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Förvandlingar, av en ung svensk diplo-
mats närvaro och deltagande i den baltiska 
frigörelseprocess som innebar början på 
tre små baltiska länders återkomst till ett 
fritt Europa. Det var nära att det inte blev 
bok utgiven. 

Fredén har berättat att han blev refuserad 
av tio förlag innan Atlantis slog till. Uppla-
gan tycks också ha blivit liten: 450 exempl-
ar. Det är synd för Fredén hade mycket 
att berätta. Kanske säger det något om att 
vi svenskar har gått från sorglig likgiltig-
het för det härtagna Baltikum till sorglös 
förvissning om att man inte behöver tänka 
tillbaka på historien nu när allt verkar gå så 
bra och färjorna korsar Östersjön.

Det är bara att hoppas på att fler får upp 
ögonen för den nya boken och inte ryggar 
för dess mer än femhundra sidor. Många 
bedömare kallar den samma sak: unik. Vad 
Fredén under betydande skrivarmöda har 
åstadkommit är en kraftfull blandning av 
dokument, öppenhet och detaljeringsgrad 
som i sitt utförande verkar anglosaxisk; 
han gör själv den jämförelsen. 

Deras bästa stund
Bildt och rådgivarna i Baltikum 

av redaktör Olof Santesson

Lars Peter Fredén: Återkomster. Svensk säkerhetspolitik och de baltiska ländernas 
första år i självständighet 1991–1994, Atlantis, Stockholm 2006.

År 1940 var det inte tal om några 
baltiska exilregeringar i Sverige. 
Idag skulle vi däremot tillåta dem 

att föra frihetens talan från vår mark om 
ofärden än en gång kom över Baltikum. 
Folkrättsligt skulle vi inte ställa oss neutr-
ala. Från en solkig episod, när vårt land i 
ett tvångsläge föll till föga för sovjetiska 
maktanspråk, har vi kommit fram till en 
hedervärd hållning. 

Förtjänsten för att detta idag förefaller 
självklart är i hög grad Carl Bildts och 
hans medhjälpares under de tre åren av en 
Bildtregering, 1991–1994. Deras engage-
mang för utsatta grannar i vårt närområde 
går långt utöver det vanliga, med Bildt 
som något av en beskyddare, protektor, 
av sårbara länder. Kring denna svenska 
säkerhetspolitiska insats utöver det vanliga 
har diplomaten Lars Peter Fredén rest ett 
väl genomarbetet äreminne, fritt från bröst-
toner, med sin nya bok Återkomster.

Författaren torde räknas som vår främsta 
Baltikumkännare under 1990-talet. För två 
år sedan utkom hans första redovisning, 
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Boken borde bli ett standardverk över en 
dramatisk fas vid Östersjön under 1990-
talets första hälft. Med tanke på att ännu 
ingen liknande genomgång finns vare sig i 
Baltikum eller på andra håll är det synd att 
svenskan är ett så litet språkområde. Man 
kan önska att den funne en amerikansk 
översättare och förläggare. 

Liksom förra gången excellerar förfat-
taren i minibiografier av dem han möter, 
arbetar med eller stretar emot. Främst är 
porträttet av Bildt som den säkerhetspoli-
tiska centralgestalten under tre dynamiska 
år av svensk Baltikumhantering. Den när-
heten finns annars bara i Tage Erlanders 
dagböcker. På ett viktigt politiskt avsnitt 
får man en inblick i svensk förvaltning på 
den högsta nivån och ser en svensk stats-
minister i arbete. Kollegan i den bildtska 
rådgivarkretsen, Krister Wahlbäck, har sagt 
att den enda möjliga jämförelsen är Gunnar 
Hägglöfs arbete om svensk handelspolitik 
under andra världskriget. 

Att det kunde bli en lyckosam utveckling 
i Baltikum stod inte alls klart när Fredén 
hösten 1991 fick ett oväntat anbud att börja 
i statsrådsberedningen (SB) som Bildts 
säkerhetspolitiska rådgivare med uppgif-
ten att samla underlag för statsministerns 
ställningstaganden i säkerhetspolitiska 
frågor.

Estland, Lettland och Litauen hade alla 
stor arbetslöshet. Inflationen var hög, och 
bruttonationalprodukten var i brant fall. 
I alla tre länderna fanns det ryska trup-
per och militära anläggningar. Ländernas 
självständighet hade fiktiva drag.  

