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utvecklingen med skepsis inför ett åter-
uppstiget enat Tyskland.

På en ”lägre” nivå, i det närmast berörda 
DDR, blir bilden förvirrad, präglad av en 
ekonomisk och politisk upplösning, som 
gått långt längre än man i Väst var medve-
ten om. Förvirrade och hjälplösa politiker 
kom med motstridiga uttalanden (eller bara 
gömde sig) och vakterna öppnade till slut 
övergångarna till Väst-Berlin närmast i ren 
utmattning och brist på klara instruktioner 
och ledning. Ett sammanbrott – eller som 
tidskriften Der Spiegel formulerar det: 
”Der Irrtum, der zur Einheit führte. Wie 
es zum Fall der Mauer kam”.2 

Det var ett ”misstag”, de första officiella 
antydandena att (vissa) övergångar till 
Väst skulle öppnas för (visst) resande, som 
fällde muren och så förändrade historien. 

Det är idag den 9 november. För tjugo år 
sedan föll Berlinmuren och det delade 

Tyskland inledde en återföreningsprocess, 
som i sig startade en rekonstruktion av Eu-
ropa, som också medförde Sovjetunionens 
upplösning och därmed Rysslands återför-
visning till Europas periferi och till Asien. 
Vi lever alltjämnt med konsekvenserna av 
detta geostrategiska jordskred. Med anled-
ning av jubileet skrivs nu historien på nytt 
och det funderas och diskuteras vad som 
egentligen hände och hur det hela gick till.1 

I det storpolitiska sammanhanget framstår 
Gorbatjovs roll som avgörande för att 
röja väg för nytt tänkande samtidigt som 
partrners var nödvändiga och huvudroller 
här också spelades av President Bush Sr 
och av förbundskansler Helmuth Kohl 
medan London och Paris snarare följde 

Högtidstalet vid KKrVA:s möte 
den 9 november 2009

av Bo Huldt 

1 För en  översikt över bakgrund och förlopp se Zelikow, Philip D: ”The Suicide of the East?” Foreign 
Affairs  November-December 2009. Denna artikel är ett måste för vår förståelse av ”wie es eigentlich 
gewesen” – även om ändå mycket förblir gåtfullt i första hand naturligtvis avseende spelet i den sovjetiska 
statsledningen.  

2 Der Spiegel Nr 45/2009-11-02.
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Det var med detta synsätt inte resul-
tatet av en stor strategi vare sig i Väst 
eller Öst, för att söka upplösa alternativt 
rekonstruera Sovjetimperiet/Central- och 
Östeuropa – även om den rekonstruktionen 
blev följden av muröppningen. Likväl blir 
allt, som det historiska händelseförloppet 
i efterhand så ofta ter sig, fullt naturligt 
och logiskt givet. Återigen – i efterhand 
framstår också Gorbatjovs roll som central 
även om han tidigt förlorade kontrollen 
över utvecklingen. Hans avsikt var inte att 
avveckla den sovjetiska maktpositionen 
i Europa men däremot att möjliggöra en 
dialog och en förändringsprocess som 
skulle hindra en stor väpnad konflikt 
och, kanske, något vagt liknande vad 
Wienkongressen åstadkommit nästan två 
hundra år tidigare med en europeisk res-
tauration efter Napoleonkrigen och med 
Frankrike alltjämt en stormakt. På samma 
sätt skulle Sovjetunionen också kunna ta 
sig ur de svårigheter man nu befann sig i 
utan ett större sammanbrott. Detta senare 
lyckades nu inte helt men ingen kan för-
neka Gorbatjov hans roll i denna väldiga 
omvälvning. Avgörande var hans beslut 
att tidigt utesluta militär intervention i 
DDR (eller i Östeuropa över huvud taget). 
Det gjordes fullständigt klart för DDR-
ledningen att varken Magdeburg-gruppens 
pansardivisioner eller någon annan militär 

komponent skulle sättas i. Det skulle inte 
bli 1953, 1956 eller 1968 igen.

