hur viktigt var det för dig? 
 
Pär Stenbäck 
Ja, för mig personligen var det naturligtvis viktigt, men om jag 
ska tala för hela Finlands del, eller för det officiella partietablisse-
manget, så såg man ju naturligtvis Norden som en säkerhetsven-
til och som en möjlighet att balansera ut det starka sovjetiska 
inflytandet. Det var en möjlighet att utveckla samarbetet västerut 
i någon utsträckning i alla fall. Och det var en lång historia hur 
det gick till sedan efter krigsslutet 1945. På 50-talet kom Finland 
med i Nordiska rådet, inte från början egentligen utan några år 
senare, och gradvis kunde man integrera sig, först i Norden och 
sedan i Europa. Jag kommer ihåg att vi redan på 1970-talet var 
några som motionerade om att Finland borde gå med i Europa-
rådet, vilket också var besvärligt.7 Så att det var en ganska seg och 
långsam utveckling för att föra Finland från nollpunkten 1945 
mot det som sedan blev EU. Men det gick via Nordiska Rådet 
och andra nordiska institutioner.  
 
Torbjörn Nilsson 
Jag tänkte nu att ni skulle få kommentera varandra, men det är 
kanske bra om ni alla får börja med att säga något ur era länders 
perspektiv. Om vi tar Mats Hellström då: ur svensk synvinkel, 
var man under 1980-talet nöjd med hur Nordiska rådet och Nor-

                                                                 
7 Europarådet är en samarbetsorganisation vars uppdrag främst hänför sig 
till mänskliga rättigheter. Medan Danmark, Norge och Sverige var medlem-
mar av Europarådet sedan starten 1949 (och Island sedan 1950), så blev Fin-
land medlem så sent som 1989. 
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diska ministerrådet fungerade? Och hur såg man på de här insti-
tutionerna i jämförelse med EFTA, som var de nordiska länder-
nas, Österrikes och Schweiz gemensamma frihandelsområde. 
Överlag får man en känsla av att det under 80-talet fanns spän-
ningar om vad man egentligen skulle göra med det här nordiska 
samarbetet – hur var den svenska synen, vilken var din egen syn? 
 
Mats Hellström 
Jag tror inte att det ännu i början av 80-talet fanns någon större 
diskussion om det Nordiska ministerrådets och Nordiska rådets 
ställning. Men EFTA kom naturligtvis att bli mycket viktigt för 
Sverige, och när vi 1984 i Luxemburg-överenskommelsen med 
EG, lyckades få början till det som senare blev EES-avtalet, så var 
ju detta en väldigt stor sak.8 Det var dessutom EFTA som tog 
initiativ. Vi hade, inte minst under Olof Palmes ordförandeskap, 
fått EFTA att skärpa sig, mycket tack vare att Sverige och 
Schweiz kunde samarbeta, och då kom vi ju en god bit. Det var 
en stor sak för oss, om man ser på det från den politiska sidan.  

Men här kom också det nordiska in på ett mycket speciellt 
sätt. Mot slutet av 80-talet, men före 1989, började vi diskutera 
hur vi skulle kunna matcha den Europeiska marknadens vitbok.9 

Vi gjorde en egen vitbok i Nordiska rådet och ministerrådet med 
ett hundratal frågor, som vi ansåg var realistiska för Norden att 
driva i ett blivande större europeiskt samarbete med inre mark-
nader och annat. Det handlade om forskning, om konsumentpo-
litik, miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor, arbetsmarknadspolitik och 
liknande. Så det var vår tanke att man nordiskt skulle jobba fram 
det här: Danmark som medlem i Europeiska Gemenskapen, och 
Norge, Sverige, Finland och Island utifrån EFTA. Det var en ny 
nordisk aspekt, det här med Europa – ”Norden i Europa”. Och 

                                                                 
8 EES står för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet mellan EFTA 
och EG. 
9 Vitboken för förverkligandet av den inre marknaden tillkom 1985 på 
initiativ av EU-kommissionens nytillträdda ordförande Jacques Delors. 
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den kom både för det europeiska tryckte på, men också förstås 
för att få ihop eller hålla ihop det nordiska.  

Den andra viktiga frågan, tror jag, på 80-talet, som många 
glömmer bort, det är den omfattande omstruktureringen av det 
privata näringslivet där man gjorde stora fusioner, ofta på ett 
nordiskt plan. Finska företag köpte upp det mesta av svensk 
pappersmaskin-industri, norska och finska oljeföretag köpte upp 
den svenska kemiindustrin. Electrolux var dominerande i hela 
Norden på vitvaror. Asea köpte Strömberg i Finland och andra 
och det blev början på ABB. Allt detta, tror jag, var mycket vä-
sentligt. Det var säkert en medveten – kanske i några fall omed-
veten – förberedelse inför den nya stora europeiska inre mark-
naden. Genom fusioner skapade man, så att säga, en nordisk 
privatorganiserad gemensam marknad. Detta glöms ofta bort.  
 
Torbjörn Nilsson 
Om vi då ser på det danska. Som sagt Danmark var redan en del 
av EG, som det hette då, och Uffe, du var dansk utrikesminister 
under den här tiden. Hur prioriterade man det nordiska samar-
betet under dessa år? Danmark hade ju ändå en annan position 
än de övriga nordiska länderna. Var det nordiska något som bara 
fanns med av farten, eller var det något som hade en viktig, men 
kanske inte så stor roll? Såg man några förändringar – någonting 
som var på väg?  
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Jeg vil gerne starte endnu tidligere, fordi jeg tror jeg er den enes-
te her i lokalet, som overværede et af de aller, allerførste møder i 
Nordisk Råd. Nemlig i København i 1953. Jeg var skoledreng. Og 
jeg var chefredaktør på et skoleblad, som hed ”Krudtuglen”, og 
da min far dengang var journalist på Christiansborg [Folketing-
et] i Danmark, så var jeg inviteret til at sidde i presselogen og 
følge det første møde i Danmark i det der nye Nordisk råd. Og 
jeg har fundet min reportage frem fra mit skoleblad fra dengang, 
og jeg var dybt desillusioneret, efter det jeg havde set og beskrev, 
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hvordan jeg så nordiske politikere, der sad og læste avis, mens en 
stod på talerstolen og sagde noget, som tydeligvis ingen hørte på. 
Og jeg blev meget frustreret. Først senere i livet gik det op for 
mig, at sådan foregår det også i rigsdager og folketing. Og det, 
der virkelig er vigtigt, er måske ikke, hvordan man optræder i 
sammenhængene der, men det at man er sammen.  

Det nordiske har hele tiden betydet ganske meget for Dan-
mark. Mere emotionelt end måske helt praktisk. Per Hækkerup, 
som var socialdemokratisk udenrigsminister i Danmark i 
1960’erne formulerede engang det, at Danmarks udenrigspolitik 
hvilede på fire søjler: det var det nordiske, den europæiske, den 
atlantiske og FN.  

Og jeg kan illustrere betydningen af det med, at da vi i 1986 i 
EF [på svenska: EG], som det var dengang, forhandlede The 
European Single Act, som betød, at udenrigspolitik blev gjort til 
en del af det kommunitære, hvilket var noget nyt.10 Indtil da var 
det sådan, at når vi holdte møder i Bruxelles, så holdte vi ét 
møde som udenrigsministre i EF, hvor vi talte om handelspolitik 
og alt muligt andet. Jeg oplevede det første gang i 1982 hvor jeg 
var ordfører for ministerrådet i EF. Derefter skulle vi holde en 
pause, og så satte vi os rundt om bordet på en anden måde, og så 
kunne vi tale om udenrigspolitik, fordi nu vi alligevel var i byen, 
så kunne vi tale om udenrigspolitik. Sådan foregik det.  

Men i The Single Act der skulle det her så gøres til en helhed. 
Der skulle skabes og traktatfæstes et europæisk udenrigspolitisk 
samarbejde. Der betød det meget for Danmark, at det her ikke på 
nogen måde kom til at undergrave det nordiske engagement og 
alle de her rutiner, vi havde i nordisk udenrigspolitisk samarbej-
de på det tidspunkt. Delvist forankret i Nordisk råd, men sande-
lig også mellem de nordiske regeringer indbyrdes. Det havde vi 
vældige diskussioner om, da den her Single Act skulle formule-
res, og vi insisterede på, at der skulle skrives en regel ind om, at 
det her, at vi nu lavede en single act om udenrigspolitisk samar-
                                                                 
10 The European Single Act heter på svenska Europeiska enhetsakten (i kraft 
1987). 
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bejde, det skulle ikke forindre samarbejde til anden side. Det var 
ved at køre fast, og så tog gode gamle Giulio Andreotti, som 
dengang var italiensk udenrigsminister, ordet, og så sagde han 
”Hør nu her. De der nordboere. De har jo ikke nok med en kone. 
De skal jo også have en elskerinde, og danskerne vil altså gerne 
have en nordisk elskerinde. Det skal vi give dem.” Og så fik vi 
vores regel. Og det kom til at blive indskrevet i fodnoterne til 
The Single European Act, at det nordiske politiske samarbejde 
ikke ville blive berørt af denne europæiske dimension.  

Og det siger vel egentlig meget godt, hvor meget det var følel-
ser. Fordi, på det tidspunkt vi taler om her altså i 1980’erne, da 
var jo det praktiske indhold af det nordiske samarbejde stortset 
fyldt ud: vi havde pasunion og vi havde fælles arbejdsmarked. 
Det var vanskeligt at finde på nye ting, inden for de rammer der 
eksisterede. Tilbage var derfor i høj grad dette, at vi var sammen, 
omend det også havde sine begrænsninger. For jeg kan huske, at 
i foråret 1982, da var Nordisk råds møde i Helsingfors. Og jeg 
var der som medlem af den danske delegation. Det var før, at jeg 
blev udenrigsminister. Da kan jeg huske, at den daværende 
danske statsminister, Anker Jørgensen, han kom til at tale lidt 
om sikkerhedspolitik fra talerstolen. Dét blev finnerne meget 
vrede over, fordi det talte man ikke om i Nordisk råd. Så der 
skulle altså vises en følsomhed over for finnernes meget vanske-
lige situation, som helt naturligt lagde nogle begrænsninger, men 
som samtidig gjorde, at vi stadig havde det der samvirke, som 
fortsat var meget nyttigt. Jeg skal senere forhåbentlig få lejlighed 
til at fortælle om, hvordan de nordiske udenrigsministre i løbet 
af 1980’erne fandt på en helt genial måde at få det her til at fun-
gere lidt mindre formelt på. 
 
Torbjörn Nilsson 
Då väntar vi med spänning på den höjdpunkten också. Som 
avrundning på den här första mera introducerade rundan tänkte 
jag att vi kunde prata närmare om detta med nordism eller nor-
disk identitet. Ni är ju alla tre nordiska entusiaster, ni har arbetat 
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för det nordiska och ni har deltagit i det nordiska samarbetet och 
värdesatt det högt sedan länge, redan som skolpojkar tydligen. 
Men fanns det perioder där det nordiska var i motvind? Hur var 
det på 80-talet till exempel? Gällde det att försvara det som upp-
nåtts, att bygga vidare på det, eller var det mera en fråga om att 
föra vidare den här känslan, identiteten av det nordiska? Vad var 
det som var viktigt med det här? Om vi börjar med Pär.  
 
Pär Stenbäck 
Jag kom in till den finska Riksdagen 1970 och det var under 
starka intryck av de Nordek-förhandlingarna som ju hade miss-
lyckats.11 De hade varit en lektion i realism, i nordisk realism. 
Forskarna är väl inte ännu heller riktigt överens om vad det var 
som sist och slutligen fällde Nordek. Somliga säger att det var 
Finland, somliga säger att det var Danmark. (Skratt.) Ja, man 
måste ju försöka vara lite provocerande här så att vi kommer 
igång på allvar. (Skratt.) Men Nordek-historien var nog, om vi 
försöker se på slutresultaten och inte på orsakerna, en ganska 
stark törn. Många av oss som vuxit upp under 60-talet, var emo-
tionellt väldigt engagerade i Norden. Jag kommer ihåg att Paavo 
Lipponen, som blev statsminister senare, 1964 talade för en nor-
disk förbundsstat. Det brukar i och för sig många politiker göra, 
så länge de inte är vid makten. Sedan när de kommer till makten, 
så gäller inte längre dessa stora ambitioner. Men vi var nog nor-
diska idealister på många områden, det fanns nordiskt ung-
domssamarbete och man lärde sig mycket politik av varandra. 
Jag lärde mig mycket politisk taktik till exempel från Sverige, 
som hade en stark generation av ungdomspolitiker då.  

Så kom Nordek-episoden och sedan började det här nordiska 
lunkandet. Jag hade samma upplevelser som Uffe, att när man 
satt i Nordiska rådet – den parlamentariska delen av samarbetet 
alltså – på 70-talet, så var dess sessioner relativt tråkiga tillställ-
                                                                 
11 Nordek (Organisationen för nordiskt ekonomiskt samarbete) var de 
nordiska ländernas plan för en ekonomisk union. Förhandlingarna pågick 
från 1968 till 1970.  
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ningar. Det var inte så många riktigt stora frågor som dök upp, 
utan det var mera ett traditionellt käbbel, så att säga, mellan en 
och annan färgstark politiker. Redan under slutet av 1970-talet 
så gick ju intresset för Nordiska rådet ned ganska mycket också. 
Det var lättare politiker som valdes in i Nordiska rådets delega-
tioner, medan de tyngsta politikerna mera sällan brydde sig om 
att delta. Det här är väl en tendens som bara förstärktes under 
80- och 90-talet.  
 
Torbjörn Nilsson 
Mats, du var kanske en av de här yngre svenska politikerna som 
Pär lärde sig taktik av?  
 
Mats Hellström 
Ja, eftersom jag vare sig är finne eller dansk, så kan jag ju ge min 
version av hur Nordek fälldes. (Skratt.) Jag var inte med, men 
min fru, Elisabeth, jobbade i handelsdepartementet och mycket 
just med Nordek-förhandlingarna. Och de svåraste att förhandla 
med, det var norrmännen. Kåre Willoch var jävligt svår, men till 
slut gick det.12 Och så kom man till Reykjavík och skrev under – 
alla skrev under. Men på vägen tillbaka, på flygplanet, så ombe-
stämde sig Karjalainen.13 Han kom fram till Helsingfors flygplats 
i Vanda och sade: ”Nej! Det blir inget”. Motiveringen var då, i 
varje fall Karjalainens, kanske inte hela Finlands, att Sovjetunio-
nen såg Nordek – den nordiska tullunionen – som en trojansk 
häst som via Danmark skulle föra in Norden och Finland i de 
Europeiska gemenskaperna. Det är den version jag, som svensk, 
har ett visst förtroende för. Ja, och så skulle vi provocera lite 
också. Uffe, du nämnde Per Hækkerup och det var ju han som 

                                                                 
12 Kåre Willoch ledde norska HØyre och var bland annat handelsminister 1963 
och 1965–1970 (under Nordek-förhandlingarna). Senare blev han också stats-
minister (1981–1986). 
13 Ahti Karjalainen var en finsk politiker från Centerpartiet som bland annat 
var utrikesminister under perioden 1964–1970, samt statsminister 1962–
1963 och från juli 1970 till oktober 1971. 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 35

kom med det utsökta uttalandet: ”Flaggan följer fläsket!” (Skratt.) 
Det danska lantbruket måste vara med i EU.  

Men 80-talet och motvind. Ja, alltså framför allt var det kan-
ske det att man i de seriösa morgontidningarna skrev ned det 
Nordiska rådet: där dansar man och har fester och det händer 
ingenting. Så medialt skrev man ned Nordiska rådet ganska 
mycket, och ministerrådet också förstås, på 80-talet. Man visste 
ju, att om det skulle komma en ledare efter Nordiska rådets mö-
ten så skulle den liksom se ut sådär. Men vad de inte begrep ett 
dugg dessa journalister var vilka nätverk som skapades i loppet 
av detta. Där satt man i ministerrådet och rådet, ibland som 
regeringsmedlem och ibland som parlamentariker i opposition. 
Och man lärde känna varandra både inom sina egna syskonpar-
tier och över partigränserna. Så det föds nätverk mellan nordiska 
politiker. Jag brukar säga, att om man ska definiera ordet nät-
verk, så är väl Nordiska rådsystemet kanske det bästa sättet. Så 
det var väl egentligen det viktiga, och det förstod man aldrig i 
DN och Svenskan, eller så var man bara sura för att man inte var 
bjuden till de där festerna.  
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, så avslutar vi rundan med Uffe.  
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Jeg er helt enig med, hvad Mats siger her. Det helt vigtige var 
netværkene. Og når jeg startede med at fortælle anekdoten om, 
hvordan jeg som skoledreng og skolebladsjournalist blev depri-
meret og beskrev overfladen på det her. Så var meningen med 
anekdoten også, at mange journalister i årene derefter, voksne 
journalister, de kom aldrig ud over det stade, som jeg havde 
været på, da jeg som skoledreng beskrev min oplevelse af Nor-
disk råd. Og derfor så fik Nordisk råd og nordisk samarbejde en 
generelt alt for dårlig presse. I alt fald i Danmark. Jeg kan ikke 
følge med i, hvordan det har været andre steder. Men i Danmark 
var det, det der billede af, at man åd og drak, og at man ikke fik 
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noget ud af det. Og hvad skulle der komme af nyt og så videre? 
Men netværkene var utroligt vigtige.  

Derfor var det også, at vi fandt ud af, de nordiske udenrigs-
ministre imellem – og du blev snydt for det Pär for det var efter 
din tid – vi fandt ud af, at de der faste nordiske udenrigsmini-
stremøder var efterhånden kørt fast i nogle stive rammer. Det 
foregik på den måde, at vi mødtes hvert halve år. Så sad vi og 
læste papirer op for hinanden, som embedsmændene havde 
skrevet. Og de sad og fulgte med i, om han eller hun nu huskede 
at sige det og det og så lige krydse af. Så gik vi op til den lokale 
konge eller præsident og spiste frokost. Og der blev taget billeder 
af os der, og så tog vi hjem igen. Så fandt vi ud af, at det burde 
kunne gøres på en anden måde. Og Sverige havde på det tids-
punkt fået en anden udenrigsminister, og det var Sten Anders-
son. Og vi havde siddet og skulet lidt af hinanden i starten, og vi 
havde sådan et par sammenstød. Han kaldte mig senere i sine 
erindringer for ”min mest elskede politiske fjende”.14 Det var jeg 
meget stolt af.  