I Estland ägde fyra regeringsskiften rum 

under de år som författaren skildrar, byten 
av utrikes- och försvarsministrar skedde 
ännu oftare. Den lettiska politiken prägla-
des av skarpa motsättningar. Samtidigt var 
de tre staternas utgångsläge olika varandra. 
Litauen var nästan helt homogent och låg 
långt bort i ryska strategiska bedömanden, 
medan de två andra hade mycket breda 
rysktalande minoriteter, varav stora delar 
hade ”invandrat” som del av en sovjetisk 
ockupationsmakt. Fredén visste genom 
tidigare erfarenheter att man också fick 
akta sig att dra balterna över en kam.

Uppgiften för Fredén att vara Bildts 
databank och idégivare i Baltikum var 
säkert oerhört stimulerande men inte den 
lättaste med en chef som själv höll sig med 
ett internationellt nätverk på hög nivå och 
jagade informationer som nog ingen annan 
svensk statsminister. Därtill fungerade 
Fredén som Bildts emissarie i Estland, 
Lettland och Litauen, där han hade skapat 
sig så många personliga kontakter: Det 
blev mer än hundra resor, och ofta bara att 
vända i dörren.

Ingen som Bildt? 
I dag är kontakterna med Baltikum mer 
rutinartade. Den socialdemokratiska re-
geringen kan inte sägas ha något speciellt 
förhållande till grannländerna på andra si-
dan Östersjön eller någon starkt markerad 
ansvarskänsla för att de skall känna stöd 
i ryggen. Vid ett seminarium under våren 
om Fredéns bok uttryckte flera deltagare 
uppfattningen att ingen annan statsminis-
ter hade kunnat axla samma uppgift som 
Bildt i det baltiska fallet. Vad han och hans 
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rådgivare tog på sig måste anses vara deras 
bästa stund.

För den skull glorifierar inte Fredén. 
Mycket sympatiskt undviker han stora 
ord, och han är beundransvärt självkritiskt 
också när det gäller Bildts lilla säker-
hetskollektiv. Man begick misstag men 
ventilerade allt i en öppen diskussion och 
hanterade tydligen konstruktivt motsätt-
ningar inom gruppen.

Mycket hade redan hänt när Bildt i flera 
tal under 1992/1993 klargjorde sin uppfatt-
ning att Sverige inte skulle kunna ställa sig 
neutralt vid ett hot eller angrepp mot en 
baltisk stat, då kritiserad av inrikespolitiska 
motståndare men i dag en gemensam upp-
fattning över partigränserna. Slutsatserna 
sägs i efterhand ha klarnat efter ett spel 
1992 kring rysk aggression mot Baltikum 
i en övning kallad CARINA.

I starten hade man i Sverige en alltför 
hög uppfattning om Ryssland som en 
mäktig och slagkraftig stormakt, skriver 
Fredén. Och alltför länge höll man fast vid 
den synen. Vi sökte rationella förklaringar 
av ryskt beteende där sådana inte fanns. 
Sverige saknade också rutin att förut-
sättningslöst analysera säkerhetspolitik, 
heter det i en formulering som erinrar 
om svenska officerares klagomål över att 
alliansfriheten befordrade en rigiditet i 
försvarsplaneringen. MUST beröms för 
övrigt av författaren för både illusionslös-
het och skarpsinne.

Man var ovan vid att Sverige kunde spela 
en säkerhetspolitisk roll av betydelse, be-
dömer Fredén. En viss roll kom nu landet 
ändå att få i Litauen och en mycket stor roll 

i Estland och Lettland. Allmänt präglades 
Sveriges syn av optimism och framtidstro 
– med risk att man ibland verkade naiv. 
Man hade litet svårt att hantera den baltiska 
politikens tragiska dimension. Under en 
ständig intern debatt försökte Bildt och 
hans krets sålunda utforma en svensk 
ståndpunkt. 

Svenska iakttagare gjorde när det gällde 
balterna en pessimistisk bedömning och 
trodde att de ryska baserna från Sovjet-
tiden skulle bli kvar länge. Det här är inte 
så egendomligt med tanke på hur stater 
som USA och Tyskland bedrev en politik 
där omsorgen om relationerna med Boris 
Jeltsins Ryssland gick först. 

