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Frigörelsen på andra sidan Östersjön 
är en vår tids succéhistoria. Om hur 
det gick till när Estland, Lettland 

och Litauen återvann friheten vet diplo-
maten Lars Peter Fredén att berätta, ty 
han var med på åskådarplats och ibland 
nere på plan i en spännande tid. Hans bok 
Förvandlingar erinrar i drivande formu-
leringar om hur osäkert allt var, innan den 
lösning vi idag finner självklar och rättmä-
tig verkligen kunde komma till stånd.

Förloppet följdes av svenska diplomater 
med en närhet som få av dem annars lär ha 
kunnat drömma om. I det här fallet befann 
de sig som ensamt stationerade represen-
tanter för omvärlden i huvudstäderna Tal-
linn, Riga och Vilnius. Utan dem skulle 
man i Baltikum ha känt sig isolerad, med 
dem fanns hela tiden någon som kunde 
vara samtalspartner, ta emot förtroenden, 
visa sympati – ja, ibland kanske rent av 
empati.

Baltikum förresten. Det är ett begrepp 
vi ofta använder, och som Fredén själv 

inte helt kan avstå från. Namnet har ingen 
imponerande hävd. Det tycks ha myntats 
av tyskbalter någon gång vid 1800-talets 
mitt som en markering mot S:t Petersburgs 
russifieringssträvanden. Termen avsåg då 
en gång svenskdominerade områden som 
Estland, Livland och Kurland. Litauen 
kom med först med sin nya självständig-
het 1918. Och det är efter denna tid som 
Baltikum börjar dyka upp som uppslagsord 
i svenska encyklopedier.

De stater som vi omfattar med begreppet 
kunde egentligen knappast vara mer olika. 
Där fanns de protestantiska Estland och 
Lettland med var sitt språk (finsk-ugriska 
respektive baltiska) och en självständig-
het som först utropades för bara litet mer 
än åttiofem år sedan. Och där fanns det 
baltisktalande katolska Litauen, ensamt 
nästan lika stort som de två andra tillsam-
mans, på medeltiden geografiskt en av 
Europas stormakter. 

Ändå, vad de 1989 hade gemensamt var 
naturligtvis ändå helt centralt. Sedan 45 år 
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av de baltiska sovjetrepublikerna. I sin 
bok berättar han om hur svenskarna med 
små medel byggde upp ett kontaktnät. Det 
skedde runt avdelningskontor i Tallinn och 
Riga under generalkonsulatet och en mer 
ambulerande tillvaro i Vilnius. 

Lösningen var ju fiffig, man kunde i 
dessa perestrojkans dagar verka i Baltikum 
med Moskvas goda minne, och ester och 
letter höll god min, medan litauerna under 
den stridbare Vytautas Landsbergis krävde 
en särskild svensk hantering. 

Å andra sidan var Lettland med sin 
strategiskt centrala belägenhet och stora 
rysktalande minoritet (ofta tvångsförflyt-
tad) mest sårbart av de tre republikerna. 
”Det fanns ofta en spänning i luften i Riga, 
något ödesmättat och kanske farligt” (Fre-
déns formulering).

Vad innebar det då att under dessa 
omständigheter vara svenska känselspröt 
in i krishärden? Kring det diplomatiska 
vardagsarbetet berättade Ahlander i sin 
bok om hyresförhandlingar, problem med 
kommunikationer, ständiga långa resor och 
annat, samtidigt som pulsen tidvis steg hos 
alla inblandade, inklusive svenskarna. 

I Förvandlingar täcker sålunda Lars 
Peter Fredén väsentligen in samma mark. 
Mycket känns förstås heller inte nytt. Men 
som konsul under Ahlander och från 1990 
bosatt i Riga befann sig Fredén närmare 
skeendet både där och i Vilnius. Han har 
kompletterat sina subjektiva iakttagelser 
och hågkomster med forskning i arkiven, 
framför allt då UD:s Balkandossierer. 
Han resonerar med ett annat perspektiv 
än Ahlander som skrev mer journalistiskt 

var de härtagna och med våld införlivade 
med Sovjetunionen, men nu kände allt fler 
människor att något höll på att hända som 
kunde gälla även deras framtid.

Innebar inte Michail Gorbatjovs pe-
restrojka att man kunde andas friare, och 
varför skulle det inte gälla tre små baltiska 
folk? Inget var längre otänkbart. En fredlig 
revolution hade satts i rörelse, först i Est-
land, men inom kort körde ett något mer 
självsäkert Litauen förbi och övertog led-
ningen på ett sätt som oroade många, bland 
dem den svenska statsledningen. Det var 
ju viktigt att världen visade sin uppskatt-
ning av den sovjetiske reformledaren. Gick 
inte framför allt litauerna på tok för långt 
genom att ensidigt, utan återförsäkringar, 
satsa på full självständighet? Så hette det i 
många europeiska huvudstäder, inte minst 
i Stockholm.

Det skulle komma allvarliga kriser i Bal-
tikums relationer till Moskva under större 
delen av 1990 och med en kulmen i ”mas-
sakern i Vilnius” i januari 1991, då sovje-
tiska säkerhetsstyrkor ett kort slag löpte 
amok. Men grunden för en omvälvning 
hade lagts under ögonen på sympatiskt in-
ställda svenska diplomater. De gjorde vad 
de kunde för att häva balternas isolering, 
och fortare än någon hade kunnat drömma 
om rämnade det sovjetiska kolonialväldet. 
Frihetens vind blåste sönder bojorna.