Men se, vi havde det tilfælles, at vi var lystfiskere. Vi var end-
da fluefiskere. Vi fandt ud af, da vi talte i kredsen, at alle nordis-
ke udenrigsministre var på et tidspunkt der i 1980’erne lystfiske-
re, så vi startede med som forsøg i stedet for at starte det møde, 
der skulle have været i Stockholm, så tog vi til Karlshamn, og der 
tog vi ned dagen før Mörrums-premieren.15 Og så blev vi alle 
hyret af den daværende fiskemester fra Mörrum og fik lov at gå 
ned og fiske laks dagen før til reproduktion af laks. Og laksene de 
bed, og vi fangede og fangede. Og det var en fantastisk oplevelse. 
Embedsmændene de var bekymrede over det der, for de vidste jo 
ikke, hvad vi gik og talte om. Det var meget nyttigt. Vi var meget 
trætte til middagen om aftenen. Derefter fortsatte vi det mønster. 
Vi har været oppe og fiske ”strömmingar” i den finske skærgård. 

                                                                 
14 Sten Andersson. I de lugnaste vattnen. Stockholm: Tiden, 1993. s 368 
(”min mest älskade ’fiende’”). 
15 Premiären vid Mörrumsån anses vara en av det svenska fiskeårets höjd-
punkter. 
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Vi har været i Lapland og fiske fjeldørred. Vi har været i Island 
og fiske i stormvejr. Vi har været på Færøerne, hvor alle nåede at 
blive søsyge ombord på et skib hvor vi fiskede torsk. Vi har fisket 
i en norsk fjord og det var en fantastisk nydannelse. Embeds-
mændene var kede af det, men vi løste faktisk mange af de pro-
blemer, der ellers let kunne være kørt fast i den periode, vi gik 
ind i, og som kulminerede med det, der skete i efteråret 1991, da 
putshet i Moskva banede vejen for de baltiske landes endelige 
frigørelse, men det kan vi vende tilbage til senere. 
 
Torbjörn Nilsson 
Vi har då fått reda på att politikerna inte bara sysslade med val-
fiske, utan att det var betydligt bredare än så. Men om vi då skul-
le fortsätta på vår tematiska vandring. Nästa tema, ”Euroforin”, 
har vi kallat det här. Var så god, Johan. 
 
Johan Strang 
Ja, perioden vi försöker ringa in, sträcker sig från 1989, då Ber-
linmuren föll och kalla kriget tog slut, till 1995, när Finland och 
Sverige gick med i EU. Men förändringarna började som sagt 
redan i mitten på 80-talet och man kan peka på två saker. Det 
ena är att Gorbatjov kommer till makten i Sovjetunionen, och 
han öppnar för perestrojka, glasnost och alla förändringar i Öst-
europa. Den andra saken sker samtidigt i väst, då den europeiska 
integrationen tar fart på allvar med Single European Act, och så 
småningom förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EFTA 
och EG.  

Vi tänkte alltså börja med det här Europa-spåret. Vi är intres-
serade av hur man tänkte kring Norden som geografisk och 
politisk enhet under den här perioden. Såg man det här som 
något som var överspelat eller som något som var i behov av 
förändring, skulle Norden ersättas med Europa eller var Norden 
och Europa kompatibla enheter?  

Danmark var ju redan med i EG, men de övriga nordiska 
länderna förhandlade inom EFTA om ett EES-avtal. Men sedan i 
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något skede, ganska plötsligt, blir EG-medlemskap också en reell 
möjlighet. På Nordiska rådets sessioner i slutet av 80-talet så 
börjar Danmarks statsminister Poul Schlüter allt tydligare försö-
ka locka med de nordiska länderna i EG, speciellt Norge och 
Island, men småningom också Sverige och Finland. Allra tydli-
gast blir det här i mars 1990, på den första sessionen för det 
Nordiska rådet efter murens fall. Och då ackompanjerades han 
av utrikesminister Uffe Elleman-Jensen, som skrev en insändare, 
krönika, i de ledande nordiska dagstidningarna, där han uppma-
nade sina nordiska vänner att ansöka om medlemskap.16 Det här 
blev de andra nordiska politikerna och makthavarna ganska 
förbannade på. Det kan du kanske berätta närmare om, men jag 
skulle också, Uffe, vara intresserad av att fråga varför det var så 
viktigt för er att få med resten av Norden i EG? Var det ren eu-
ropeisk idealism, eller omtanke om de nordiska vännerna, eller 
fanns det några frågor ni ville ha hjälp med i EG – välfärden, 
offentlighet, miljön, eller någonting sådant – eller ville ni få med 
Norden för att försäkra er om att få igenom er egen Europapoli-
tik i hemlandet, alltså avväpna de danska EG-motståndarnas 
Norden-argument? Vad var motiven? 
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Altså for at forstå motivet skal vi lige skrue tankerne tilbage til, 
hvad det egentlig var, der skete i Europa på det tidspunkt. Gor-
batjov er kommet til. Det er tydeligt, at den kolde krig er ved at 
ebbe ud, selvom der stadig var store spændinger omkring de 
baltiske lande. Det er også tydeligt, at de to Tysklande på et tids-
punkt vil blive forenede til ét, og vi derfor vil få en meget stærke-
re tysk magt inden for EF. Det er alle de tendenser, der gjorde, at, 
set fra en dansk synsvinkel, så risikerede vi, at det nordiske sa-
marbejde ville låse os fast i noget, som der ikke var fremtid i.  

                                                                 
16 Uffe Ellemann-Jensen. ”Hvis Norden selv vil.” Politiken (24 mars 1990) 
(översättningar publicerades i norska Aftenposten, svenska Dagens Nyheter, 
finska Hufvudstadsbladet och isländska Morgunblaðið). 
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Samtidig foregik der jo forhandlingerne mellem EFTA og EF 
om EØS [på svenska: EES], eller som Jacques Delors kaldte det 
med fransk accent ”ze economic ryym” (the economic room).17 
Smukt ikke? Der var, set fra en dansk synsvinkel, ikke mindst fra 
vores svenske og også vores finske venner, så var der vildt overd-
reve forventninger til, hvad det her kunne komme til at indebæ-
re. Altså når vi så, hvad der kom af udtalelser om de fantastiske 
fordele, man ventede at få, så var det meget urealistisk. Der var 
langt større realisme hos nordmændene. De havde jo gamle 
Kleppe18 siddende som generalsekretær i EFTA dengang, og han 
sagde ”Hør nu her. EFTA er et venterum til EG, og det er EØS 
også, det er bare et venterum”. Det var som om, at man ikke 
rigtig forstod det i regeringerne dengang, og I har selvfølgelig 
også haft jeres hensyn at tage.  

Og der må jeg bare indrømme, så for der lidt en fanden i mig. 
Fordi når jeg satte mig ned og kiggede lidt på, hvordan det fore-
nede Tyskland ville skabe en ændring av magtbalancen i EF, og 
hvordan den sydlige dominans allerede var temmelig stærk, så 
virkede det på mig fuldstændig idiotisk, hvis ikke vi forsøgte at få 
så mange nordiske lande ind som muligt. Fordi sådan som hele 
magtstrukturen var bygget op, da havde man jo relativt langt 
tungere stemmevægt i Ministerrådet, end ens indbyggerantal 
tilsagde. Og jeg kan huske at i den kronik, jeg skrev i en række 
nordiske aviser, lavede jeg et regnestykke, der sagde, at hvis alle 
nordiske lande gik med i EF, så ville vi tilsammen få langt flere 
stemmer i Ministerrådet end Tyskland, selvom vi kun havde en 
fjerdedel af folketallet. Vi ville få noget med 16 stemmer med 20 
millioner indbyggere, og Tyskland havde, efter det system deng-
ang, 10 stemmer til 80 millioner indbyggere. Og hvorfor dog 
ikke udnytte de muligheder for derigennem for alvor at sætte et 

                                                                 
17 Jacques Delors är en fransk politiker från det Socialistiska partiet. I perio-
den 1985–1995 var han ordförande för Europeiska kommissionen. 
18 Per Kleppe, född 1923, är en norsk politiker från Arbeiderpartiet som var 
finansminister 1973–1979 och generalsekreterare för EFTA 1981–1988. 
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nordisk præg på udviklingen af Europa? Og derfor skrev jeg den 
kronik, som kom ind i førende dagblade.  

Og reaktionen den var alt andet end begejstret. Den eneste 
der var begejstret var Thorvald Stoltenberg.19 Men hold da op 
Sten Andersson han var vred. Og Jon Baldvin Hannibalsson20 i 
Island han var ved at springe i vandet af raseri. Det var ganske 
underholdende alt sammen. Det var underholdende, fordi der 
gik jo ikke mange måneder, så besluttede man i Sverige og senere 
i Finland, at nu ville man ansøge om medlemskab af EF, blandt 
andet fordi man jo havde opdaget, at der altså ikke lå de mulig-
heder i en EØS-aftale, som man havde regnet med. Og så be-
gyndte det jo at gå hurtigt. Men samtidig med at alt det her så skal 
vi lige huske på, at så har vi hele den her uafklarede situation om-
kring hvad sker der med Sovjetunionen, hvad sker der med de 
baltiske lande? Der var vældig mange farlige bolde oppe i luften. 
 
Torbjörn Nilsson 
Mats, du har skrivit i dina memoarer att du i samtal med den 
ännu då blivande finska statsministern Paavo Lipponen bara 
någon månad efter det här, i maj 1990 …  
 
Mats Hellström 
Ja, just det. 
 
Torbjörn Nilsson 
… övertygades om att Sverige borde söka EG-medlemskap, re-
dan innan EES-avtalet var på plats.21 Vad gjorde att du blev EG-
anhängare? Jag kan tänka mig att det fanns en positiv syn på 
Europasamarbete och europeisering redan tidigare, men det är 

                                                                 
19 Thorvald Stoltenberg är en norsk diplomat och politiker från Arbeiderparti-
et som var utrikesminister 1987–1989 och från november 1990 till 1993. 
20 Jon Baldvin Hannibalsson är en isländsk socialdemokratisk politiker och 
diplomat. Han var utrikesminister 1988–1995. 
21 Mats Hellström. Politiskt liv. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 1999. s 
16–17. 
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något annat att just tänka tanken att det var möjligt att Sverige 
kunde bli medlem, och att själv vara med och driva den saken. 
Var det kring maj 1990 i samtal med Lipponen, eller fanns den 
med redan tidigare? 
 
Mats Hellström 
På ett sätt fanns det med tidigare, eftersom vår regering, Ingvar 
Carlssons regering, lade en stor proposition till svenska Riksda-
gen. Den skrevs 1987, om jag minns rätt, och lades sent 1987, 
och kom att behandlas 1988, och den gick igenom alla områden 
för samverkan inom och med EG och slutsatsen var att det fanns 
bara en faktor som avhöll oss från att bli medlemmar i EG och 
det var utrikespolitiken.22 Det stod tydligt där, så redan då, 
1987/1988 var vi ju i princip beredda att förhandla om alla om-
råden som gällde EG – eller EU. Och sen plötsligt så försvinner 
det hindret då Berlinmuren faller och då går allt väldigt fort.  

Och eftersom du nämner Paavo Lipponen, jag minns mycket 
väl den här lunchen på en numera nedlagd restaurang, Alexia, på 
Alexandersgatan [i Helsingfors]. Paavo övertygade mig om att 
det inte liksom bara är sedan, utan nu som vi i Norden, precis 
som du säger, ska gå in i EG. Men Paavo var också en av de få 
som var förutseende. Man pratar ju ofta om vilka som verkligen 
förstod att Berlinmuren skulle falla innan den föll – det skulle 
vara ett vittnesseminarium i sig. Men den andra maj 1989 på 
Tivoli i Köpenhamn, så inträffar någonting som också är intres-
sant. Det var vid SAMAKs sammanträde och SAMAK är alltså 
samarbetsorganet mellan de nordiska socialdemokratiska parti-
erna och fackföreningsrörelserna. De sammanträder alltså regel-
bundet för att diskutera många olika frågor, men märk väl också 
säkerhetspolitik sedan slutet av 60-talet, då det hade varit en 
fnurra mellan Sverige och Finland. Man förde informella, men 
mycket viktiga samtal om säkerhetspolitik utifrån våra länders 
olika utgångspunkter, några i NATO, andra på olika vis neutrala. 
                                                                 
22 Hellström syftar till regeringens proposition 1987/88:66 om Sverige och 
den västeuropeiska integrationen. 
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Man träffades alltså på Tivoli i Köpenhamn och Paavo Lipponen 
säger ungefär såhär, den andra maj 1989, alltså: ”Om nu Sovjet-
unionen inte längre kommer att garantera militärt de östeurope-
iska staterna, vad händer där då, frågetecken frågetecken?” Så 
Paavo såg alltså på något vis ganska tidigt att något höll på att 
hända som berör Europa ganska kraftfullt.  

Sen sker det då ganska snabbt i Sverige, det som Uffe skrev 
om och Sten Andersson blev sur på – det var nu mera det att 
med all säkerhetspolitik är det så att man vill driva den själv, så 
att säga. Ingvar Carlssons regering lade fram en stor kriskatalog, 
som den kallades, på hösten, där vi också begär av utrikesutskot-
tet att man ska gå igenom frågan om svenskt EG-medlemskap.23 
Och det här har ofta missförståtts och Carl Bildt som ju är bra på 
formuleringar kallade det en ”fotnot i ett krisprogram”.24 Men 
det var aldrig avsett som en annonsering av en medlemskapsan-
sökan. Ingvar Carlsson har sen försökt förklara det här också: till 
exempel varför det var finansminister Allan Larsson som fick 
lägga fram detta och inte statsministern själv. I så fall skulle det 
ha sett annorlunda ut, givetvis. Men det är ju inte så att vi be-
stämmer oss för att bli medlemmar rakt av, utan vi begär av 
utrikesutskottet i Riksdagen att gå igenom frågan. Sedan går det 
ganska snabbt, utskottet går igenom frågan och så tar Riksdagen 
i det hela och sedan då EG har sitt stora möte i Haag under det 
nederländska ordförandeskapet tas beslutet om att lämna in en 
medlemskapsansökan till EG.25  

Det där har ofta missförståtts, även av Paavo Lipponen i Fin-
land, och president Mauno Koivisto var oerhört sur på att svens-
karna gick fram med det här utan att informera honom. Det var 
faktiskt så, och det har jag skrivit i min bok också, att Ingvar 

                                                                 
23 Regeringens skrivelse 1990/91:50 om åtgärder för att stabilisera ekonomin 
och begränsa tillväxten av de offentliga utgifterna. Skrivelsen presenterades 
inför riksdagen den 26 oktober 1990. 
24 Carl Bildt ledde Moderata samlingspartiet sedan 1986 och blev statsminis-
ter efter valet i september 1991. 
25 Regeringen lämnade in den svenska medlemsansökan den 1 juli 1991.  
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Carlsson var noga med att informera två statsmän, statspersoner, 
tidigt under den här veckan då den här kriskatalogen växte fram. 
Den ena var Gro Harlem Brundtland26 och den andra var Koivis-
to. Men Koivisto befann sig då i Portugal. Och jag vet, jag har 
kollat detta, att budskapet gick från den svenska statsrådsbered-
ningen, över till den finska sidan. Jag ska, trots att det är ett vitt-
nesseminarium, inte säga vem det var av Koivistos medarbetare 
som inte riktigt fick fram budskapet. Men Koivisto blir alltså 
alldeles ursinnig när han i Portugal möts av frågorna.  
 
Pär Stenbäck 
Det var inte Lipponen då.  
 
Mats Hellström 
Nej, det var inte Lipponen, han var ju sur också. Nå, men jag kan 
förstå att detta har sin plats i ett vittnesseminarium, för jag vet 
att finnarna var väldigt sura på oss. Men alltså, det gick väldigt 
fort det här i Sverige då processen väl kom igång, och samman-
hanget för detta var att järnridån försvann och Berlinmuren föll, 
sen gick det väldigt, väldigt fort.  

Jag var själv i Berlin på Grunewald i januari och uppsöktes då 
av en västtysk SPD-politiker, som sa: ”Du måste gå hem och säga 
till Ingvar Carlsson att det här håller inte. Spårvägsförarnas Ber-
lin – Östberlin, alltså – kommer att falla samman helt” – hela det 
Östtyskland, som man ändå just då kunde föreställa sig skulle bli 
ett demokratiskt Östtyskland, och för att överhuvudtaget klara 
ett val fick man ju skjuta fram valet till mars, detta enda val i 
detta tillfälligt demokratiska Östtyskland. Det var då det. Det går 
snabbt, med det samma. Man glömmer lätt bort i efterhand vilka 
enormt snabba processer det var och de påverkade oss också.  
 

 
 

                                                                 
26 Gro Harlem Brundtland, Arbeiderpartiet, var norsk statsminister i tre 
perioder (1981, 1986–1989 och 1990–1996). 
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Torbjörn Nilsson 
Om vi då går vidare till Pär. Det här var ju innan du blev gene-
ralsekreterare för Nordiska ministerrådet, men om vi ändå skulle 
se den här väldigt snabba och väldigt omtumlande utvecklingen 
från ett mer institutionellt perspektiv. Det nordiska samarbetet 
hade byggts upp kring Nordiska rådet och ministerrådet i en 
kalla krigs-kontext. Då nu hela världen, eller åtminstone Europa, 
höll på att förändras, fanns det då några tankar eller idéer om att 
de här gamla organen var överflödiga? Eller skulle man bygga 
upp något helt nytt? 
 
Pär Stenbäck 
Får jag börja med att säga till Mats, att då du nu citerar Lipponen 
och dina samtal med honom. Nu har Lipponen kommit ut med 
den andra delen av sina memoarer,27 men bara på finska, som du 
ju inte kan tillgodogöra dig. 
 
Mats Hellström 
Nej. 
 
Pär Stenbäck 
Det slående där är hur törnbeströdd och svår Lipponens väg till 
statsministerposten, eller för det första till ordförandeposten i 
socialdemokraterna i Finland, var. Han var ingen profet i sitt 
eget parti och inte heller någon profet i Finland. Det var snarare 
omständigheterna och den stora ekonomiska krisen i Finland i 
början på 90-talet som förde fram honom, tillsammans med 
några misslyckade experimentella ordförandeval i socialdemo-
kratiska partiet. Man kunde tänka sig många andra scenarier för 
de finska socialdemokraterna om inte Lipponen skulle ha blivit 
ordförande. Han var nog den mest europeiska, och också nor-
diska, politikern i Finland vid den tiden.  