Det hade varit intressant om Fredén i 
framställningen hade tagit med något om 
vilka det var i den svenska förvaltningen 
som tyckte att Bildt gick för djärvt fram. 
Författaren nämner endast på ett ställe den 
svenska Moskvambassadens tvekan. När 
det gäller UD på hemmaplan namnger 
han inga kritiker. Han hade ett gott och 
förtroendefullt samarbete med kollegan 
Tomas Bertelman. Denne blev hösten 
1992 blev chef för politiska avdelningens 
dåvarande 1:a enhet, som omfattade allt 
viktigt i svensk säkerhetspolitik: Ryssland, 
Baltikum, Nordamerika, ESK och hela det 
övriga Europa. 

Uppskattande ord sägs om utrikesminis-
tern Margaretha af Ugglas, den senare blott 
alltför tidigt bortgångne kabinettsekretera-
ren Lars-Åke Nilsson och Jonas Hafström, 
välkänd efter Tsunamikatastrofen 2004, 
som fungerade i rollen av kanal mellan 
SB och UD.
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Den svenska ledningen hade tur, konsta-
terar Fredén. Man fick en startsträcka innan 
krisen mellan de baltiska staterna och 
Ryssland blev allt allvarligare 1993/1994. 
Nyckelfigurerna hann bli inlästa, skaffa sig 
kontakter och kunskaper. Statsministerns 
personliga engagemang spelade en avgö-
rande roll. I det sammanhanget konstaterar 
Fredén att förebyggande diplomati (särskilt 
omhuldad av nuvarande utrikesministern 
Jan Eliasson) kräver mycket arbete och 
detaljkunskaper. 

De svåraste frågorna i Baltikum gällde 
den ryska truppborttagningen och de 
ryskspråkigas situation – frågor som gick 
i varandra. I Akademiens tidskrift känns 
det kanske mest motiverat att något följa 
de militära problem som Bildt och Fredén 
ställdes inför.

Under 1992 fick överbefälhavaren i 
uppgift att göra en sammanställning över 
de ryska förbanden och installationerna i 
Baltikum. Resultatet redovisades vid en 
presskonferens på UD, något som med 
hänsyn till ämnet får anses synnerligen 
ovanligt. De kan vara intressant att se vad 
man hade utrönt.

Ur rysk synvinkel var det inte så enormt 
mycket folk man hade i de baltiska sta-
terna, med tanke på att inalles 800 000 man 
kom att dras hem från framskjutna positio-
ner, som Fredén kallar för en av historiens 
största fredstida reträtter. Men för balterna 
rörde det sig om mycket nog.

När det gäller markförbanden fanns 
i Estland en motoriserad skyttedivision 
med tjugo procent av mobiliseringsstyr-
kan, i krigsfall skulle den fyllas upp med 

reservister. Denna division GMD 144, var 
förlagd i och utanför huvudstaden Tallinn. 
I Lettland fanns pansardivisionen PD 24, 
ett utbildningsförband förlagt söder om 
huvudstaden, Riga. 

Marktrupperna i Litauen bestod av till 
att börja med en motoriserad skyttedivi-
sion, MD 107, i och utanför huvudstaden 
Vilnius. En motoriserad division fanns 
runt kuststaden Klaipeda. För att kringgå 
bestämmelserna om ”flankerna” i CFE-av-
talet om begränsningar i Europa hade man 
döpt den till en kustförsvarsdivision, så-
dana omfattades inte av avtalet. I underrät-
telsevärlden hade den dock beteckningen 
beteckningen GKFD 3. I landet tillkom två 
luftlandsättningsdivisioner: GLLD 7 låg i 
och runt omkring den nästa största staden 
Kaunas (huvudstad under mellankrigsti-
den, då Polen hade lagt beslag på Vilnius). 
GLLD 44 var en utbildningsdivision med 
staben i staden Jonava.

Den ryska Östersjöflottan, med högkvarter 
i Baltijsk utanför Kalingrad, var utspridd på 
åtta hamnar, varav sex låg på estniskt, let-
tiskt eller litauiskt område: Tallinn, Paldiski, 
Riga, Ventspils, Liepaja och Klaipeda. På 
ryskt territorium fanns endast Baltijsk och 
Kronstadt utanför S:t Petersburg. I Paldiski 
fanns två mindre kärnreaktorer av samma typ 
som i vissa atomdrivna sovjetiska ubåtar och 
använda för besättningarnas utbildning.