Om hur det här gick till skrev redan 
1992 diplomaten Dag Sebastian Ahlander 
en uppskattad bok, Spelet om Baltikum 
(Norstedts).  Som generalkonsul i Lenin-
grad, dagens S:t Petersburg, hade han blivit 
ansvarig i UD för bevakningen på platsen 
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baltiska krisen. Man ville inte ägna sig åt 
vare sig värsta- eller bästafallscenarier. 
Litet påminns man om dagens säkerhets- 
och försvarspolitiska debatt, även om det 
förvisso finns gott om bästafallstänkande. 
Kritiker som ärkediplomaten och akade-
miledamoten Sverker Åström ifrågasätter 
ju rent av om Sverige under statsminister 
Göran Perssons ledning alls bedriver nå-
gon egen politik gentemot omvärlden.

Frågorna kring de baltiska republikerna 
sköttes hur som helst ”bättre än mycket 
annat”, skriver Fredén. Men det brast i en 
genomtänkt Baltikumpolitik, och det i sin 
tur ledde till att de svenska kontoren i en 
kritisk region ständigt var underbeman-
nade. Där jobbades uppenbarligen febrilt.

I sin återblick har Lars Peter Fredén 
städse uppskattande formuleringar om 
dessa sina hårt arbetande kolleger. Sådant 
hör till minnesgenren. Sina fiender kan 
man angripa, men det är snudd på otänk-
bart att beskriva medarbetare och underly-
dande som enfaldiga, lata, ineffektiva eller 
slarviga. Men låt gå för att våra unga dip-
lomater i Baltikum den gången gjorde en 
förnämlig insats. En sådan bild av svensk 
utrikesförvaltning i kritiskt arbete kan be-
hövas som motvikt till allt som skrivits om 
UD i spåren av tsunamikatastrofen.

Efter tiden i Baltikum kom Fredén till 
regeringskansliet som medhjälpare till 
dåvarande statsministern Carl Bildt. Där 
fortsatte han att arbeta med baltiska frågor, 
om vilka han skriver i sin nästa bok. Då blir 
det väl inte samma anledning och behov 
att skriva uppskattande om kolleger. Och 
lite spänd blir man på möjligheterna av en 
energisk bild av Bildtstyret inifrån.

omedelbart inpå de händelser han skild-
rade. Och Fredén granskar framför allt 
mer ingående den svenska diplomatin och 
säkerhetspolitiken sådana som de utövades 
inom UD. 

Källäget är förvisso inte helt gynnsamt, 
framför allt när arkiven i Moskva blivit 
mer svåråtkomliga. En både bred och djup 
vetenskaplig framställning kring Sverige 
och Baltikum dröjer nog, men Fredéns i 
huvudsak berättande framställning tillför 
ändå åtskilligt förbättrad kunskap om hur 
det egentligen var.

Som diplomat har författaren förståelse 
för hur försiktigt den svenska utrikesled-
ningen agerade, även om de unga diploma-
terna på plats i Baltikum tyckte att Sverige 
hade ett större manöverutrymme. Men det 
var ju balterna som själva måste  driva den 
politiska frigörelsekampen. Man ville i 
Stockholm inte företa sig något som kunde 
skada relationerna till Gorbatjovs reform-
försök – att det var lönlöst att försöka i 
grunden omdana Sovjetväldet insåg förstås 
ingen tillräckligt snabbt. Stormakterna i 
väst låg lågt, och svenskarna ansåg sig inte 
kunna ”dra ifrån de stora spelarna”. 

Med tanke på att Baltikum bara några år 
tidigare hade varit ett vitt fält, försummat, 
ja glömt av både svenska statsmakter och 
massmedier, var det förstås ändå stora 
förändringar som hade inträffat när Sverige 
som enda land stationerade diplomater 
mitt i vad som tidvis var en häxkittel av 
rykten.

Det som Fredén, med sitt tillbakablick-
ande perspektiv, reagerar mot är vad han 
kallar en svårförklarlig ovilja hos UD att 
blicka framåt under rådslagen kring den 
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In 1991, Estonia, Latvia and Lithuania 
were able to re-establish themselves as 
independent states. It took a lot of courage 
and wisdom to reach that point in the teeth 
of Soviet opposition. Even during the Gor-
bachev and perestroika years, success for 
the Baltic peoples’ freedom urge was not at 
all assured. At times, especially in the final 
year, the situation was very tense.

Present during the time leading up to this 
real sea change in the Baltic area were a 
number of young Swedish diplomats. As 
the only Foreign Service people from the 
West stationed in the three republics they 
won these oppressed peoples’ trust and 
confidence. One of them, Lars Peter Fre-
dén, has now published his experiences in 
the book Förvandlingar (Changes), writ-
ing about outstanding people and events.

   In many respects the Balts had to fight 
for themselves. Big Western powers like 
the U.S., Britain, France and (the then) 
West Germany stayed away. This made 
for a rather tricky situation in the Swedish 
capital, Stockholm, where good relations 
with Gorbachev’s Soviet Union were felt 
to be necessary and where government and 
officials didn’t want to stray too far from 
the general Western line. Rather belatedly, 
Baltic sovereignty was acknowledged.

From his vantage point Mr Fredén feels 
that there was a lack of long-term con-
tingency planning among his superiors. Is 
this a common problem at critical times 
for decision-makers in small countries? 
The author doesn’t infer this. But the 
reader might.

Summary

How the Balts Won Back Their Freedom 
by Senior Editor Olof Santesson