                                                                 
27 Paavo Lipponen. Murroksen aika – muistelmat 1979–1995. Helsinki: 
WSOY, 2014.  
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Men, som sagt, mitt perspektiv är lite annorlunda eftersom 
jag mellan 1985 och 1992 inte bedrev politik, utan var general-
sekreterare för det internationella Röda Korset och före det för 
det finska Röda Korset. Så jag kan kanske inte riktigt leva mig in 
i den här politiska processen under dessa år. Men på frågan om 
hur den här, ska vi säga dramatiska och världshistoriska omvälv-
ningen möttes inom det nordiska, så tyckte jag mig åtminstone 
själv se en slags öppning för det nordiska samarbetet i den här 
situationen. Nu skulle det börja hända saker och nu skulle lik-
som korten delas på nytt. Och det gjorde de faktiskt på det viset 
att de olika nordiska ländernas förhållande till det nordiska sam-
arbetet förändrades. När besluten var fattade och Finland och 
Sverige skulle gå med i EU, upplevde jag Norge och Island som 
mycket mera intresserade av det nordiska samarbetet än tidigare. 
Man såg nya möjligheter. Det sades också öppet från norsk sida 
att det nordiska samarbetet skulle utgöra en kanal in i det euro-
peiska, och att man skulle kunna få information via det nordiska.  

Det visade sig att det här var ganska orealistiskt egentligen. 
Inte fanns det någon beredskap i Danmark, Finland eller Sverige 
att låta det nordiska samarbetet och de nordiska institutionerna 
få fungera som en kanal för den här informationsgången. Det 
kunde förekomma inom enskilda ministerråd, inom Nordiska 
ministerrådet, att där gavs möjligheter för medlemsländernas 
ministrar att informera vad som skedde i EU, och det var nog en 
ganska regelbunden punkt på agendan för ministerråden. Till 
exempel kunde den svenska socialministern informera om vad 
som var på gång inom EU och på det viset fanns det en slags 
informell informationsgång. Men inte institutionaliserades den 
på något sätt, den här norska drömmen om att man skulle kunna 
utnyttja det nordiska samarbetet.  

Så det blev nog ingen – ja, jag kan säga det nu, för min egen 
del – det blev inte den renässans för det nordiska samarbetet 
som många hade föreställt sig. Det var tre länder som var med i 
EU, men att Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet skulle 
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vara någon plattform för att bygga upp gemensamma nordiska 
linjer i EU, det kom inte att förverkligas, får jag nog säga.  
 
Torbjörn Nilsson 
Kan man säga att det är just den här mera realistiska bilden av 
det nordiska samarbetet som gjorde att man inte gjorde mera 
gemensamt under denna tid. Det fanns till exempel en diskus-
sion om en gemensam EU-ansökan, att man skulle gå hela vägen 
tillsammans liksom. Sådana tankar försvann på något sätt och är 
nu i efterhand stort sett bortglömda. Men det är en intressant 
tanke i alla fall.  
 
Pär Stenbäck 
Jag gjorde ett experiment där, för att, så att säga, provocera de 
nordiska statsministrarna. Det var en gång 1994 eller 1995 då jag 
på ett statsministermöte kastade fram ett förslag om att inrätta 
ett nordiskt informationskontor, av den modell som vi då hade 
på olika håll, i Bryssel. Där skulle vi då ha en samlingspunkt där 
man kunde utbyta information och samtidigt också informera de 
övriga medlemmarna i EU om det nordiska samarbetet och de 
institutioner och erfarenheter som vi hade av det.  

Det blev ett blankt nej av alla statsministrar. Ja, jag gjorde det 
med avsikt och för att jag visste nog att det inte skulle gå igenom 
på förhand, men jag tyckte det var en bra illustration av hur det 
blev. Man hade liksom gjort ett vägval väldigt snabbt efter Fin-
lands och Sveriges medlemskap i EU, att man inte skulle institu-
tionalisera det nordiska samarbetet i EU. Man kunde säga att det 
blev en doktrin, att inte göra för mycket tillsammans och inte 
bilda front i EU. Det skulle inte se bra ut. Det skulle tas illa upp. 
Det får inte finnas några blockbildningar eller grupperingar i 
EU. Allt det här var något som jag som generalsekreterare i tal 
och skrift ville polemisera emot. Alla visste vi ju ändå att det 
inom EU fanns både block och grupperingar: det fanns ett syd-
europeiskt block, det fanns ett östeuropeiskt block så småning-
om och det fanns Beneluxländerna och så vidare. Så det var bara 
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struntprat egentligen och jag är lite osäker på vad den här oviljan 
att uppträda som samlad front inom EU egentligen berodde på 
och vem det var som trodde att man i så fall skulle förlora infly-
tande eller något. Kanske Uffe kan svara på den saken, var det 
Danmark som gammal medlem som tyckte det, eller? Det måste 
finnas någon förklaring till varför man inte gillade den här, ska 
vi säga, nordiska profileringstanken, den här grupptanken.  
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, du har ju gett ordet till Uffe, så jag har väl bara att acceptera 
det. Var så god. 
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Jamen jeg grubler også og har grublet i mange år over, hvad det 
egentlig var. Fordi vi oplevede det vel allerede egentlig under 
optagelsesforhandlingerne. Der var ikke det der meget, meget 
nære samarbejde, som ville have været naturligt. Nu var jeg ude 
af regeringen, så jeg ved ikke, det ved Mats sikkert mere om, 
hvor meget man i praksis gjorde det, som vi jo langt senere gjor-
de, da de baltiske lande skulle med. Altså sende folk over og 
hjælpe og støtte. Folk der kendte smutvejene. Men mit indtryk 
var, at der var sådan en almindelig ulyst til på en eller anden 
måde at skulle afgive noget til de andre. Eller acceptere at de 
andre måske kunne noget, man ikke selv kunne. Altså vi stødte 
på en vis jalousi i kredsen, som gik mange veje. Og så blev der 
brugt den undskyldning, som Pär var inde på. At det vil se dår-
ligt ud, hvis vi laver blokdannelse, og det er jo tull, for specielt 
Benelux har jo institutionaliseret det her og har gjort det på en så 
begavet måde, at de holder formøder forud for alle minister-
rådsmøder, og det de så kan blive enige om jamen det prøver de 
så at støtte med fuld kraft. Det, de ikke kan blive enige om, det 
lader de så ligge. Og der har været mange ting, som vi også ople-
vede under optagelsesforhandlingerne, hvor man kunne hjælpe 
hinanden. Vi gjorde, fra dansk side ved jeg, en stor indsats for, at 
svenskerne fik en særregel, når det gjaldt snus. Og det var ud fra 
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den tankegang, at når de dydige svenskere endelig havde sådan 
en lille svaghed, så skulle vi da ikke tage den fra dem. Men ellers 
så synes jeg, at det har været skuffende at se, at man ikke i højere 
grad har levet op til det, som jeg selv havde som vision, dengang 
jeg skrev den der kronik i 1990. Nemlig at man skulle lægge 
kræfterne sammen og virkelig prøve at hive indflydelse op i 
vores ende. 
 
Torbjörn Nilsson 
En kort kommentar från Pär. 
 
Pär Stenbäck 
En annan teori som också har kastats fram, om jag kommer rätt 
ihåg, är att orsaken till att man inte ville formellt, eller informellt 
ens, bilda en nordisk grupp av de tre medlemsländerna, var att 
det fanns en föreställning i Sverige om att man som enskilt land 
skulle få ett större inflytande än man kunde få tillsammans. Man 
hade stora förhoppningar på att Sverige som ett välorganiserat 
och moget medlemsland, så att säga, skulle få mycket att säga till 
om. Och sen hade vi samma sak i Finland: Lipponen blev stats-
minister 1995 och hans politik var från början att vi skulle in i 
kärnan. Finland skulle vara kommissionens bästa vän och på det 
viset skulle man få ett direkt inflytande. Och då kanske det nor-
diska kom lite i skuggan av dessa ambitioner. Sen kom det för-
stås andra statsministrar, andra regeringar och andra tider, och 
den här ambitionen har nog, ska vi säga, satts lite åt sidan. Och 
sen kom också väldigt andra tongångar in med Greklandskrisen, 
men det är ju långt senare.  
 
Torbjörn Nilsson 
Vad säger Mats? Alltså, den svenska hållningen inför det gemen-
samma i samband med dessa förhandlingar? 
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Mats Hellström 
Ja, min bild är nog en annan, egentligen. Nu ska väl sägas att 
under medlemskapsförhandlingarna då företrädde jag ju opposi-
tionen, jag var alltså socialdemokraternas, ska vi kalla det ”tales-
person” vid förhandlingarna, och Bildt-regeringen var väldigt 
generös med att ge information. Dinkelspiel har skrivit i sina 
memoarer att han fick förhandla mer med den där jävla Mats 
Hellström än med kommissionen.28 Det gjorde mig ganska stolt 
för hos socialdemokraterna fanns det, även om det aldrig har 
sagts klart ut, en slags misstanke om att jag lade mig lite för lätt 
inför den där Bildt-regeringens folk. Dinkelspiel, som var stats-
råd, hade ju varit tjänsteman åt mig. Hur som helst.  

Jag kan alltså inte bedöma hur Bildt och Belfrage29 och Din-
kelspiel resonerade ihop om detta, men jag tycker inte att jag 
känner igen mig helt och hållet. Därför att under förhandlingar-
na var Sverige och Finland väldigt samordnade när det gällde det 
där nordliga. Vi skulle få, och vi fick ju till slut också det bästa 
regionalpolitiska stödet till de finska lappmarkerna och svenska 
Lappland, något som inte var självklart från början. Vi fick det. 
Och det var en gemensam förhandlingssatsning mellan Sverige 
och Finland, tveklöst. Man låg väldigt nära varandra där.  

Sen, själv då, även om jag var oppositionsföreträdare så hade 
jag en hel del viktiga kontakter till de sittande regeringarna – jag 
hade ju tidigare varit EFTA-minister. Jag hade informella kon-
takter med österrikarna och med norrmännen och i viss mån 
också Finland, Danmark. Och en fråga som drevs av Sverige, 
men sen mycket bredare, var ju miljöfrågorna. Där kunde vi 
ibland stöta på taket, så att säga, för EU:s eller EGs miljölagstift-
ning var inte lika långtgående som vår. Men vårt argument var 
att vi skulle få behålla våra längre gående regler i ljuset av att EG 

                                                                 
28 Ulf Dinkelspiel. Den motvillige europén: Sveriges väg till Europa. Stock-
holm: Atlantis, 2009. s 265. Dinkelspiel var moderat Europa- och utrikes-
handelsminister 1991–1994. 
29 Frank Belfrage var statssekreterare på UD:s handelsavdelning och Sveriges 
chefsförhandlare kring EU-medlemskapet. 
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självt också hade ambitionen att ta sig åt det hållet. Och så blev 
det också. Så det var en fråga där vi hade kontakter med de andra 
nordiska länderna och argumenterade för en gemensam linje 
som också förverkligades. Det blev en gemensam nordisk upp-
fattning, som drevs fram.  

Sen på sluttampen, så hade Delors extrapengar och där skiljde 
det sig väldigt mycket mellan våra länder vad det var vi ville göra 
av dem. Sverige ville ha extrapengarna för att få ned sin skuld, 
alltså avgiften helt och hållet. Finland och Norge ville använda 
pengarna, liksom också Österrike, för att stärka sitt jordbruk. 
Det var inte aktuellt för oss, eftersom Sverige, inte minst genom 
mig som jordbruksminister, hade avreglerat jordbruket. Så där 
hade vi helt olika intressen, men det gjorde ingenting eftersom 
det var nationella pengar.  

Men sen, om vi går till nästa steg, så tycker väl jag också att 
det var tråkigt att man inte hade mer av statsministerkontakter i 
början – frukostar och liknande. Men det kom sen och så vitt jag 
förstår pågår det väl ännu. Jag tror, men det är en ren gissning, 
att det är en blandning. Dels tror jag faktiskt att man i Sverige 
tog det på allvar det här ni kallar ”tull”, att EG faktiskt inte fun-
gerar med regionala block. Framför allt inte om det kommer ett 
nytt regionalt block. Utan att det ibland är det med Tyskland, 
ibland Storbritannien, ibland med Italien, man skulle samarbeta 
och så blir det ju också ofta i EU. Men så hade vi lärt oss i alla fall 
och det är möjligt att det var lite fel, men det fanns nog med, tror 
jag. Sedan tror jag också att i början, de första åren, så tog EU-
arbetet så oändligt mycket kraft i förvaltningen, hos politikerna. 
Vi skulle rigga ett helt nytt system, ett helt nytt förvaltningssy-
stem i vårt land. Och det där tog så mycket kraft att det nog i sin 
tur också gjorde att det här med nordisk samordning med fru-
kostar före toppmötena inte kändes så angeläget. Sen har det 
kommit efter hand, gudskelov. 
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Torbjörn Nilsson 
Jag tänkte också gå till nästa steg. Ni har talat mycket om för-
handlingar och om svårigheterna att samordna och att liksom 
föra gemensamma nordiska linjer och så vidare. Men om vi då 
talar om själva folkomröstningarna, det var ju ändå det som 
avgjorde att Sverige och Finland skulle gå med, medan Norge 
stannade utanför.30 I vilken grad fanns det, så att säga, resone-
mang om när dessa omröstningar skulle äga rum: alltså, vem 
skulle rösta först? Eller var det helt enkelt så, att varje land be-
stämde utifrån vad man tyckte var lämpligt? Hur mycket tog 
man hänsyn till omröstningarna i de andra länderna? Pär vinka-
de … 
 
Pär Stenbäck 
Ja, jag vill gärna kommentera detta. Vi ska ju komma ihåg att 
situationen i Sverige och Finland var ganska olika egentligen. I 
Sverige hade socialdemokraterna en stark ställning som det 
största partiet, medan i Finland hade vi ett stort parti – Center-
partiet – som var mycket delat och mycket ambivalent i EU-
frågan. Så det krävdes mycket mera taktiskt tänkande i Finland 
bland de som förordade EU-medlemskapet. Och där spelar till 
exempel Lipponen en stor roll, inte minst kring maktskiftet mel-
lan Koivisto och Ahtisaari 1994.31 Det var mycket taktiserande 
och man lurpassade på varandra mellan ja- och nej-sidan. Slutre-
sultatet blev att Finland bestämde sig för att rösta före, och det 
tror jag att den svenska pro-EU-fronten var mycket glad över, att 
man inte behövde vara den som tog det första steget. Där fanns 
nog ett mycket praktiskt och konkret nordiskt samarbete, kan 
man säga, kring den här taktikfrågan, vem som skulle rösta först. 

                                                                 
30 Omröstningarna under hösten 1994 ägde rum enligt följande: Finland den 
16 oktober (56,9% för och 43,1% emot), Sverige den 13 november (52,3% för 
och 46,8% emot), och Norge den 28 november (47,8% för och 52,2% emot). 
31 Martti Ahtisaari efterträdde Mauno Koivisto som Republiken Finlands 
president och innehade detta ämbete 1994–2000. 
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Men jag kanske går händelserna lite i förväg när jag säger att 
sedan, när det var ett faktum att bägge länder skulle med i EU, så 
satte man genast igång med den där processen om att reformera 
det nordiska samarbetet. Här talar jag alltså ur mitt perspektiv 
som Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Det fanns den 
här känslan ”nu måste det här ses över”. Det är ju en klassisk 
tradition i nordiskt samarbete att varje ny regering ska reformera 
det nordiska samarbetet. Danmark brukar gå i spetsen för det 
här, det är mycket populärt i Folketinget, den här väldigt media-
anpassade synen på nordiskt samarbete. Så när vännen Mats 
kom tillbaka som nordisk samarbetsminister 1994 kom han till 
Köpenhamn och sa att ”nu ska vi spara!” (Skratt.) Och han hade 
en mycket otrevlig sits för att han var ensam om den här synen 
som han hade fått hemifrån. Jag vet inte hur det hade gått till, 
men det kan du berätta om, Mats. Men i Sverige verkade man 
tänka att eftersom vi är tvungna att spara i Sverige, så ska vi 
också spara på det nordiska. Nu ska det skäras bort 10 procent – 
eller var det till och med 20 procent som du öppnade med? Och 
det var ju en intressant process ur generalsekreterarens syn-
punkt, för det bildades genast en front mot Sverige. Tidigare 
hade det ofta varit Danmark som ville spara. Norrmännen var 
kraftigt emot sparande och Finland var också emot på den här 
tiden. Men om jag kanske får ge ordet till dig, Mats, (Skratt.) så 
kanske jag får veta, varför man just då, ville skära ned på det 
nordiska samarbetet?  
 
Mats Hellström 
Det var mer pikant än du beskriver. När vi i valet 1994 kom i 
regering så var Sveriges finanser fruktansvärt undergrävda, som 
vi såg det, så det gick sparbeting över allting. 
 
Pär Stenbäck 
Så var det i Finland också. 
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Mats Hellström 
Javisst, o ja, men i Sverige var det så att varje minister fick klara 
direktiv av statsministern att ”på ditt område ska vi spara så här 
mycket”. Och finansdepartementet var förstås med på det här 
sparbetinget. Och det var nog 20, tror jag, procent som var tan-
ken med det nordiska också. Jag sa förstås, att självklart ska jag 
solidariskt arbeta för detta, men att jag måste få med mina kolle-
gor i de andra nordiska länderna. Det där förstod aldrig finans-
departementet, de sa: ”Det där får du sköta! Det där får … det får 
liksom bli så där!” Nå, så min situation var, förvisso, inte så lus-
tig kan man lugnt säga. Och Tarja Halonen, anklagade mig också 
för att vara kvinnofientlig för att vi skulle skära ned på jäm-
ställdhetsfrågorna.32 Men det värsta var inte det, utan det värsta 
var att den tidigare regeringen hade, genom sin dåvarande nor-
diska samarbetsminister, Olof Johansson, övertygat sina kolle-
gor, och inte minst den mycket motsträviga Marianne Jelved, 
den danska finansministern …  
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Jamen, hun er altid imod det meste. 

Pär Stenbäck 
Precis, precis.  
 
Mats Hellström 
… att öka på bidragen till det nordiska samarbetet. Han lyckades 
övertyga henne och de andra. Och sen kommer jag då och säger 
att vi ska ta bort det här. Det är klart att hon var, av goda skäl, 
extra förbannad, det kan man lugnt säga. Men till slut blev det så 
i varje fall.  