På luftförsvarssidan kunde man räkna ett 
femtontal flygbaser avsedda för alla flyg-
planstyper: jakt, attack, tungt bombflyg, 
spaning, antiubåts- och transportflyg. Av 
radarstationer och luftvärnsrobotsystem 
och jaktflyg för försvarsuppgifter verkade 



130

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2006 3-20063-2006

det, som Fredén skriver, finnas hur många 
som helst längs kusterna. Till sist det nog 
viktigaste, förvarningsstationen vid Skrun-
da i Lettland med uppgiften att upptäcka 
och slå larm om anfall mot Sovjetunionen 
med interkontinentala kärnvapenmissiler.

Därutöver fanns ett antal specialstyrkor, 
bland dem ett spetsnazförband i Viljandi i 
Estland och en kemvapendepå i Pabrade 
i Litauen. 

Sålunda: i alla någorlunda betydande 
samhällen i Baltikum fanns det rysk 
militär. Högkvarteret för Baltikums mi-
litärdistrikt (militärområden med svenskt 
språkbruk) låg i centrala Riga. Flera hundra 
taktiska kärnvapen hade återförts till det 
ryska kärnlandet eller till Kalingrad någon 
tid före den baltiska självständigheten. 

Det var, skriver Fredén, ingen lätt uppgift 
att hålla reda på de sovjetiska/ryska förban-
den. Oftast låg de inte i regelrätta baser 
utan var spridda överallt. Bara i Lettland 
fanns de ryska förband på över 200 platser, 
varav 43 i huvudstaden. Vidare fanns alla 
stödförbanden, kommunikations- och sig-
nalspaningsanläggningar, ingenjörförband 
och staber. Förutom förläggningarna hade 
Sovjetunionen inrättat forskningsinstitut, 
skolor och sjukhus, ålderdomshem och 
semesteranläggningar, verkstäder, skjutfält 
och försvarsindustrier; you name it.

125 000 ryssar
Med denna väldiga utbredning fanns det 
i utgångsläget, vid Baltikums frigörelse 
hösten 1991, hundratals stridsvagnar, ar-
tilleripjäser, flygplan och fartyg i de tre 
länderna, och totalt ungefär 125 000 of-
ficerare och soldater i hela regionen. Det 

var ett antal som sjönk stadigt tills den 
siste ryske soldaten lämnade Baltikum den 
31 augusti 1994. Kvar var då endast  viss 
teknisk personal i Skrunda och Paldiski.

I en början krävdes inga beslut om uttåg 
i Moskva. Förbanden smälte ned därför att 
man inte mot balternas utryckliga önskan 
och beslutsamhet förmådde att fylla på 
med nya värnpliktiga. Officerare blev utan 
handräckningspersonal och måste själva 
vakta alla installationer. Det var givetvis 
den estniska, lettiska och litauiska avsik-
ten att göra livet surt för det ryska befälet 
som mer eller mindre började känna sig 
övergivet. 

Redan på våren 1992 började balterna 
med litauerna i spetsen öka trycket mot 
ryssarna med bl a vägkontroller. Fredén såg 
själv litauiska hemvärnsmän stoppa ryska 
fordon på väg ut ur ett kasernområde och 
kontrollera att en lokal litauisk chef hade 
gett ryssarna tillstånd att röra sig med sina 
fordon utanför förläggningen. Gick det inte 
på annat sätt skulle man plåga ut dem.

Folkrätten var här entydig – ingen su-
verän stat behövde på sin mark härbärg-
era ovälkomna främmande trupper. Den 
svenska inställningen var också solklar. 
Ryssarna skulle bort. Det man behövde 
förhandla om borde enbart gälla hur uttå-
get praktiskt skulle gå till – nog så viktigt 
med ett för framtiden bindande dokument. 
Men det fanns inget mellanläge mellan 
balters och ryssars utgångspunkter, inget 
att medla om. Och Sverige under Bildts 
ledning tänkte sannerligen inte försöka 
bli medlare. 

I februari 1992 träffade Bildt i Wash-
ington president Clinton. Amerikanerna 
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hade ännu ingen uppmärksamhet på den 
baltiska frågan, och Clinton red hårt på 
sin nya vänskap med Jeltsin. Men det var 
viktigt för svenskarna att omvärlden inte 
skulle intala sig att Sverige ensamt kunde 
ta Baltikums problem på sin lott.

Till en början tycktes det ryska uttåget 
kunna komma igång tämligen smärtfritt. 
Boris Jeltsin hade den 27 januari 1992 
utfärdat ett dekret enligt vilket Ryssland 
övertog ansvaret för de f d sovjetiska 
förbanden utanför OSSE (Oberoende 
staters samväldes territorium). Det var ett 
nytt Moskva som var balternas motpart i 
truppfrågan. 

I början av februari sade en rysk vice 
premiärminister att Ryssland var redo till 
förhandlingar. De första ryska förbanden 
skulle dras bort redan i mars. Och mycket 
riktigt: den 3 mars drogs ett hundratal man 
bort från en förläggning utanför Vilnius, 
och den 19 mars reste ett litet luftvärnsför-
band hem från en ort norr om Riga; i båda 
fallen under stor rysk publicitet.

Under skedet februari-april skedde 
första truppsamtalen mellan parterna. Det 
verkade som om Ryssland ville bort från 
Baltikum. Men när och hur skulle det 
ske?  Ryssarna gav motstridiga signaler, 
kanske beroende på röran i vad som nyss 
hade varit Sovjetunionen, kanske som 
förhandlingsknep. Samtal avbröts under 
olika förevändningar. Det kom hotfulla 
ryska uttalanden, och några gånger till-
kännagav man i Moskva att trupputtåget 
hade avbrutits.

Rysslands utgångsbud var att tillbaka-
dragandet skulle börja först 1994 och av-
slutas 1997/1999. Under en icke preciserad 

tid därefter ville man ha kvar ”strategiska 
objekt” i Paldiski, Ventspils, Liepaja och 
Skrunda. I augusti ändrade sig ryssarna: nu 
skulle de vara ute under 1994; kravet på de 
strategiska objekten kvarstod dock. 

Den ryska hållningen var svårtolkad. I 
juni 1992 hade Jeltsin sagt att ett trupput-
tåg inte fick ske brådstörtat. Av betydelse 
för att sätta fart på förhandlingarna var 
toppmötet inom ESK (den europeiska 
säkerhetskonferensen) i Helsingfors i 
början av juli, dit Jeltsin väntades komma. 
Dagarna före hölls ett förmöte i Riga med 
de baltiska ledarna och Bildt, där syftet var 
samordning. I Helsingfors sammanträf-
fade Bildt för första gången med Jeltsin, 
och efter det tog truppförhandlingarna 
ny fart. På brittiskt initiativ bildades en 
ad hoc-grupp av europeiska stater som 
under Bildts ledning kunde fungera som 
bollplank åt balterna.

Den 8 september kungjordes plötsligt en 
uppgörelse mellan Ryssland och Litauen 
om ett uttåg som skulle vara genomfört till 
utgången av augusti 1993. Vad hade hänt 
med ryssarna? Fredén misstänker att för-
svarsdepartement hade gått bakom ryggen 
på utrikesdepartementet och gjort upp med 
litauerna. Rysk militär var angelägen om 
att få hem sina förband i någorlunda gott 
skick, enligt vad Fredén kallade ”skepps-
brottsteorin”. (Däremot dröjde det till 
1995 innan Litauen och Ryssland gjorde 
upp om transiteringstrafiken till och från 
Kaliningrad.)

Frågan blev nu hur det skulle gå för de 
andra baltiska staterna. I augusti överlade 
den ryske utrikesministern Kozyrev (allt-
mer av en god vän med Bildt) i Moskva 
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med balterna; kraven på de strategiska 
objekten upprepades. I oktober förklarade 
Jeltsin illavarslande att uttåget ”skapade 
oro” i Ryssland. Förhandlingarna kom 
ingen vart. Sämst gick de för Lettland, där 
tre av de fyra strategiska objekten fanns. 
Till problemen hörde också ryska office-
rares vägran att flytta hem innan bostäder 
var ordnade för dem.