När det sen frågades om tidpunkterna för folkomröstningar-
na så var det väl utan tvekan så att det var bra att Finland röstade 

                                                                 
32 Tarja Halonen är en finsk socialdemokratisk politiker som var utrikesmi-
nister 1995–2000 och senare också Republiken Finlands president (2000–
2012). 
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först. I Sverige var situationen också den, att vi hade ett allmänt 
val i september, och då måste man antingen ha EU-omröst-
ningen före det, vilket jag tror, om jag minns rätt, att moderater-
na önskade, eller så skulle man försöka hitta en tid efter valet, då 
man hunnit få igång en ny regering och starta en ny valkampanj 
och så vidare. Och till slut blev det, om jag minns rätt, den 13:e 
november, som Bengt Westerberg33 föreslog och som man kom 
överens om i överläggningar med flera partier och med Ingvar 
Carlsson.  

Och att Finland röstade först tror jag var bra – det ändrade 
inte på röstningsmönstret i norra Sverige, där endast en kom-
mun röstade för medlemskap i EG, eller EU då, och det var 
Sandviken. I Umeå fanns en rätt stor minoritet som var för. Som 
nyvald EU-minister förde jag kampanj i hela landet, inklusive 
Norrlands inland och det fanns ett enda argument, som alls gick 
hem hos medborgarna där, även om det inte ändrade deras upp-
fattning, och det var att ”nu när Finland har blivit medlem: ska 
finnarna få bestämma över den svenska skogspolitiken i framti-
den?!” (Skratt.) Det var ändå ett argument som de lyssnade lite 
på, men inte så att de skulle ha ändrat sin röstning.  
 
Torbjörn Nilsson 
Tack.  
 
Johan Strang 
Ja, jag skulle också vilja ställa en fråga om det här, om hur Nor-
den och det nordiska samarbetet fungerade som ett argument i 
omröstningarna. Det var ju ett slagträ för både ja-sidan, som 
talade om ”en nordisk renässans inom Europa”, och för nej-
sidan som genom bland annat Paavo Väyrynen34 i Finland måla-
de upp en nordisk union som ett bättre alternativ.  

                                                                 
33 Bengt Westerberg är en svensk politiker från Folkpartiet som han ledde i 
perioden 1983–1995. Han var socialminister 1991–1994. 
34 Paavo Väyrynen är en finsk politiker från Centerpartiet som var utrikes-
minister i flera episoder (1977–1982, 1983–1987, 1991–1993) och president-
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Om vi börjar med Maastricht-omröstningen i Danmark, den 
första alltså, i 1992. Hur mycket påverkade Maastricht-omröst-
ningen samarbetsviljan i Norden då det gäller EU-politik? Dan-
mark fick ju en lite annorlunda anslutningsgrad än Sverige och 
Finland kom att få. Man hade sina fyra undantag. Och för att 
återkomma till den store Paavo Lipponen, så varnade han kraf-
tigt för att Finland skulle gå med i någon nordisk anti-Maast-
richt-front. Norden-kortet spelades alltså på många olika sätt.  

Men, Uffe, den här Maastricht-omröstningen och dess påver-
kan på det nordiska samarbetet. Var Norden viktigt i debatten? 
Och sedan: hur var det i de andra länderna?  
  
Uffe Ellemann-Jensen 
Det var i alt fald et argument, der blev trukket ind, men du hørte 
jo så mange argumenter, der blafrede. Men i Danmark har vi jo 
et lidt traumatisk forhold til det der med folkeafstemninger. Vi 
havde en folkeafstemning helt tilbage i 1972. Norge og Danmark 
skulle have folkeafstemninger om det, vi dengang kaldte fælles-
markedet. Jeg dækkede det selv intenst som journalist dengang. 
Jeg var journalist ved det danske TV og kørte en masse udsen-
delser om det her. Det var en folkeafstemning, som var strengt 
taget ikke nødvendig efter vores grundlov. Der var så stort et 
flertal i det danske parlament for, at det kunne være gået ind. 
Men der var altså en politisk forståelse, specielt i Socialdemo-
kratiet, hvor man skulle holde sammen på partiet, som gjorde, at 
man holdte folkeafstemningen. Vi holdte den så en uge efter 
Norge.35 Og det har nordmændene aldrig rigtig tilgivet os, fordi 
vi havde et temmelig sikkert ja, og det endte da også med, at to 
tredjedele stemte ja i Danmark, hvor Norge lige præcis havde 
fået et nej. Så nordmændene var meget forbitrede på Danmark 

                                                                                                                    
kandidat 1988, 1994 och 2012. Han har sedan 1990-talet etablerat sig som en 
av Finlands främsta EU-skeptiker. 
35 Den norska omröstningen arrangerades den 24 och 25 september 1972 
och resulterade i en seger för nej-sidan med 53,5% mot 46,5%. Den danska 
omröstningen ägde rum den 2 oktober och gav ett ja med 63,4% mot 36,6%.  
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over, at vi ikke havde taget det hensyn, at vi havde tilrettelagt det 
på en ordentlig måde. Sådan som senere Sverige og Finland 
kunne finde ud af at gøre det. 

Så havde vi, efter The Single Act, en vejledende folkeafstem-
ning. Det var i 1986. Problemet var, at vi havde fremsat forslag i 
Folketinget om tiltrædelse af The Single Act, da pludselig der gik 
ged i den i Socialdemokratiet og en stor indre stridighed gjorde, 
at de stemte nej, og vi kom i mindretal i vores Folketing, i parla-
mentet. Og for at komme udenom det fandt vi på i regeringen, at 
så tager vi fusen på dem. Så kalder vi ud en vejledende folkeafs-
temning, og den vandt vi pænt stort.36 Så bøjede de sig, og vi 
tilsluttede os The Single Act.  

Der spillede Norden jo en rolle. Jeg har fortalt om anekdoten 
med Andreotti, der hjalp os til, at vi fik præciseret i det, der skul-
le lægges til folkeafstemning, at det nordiske samarbejde på det 
politiske område ikke ville blive berørt af det her. Og så kom 
Maastricht-afstemningen i 1992, som vi strengt taget heller ikke 
havde behøvet, men hvor det igen var socialdemokraterne, som 
internt havde nogle problemer. Og hvor det så indgik i en aftale, 
at de ville have folkeafstemning til gengæld for, at vi gennem-
førte forhandlingerne i snæver indbyrdes forståelse. Og det man 
ikke rigtig husker i dag, det var, at vores regering var en mindre-
talsregering, der altså samarbejdede med socialdemokraterne om 
den danske position sammen med Socialdemokratiet – det var 
dengang Svend Auken var leder. Vi var rørende enige om resul-
tatet, og begejstrede. Jeg kan huske den nat i Maastricht, hvor vi 
var blevet færdige med forhandlingerne. Traktaten lå der. John 
Major, som havde afløst fru Thatcher, han havde fået nogle eng-
elske indrømmelser. Vi havde fået nogle danske indrømmelser. 
Det så vældig godt ud. Jeg ringede hjem til Svend Auken, og han 
var meget bevæget og sagde, at det er fantastisk det her. Vi har 
fået det, som vi ville have det. Nu går vi ud sammen og kæmper 
for det her, så vi kan få et ja ved folkeafstemningen. Desværre 
                                                                 
36 Omröstningen om ”EF-pakken” ägde rum den 27 februari 1986 och gav 
ett ja med 56,2% mot 43,8%. 
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blev han væltet ved en intern revolution i Socialdemokratiet et 
stykke tid inden den her folkeafstemning. Det var i begyndelsen 
af 1992. Det var i april 1992. Vi skulle have folkeafstemning den 
2 juni 1992. Så han var væltet, og hans afløser, Poul Nyrup Ras-
mussen, han tabte lidt modet, når det gjaldt at føre kampagne for 
det her. Så det endte med, at det blev et meget lille dansk nej til 
Maastricht-traktaten.37 Og det rystede jo fuldstændig resten af 
Europa.  

Jeg kan huske, at vi dagen efter havde et NATO-udenrigs-
ministermøde i Oslo, og da nu de fleste af os alligevel var i EU, så 
holdt vi et møde. Og vi holdt det hidtil og indtil nu sidste EG-
ministerrådsmøde, der blev holdt i Oslo, hvor vi skulle finde ud 
af, hvordan vi kom igennem med det her. Og min bøn til de 
andre var, at de nu gav os tid og ro til at finde en løsning. Og jeg 
var inspireret af min kat derhjemme. Jeg havde en kat, der hed 
Olfert. Olfert havde det, man kalder en kattelem. Kender i det 
begreb på svensk? Der var et lem i et kældervindue, så han selv 
kunne komme og gå, som han ville. Vi skulle have en kattelem i 
forhold til den Europæiske union, så vi på en række områder 
selv kunne bestemme, hvornår vi ville være inde og ude. Og 
begrebet kattelem blev indført dengang takket være min kat, 
Olfert. Det var meget svære forhandlinger, som var der i Oslo, 
men vi fik det, som vi ville have det. Vi fik tid til at finde ud af, 
hvordan vi ville definere kattelem.  

Så kan jeg huske den tyrkiske udenrigsminister på det tids-
punkt. Den tyrkiske udenrigsminister, som hed Hikmet Çetin. 
En nydelig mand med sort overskæg. Han kom ind til mig og 
sagde, at der er stor interesse blandt den internationale presse 
om det, vi taler om her. Der var nogen, der var henne og spørge 
mig, om det her betød, at vi ikke ville være med i Europa. Og da 
måtte jeg jo sige til ham, at det ville vi da. Hvorfor spørger han 
mig om det? Jeg kiggede så på ham og tænkte: nydelig mand. 
Sort overskæg. De har sgu troet, at du var mig, sagde jeg så til 
                                                                 
37 Omröstningen ägde rum den 2 juni 1992 och gav ett nej med 50,7% mot 
49,3%.  
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ham. Om aftenen ganske rigtigt på schweizisk fjernsyn så man 
Hikmet Çetin med mit navn som subtitle, der blev spurgt, om 
dette betød, at de ikke ville være med i Europa, og Hikmet Çetin 
sagde ”oh yes we want to be a part of Europe”. Så vi aftalte, at 
næste gang han skulle have et budskab frem, så skulle jeg nok 
optræde som ham.  

Men vi fik vores kattelem, og vi fik den aftale, som betød, at vi 
på fire områder fik undtagelser. Det var, når det gjaldt Euro’en, 
hvor vi egentlig allerede havde en mulighed for ikke at gå med. I 
virkeligheden er de to eneste lande i EU i dag, som har traktat-
mæssig mulighed for at stå udenfor Euro’en Storbritannien og 
Danmark. Svenskerne begår synd. I har syndet mod de fælles 
regler. I har ikke haft de samme muligheder, som vi havde. Det 
andet, vi havde, det var noget med statsborgerskab. Det betyder 
ikke noget i praksis. Så havde vi en undtagelse om det retlige 
samarbejde. Det er det, vi skal have folkeafstemning om for-
mentlig en gang næste år.38 Og endelig havde vi undtagelse om 
forsvarssamarbejdet. Og derfor er der jo i dag den absurde situa-
tion, at Finland og Sverige, der ikke er med i NATO, de er med 
meget stærkt i det europæiske forsvarssamarbejde, hvor Dan-
mark står udenfor. Jeg skal nok lade være med at fortælle dig den 
historie i dette selskab, som jeg fortalte dig under frokost, men 
det har givet anledning til visse drillerier mellem svenskere og 
danskere med danskerne som offer, fordi vi er i den her pinlige 
situation.  

Men vi fik så disse undtagelser, som gjorde, at vi året efter i 
1993 havde endnu en folkeafstemning om Maastricht-traktaten. 
Der blev det så til et ja efter vældig stor ballade og demonstratio-
ner.39 Siden har vi haft et par folkeafstemninger, og det er gået 
skidt hver gang. Undtagen en der gik som den skulle. Og nu skal 
vi så have en til næste år, så vi er betrådt en sti, som i min optik 

                                                                 
38 Omröstningen om ”retsforbeholdet” arrangerades den 3 december 2015 
och gav ett nej med 53,1% mot 46,9%. 
39 Omröstningen om det så kallade Edinburgh-avtalet ägde rum den 18 maj 
1993 och gav ett ja med 56,7% mot 43,3%.  
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betyder ansvarsfralæggelse af politikere. Fordi i mit idealbillede 
af et moderne demokrati, da skal man have så få folkeafstem-
ninger som muligt. Vi har et repræsentativt demokrati for, at 
politikerne skal tage et ansvar, men jeg har selv været med til at 
begå synden, og den værste synd var måske i 1986, da vi for at 
banke et flertal på plads i Folketinget gik til befolkningen for at 
få hjælp. Og når man har gjort det én gang, så er det svært næste 
gang at sige nej. Sådan gælder det jo i alle livets forhold. 
 
Torbjörn Nilsson 
Tack, jag tror att innan syndandet blir för omfattande bör vi ta 
en kaffepaus på 20 minuter. Kvart i, är alla tillbaka här för att 
fortsätta det här väldigt intressanta samtalet. Och då kommer vi 
troligtvis att komma in på Baltikum och … 
 
Johan Strang 
… Östersjösamarbete. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja! Varsågoda. Kaffet står här utanför, hoppas jag … 
 
/Paus/ 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, då är alla samlade här: både vittnen och publik och utfrågare. 
Även om alla de här aspekterna och diskussionerna på många 
sätt hör ihop, så har vi ändå tänkt göra anspråk på en viss styrsel 
genom att dela upp det i olika teman. Och nu kommer vi till ett 
tema som kretsar kring Baltikum och Östersjösamarbete. Men 
naturligtvis, som redan sades i panelen, är det ju samma fråge-
områden, kan man säga. Varsågod Johan. 
 
Johan Strang 
Ja, vår period 1989–1995 var ju en tid då den traditionella bilden 
av Norden utmanades inte bara av Europa och den europeiska 



 
 
N O R D I S K T  S A M A R B E T E  I  K A L L A  K R I G E T S  K Ö L V A T T E N  

 60 

integrationen, utan också av mera flexibla geografiska konstruk-
tioner eller föreställningar, som Östersjöområdet, den nya Han-
san, ”Norden 5+3” och så vidare. För oss i Norden så var de 
baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen kanske något av 
vårt eget Östeuropa. Tre länder vi kände ett speciellt ansvar för. 
Enskilt var de nordiska länderna mycket aktiva med att hjälpa till 
i balternas frigörelsekamp och under de första självständighets-
åren. Sveriges roll har redan behandlats vid ett annat vittnesse-
minarium, som resulterade i denna publikation Sverige och Bal-
tikums frigörelse.40 

 
Torbjörn Nilsson 
Det är till och med två vittnesseminarier i ett, så ni anar inte hur 
mycket som finns där!  
 
Johan Strang 
Och liksom Sverige var Danmark också väldigt aktivt, inte minst 
genom sin utrikesminister Uffe Elleman-Jensen, och dessutom 
mycket tidigt med att ge sitt officiella stöd till Estland, Lettland 
och Litauen. Det officiella Finland var mycket mera försiktigt, 
men på folkrörelse- och medborgarplan så var man oerhört 
engagerade för speciellt Estland.  

Men vi tänkte idag först och främst diskutera vad dessa för-
ändringar betydde för det nordiska samarbetet och för föreställ-
ningen om Norden. Det officiella Norden, alltså Nordiska minis-
terrådet och Nordiska rådet, var ju tidigt väldigt engagerade i 
den här frågan. Nordiska rådet bjöd in gäster från Estland, Lett-
land och Litauen redan på våren 1991, alltså ett halvår innan de 
officiellt erkändes som självständiga. Och ungefär vid samma tid 
etablerade Nordiska ministerrådet kontor i Tallinn, Riga och 
Vilnius. Det här är ju ganska enastående egentligen och något 
som vi forskare har tvekat lite kring hur vi egentligen bör tolka 

                                                                 
40 Se not 1.  
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och förstå. Och därför har vi bjudit hit er för att ni ska hjälpa oss, 
så att säga, och dela med er av hur ni tänkte. 

Alltså, hur såg man på Nordens gränser under denna period? 
Skulle Baltikum med i Norden, skulle Norden ersättas av en 
smidigare och mera angelägen vision av en Östersjöregion? En 
del forskare menar att engagemanget i Baltikum och andra när-
regioner var ett sätt för Nordiska rådet och ministerrådet att 
försöka hitta ett nytt projekt, för att liksom legitimera sig själva i 
en period då man var starkt ifrågasatta. Vissa menar till och med 
att engagemanget i Baltikum räddade det nordiska samarbetet 
genom att ge det ett nytt mål och en ny mening. Andra forskare 
menar att Nordiska rådet och ministerrådet var bekväma forum 
för att bedriva en modigare politik än man kunde nationellt. 
Man kunde inte öppna en ambassad i Tallinn, men man kunde 
nog öppna ett nordiskt informationskontor.  

Ska vi börja med Pär Stenbäck: Varför detta engagemang i 
Baltikum? Varför var det så viktigt för det officiella Norden, så 
kan vi senare gå in på de enskilda länderna. 

 
Pär Stenbäck 
Nå, jag tror nog att det fanns en genuin moralisk dimension till 
detta också. Det var ett sätt att snabbt komma igång, så att säga. 
Vi vet ju att de nordiska länderna ur ett historiskt perspektiv inte 
riktigt hade rena papper när det gällde de baltiska staterna. Vid 
den här tiden fanns det olika juridiska formuleringar i de nor-
diska länderna, vissa hade erkänt ockupationen och andra kan-
ske inte. Men allt detta kom man ganska snabbt över genom att 
man liksom de facto beslöt erkänna dem genom att stötta dem i 
form av olika informationskontor så snabbt som möjligt. Det 
fanns en bred enighet om detta. Också i Finland, även om man 
med Koivisto i spetsen hade varit mera försiktiga – Koivisto 
trodde ju aldrig riktigt att det skulle gå så här smärtfritt, han 
trodde att det skulle sluta med blodbad, vilket det ju bara till en 
mycket liten grad gjorde. Länderna var nog väldigt eniga om att 
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starta de här informationskontoren. Det fanns inga dubier, det 
var liksom den lätta och rätta formen för att starta upp det hela.  