Sverige höjde sin profil ytterligare, skri-
ver Fredén, men ”vår inblandning skedde 
på våra villkor och i vår takt”. Sverige 
både kunde och borde inta ”en tipsar- och 
katalysatorroll”. Från Ryssland var nyhe-
terna dåliga. I oktober 1993 utspelades den 
kris som utlöstes av parlamentets vägran 
att låta sig upplösas och presidenten lät 
trupper storma parlamentsbyggnaden ”Vita 
huset”. Vid de ryska valen i december blev 
det en djupt oroande framgång för de sna-
rast fascistiska liberaldemokraterna. Man 
inser chocken för balterna. Den svenska 
slutsatsen var att det hade blivit ännu 
viktigare med ett avtal om ryssarnas uttåg 
ur Baltikum.

Vintern och våren 1993/1994 gick 
truppförhandlingarna också trots allt in i 
ett avgörande skede, och nu hade svenska 
bemödanden även lett till att Clintonad-
ministrationen började intressera sig för 
Baltikum. Ett länge kvardröjande problem 
var att amerikanarna tycktes anse att bal-
terna inte gjorde tillräckliga eftergifter. En 
samstämmighet uppstod ändå med tiden: 
i fallet Lettland. Sverige skulle ”leverera” 
balterna och USA ”leverera” Ryssland.

Här blev Skrunda den centrala frågan 
under Lettlands ”långa och slingriga väg 

fram till ett truppavtal” med Fredéns 
formulering. Ryssarna ville i det längsta 
skjuta upp en evakuering från radaranlägg-
ningen, trots att den började bli gammal 
och ett stort ersättningsbygge stod där tomt 
och övergivet. 

Till sist hade man nått ett läge där rys-
sarna krävde att få utnyttja anläggningen 
i ytterligare fem år, vartill skulle komma 
två år för demontering i rysk regi. På 
förhandlingsspråket hette detta 5+24. Let-
terna hade pressats att föreslå 3+12. Varpå 
Clinton under ett besök i Moskva med sann 
amerikansk effektivitet helt sonika gjorde 
upp med Jeltsin om en kompromiss mitt 
emellan: 4+18. Tala om skärpt läge hos 
letterna när detta kom ut.

Efter ytterligare stora svenska och andra 
ansträngningar gick ändå letterna till slut 
med på ett avtal med ryssarna den 30 april 
1994. De vanliga ryska militärförbanden 
skulle lämna Lettland den 31 augusti, of-
ficerare som hade pensionerats före den 
28 januari 1992 skulle få bo kvar, Skrunda 
skulle inte längre betraktas som en militär-
bas, och hela anläggningen skulle upphöra 
att finnas till senast den 29 februari 2000.

Estland aldrig ur sikte
I Stockholm hade man trots ett intensivt en-
gagemang i Lettland aldrig släppt Estland 
ur sikte. Estniska och ryska förhandlare 
hade ett mera ansträngt förhållande än de 
lettiska och ryska hade; esterna var enligt 
Fredén tjurskalligare helt enkelt. Estlands 
förhandlingar med Ryssland körde fast 
flera gånger. Det gjorde aldrig riktigt de 
lettisk-ryska. Esterna kopplade också 
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ihop sina krav på gränsjusteringar med 
truppavtalen.

Sedan augusti 1992 hade man fått rys-
sarnas besked att deras förband skulle dras 
tillbaka senast till den 31 augusti 1994, 
något som missnöjda ester först i december 
1993 gick med på. Men Ryssland ville inte 
lämna Paldiski, och militärpensionärernas 
problem löstes först sedan motsvarande 
sak hade lösts för Lettland. 

I mars 1994 drog den ryske chefsför-
handlaren tillbaka utfästelsen om ett uttåg 
den 31 augusti 1994. Det var ”inte längre 
aktuellt”. 

Svenskarna misstänkte att det var det 
ryska utrikesministeriet som obstruerade. 
Diplomatin gick på högvarv. Sveriges in-
sats bestod främst i att esterna inte kände 
sig övergivna; i slutvarvet bidrog vårt land 
också med pengar för att underlätta den 
ryska utflyttningen. 