Och naturligtvis, ur Nordiska rådets och parlamentarikernas 
synvinkel var det också ett sätt att komma in lite på utrikespoli-
tikens område, som hade varit ett förbjudet område hittills. Det 
var en ny utrikespolitik och det gav liksom blodad tand för par-
lamentarikerna. Och sen fick de resa också, parlamentarikerna: 
”Join the parliament and see the world” som det heter. (Skratt.) 
Detta också även om det ”bara” gällde Baltikum, så att säga, för 
det var ju ändå länder man inte hade besökt eller kunnat besöka 
tidigare. Det var en fruktansvärd trafik till dessa kontor och alla 
skulle bekanta sig med dem och gärna många gånger om.  

Så jo, det var nog en inkörsport, så att säga. Men sedan var 
det också en moralisk dimension: ”Nu fick vi äntligen göra det 
rätta”, så att säga.  
 
Torbjörn Nilsson 
Från svensk sida, Mats. Fanns det tankar på att det skulle gå så 
långt att de här länderna också skulle inlemmas i det officiella 
nordiska samarbetet, eller var det mera så att Norden skulle 
utgöra en bro till väst? Hur flöt resonemanget? 
 
Mats Hellström 
Det fanns nog en diskussion om detta, också i regeringen, bland 
departementen. Men vi kom snart fram till att vi, för svensk del, 
inte tyckte att det var någon bra idé att ansluta – om de nu skulle 
önska det själva, förstås – de baltiska länderna till det Nordiska 
rådet. Vi ville nog inte ha ett Nordiskt råd med Baltikum, utan 
istället ville vi på alla andra tänkbara sätt samarbeta med de bal-
tiska länderna och Polen också. Det var fråga om samarbete 
inom civilsamhälle, nätverk, och ett politiskt samarbete också i 
högsta grad, genom associering, att vi bjöd in regeringsledamö-
ter till det Nordiska rådets och ministerrådets möten och så 
vidare. Det var ett nära samarbete som byggde upp otroligt vikti-
ga nätverk, och allt detta uppmuntrades av regeringen.  
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Det tragiska var ju sedan Estonia förstås – denna fruktans-
värda katastrof, där 800 människor dör.41 Det var en fruktans-
värd katastrof i sig, men det var också samlade grupper av folk-
rörelser som dog rakt av. Det var, tror jag, hela styrelsen i LM 
Ericssons metallfack, som dog. Väldigt många av poliserna i 
Lindesberg dog. Det är ett exempel på hur tätt civilsamhället, 
folkrörelserna och i viss mån också förvaltningen samarbetade. 
Estoniakatastrofen var den tragiska effekten, men det visar också 
vilken kraft och vilja som fanns att snabbt samverka.  

När det gäller oss själva då, så kom vi fram till precis det som 
du säger, att detta är parallella saker som sker i samma beslut. Vi 
sitter ju inte och diskuterar EU och vitböcker med ena hjärnhal-
van och hur vi ska närma oss Östersjöstaterna i den andra. Utan 
det är, så att säga, en samlad aktion som sker i ljuset av att Euro-
pa förändras. Vi får möjlighet att bli medlemmar i EU genom att 
järnridån faller, och genom att järnridån faller ska vi också sam-
verka med de nya demokratierna. För oss i regeringen betydde 
det här att jag redan 1990, som nordisk minister, var i både Tal-
linn och Riga för att träffa de nya regeringarna, redan innan den 
formella självständigheten. Det tar för lång tid att berätta om det 
här, men i Kotka så hölls det alltså en fantastisk samling 1990, på 
sommaren, av forskare, kulturaktörer, Ars Baltica, av kulturby-
råkrater, vanliga politiker som jag och gamla politiker, gamla 
kommunister, nya … 
 
Pär Stenbäck 
Nya kommunister. (Skratt.)  

 
 
 
 
 

                                                                 
41 Färjan M/S Estonia, på väg från Tallinn till Stockholm, förliste den 28 
september 1994 vid utgången av Finska viken under ännu inte helt uppkla-
rade omständigheter. 
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Mats Hellström 
… nya, precis, och nya folkrörelser i Baltikum, Lennart Meri och 
andra.42 Det var alltså en osannolik sammanslutning av männi-
skor och kultur! Vi ska inte glömma kulturens roll här också. 
Tänk på Ars Baltica, på Peter Curmans resor där man ordnade 
poesiläsningar runt hela Östersjön och så vidare.43 Så det händer 
väldigt mycket 1990. Vi bjöd då, den svenska regeringen 1991, in 
gäster från de nya demokratierna, Geremek till exempel.44 Och så 
i september tar vi då initiativ till att bjuda in alla Östersjöstater 
till en diskussion om att skapa ett Östersjöråd. Det var jag som 
inbjöd till denna diskussion, men så förlorar vi valet och så blir 
det Uffe som tar över det här istället. 

 
Torbjörn Nilsson 
Han vann valet istället så att säga. 

 
Mats Hellström 
Så det blev Uffes modell istället och den var inte så dålig den 
heller. 
 
Torbjörn Nilsson 
Här tänkte vi precis att vi skulle gå över till den här frågan om 
Östersjörådet och vad det hade för roll i sammanhanget. Var det 
en fråga om att bara fortsätta i pilens riktning eller var det ett 
                                                                 
42 Hellström syftar till seminariet Den nya Hansan: Revitaliseringen av Nord-
europa, ett samarbetsprojekt mellan det svenska Institutet för framtidsstudi-
er och den finska staden Kotka, som hölls 28 juni – 1 juli 1990 med anled-
ning av tvåhundraårsjubileet för Slaget vid Svensksund. Ars Baltica-projek-
tet, som tillkom senare under 1990, presenterades av den Schleswig-Hol-
steinska Ministerpresidenten Björn Engholm. Lennart Meri var författare 
och dokumentärfilmare, samt utrikesminister 1990–1992 och Estlands pre-
sident 1992–2001. 
43 Peter Curman är en svensk poet som var ordförande för Sveriges författar-
förbund 1987–1995 och som var en av initiativtagarna till litterära kryss-
ningar i Östersjön 1992.  
44 Bronisław Geremek var en polsk historiker, politiker och rådgivare till den 
polska fackföreningsrörelsen under 1980- och i början av 1990-talet. 
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nytt perspektiv på samarbetet genom det rådet, eller hur ska man 
se det? 
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Jeg vil nu gerne, før vi kommer til det, give min version af hele 
situationen frem til september 1991. Fordi nu har jeg ikke læst 
den bog der endnu [Sverige och Baltikums frigörelse], men jeg har 
læst flere af de erindringsbøger, der er blevet skrevet. Og det er 
som om der er en ulyst til at skelne mellem situationen før sep-
tember 1991 og situationen efter september 1991, som er så utro-
lig vigtig. For som jeg oplevede det, så er det rigtigt, at i Nordisk 
råd, da havde parlamentarikerne, der var nogle vældige spilop-
per. Det voksede folkelige rørelser og så videre. Men forholdet til 
de baltiske lande skabte indimellem alvorlige kriser imellem de 
nordiske regeringer indbyrdes. Det kan vi ligeså godt lægge 
åbent frem på bordet i dag. 

Der var den særlige situation, at Finland kunne ikke, som 
Finlands situation nu var, bevæge sig ret meget. Sverige var i den 
særlige situation, at Sverige havde anerkendt de tre baltiske lande 
som en del af Sovjetunionen. Og den svenske regering havde på 
et tidspunkt været ude med en lidt uheldig udtalelse ved uden-
rigsministeren om, at de baltiske lande bestemt ikke var okkupe-
ret, sådan som de påstod.45 Det vakte ikke jubel i de baltiske 
lande. Island var i den helt særlige situation, at dengang Dan-
mark anerkendte de baltiske lande som selvstændige nemlig i 
1921, da var Island i personalunion med Danmark, men havde så 
ikke foretaget en selvstændig anerkendelse, da Island blev selvs-
tændig 1944. Hvilket på et tidspunkt gav Island mulighed for, 
hvilket var det som balterne bad om, nemlig en egentlig aner-
kendelse af dem som selvstændige. Norge og Danmark var i den 

                                                                 
45 Vid ett besök i Tallinn i november 1989 framhöll den svenska utrikesmini-
stern Sten Andersson att Estland inte var ockuperat. Efteråt försökte Anders-
son förgäves förklara att yttrandet byggde på den folkrättsliga distinktionen 
mellan ”ockupation” och ”annektering” (vilket speglade den officiella sven-
ska positionen). 
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situation, at vi aldrig havde anerkendt optagelsen i Sovjetunio-
nen. Det benyttede vi fra dansk side til at etablere en helt særlig 
forbindelse med dem, fra det tidspunkt efter menneskekæden 
ned gennem Baltikum, offentliggørelsen af Molotov–Ribben-
trop-pagten der i 1988, hvor der pludselig så begynder at komme 
baltiske politikere rundt i verden og prøver at etablere kontakt, 
så etablerede vi en kontakt til dem.  

Jeg kan huske den første statsminister, der kom, det var 
Prunskiené fra Litauen.46 Hun kom til København engang i 1990. 
Og vi arrangerede et fælles pressemøde, hvor jeg sad med dansk 
flag, og hun sad med litauisk flag. Hun blev kørt rundt i uden-
rigsministeriets limousine med litauisk flag, og hun var jo dårligt 
kommet videre fra København, før vi havde den sovjetiske am-
bassadør oppe i udenrigsministeriet rasende og skælde ud. Hvad 
det var for noget det der? Jeg sagde til ham, at jamen der er en 
ting, de har misforstået hr. ambassadør, vi har aldrig anerkendt 
deres okkupation af Litauen. For os at se er Litauen en stat, der 
for øjeblikket ikke har mulighed for at udvikle sin suverænitet, 
og det er derfor, vi kører rundt med flag. Og den danske ambas-
sadør i Moskva blev kaldt op i udenrigsministeriet der og blev 
skældt huden fuld. Og vi havde mange kontakter. I december 
1990 etablerede vi i København et baltisk informationskontor på 
H.C. Andersens Boulevard, hvor der var tre kontorer. Et til hver 
af de tre baltiske lande. Deres tre udenrigsministre. Det var Len-
nart Meri fra Estland, foriøvrigt den senere præsident, Jānis 
Jurkāns fra Letland og Algirdas Saudargas fra Litauen. De kom 
og fik hver en nøgle, og det brugte de så som sådan en slags am-
bassade og mødested udenfor deres egne lande.  

Så kom begyndelsen af 1991, hvor det virkelig blev farligt, og 
hvor vi havde overfaldet på først TV-tårnet i Vilnius, overfaldet 

                                                                 
46 Kazimira Danutė Prunskienė var 1990–1991 Litauens första premiärmi-
nister efter självständighetsdeklarationen. 
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på parlamentet i Riga, og der blev slået mennesker ihjel.47 Da 
lavede vi i Danmark det, at vi etablerede tre samarbejdsprotokol-
ler. Én med hvert land. Og de samarbejdsprotokoller der blev 
slået fast at vores anerkendelse fra 1921 fortsat bestod, og at vi 
agtede at genoptage diplomatiske relationer, så snart det var 
muligt. Det gav jo også anledning til vilde protester, men samti-
dig mærkede vi også, at det, der var sket, gjorde, at man i EU-
kredsen og i NATO-kredsen blev lidt villigere til at diskutere 
balternes situation. For indtil da havde vi oplevet det sådan, at 
der ikke var interesse i for eksempel EU-kredsen for at diskutere 
de her ting. Det udtryk, der gik igen var don’t rock the boat. Ham 
der Gorbatjov har sine interne problemer. Han har især proble-
mer, nu hvor Tyskland forenes, og de river sig løs i østblokken. 
Lad være med at skabe flere problemer for ham, don’t rock the 
boat. Vi var så de nærmeste til at gøre det, og sammen med Is-
land da var det i høj grad Danmark, der førte de her ting frem.  

Men i den nordiske sammenhæng da var der altså strid og 
ballade, når vi sad bag lukkede døre og skulle formulere fælles 
erklæringer. Der var diskussioner, om eksempelvis vi nu skulle 
kalde det de baltiske republikker eller de baltiske stater. Og der-
for måtte vi altid finde på omskrivninger, for vi ville ikke give os 
på det her, og det var der andre, der heller ikke ville. Så der var 
en rigtig dårlig stemning. Så kommer august, the putsch. Der 
havde vi ved skæbnens tilskikkelse et fælles nordisk udenrigsmi-
nistermøde dagen efter det putsh der finder sted mandag. I kan 
sikkert huske i alt fald de ældre der sidder her i selskabet kan 
huske, at der var martialsk musik fra tidlig morgen i den sovje-
tiske radio. Gorbatjov var sendt i husarrest på Krim og så videre. 
Om tirsdagen mødtes de nordiske udenrigsministre i Skagen i 
Danmark. Vi skulle ud og fiske. Det kom vi desværre aldrig, 
fordi vi nåede at have et møde, hvor vi diskuterede de baltiske 
landes situation, og så skulle tre af os videre til Bruxelles, hvor 
                                                                 
47 Sovjetunionen tog kontroll över TV-tornet i Vilnius den 13 januari 1991 
och 14 människor miste livet i de kravaller som följde. Sex människor döda-
des under demonstrationerna i Riga mellan den 13 och 27 januari 1991.  
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der dagen efter var ekstraordinært udenrigsministermøde i 
NATO. Og stemningen ved den diskussion, der var i Skagen, var 
ikke god. Det vil man kunne se i Koivistos erindringer, som 
beskrevet tidligere, hvor han vist ikke i hvert fald var tilfreds med 
det referat, han havde fået af, hvordan jeg havde håndteret det 
møde. Han mente, at jeg havde mast for meget på, og vist for lidt 
forståelse for specielt Finlands vanskelige situation.48 Det bekla-
ger jeg, selvom jeg glæder mig over, at historien gik, som den gik. 
Men jeg sidder tilbage med en fornemmelse af, at han måske 
ikke fik et helt retvisende referat. 

Men vi andre, og det skal I bare have som en sidehistorie, tog 
til NATO-møde, og der sad vi så onsdag ved NATO’s minister-
råd, og generalsekretær på det tidspunkt var Manfred Wörner. 
På et tidspunkt, mens vi sidder og snakker sammen og får at vide 
fra militære chefer, der har kontakter i den røde hær, at det her 
putsh det holder ikke. Så bliver Wörner kaldt til telefonen, og 
han går en halv time og kommer tilbage og siger ”Jeg har lige talt 
med Moskva og talt med Boris Jeltsin.49 Og jeg skal hilse jer alle 
sammen fra Jeltsin og sige, at I alle sammen godt kan tage hjem 
igen og tage den med ro, for nu har han styr på de der krabater. 
Enten er de på flugt, eller også er de sat i spjældet. Og han skal 
nok styre det her. Putshet er brudt sammen.” Og så tilføjede han, 
og det var der, jeg kneb mig selv i armen og sagde ”drømmer du 
nu, eller er du vågen?” Han tilføjer ”Jeltsin vil foriøvrigt gerne 
have, at I i jeres communicé fra mødet i dag kommer med” og så 
læste han én lille tekst op, som vi selvfølgelig tog med. Det var jo 
en fantastisk situation. Da jeg kom hjem om aftenen til Køben-

                                                                 
48 I sina memoarer skriver Koivisto: ”Efter den gemensamma deklarationen 
publicerats kritiserade den danska utrikesministern Finland för att vi inte 
lyckats fördöma kuppen tillräckligt starkt. I en TV-intervju konstaterade jag 
därför att ’Vad ska man med fiender, då man har sådana vänner?’” (Mauno 
Koivisto. Historian Tekijät (Kaksi Kautta II). Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. s. 
431).  
49 Boris Jeltsin var sedan juni 1991 den ryska sovjetrepublikens första folk-
valda president och låg också bakom den slutgiltiga upplösningen av Sovjet-
unionen den 8 december 1991.  
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havn, så sad den lettiske udenrigsminister, Jānis Jurkāns, i mit 
hjem. Han havde bestukket en KGB-mand i Rigas lufthavn og 
var kommet ud med mandat til at lave en eksilregering i Dan-
mark, hvis det her var gået galt. Nu kunne vi så tømme en flaske 
champagne, og han kunne rejse hjem igen.  

Vi gjorde så det et par dage efter, at så optog vi diplomatisk 
forbindelse med de baltiske lande. Og det foregik sådan i huj og 
hast. Vores undskylding var, at vi havde særlige informationer 
via en mobiltelefon, som vi havde skaffet til Lennart Meri i Tal-
linn, som gik over det finske mobilnet, så man ikke kunne afbry-
de os i Moskva med fastnet. Så fik vi at vide, at nu havde man 
etableret bevogtning af grænsen. Fint sagde vi så, så har man 
kontrol over egne grænser. Så meget kontrol man nu havde, når 
der var russiske styrker i landet. Vi genopretter diplomatisk for-
bindelse. Vi sender altså erklæring ud lørdag aften.50 Næste mor-
gen havde jeg min tyske kollega, Hans-Dietrich Genscher, i tele-
fonen, hvor han siger ”jeg hører i medierne, og mine folk fortæl-
ler mig, at Danmark har genoptaget diplomatisk forbindelse med 
de baltiske lande. Er det rigtigt?” Ja, sagde jeg. ”Havde vi ikke en 
aftale om, at vi skulle snakke om, hvordan det her skulle forløbe, 
når mulighederne meldte sig?” Jo. ”Men du har ikke ringet til 
mig”. Nej, for så ville du have bedt mig om at vente, og jeg ville 
ikke vente, og jeg ville ikke bringe dig i den situation. Lille pause. 
”Det er godt nok frækt. Det får du ballade for. Men jeg skal nok 
støtte dig. Og vi kommer efter, så hurtigt vi kan.” Og så gik det 
stærkt. Det ene land efter det andet og med deres diplomatiske 
relationer.  

Men det er værd at huske på, at indtil den situation, da havde 
vi ikke de samme muligheder, som for eksempel Sverige havde 
for at have konsulater i de baltiske lande og sende ministre på 
besøg i de baltiske lande. Fordi vi ville ikke søge om tilladelse i 
Moskva til at ministre skulle komme til de baltiske lande. Og vi 
kunne ikke have konsulater der, for det ville implicit indebære 

                                                                 
50 Den 24 augusti 1991. 
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en anerkendelse af, at de var blevet opslugt af Sovjetunionen. Så 
vi havde på den ene side altså de frihedsgrader i hvordan vi op-
førte os og på den anden side de begrænsninger som lå i, at vi så 
måtte spille spillet helt ud.  

Men så efter september 1991 så gik alt jo godt. Jeg kan huske, 
da vi var til CSCE-møde i Moskva september, hvor vi skulle af-
slutte en møderække. De 35 CSCE-medlemmer mødtes. Alle 
udenrigsministrene i fagforeningernes store hus, og vi holdte så 
møde først. En halv time før det officielle møde, hvor vi skulle 
træffe beslutninger om at invitere tre nye medlemmer af CSCE. 
Det var de tre baltiske lande. Og den russiske udenrigsminister, 
Boris Pankin, han ledte mødet og alle stemte for optagelsen. Og 
da vi havde stemt, så hørte vi oppe på balustraden hammerslag, 
for der var de 35 flag, og der var lige plads til 3 flag til, og de blev 
så banket fast. Og derefter så gled det jo i smør alt sammen. Men 
det var knageme en svær situation op til det. Og det er jo fulds-
tændig rigtigt, det som Koivisto sagde ”det kunne være gået 
galt”. Det var lige ved at gå galt. Og når man ser nogle af de ting, 
man bagefter har fået at vide om tingene, så kan man godt tørre 
sveden af panden.  

Men ud af det springer så ideen om at skabe et forum, hvor 
man kan undgå nye konflikter eller i alt fald have en lynafleder. 
Bland andet med den grundtanke som Mats var inde på før. At 
det drejer sig om netværk, og det var en idé, der opstod på et 
møde, som Genscher og jeg havde i Rostock sammen med de 
tyske og danske ambassadører fra hele Østersøregionen. Det 
førte til indkaldelse til det møde, du blev snydt for i København, 
hvor vi stiftede Council of the Baltic Sea States. Og hvor det er 
vigtigt at notere, at det ikke var, som det måske havde været 
naturligt; Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern og 
Hamborg der repræsenterede Tyskland. Det var den tyske for-
bundsrepublik der var med. Og det var, fordi ideen med det her 
var, at alle 10 Østersølande skulle sidde rundt om et bord, hvor 
der skulle være én med, der var stor nok til at få russerne til at 
opføre sig ordentligt, mens vi andre skulle få balterne til at 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 71

opføre sig ordentligt. Der var en finsk diplomat dengang, der 
blev citeret i The Economist for at sige ”This is the most super-
fluous international organisation ever invented”, og han havde 
altså missed the point. Det drejede sig om at have et sted og sidde 
og snakke. Og derfor gik arbejdet jo så derefter i gang med at 
fylde emner på dagsordenen, og der var det jo først, da man fik 
etableret sekretariatet i Strömborg i Stockholm, så blev der jo sat 
dygtige folk på det, som følte substans i arbejdet. Noget, man kan 
bekymre sig om i dag, det er, om russerne blokerer det hele nu, 
hvilket ville være ærgerligt, da ideen jo netop var at have et sted, 
hvor man kunne snakke fornuftigt med dem. 
 
Torbjörn Nilsson 
Tack för den fascinerande berättelsen. Jag tänkte fortsätta panelen 
ut med det här. Vad säger du Mats om den här beskrivningen från 
den danska sidan? Sverige hade ju lite andra förutsättningar … 
 
Mats Hellström 
Jo, det är riktigt att det är fråga om väldigt andra förutsättningar, 
inte minst genom att vi hade erkänt Sovjetunionens annektering 
och sen var då Sten Anderssons uttalande tveklöst olyckligt. Men 
det flöt över ganska fort måste jag säga. Det var inte så att balter-
na återkom till detta, utan det var helt enkelt en ny situation, och 
balterna släppte snart Sten Anderssons markering. Men det 
innebar ju också att vi hade andra möjligheter – vårt konsulat i 
Leningrad upprättade filialer i Riga och Tallinn, där utsökt skick-
liga människor kunde samverka med befrielserörelser och andra. 
Och kulturen, man får inte glömma bort att det var en kulturrö-
relse också och inte enbart en politisk rörelse.  

Sedan, om vi går lite tillbaka till den här nordiska aspekten. 
Johan ställde frågan om Nordiska rådet gjorde allt detta för att 
legitimera sig självt. Ja, det fanns nog de som tyckte det, men det 
viktiga var nog att vi visade att Nordiska rådet och ministerrådet 
var flexibla och förmådde anpassa sig till en ny verklighet. Som 
flera av oss sagt tidigare: det var faktiskt förbjudet att tala om 
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utrikespolitik i Nordiska rådet. Och nu med järnridåns fall och 
Berlinmurens fall så börjar man med en helt ny, utrikespolitisk, 
diskussion, som det är med dessa informationskontor i Estland, 
Lettland och Litauen och St. Petersburg. Det hör till historien att 
det informationskontor som Nordiska rådet upprättade i Sankt 
Petersburg – det kan vi säkert prata mer om – egentligen var 
illegalt, och det tog lång tid, nästan ett decennium, tror jag, att få 
det godkänt av ryska myndigheter. Så det var nog en helt ny och 
mycket vågad politik från de nordiska parlamentarikerna. Och 
det är viktigt, tycker jag, för det visar på ett pragmatiskt håll-
ningssätt och på en förmåga hos det nordiska samarbetet att 
anpassa sig till nya situationer. 
 
Pär Stenbäck 
Jo, jag håller med Mats om det mesta han sa, eller allt egentligen. 
Jag ska också påminna om att den oenighet som Uffe beskrev 
gick över mycket snabbt. Det var bara i ett initialskede, då alla 
måste orientera sig på nytt, som det kanske fanns en viss spän-
ning. Sedan blev det snabbt en arbetsfördelning mellan de nor-
diska länderna. Danmark tog hand om Litauen och Finland tog 
Estland – där fick vi kanske tävla lite med Sverige, men den kam-
pen vann nog Finland, för att vi var så nära och med tanke på 
språket och så … 

 
Mats Hellström 
Finsk TV. 
 
Pär Stenbäck 
Finsk TV och shoppingresorna började ju snabbt. Så det var nog 
egentligen ingen konkurrens mellan länderna. Och dessa nordis-
ka informationskontor som nämndes var ju en förenande länk 
som utjämnade det hela lite. Man gjorde också en fördelnings-
nyckel så att cheferna för de där tre kontoren, de baltiska konto-
ren, kom från olika länder. Det var väldigt viktigt, att det var en 
kvotering på det viset.  
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Sedan håller jag också med Mats om att detta var en chans för 
det nordiska att bryta det där utrikespolitiska tabut som fanns 
där. Det var en genväg in i den, och kanske till och med lite i sä-
kerhetspolitiken. Tabut bröts så småningom, men det tog sin tid, 
och det här med Baltikum var en förövning, kan man säga.  

Ja, och så ska jag också betona det som Uffe lyfte fram: det var 
Jeltsin som bröt upp Sovjetunionen, ingen annan, och det var 
liksom hans opportunism som också hjälpte de baltiska länder-
na. Han såg det här som ett instrument för att komma till mak-
ten och bli av med Gorbatjov. I den sovjetiska eller ryska histo-
rieskrivningen har Gorbatjov fått syndabockens roll, vilket ju 
inte riktigt stämmer. Det var Jeltsin som gjorde politik, så att 
säga, på Sovjetunionens bekostnad.  

Sedan är det ju också en mycket intressant historia, den här 
om tillkomsten av Leningrad eller Sankt Petersburgskontoret. 
Det blev ju storpolitik av det hela, kan man säga. Som Mats sa, så 
var det ju illegalt i början, men det nordiska vann kampen den 
gången. Men nu håller vi på att förlora den mot Putin, för han 
drar in det här kontoret igen. Det verkar vara dömt nu. Jag tror 
nog att egentligen skulle man kunna fortsätta, men lusten har 
liksom försvunnit att upprätthålla detta kontor. 

Vi förhandlade länge och vi hade en isländsk samarbetsmi-
nister som var ordförande för ministerrådet då, ordförande för 
samarbetsministrarnas råd,51 så vi reste till Sankt Petersburg för 
att försöka få ett slutligt godkännande av det här kontoret. I 
själva verket hade vi redan köpt en lokal och startat verksamhe-
ten, den pågick, men politikerna tyckte inte det var riktigt rätt 
och riktigt utan man ville också följa det juridiska i Ryssland. Så 
vi bjöd in viceborgmästaren för internationella frågor i Sankt 
Petersburg på lunch, på Europeiskaja, det bästa hotellet. Han 
hette Vladimir Putin och vi talade tyska, för att det visade sig att 
han talade bra tyska. Vi kände ju varandra, eller finländarna 
                                                                 
51 År 1994 var socialdemokraten Sighvatur Björgvinsson isländsk minister 
för nordiskt samarbete och därmed också ordförande för samarbetsminist-
rarnas råd. 
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kände honom bra. Åbo, staden Åbo i Finland och Sankt Peters-
burg är ju vänorter, så jag tror att det sagts att Putin har varit i 
Finland fyrtio gånger i den egenskapen, och sedan några gånger 
till som president och statsminister. Den där lunchen förlöpte i 
och för sig alldeles vanligt, han var sur och inåtvänd och mycket 
KGB-aktig, men han klämde till slut ur sig skälet till att kontoret 
inte fick sitt godkännande: ”Det är inte vi” sa han, ”här i Sankt 
Petersburg, som vill stoppa kontoret. Det är de i Moskva”, sa 
han. ”Det är den speciella tjänsten som är emot det” sa han – det 
var ungefär det uttrycket han använde då, det var ju hans egen 
tjänst så. (Skratt.) Så han var öppen på det viset, att han öppet 
medgav att säkerhetstjänsten inte riktigt tycker om det här. För 
vet ni vad informatija betyder? På ryska är det inte bara informa-
tion, utan något annat. Det är spionage. Så den nyansen i ordet 
gjorde honom misstänksam. Med all rätt i och för sig, för vi 
skulle ju sprida demokratins budskap där i Ryssland.  

Men sedan fortsatte det av bara farten. Det kom egentligen 
aldrig något officiellt avtal på detta, men det blev i varje fall de 
facto etablerat, om inte de jure, men stadsmyndigheterna och 
Leningradskij-området hade ju ingenting emot det.  
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, en kort kommentar innan vi går vidare i resonemanget. 

 
Uffe Ellemann-Jensen 
En lille kort kommentar til det Pär sagde om forholdet mellem 
Jeltsin og Gorbatjov. Jeg kan huske fra det CSCE-møde, jeg 
nævnte, i Moskva i september 1991. Efter middagen om aftenen 
da kalder Gorbatjov de nordiske udenrigsministre ind til sig i et 
sidelokale, og så siger han til os ”nu har jeres tre små venner fået 
deres frihed, sådan som I har arbejdet for det. Nu er det op til jer 
at sørge for, at de opfører sig ordentligt. Så jeg ikke får flere pro-
blemer herhjemme end højest nødvendigt, fordi det er meget 
vigtigt, hvordan de håndterer de store russiske befolkningsele-
menter, der er.” Og det var jo så dels drivkraft til at skabe Øster-
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sørådet og dels også lave den Østersøråds minoritetskommissær, 
der blev lavet som en institution til netop at tage sig af mindre-
tallenes situation i de baltiske lande. 

 
Johan Strang 
Jag tänkte fråga en sådan sak, att om man tänker på de här nor-
disk–baltiska eller hela det här Östersjöspåret och de baltiska 
ländernas frigörelse som något som öppnade för utrikespolitik i 
det nordiska samarbetet, varför tog man aldrig steget ut och 
skapade ett ministerråd för utrikespolitik? Var det någonsin på 
agendan? Hur tänkte man kring det här? 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, var så god Pär. 
 
Pär Stenbäck 
Det var ju två ministerråd som saknades, det var också försvars-
ministrarnas samarbete som inte hade något ministerråd. Men 
alla, också utrikesministrarna och försvarsministrarna samman-
trädde, men de hade inte den formella ministerrådsstatusen eller 
karaktären, så att säga. Det satt inte en tjänsteman från nordiska 
ministerrådet med och utförde sekretariatsfunktionen – skrev 
protokoll och så här – utan istället satt det tjänstemän från re-
spektive ministerier med där. Skillnaden var ju hårfin egentligen, 
men ändå.  

Allt härrörde sig från Nordiska rådet, där det ända från 1950-
talet var förbjudet att diskutera utrikespolitik. Jag tror att den 
faktiskt var utesluten ända sedan 1952, så Finland behövde inte 
reservera sig då man kom med 1955. Så det var ända sedan den 
tiden klart att försvars- och utrikespolitik var uteslutna, och att 
det inte heller senare skulle komma något ministerråd för dessa. 
Så det var egentligen inte mera dramatiskt än det. Det fanns 
aderton ministerråd och alla andra områden var täckta, mer eller 
mindre, men det kunde flexibelt tillskapas ett nytt ministerråd 
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om till exempel konsumentfrågorna blev viktiga. Så det var ett 
ganska informellt system, sist och slutligen.  

 
Torbjörn Nilsson 
Tack. Okej. Vill du fortsätta på ditt spår? 

 
Johan Strang 
Ja, kanske det. Om jag får pressa lite mer och fråga från andra 
hållet: varför gjorde man inte större förändringar i Nordiska 
rådet och ministerrådet under denna tid? Om det nu var så att 
förändringarna var så stora i Europa, var det inte läge för mera 
dramatiska förändringar? Var det nordiska samarbetet någonsin 
hotat? Tänkte man aldrig att man borde göra mycket radikalare 
reformer än de som faktiskt gjordes? Kunde man tänka sig att 
det skulle ha gått andra vägen, att det inte var utrikes- och för-
svarspolitik som kom in i rådet och ministerrådet, utan att det 
var de andra politikområdena som skulle de-formaliseras?  
 
Pär Stenbäck 
Här kommer vi nog till ännu en kärnfråga i det här nordiska 
samarbetet alltså, kring 1995/96 ungefär. Vid den tidpunkten 
ställdes nog dessa frågor. Men vi har också en situation där den 
folkliga opinionen, inte minst i Danmark som Uffe redogjorde 
för, men också i de övriga nordiska länderna var glad för att 
komma med i det europeiska samarbetet, men det ska inte för-
störa det nordiska samarbetet. Det fanns ingen folklig opinion 
som sa ”nu satsar vi allt på Europa och glömmer Norden”. Bland 
vissa politiker fanns det nog en sådan attityd, och kanske speci-
ellt på utrikesministerierna, tror jag, bland tjänstemännen alltså. 
Jag upplevde det starkt under min tid på Ministerrådet, att det 
inom utrikesministerierna fanns sådana som ville köra ner det 
nordiska. Men jag tror nog det beror mycket på det som Uffe 
och Mats sa, att man helt enkelt hade händerna fulla med Bryssel 
i Sverige och Finland. Man var upptagen helt enkelt och hade 
inga krafter kvar att hålla på med det här nordiska.  
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Det kom ett reformförsök kring 1995 och jag fick då i upp-
drag att se över alla de nordiska institutioner som många tjäns-
temän och några politiker uppfattade som onödiga: nu då vi har 
EU behöver vi inte längre alla dessa nordiska institutioner. Och 
då sattes det igång en reformprocess – en av dessa många nor-
diska reformprocesser – och där fick jag då spela på politikens 
strängar, så att säga. Det gällde att spela ut vännerna mot var-
andra, och det gick ju ganska bra egentligen. Vi introducerade 
den här ”nordiska nyttan” som det nya slagordet för det nordiska 
samarbetet och fronterna var ganska skarpa. Om jag föreslog 
nedläggning av en institution i ett land, så var naturligtvis det 
landet emot det medan de andra var för. Och så kunde man göra 
byteshandlar här och där. Men jag tror det, att den där operatio-
nen lyckades ganska bra. Vi förlorade kanske tre–fyra av fyrtio 
institutioner, några andra sammanslogs eller bytte namn.  

Men nog var ju detta ett resultat av EU-processen. Man ville 
ha a more lenient organisation. Den skulle bantas ned, hela den 
nordiska organisationen. Men då mobiliserades ju de här krafter-
na, de här nordisterna inom länderna och inom institutionerna, 
och det hela urvattnades egentligen ganska kraftigt. Så det blev 
ingen nordisk reform, egentligen – på gott och ont kan man säga.  

Men det fanns nog inte heller någon positiv reformvilja under 
denna tid, att man skulle ha velat bygga upp någonting nytt 
istället. Det var nog svårt att se vad det skulle vara. Så det var 
mera en defensiv seger. Man skar inte ned på det hela så mycket 
som man kanske hade tänkt från början. Och det hela fortsatte i 
gammal takt. 
 
Torbjörn Nilsson 
Kan man säga alltså att de, som var mest benägna att föreslå kraf-
tiga förändringar av institutionerna var de som också ville ned-
prioritera det nordiska? Att det var bland dem som förändrings-
tankarna fanns? Det ligger väl i det du sa, att det var fråga om en 
defensiv, att försvara det som fanns. Medan radikalismen och 
reformviljan var mera begränsad bland de som var pronordiska. 
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Pär Stenbäck 
Mm … Och sedan använde man ju alltid ekonomin som en 
ursäkt: ”här måste vi spara”. Vi kom in på det här då Mats berät-
tade om det svenska sparpaketet. Men alltid var det ju något land 
som hade sparbudget på gång och då spillde det ofta över till det 
nordiska planet. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, var så god. 
 
Uffe Ellemann-Jensen  
Man siger jo ofte om sådan en international institution, der 
bliver sat spørgsmålstegn ved, at den er så vigtig, at hvis ikke vi 
havde den, så måtte vi opfinde den. Det siger vi om FN og så 
videre. Det siger vi også om Nordisk råd. Spørgsmålet er så i 
virkeligheden, om man ikke burde opløse Nordisk råd, Nordisk 
ministerråd og begynde forfra og se på, hvad det egentlig er, der 
er vigtigt. Hvordan skal vi så bygge samarbejdet op igen? Det er 
bare en tanke. Det er ikke mig, der har fundet på den. Det er en 
tidligere dansk minister for nordisk samarbejde, der kom med 
tanken, men den var båret ud af en ægte kærlighed til nordisk 
samarbejde og frustrationer over, at det så at sige er blevet petri-
fied i de organisationer, der er. Og som ingen, som Pär lige har 
gjort rede for, så alligevel er rede til at stå op og slås for. Så det 
kan da være, at det er det, man skal gøre. 
 
Pär Stenbäck 
Men Uffe, du vet ju att det i dansk inrikespolitik ofta förekom-
mer sådana förslag. Det är alltid någon som vill få lite reklam, 
eller lite synlighet. Det är ganska populärt. Jag har var med om 
det tre–fyra gånger, att det var någon politiker i Danmark som 
steg upp och sa att ”Nordiskt råd bara dansar och dricker. Låt oss 
göra oss av med det!” Det finns en populistisk trend i den danska 
politiken och det här får man då lite uppmärksamhet genom.  
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Uffe Ellemann-Jensen 
Det er ikke kun i dansk politik.  
 