Till sist började dödläget upplösas. Frå-
gan om Paldiski löstes så att de sista rys-
sarna skulle ge sig iväg den 30 september 
1995. Ryssarna ”i en särskild sorts kläder” 
fick till dess behålla kontrollen över an-
läggningens simulatorer, men esterna fick 
suveränitet över hela området när trup-
perna drogs bort. Fortfarande fanns det 
bekymmersamma hakar, men de försvann 
nästan mirakulöst när den estniske presi-
denten Lennart Meri – avliden under 2006 
– under ett Moskvabesök gjorde upp direkt 
över bordet med Jeltsin.

Det hade varit minst sagt svåra förhand-
lingar. I slutet av sin bok återvänder Fredén 
till en karaktäristik av parterna. Att USA 
till sist engagerade sig i baltisk lösning tror 

han beror på inrikespolitiska faktorer, men 
han skriver också om en ”idealistisk ådra” 
hos amerikanska beslutsfattare. Bildts 
personliga åtagande och kunskap om de 
baltiska länderna var av stor betydelse för 
amerikanerna.

Balterna skötte enligt författaren på det 
hela taget förhandlingarna skickligt. Men 
där fanns ett maximalistiskt drag som i 
onödan retade ryssarna, skriver Fredén – 
kanske en av de få svenskar vars kritik bal-
terna kunde visa förståelse för och ibland 
rent av uppskatta. De ryska förhandlarna 
fann han förvånansvärt tafatta – som om 
de riktigt kunde inse vilken kraft balterna 
kunde utveckla. Hur han såg på svenskarna 
har redan tidigare framgått.

Mycket annat i Lars Peter Fredéns rika 
bok hade förtjänat utrymme, inte minst 
när det gäller den svenska insatsen för en 
lösning av det än idag inte helt bekym-
mersfria förhållandet mellan de tre majo-
ritetsfolken och baltryssarna. Kampen för 
att hindra Narvas rysktalande befolkning 
från att utträda ur Estland blev ett extra 
nervpåfrestande krisinslag. Här spelade 
Sverige en viktig roll för att stärka baltisk 
inre säkerhet med det listigt formulerade 
suveränitetsstödet: utrustning för polis, 
gränsskydd och kustbevakning. Vapen fick 
man först efter Bildts tid.

Men läs själva om ni har det minsta 
intresse för våra tre nya grannationer 
och deras kamp för befästa sin nationella 
självständighet.

När allt äntligen började gå i lås lämnade 
regeringen Bildt scenen efter sitt valneder-
lag i september 1994. Fredén erbjöds att 



134

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2006 3-2006

fortsätta som Baltikumrådgivare, nu hos 
utrikesminister Lena Hjelm-Wallén. Men 
jobbet kändes inte längre detsamma, och 
han fick andra uppgifter i UD.

För den möda han lagt ned, med genom-
gång av tusentals diplomatiska papper och 
epostnoteringar, är svenska folket honom 
ett stort tack skyldigt.

Summary

by Senior Editor Olof Santesson

From 1991 through 1994 Sweden was 
governed by a non-socialist coalition led 
by well-known Conservative pol-itician 
Carl Bildt. During those years momentous 
changes were taking place right across the 
Baltic Sea. 

Having just acquired their freedom 
Estonia, Latvia and Lithuania found 
themselves in difficult negotiations with 
the Russians about getting rid of 125 000 
Russian soldiers in their territories. Ac-
cording to international law the three were 
in the right, but here there was a question 
of power politics. 

Keen on helping out, Sweden’s Prime 
Minister took an active part in the attempts 
to find a solution to a tricky problem, in 
later stages in close co-operation with U.S. 
President Bill Clinton. While Bildt concen-

trated on persuading the Baltic countries 
to reach a practical compromise, Clinton 
worked on his friend, Russian President 
Boris Jeltsin. Finally they succeeded.

An adviser to Bildt, diplomat Lars Peter 
Fredén, has written about these procee-
dings in the book “Återkomster” (Retur-
ning) to follow up his previous historical 
work “Förvandlingar” (Changes). This 
is the first report on the Baltic crises in 
the early 1990s since, so far, neither any 
Americans nor Europeans have written 
about what happened. 

This book shows how a small power 
can find the right friends and influence 
world events. One really would hope that 
an American publisher might be interested 
in a translation.

Their Finest Hour – With Bildt in the Baltic Countries