Pär Stenbäck 
Nej, svenskarna är mer seriösa. (Skratt.) 
 
Mats Hellström 
Får jag som seriös och svensk säga något i så fall? (Skratt.) 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, precis. Du kan väl polemisera lite mot den beteckningen då. 
 
Mats Hellström 
Men jag vill varna lite för den här diskussionen. Bland forskare 
är det ju lätt att studera institutioner och fråga sig varför man 
ville ändra på det här och inte på det där, och så vidare. Men jag 
tror, som jag sa tidigare, att om vi går till perioden 1995–96 så är 
ju den grundläggande premissen den, att vi var tvungna att änd-
ra hela vår förvaltning i grunden. Det gällde Sverige och jag utgår 
från att det också gällde Finland. Vi måste förändra hela förvalt-
ningen för att kunna hantera och vara något så när kompetenta i 
den här nya europeiska organisationen till vilken vi ju faktiskt 
gav bort en del suveränitet, så att säga. Att då, i samma anda, 
börja med en stor operation för att förändra de nordiska institu-
tionerna – det var helt främmande för mig. I denna situation var 
min inställning mer allmänt, och jag har ju varit chef på olika 
ställen, att i huvudsak gilla läget, att arbeta med de medarbetare 
som finns och försöka göra det bästa av situationen. Ibland måste 
man göra organisatoriska förändringar, men att börja med sådana 
organisatoriska förändringar tar så mycket intern kraft och så 
fruktansvärt mycket resurser och kraft från det dagliga arbetet.  

Så att, jag tror inte att man ska dra för mycket på de motiv, 
som låg bakom de som ville dra ned och spara på institutionerna 
egentligen. Vad vi istället gjorde vid den här tiden, alltså med de 
resurser och de institutioner vi hade, var två bra saker: Det ena 
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var att lyfta fram och prioritera information till medborgarna i 
Norden. Det som heter ”Hallå Norden”, som först var en telefon-
tjänst, som skapades 1998 och som nu är webbaserad, är en stor 
informationstjänst till medborgarna.52 Och det andra, som jag 
inte heller tycker vi bör tappa bort, speciellt inte när vi talar om 
det nordiska samarbetet utomlands, är det beslut som utrikesmi-
nistrarna fattade 1991 om att bygga ett gemensamt nordiskt 
ambassadområde i Berlin. Sverige och Finland hade kvar sina 
gamla tomter, så att säga, men allt var ju bortbränt av engels-
männen. Vi hade varit tvungna att sälja bort dessa tomter till 
Tiergarten på 70-talet. Man skulle göra nya parker, men så blev 
det aldrig, och sedan fick vi köpa tillbaka våra tomter till ett 
mycket billigt pris mot att vi lovade Berlins senat att vi skulle 
vara färdiga med de här nordiska ambassaderna, till 80 procent 
1997 eller nåt sånt där, eller 1998 möjligen. Om man inte haft 
den klausulen, så kan jag ge mig fasiken på att något finansde-
partement, i något land … (Skratt.). Nu genomförde de den här 
mycket lyckade nordiska manifestationen i Tyskland, ett land 
där vi faktiskt borde samverka mera nordiskt utanför Berlin 
också. Men, det här var ju av en helt annan karaktär och det tog 
också krafter i form av nordiskt engagemang och resurser, men 
det gjordes med de institutioner som fanns. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, tack. En avslutande kommentar … 
 
Uffe Ellemann-Jensen 
I skal lige høre om den ambassade i Berlin, fordi vi havde i 
Danmark fået vores hel egen grund at lave en ambassade på. På 
Museumsinsel. Og det var, mens Genscher var udenrigminister, 
så havde han sørget for via byggesenatoren i Berlin, at vi fik den 
grund, hvor der skulle laves et Haus Dänemark. Så vi kunne have 
vores helt eget hus med ambassade og alt muligt.  
                                                                 
52 Sedan 2010 har Hallå Norden varit integrerade i Nordiska ministerrådets 
egna hemsidor (http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig).  
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Pär Stenbäck 
En ersättning för Sydslesvig? (Skratt.) 

 
Uffe Ellemann-Jensen 
Ja … Så skete der desværre det, at den entreprenør, der var sat til 
at udvikle det, kom i økonomiske vanskeligheder, og pludselig 
sagde Berlin igen ”haps”. Vi stod der med ingenting, og så kom 
svenskerne og sagde, at I kan da godt få lov at få et hjørne på 
vores. (Skratt.) Og vi så på den der grund, som ligger på et meget 
smukt hjørne, og vi kunne få det fjerneste hjørne, og det måtte vi 
sige ja til. Så hører det med til historien, at så kom der en begavet 
arkitekt, der sagde, at indgangen til den her grund, den skal laves 
i det fjerneste hjørne, så det vil sige, at når man kommer ind i det 
compound. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til Mats. Når 
man kommer ind der, det er ligesom om der er en mur om det 
hele, så ligger den danske ambassade først, så det ser ud til, at nu 
kommer man ind i den danske ambassade. Og helt oppe i et 
hjørne, gemt bag muren, der ligger den svenske ambassade. Så vi 
er helt tilfredse, med den løsning.  
 
Mats Hellström 
Den danska ambassaden är också den största därför att ni också 
har er exporttjänst i ambassaden. Ni har det största huset.  
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Ja. Og nordmændene kom jo med stykke norsk urfjeld, som de 
satte op midt i det hele. Det er en fantastisk flot ambassade.  

 
Mats Hellström 
Det tog lång tid för norrmännen att få med detta stycke av fjället, 
man skalade av. De berlinska myndigheterna vägrade nämligen 
att godkänna det som byggmaterial. (Skratt.) Men till slut kunde 
norrmännen ändå argumentera att det har stått på fjället i tusen-
tals år, och att det därför också borde kunna stå i Berlin.  
 



 
 
N O R D I S K T  S A M A R B E T E  I  K A L L A  K R I G E T S  K Ö L V A T T E N  

 82 

Pär Stenbäck 
Jag trodde det var en landskamp mellan Sverige och Finland, 
men det verkar också tydligen funnits en mellan Danmark och 
Sverige …  
 
Torbjörn Nilsson 
Tack för de här interiörerna från ambassaderna i Berlin. Jag har 
själv deltagit i ett evenemang där och det är en fantastisk bygg-
nad. Det symboliska också, då byggnaderna fungerar som en 
slags abstraktion av den nordiska kartan. Och den där poolen 
där det ska samlas vatten, men tyvärr så fungerade inte den när 
jag var där då. Tyvärr så fungerade inte luftkonditioneringen 
heller när jag var där, men det beror inte på det nordiska samar-
betet tror jag.  

Vi hade tänkt så här: innan vi kommer in i en avslutningsrun-
da för panelen, att vi ska öppna upp för korta, effektiva och svar-
bara frågor från publiken. Och Håkan kommer då att gå runt … 

 
Håkan Blomqvist 
 … så långt den här sladden räcker. 

 
Torbjörn Nilsson 
Jaha ja, okej, okej. Då kan man kanske gå ned till Håkan och 
mötas på vägen. Vi hade en fråga där uppe. Varsågod. 

 
Håkan Blomqvist 
Och så säger ni era namn först.  
 
Ylva Waldemarson 
Ylva Waldemarson från Samtidshistoriska institutet. Jo, jag har 
en fråga: ni var inne på det här med en utökad och expanderad 
nordisk region och vi pratade också om det som ett sätt att öka 
det nordiska internationella inflytandet. Så jag har funderat på – 
och det har jag sett i materialet från Nordiska rådet och Nordiska 
ministerrådet – att när man pratar om den här utökade regionen 
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är det ju ganska självklart att det i första hand är en fråga om att 
inkludera de baltiska länderna, det är tämligen självklart som en 
retorisk region i varje fall. Men sen pratar man också ofta om 
Baltic Sea region och där vill man ju hemskt gärna ha med också 
nordvästra Ryssland. Och då undrar jag hur det har sett ut i 
diskussionerna – det här kanske inte är en enkelt svarbar fråga, 
men vi kan ju försöka: Hur såg det ut i diskussionerna mellan 
medlemmarna i det Nordiska rådet kring att också involvera 
nordvästra Ryssland i denna Baltic Sea region. Hade de olika 
medlemsstaterna olika uppfattning om detta? Tack. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, det var en intressant fråga. Du får gärna börja! 
 
Mats Hellström 
Det är två olika frågor egentligen, därför att Nordiska minister-
rådet har samverkan i hög grad med både Kaliningrad och Le-
ningrad oblast och Sankt Petersburg.53 Och numera också – ja 
jag säger numera, fast jag inte riktigt vet hur det är med tanke på 
den nuvarande konflikten – uppe i Murmansk, Arkhangelsk, 
alltså nordvästra Ryssland. Det finns ett utvidgat nordiskt sam-
arbete där, med stipendier, kulturutbyte och mycket annat.  

Men du talar om en Baltic Sea region. Då talar vi om en regi-
on som är ett innanhav i EU, förutom Kaliningrad och Sankt 
Petersburg. Då har du Polen, du har Mecklenburg-Vorpom-
mern, Wismar och Schleswig-Holstein. Så det är ju lite fråga om 
hur man gestaltar detta. Och viktigt är då det som inte minst 
Uffe har bidragit till, alltså Östersjöstaternas råd, där ju alla fak-
tiskt är med och där Ryssland, hittills, så vitt jag förstår, har varit 
en konstruktiv aktör i huvudsak när det gäller miljöfrågor. Inte 
Kaliningrad och inte vattenreningen där, men i övrigt, så att 
säga. Hur det ser ut just nu, som du sa, det vet inte jag heller. 
 

                                                                 
53 Oblast är en rysk administrativ regional enhet. 
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Torbjörn Nilsson 
Pär. 
 
Pär Stenbäck 
Jo, det var under min tid som dessa bikontor, eller sidokontor, 
grundades. Jag berättade ju redan om Sankt Petersburgskonto-
ret, men vi spred oss till Petrosavodsk, Karelens huvudstad – 
eller republiken Karelen, som det hette då – och sen till Mur-
mansk och Kaliningrad också. Och jag skulle nog säga att det var 
ganska praktiskt. Detta var under en tid då det nästan var en 
eufori kring att Ryssland skulle förändras och Ryssland skulle 
demokratiseras. Det fanns humanitära behov och många hjälp-
organisationer behövde ett formellt stöd, som de nordiska orga-
nisationerna kunde ge. De fungerade ju som en slags pendang till 
de nationella, eller närmast finska, passkontoren där det bevilja-
des visum för att de här människorna skulle kunna komma ut. 
Det var mycket fattiga gränsregioner det var frågan om och efter 
Sovjetunionens fall så höll ju Murmanskområdet, Kolahalvön, på 
att avfolkas och det var en ganska stor humanitär nöd där också. 
Så det var sådana motiv som låg bakom grundandet av sidokon-
tor. Och så fanns den där lilla biten av exotism också. Det här var 
områden som hade varit slutna och det fanns ett stort intresse 
bland parlamentarikerna som gärna var med och stödde sådana 
projekt, som dessutom kunde göras för ganska små pengar egent-
ligen. Och ryssarna var mycket mottagliga under 90-talet. Sedan 
blev det lite bistrare tider under 2000-talet. Men det var därför 
de kom till: en kombination av humanitärt och praktiskt pro-
jektarbete, och en liten bit av exotism. Man ville hjälpa ryssar att 
komma ut och stipendiera dem och skapa olika projekt.  
 
Torbjörn Nilsson 
Tack. 
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Uffe Ellemann-Jensen 
Altså Pär nævnte jo det vi havde i 1990’erne: euforien. Euforien 
og troen på, at Rusland ønskede at udvikle sig til at være en 
normal del af resten af verdenen. Og det er jo faktisk først for et 
par år siden, at den tro for alvor blev slået i stykker, for den leve-
de den første halve snes år. Faktisk indtil Georgien-krigen hvor 
det sådan begyndte at gå op for folk, hvad det var for en størrel-
se, vi havde med at gøre. Og derfor var der jo et utal af organisa-
tioner, en del mødte officielt omkring Østersørådet, hvor specielt 
miljøorganisationerne kom til at spille en stor praktisk rolle. Jeg 
var med til at starte noget i 1998, som skulle være en Baltic-Sea-
region-pendant til World Economic Forum med de årlige møder 
i Davos, og det eksisterer stadig i bedste velgående. Det hedder 
Baltic Development Forum og har repræsentanter fra alle lande 
rundt om Østersøen og holder summits og regionale møder, 
hvor man forsøger at få næringsliv, academia og det politiske liv 
til at mødes. Præcis efter samme model som vi ser på de årlige 
møder i Davos. Og det har faktisk givet mange spændende – 
Mats har været med adskillige gange der, og det har været spæn-
dende. Desværre også kørt en lille smule i stå, fordi russerne ikke 
er til at få i snak for øjeblikket. 
 
Torbjörn Nilsson 
Har vi några fler frågor? Varsågod där. 

 
Herbert Hecker 
Ja, tack. Jag tycker det här är spännande att höra er och era erfa-
renheter. Något som jag saknar i de här diskussionerna, då man 
talar om det nordiska samarbetet och om att man behandlar 
utrikespolitik bara på fisketurerna är: hur förhöll sig USA och 
NATO till allt det här? Ni måste väl i alla fall ha funderat på det. 
Hur tänkte de att det borde utveckla sig i Nordeuropa? Ville man 
ha ett starkt Norden, eller ville man motarbeta det, till exempel? 
Det funderar jag på. 
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Håkan Blomqvist 
Kan du säga ditt namn? 
 
Herbert Hecker 
Ja, mitt namn är Herbert Hecker, jag har jobbat i både Danmark 
och Norge och Finland.  
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, varsågod. 
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Nu kan jeg jo ikke udtale mig på vegne af USA, så det her må 
blive min personlige mening. Og mit personlige indtryk er, at 
USA meget, meget gerne vil se et tættere nordisk samarbejde for 
at håndtere de nye udfordringer, vi har i regionen. Jeg kunne for 
eksempel håbe, at man i Sverige og Finland snart finder ud af, 
hvad der egentlig tjener svensk og finsk sikkerhed bedst. Og det 
gør selvfølgelig at blive medlem af NATO. Når jeg diskuterer det 
her med venner og gamle kolleger i Sverige og Finland, så siger 
de hele tiden ”Jamen vi er jo ikke længere neutrale lande. Nu er 
vi jo med i det europæiske, militære samarbejde. Det er I ikke 
med i, men det er vi.” Men det giver jo ikke den samme sikker-
hed at være med der, som den sikkerhed man får som medlem af 
NATO. Det er kun som NATO-medlem, at man får den automa-
tiske solidaritet, som amerikanerne leverer, og som de selvfølge-
lig leverer til gengæld for, at der så ydes en vis indsats på stedet. 
Det er derfor, at det er så vigtigt, det der foregår i de baltiske 
lande i øjeblikket. Hvor der næsten konstant er NATO-tropper 
på øvelse, hvor der er udstationeret fly til at deltage i Air-
policing, og hvor der for øjeblikket diskuteres, hvordan man kan 
lave fremskudte stabe og oplagring af materiel for i givet fald at 
kunne støde til med en hurtig indsats.  

Der er så sket det på det seneste. Nogle, synes jeg, vældig 
fremgangsrige ting i et nordisk samarbejde her. Altså prøv at tæn-
ke den tanke hvis man i praksis kunne lægge de nordiske luftvåbne 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 87

sammen, så ville det være en ganske stærk modvægt, til noget af 
det vi oplever. Det kan vi jo ikke i praksis. Det er der mange ting, 
der gør, at vi ikke kan i praksis. Men tænk engang, hvis Finland 
og Sverige en dag kunne blive medlemmer af NATO, så man på 
den måde begynder at operere med fælles stabe, fælles planlæg-
ninger og så videre.  

Så er der nogen, der vil sige ”Uh. Er det ikke en vældig ag-
gressiv trussel mod Rusland? Var det ikke en vældig stor mis-
forståelse at tage de baltiske lande og Polen – men især de baltis-
ke lande – med ind i NATO? Var det ikke at provokere Rus-
land?” Det er en del af den historie, som Putin forsøger at sælge 
for øjeblikket. Vi har altså vores sikkerhed at tage vare på, og det 
er ikke os, der opfinder aggressive handlinger som overflyvning-
er, u-både og hvad vi ellers oplever for øjeblikket. Så det bliver et 
af de næste års helt store eksistentielle spørgsmål for de nordiske 
lande. Det bliver, nu vi ligesom er ved at have fundet et godt 
fællesskab inden for europæiske rammer. Om vi så også kan 
finde det fællesskab inden for atlantiske rammer. Og der er det 
rart at se, at der både er lidt bevægelse i Sverige og Finland. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, NATO-frågan skulle väl i sig kunna räcka för ett helt vittnes-
seminarium, men vi kan i alla fall få en kort kommentar från 
våra två övriga gäster. 
 
Mats Hellström 
Jag tänkte kommentera din fråga och också lite komma in på vad 
Uffe tog upp nyss. Jag tror, för min del, att om vi talar om den 
här perioden på 90-talet, så var det ett intresse för USA, så vitt 
jag kan begripa, att det nordiska samarbetet fungerar väl, liksom 
det var under 1980- och 1970-talen. Då hade vi ju helt olika 
säkerhetspolitiska inställningar i de nordiska länderna, vi hade 
helt olika säkerhetslösningar under det kalla kriget, och Dan-
mark och Norge hade olika lösningar. Men vad innebar det? Jo, 
att vi lyckades tillsammans, med våra olika system, åstadkomma 
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låg spänning i norra Europa, och det underlättade i sin tur de 
stora förhandlingarna om truppminskningar på kontinenten. 
Det är tveklöst så, att om norra Europa hade varit ett spännings-
område, så hade det varit mycket svårare att genomföra trupp-
neddragningarna i Kontinentaleuropa. Fem länder med helt 
olika säkerhetspolitiska modeller: Island ingen egen armé, men 
amerikansk närvaro; Danmark NATO-medlem, men med vissa 
typer av kärnvapenundantag; Norge NATO-medlem, men andra 
typer av kärnvapenundantag; Sverige, neutral nation genom 
beslut i Riksdagen; Finland, neutral nation där detta konfirmeras 
i vänskaps- och biståndspakt med Sovjetunionen. Detta är ur 
säkerhetspolitisk synvinkel ett potentiellt högspänningsområde. 
Så det faktum att vi lyckas hålla spänningen låg – inte minst 
genom nordiskt samarbete – tror jag nog är någonting som sågs 
som positivt också ur amerikansk synvinkel.  

Och när det gäller dagens situation, så är det ju så, att man 
samverkar betydligt mera mellan militären i de nordiska länder-
na än tidigare. Mellan Sverige och Finland, men också mellan 
NATO-länderna pågår just nu en stor övning i norra Sverige, där 
man mellan NATO-länder och alliansfria länder tränar och övar 
kring just det du talar om: hur flygplan av olika typer och från 
olika länder ska kunna samverka. Så det pågår en samverkan 
som man kanske inte bör utmana genom att i Sverige och Fin-
land just nu ha en folkomröstning.  
 
Pär Stenbäck 
Ja, jag kan börja med att säga att det finns väldigt lite belägg för 
amerikanska uttalanden om det nordiska samarbetet. Jag känner 
till väldigt få sådana ställningstaganden på officiell nivå. Jag tycker 
man har varit ganska neutral egentligen. Vi vet att den sovjetisk-
ryska inställningen under en mycket lång period, alltså redan 
under 30-talet, ofta har varit negativ till nordiskt samarbete för att 
man har sett det som ett potentiellt hot. Senare såg man nordiskt 
samarbete som ett mellanskede före nordiskt inträde i NATO. 
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Men amerikanerna har varit ganska tysta om detta. Jag kan inte 
påminna mig om något större ställningstagande på den punkten.  

Finland och NATO, ja. I Finland har vi ju också en liten fa-
lang som fortfarande tror på det europeiska militära samarbetet, 
det är en krympande falang som tror på detta som ett, så att säga, 
ett neutralare alternativ. Men jag tror nog att den nya regeringen 
– vi fick ju en ny regering på fredagen – kommer att fortsätta på 
samma linje där NATO-optionen hålls levande – om den nu 
sitter sina fyra år.54 Det resonemang som är ganska vanligt i Fin-
land – och jag säger inte att jag håller med – är nog något i stil 
med att den värdefullaste säkerhetspolitiska livförsäkringen Fin-
land har är optionen, så länge den är just en option. Det samma 
gäller lite Sverige också. Tanken är att Ryssland vet – och det 
borde Putin lära sig – att ju mera man agerar och provocerar, 
desto starkare blir optionen för Finland och Sveriges del också 
för den delen – Finland i första hand för vi är närmare till. Så att 
optionen är en slags livförsäkring. Förverkligar man den så finns 
inte den livförsäkringen längre, utan då får man en ny typ av 
livförsäkring, som är mera direkt militär.  

Sedan är ju Finland idag ett modelland för de övriga. Jag såg 
just att ett baltiskt land inför värnplikten på nytt och vi får kan-
ske till och med hoppas att Sverige, så småningom, tar sitt för-
nuft till fånga med värnplikten. Jag tror att det kommer att bli 
den nya modellen i vissa länder. Försvaret är viktigt i den här 
situationen och den här optionen kommer vi att hålla vid liv. 

 
Torbjörn Nilsson 
Tack. Jag hade tänkt att panelen skulle komma med en slut-
kommentar om det inte är någon jättekort, ivrig, frågeställare. 
Nej. Då lämnar jag över till Johan som ska göra en analys. 

 
 
 

                                                                 
54 Den 29 maj 2015 tillträdde Juha Sipiläs koalitionsregering som består av 
ministrar från Centerpartiet, Samlingspartiet och Sannfinländarna. 
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Johan Strang 
Som avslutning då. Om vi hittills i detta vittnesseminarium har 
försökt undvika efterklokhet … (Skratt.) … kanske vi inte har 
lyckats helt och hållet – så tänkte jag att vi som avslutning skulle 
ge er chansen att vältra er i bekväm efterklokhet och försöka 
reflektera lite över hur det nordiska samarbetet förändrades 
under den här perioden och om det förändrades på ett bra sätt 
och om de val man gjorde var de rätta.  

Mitt intryck av idag är att Norden aldrig var ifrågasatt som en 
geografisk eller politisk enhet – det nordiska samarbetet var inte 
heller ifrågasatt på det viset. Men ändå sitter jag kvar med en 
känsla av att ni antyder att man kunde ha gjort mera tillsam-
mans. Så vad är det i så fall man kunde ha gjort annorlunda? Ska 
man ha gett de nordiska institutionerna en större roll? Skulle 
man ha gjort vissa avgörande val tillsammans? Kunde man ha 
gjort någonting mera gemensamt i förhållande till EU? Kunde 
man ha gjort någonting mera gemensamt i förhållande till 
NATO? Vad kunde man ha gjort annorlunda eller gick det helt 
enkelt så bra som det kunde gå?  

Kanske vi ska börja med Uffe. 
 
Uffe Ellemann-Jensen 
Jeg ved ikke, om der er så meget, man kunne have gjort anderle-
des, og hvis man sådan prøver at se det i et helikopterperspektiv, 
så er det jo fantastiske forandringer, som Europa har gennemgå-
et i den her periode, vi har talt om her. Altså tænk engang over 
hvordan over en meget kort periode jerntæppet forsvinder, Ber-
linmuren, Tyskland bliver samlet, NATO, EU bliver udvidet. 
Altså hvem ville have turdet gætte på alle de her ting, hvis vi går 
tilbage der i 1990’erne? Og det at det nordiske er blevet stående i 
alle de forandringer. Det viser jo også lidt om, hvad der er det 
grundlæggende i det nordiske. Det har noget med optioner at 
gøre, som Pär var inde på. Det er der, vi kender hinanden, og at 
vi føler – det er muligt, at det er for nem en forklaring, men – vi 
føler os så trygge ved hinanden, at vi ikke hele tiden behøver 
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manifestere det gennem nogle dramatiske ændringer og styrkel-
ser af nogle af de institutioner, vi har. Jeg føler mig i hvert fald 
vældig tryg ved, at der er nogen vis sprog, jeg forstår, og som 
også forstår mig, hvis jeg taler tilpas langsomt, og hvor vi har en 
fælles historie, som ikke kun består i, at de væmmelige svenskere 
har taget land fra Danmark, hvad vi så sidenhen har taget igen 
ved at bygge en bro derover, så man synes, det er meget sjovere 
at køre fra Malmö til København end fra Malmö til Stockholm. 
Så i det hele taget. Jeg synes, at det nordiske har vi stadig, og jeg 
ved ikke, om der er så meget, vi kunne have gjort anderledes. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, Mats. 
 
Mats Hellström 
Ja. Det gemensamma nordiska, som sagt då. Det är inte bara 
Sverige som tagit land från Danmark. Från vikingatiden … 
(Skratt.) … så finns det i Täby och Vallentuna, i Stockholmstrak-
ten, runstenar som säger ungefär följande: ”si och så personen 
var med Knut i England och tog danagäld” – alltså en speciell 
form av beskattning danskarna införde i England … 

 
Uffe Ellemann-Jensen 
Danegæld. 
 
Mats Hellström 
… ja, men det intressanta med dessa runstenar – som är flera 
stycken – är ju att det var känt i Mälartrakten vad danskarna och 
Knut den store gjorde i England. Och unga svenska vikingar sa: 
”Häng med här, kom med!” Så det var ju en gemensam, så att 
säga, nordisk aktion. Unga svenskar, eller svenskar hette de väl 
inte då – sveagrabbar fick hänga med danskarna och ta danagäld 
i England. 
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Pär Stenbäck 
Bli nu inte för entusiastiska. (Stort skratt.)  
 
Mats Hellström 
Jag menar att vi lätt tappar bort det faktum, när vi talar om re-
nässansen och alla krig mellan Danmark och Sverige, att det 
finns en gemensam nordisk historia också.  

Sen delar jag din uppfattning att det säkert finns annat man 
hade kunnat göra mycket bättre. När det gäller institutionerna 
menar jag att vi skulle ha satsat mycket mera på det kulturella 
samarbetet, på ungdomskultur inte minst. Där har man gjort en 
del, men man skulle göra mycket mera.  

Men det viktiga, tycker jag, när vi så att säga i helikopterper-
spektiv tittar på detta, är att det nordiska samarbetet anpassar sig 
och förändrar sig. Vi har talat ganska lite om ekonomin och 
näringslivet, men under tiden före och efter finanskrisen så har, 
typ The Economist, Financial Times och andra, skrivit uppskat-
tande om den här kombinationen som man anser vara nordisk: 
en extremt stor innovationskraft – i varje fall jämfört med resten 
av Europa – kombinerat med en social trygghet. Och den kom-
binationen är, tror jag, ett grundelement i det nordiska. En öp-
penhet mot omvärlden, därmed innovationskraft, och en social 
trygghet. Rädda människor blir inte kreativa. Här finns något 
viktigt, tror jag.  

Och för att fortsätta vara optimistisk, så menar jag att om vi 
ser på Östersjösamarbetet, så tror jag det är viktigt att minnas det 
som ni sa i er inledning at detta var en helt ny situation som 
politikerna faktiskt kunde vara med och påverka. Det mesta här i 
världen kan ju inte politiker påverka, förvisso, det finns tröga 
strukturer och så vidare. Men när järnridån föll, när Berlinmu-
ren föll, så var möjligheterna där för att skapa någonting till-
sammans. Och där menar jag att man lyckades rätt väl. Efter 
finanskrisen så visade det sig ju att Estland, Lettland och Litauen 
och för den delen också Polen – men Polen var aldrig så drabbat 
av krisen – har lyckats komma tillbaka på en tillväxtbana. Visser-
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ligen svagare än förr, men på ett helt annat sätt än Kontinentale-
uropa. Alltså det finns en kraft i de baltiska länderna som är 
väldigt stark och det är positivt ur det här Östersjöperspektivet, 
menar jag också. Att så väl Norden som de Baltiska länderna har 
en innovationskraft. 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, Pär.  
 
Pär Stenbäck 
Jo, det finns ju två dimensioner av det nordiska samarbetet: det 
finns den formella dimensionen – den strukturella som man 
organiserar i avtal och så vidare. Sedan finns det också den andra 
dimensionen – den mera folkliga och det vi kallar känslan för det 
nordiska. Och det här är två olika saker egentligen, alltså. Vi har 
inte misslyckats när det gäller den nordiska samarbetsandan, den 
finns kvar där ännu i grunden också om Europa har kommit 
fram på ett helt annat sätt än tidigare. Jag tror att den har blivit 
försvagad i tiden, men så kommer den tillbaka. Vart femte år är 
det någon tung politiker som säger att ”nu blir det en renässans 
för det nordiska samarbetet”. Vart femte år ungefär, inträffar 
detta. Och sen blir det tyst igen. (Skratt.) Men så kommer den 
tillbaka igen med en ganska regelbunden fart.  

Jag är nordisk fundamentalist i den meningen att jag tror att 
det behövs fasta institutioner. Jag menar, det europeiska samar-
betet har lyckats så långt det har lyckats genom att man har insti-
tutionaliserat och lagstiftat om det, så att inte en ny politikerge-
neration kan trolla bort det sådär bara. Man sitter fast i det och 
det ger en viss stabilitet och en framtidstro. På den punkten har 
vi nog inte lyckats lika bra i det nordiska. Att institutionalisera 
liksom. Vi har inte lyckats med gränssamarbetet och sådana här 
saker, vi har inte fått det helt på plats, sist och slutligen. Där 
kunde vi vara duktigare än vi är och en modell för den övriga 
världen.  
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Men det viktigaste som hände då, under 90-talet, var ändå det 
att Norden överlevde de stora förändringarna, både på det for-
mella och på det, ska vi säga, mentala planet.  

Och det viktigaste som hänt under detta årtusende det är väl 
egentligen det försvarspolitiska samarbetet mellan Sverige och 
Finland som är något av ett trendbrott. Det var otänkbart tidiga-
re. Och det utesluter inte Danmark och Norge, även om det 
strukturella NATO-medlemskapet innebär begränsningar. Så det 
är nog något alldeles nytt som inte funnits under de senaste 60–
70 åren.  

Och ännu på tal om detta med den vart femte år återkom-
mande nordiska renässansen. Till exempel sade man att när Öst-
europa går med i EU, då skulle regionaliseringen ta fart på allvar. 
Men det blev inte riktigt så – det blev ingen regionisering av EU i 
olika regionala block. Det kan komma nya situationer inom EU 
också, till exempel om Grekland skulle försvinna så kan det bli 
liksom en ny debatt igen om EU:s roll.  

Till slut skulle jag bara vilja säga det, att jag nog fortfarande 
tror – så fundamentalist som jag är – att det skulle ha funnits 
möjligheter under de gångna åren att skapa både projekt och 
institutioner som skulle gjort Norden världsledande på vissa 
områden, bara vi skulle kunna övervinna de här mentala natio-
nella skrankorna, som vi har, om vi samlar våra resurser. Till och 
med i Sverige kunde vi göra det.  
 
Mats Hellström 
I Lund har man gjort det.55 

 
Pär Stenbäck 
I Lund har man gjort det. Det finns exempel, men man kunde 
göra det i större skala. Vi ligger högt i den internationella kom-
petens- och konkurrenstävlingen där vi räknar var och en för sig, 
                                                                 
55 Hellström syftar till det pågående bygget av världens kraftfullaste ”neu-
tronkanon” (European Spallation Source) i Lund, ett sameuropeiskt projekt 
som svenskarna rodde i hamn med stöd från de övriga nordiska länderna. 
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men tillsammans skulle vi ligga allra högst, om vi hade den poli-
tiska viljan.  
 
Torbjörn Nilsson 
Tack! Och det … 
 
Mats Hellström 
Om jag får … 
 
Torbjörn Nilsson 
Ja, kort. (Skratt) 
 
Mats Hellström 
Den viljan manifesteras nu av regeringen i delstaten Hamburg, 
som för EU:s Östersjösamarbete ansvarar för att samordna 
forskning. Och i denna nya konstellation, alltså EU:s Östersjö-
samarbete, föreslår nu delstaten Hamburg alla Östersjöråds 
medlemmar ska delta i precis det som du talar om.56 Vi är hygg-
ligt bra och innovativa var för sig, men vi utnyttjar inte vår op-
timala kraft i hela Östersjöområdet! Så, låt oss tro på Hamburg!  
 
Torbjörn Nilsson 
Okej. Låt Hamburg visa vägen för Norden. (Skratt). Det kan kom-
ma finanskriser, det kan komma förändringar i Europa, men 
Norden består. Det blir ju liksom slutsatsen.  

Jag tycker att det har varit ett väldigt spännande samtal. Ni 
har alla tre haft mycket att berätta och det har gett väldigt myck-
et både för oss och för publiken. Vi har rört oss från vikingar till 
fiskafängen och allting däremellan. Det om något visar ju på 
bredden i den här panelen och i själva frågeställningen. Så jag 
tackar er för ert deltagande och jag tackar publiken för att ni 
kom. (Applåder.) 
                                                                 
56 Den 19 februari 2015 initierade Hamburgs Senat tillsammans med sekre-
tariatet för CBSS ett koordinationsnätverk för berörda parter inom högre 
utbildning, vetenskap och forskningspolitik. 
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Kronologi 

1400-tal Kalmarunionen 
1800-tal Skandinavismen 
1872– Nordiska juristmöten 
1930-tal Ökat nordiskt samarbete (ministermöten etc) 
1945–49 Förhandlingar om en Nordisk försvarsunion 
1949 NATO-medlemskap för Danmark och Norge 
1952 Nordiska rådet grundas 
1955 Finland blir medlem av Nordiska rådet 
1950-tal De nordiska pass-, arbets- och socialkonventionerna 
1950-tal Förhandlingar om en nordisk tullunion 
1960 EFTA grundas 
1968–70 Förhandlingar om Nordek 
1971 Nordiska ministerrådet grundas 
1973 Danmark med i EG (men inte Norge) 
1985 Gorbatjov till makten i Sovjetunionen 
1986 EG: Den europeiska enhetsakten undertecknas 
1989 Berlinmuren faller (9 november) 
1989 Nordiska rådets extrasession ”Norden i Europa”  

(14 nov) 
1990 Tyskland återförenas (oktober) 
1991 Baltiska gäster i Nordiska rådet (feb) och Nordiska 

ministerrådets kontor öppnar i Tallinn, Riga och 
Vilnius (våren) 

1991 Sveriges EU-ansökan (juli) 
1991 Estland, Lettland och Litauen självständiga  

(september) 
1992 Maastrichtfördraget undertecknas (februari) 



 
 
N O R D I S K T  S A M A R B E T E  I  K A L L A  K R I G E T S  K Ö L V A T T E N  

 98 

1992 Östersjöstaternas råd (CBSS) (mars) 
1992 Finlands EU-ansökan (mars) 
1992 Det europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES) (maj) 
1992 Maastricht-nej i Danmark (juni) 
1992 Bornholmdeklarationen & Iloniemirapporten  

(augusti) 
1992 Norges EU-ansökan (november) 
1993 Barentsrådet (januari) 
1994 EU-omröstningar (FIN okt, SVE nov, NOR nov) 
1995 Finland och Sverige medlemmar av EU 
1995 Rapporten Nordiskt samarbete i en ny tid (trepelar-

modellen) 
1995 Ingvar Carlssons regering skär 20 procent av den 

nordiska budgeten 
1996 Nordiska rådets sekretariat till Köpenhamn, bant-

ning av nordiska institutioner 
1997 Arktiska rådet 
1997 EU:s nordliga dimension (Lipponens initiativ) 
1999 Die Nordischen Botschaften i Berlin 
2001 Euron införs i Finland 
2004 De baltiska länderna med i EU och NATO 
2009 NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) grun-

das 
2011 Utrikesministrarnas nordiska solidaritetsförklaring 
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Järnridåns snabba söndervittrande rubbade på många 
av de självklarheter som det nordiska samarbetet och 
själva föreställningen om Norden hade byggt på under 
kalla kriget. De nordiska länderna skulle fi nna sin plats 
i ett Europa vars karta ritades om. De skulle navigera i 
förhållande till en accelererande europeisk integration 
och de baltiska ländernas självständighetsprocess.

Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna 
period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa 
frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam 
framtid för Norden i det nya Europa? 

Denna publikation dokumenterar ett vittnessemina-
rium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvat-
ten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uff e 
Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var 
centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95.  

Seminariet och publikationen är resultatet av ett samar-
bete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns 
högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsing-
fors universitet. 
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