Det kan vara på sin plats att något fun-
dera över relationen Sverige-DDR. Bilden 
av DDR var i svensk politisk debatt inte 
helt entydig. Enskilda, även mycket fram-
stående politiker, sökte ännu på 80-talet 
hävda att DDR i sig utgjorde en egen socia-
listisk modell (ungefär som Ungern ibland 
upplevdes som ”apart” med en egen profil 
och en viss ”distans” till Moskva – men 
DDR var ju också geografiskt så mycket 
närmare oss). På den politiska vänstersidan 
fanns tendenser att vilja tolka DDR som 
”sui generis” och därmed hoppingivande, 
t o m ett alternativ för de västeuropeiska 
(och alliansfria) statssystemen. Jag hade 
själv tillfälle besöka Greifswald i DDR 
1987 och fick då vid angenäma möten på 
universitet (grundat 1456 och svenskt från 
1648) konstatera att romantiken även fanns 
på den östtyska sidan. Klenoder i universi-
tetets aula var dels ett stiligt porträtt av den 
siste svenske generalguvernören, fältmar-
skalken Hans Henrik von Essen (logiskt 
nog kan man tycka eftersom han också var 
universitetets siste svenske kansler – men 
ändå anmärkningsvärt), dels den stol som 
Olof Palme hade suttit i vid sitt besök i 
DDR. I samtalen med mina värdar fram-
fördes, om än försynt och försiktigt, tanken 
på att Sverige nu skulle kunna ta ett direkt 

3 För information om denna strid mellan ”silovikis” och ”civilikis” se bl a Stratfor:”Special Report:The 
Next Kremlin Clan War”  2009-11-11; för en djupare analys, se Trenin, Dmitri: ”Russia Reborn” (Foreign 
Affairs, op cit fotnot 1). Trenin är chef för det amerikagrundade men numera ryskledda Carnegieinstitutet 
i Moskva. Summan av hans resonemang är följande: ”Moscow’s dreams of turning Russia into a global 
power to counter the West have proved illusory. Today, Russia has more to gain by cooperating with the 
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ansvar för sin gamla provins Pommern 
(eller ”Süd-Schweden”), därmed på något 
sätt avvärjande att Förbundsrepubliken helt 
och rakt av övertog DDR. Hur stormaktsro-
mantiskt frestande detta än kunde ha varit 
gav jag inget stöd till denna tanke.

rysk kursändring?
Sedan dess har mycket hänt. Det förefaller 
nu som om Ryssland hunnit fram till en 
egen Berlinmur om än av ett helt annat 
slag. Idag pågår ett klankrig mellan två 
stora maktgrupperingar, de s k civiliki 
och siloviki, där de förra representerar 
en ”liberal”, teknokratisk och ekonomisk 
linje med tyngdpunkt i den ryska industri-
apparatens modernisering och de senare de 
traditionella makt- och säkerhetsintressena. 
Rysslands läge är i själva verket kritiskt i 
valet mellan vad som skall prioriteras: 
en modern (och internationellt konkur-
rensduglig) industristruktur eller fortsatt 
satsning på intern och central kontroll och 
fortsatt militär kompetensuppbyggnad en-
ligt etablerat recept sedan kalla kriget. 

Grundproblemet är att den ryska eko-
nomin inte har ”lyft” och att drastiska 
åtgärder med resursomfördelning måste 

vidtagas. Putin, som själv kommer ifrån 
siloviki-kretsen, förefaller nu ha insett att 
en kursomläggning är nödvändig. I bilden 
ingår då öppnande av partnerskap med de 
västliga industriländerna med gemensam-
ma projekt och kopplingar, vilka silovikis 
anser kontroll- och säkerhetshotande.3  Här 
pågår nu en intensiv maktkamp mellan å 
ena sidan de ”reformistiska” civilikis ledda 
av den nye finansministern Alexei Kudrin  
och Vladislav Surkov som är förste vice 
stabschef hos Rysslands president Dmitri 
Medvedev, å andra sidan vice premi-
ärministern Igor Sechin m fl inom den 
”konservativa” siloviki-gruppen. Putins 
ståndpunktstagande kommer att vara av 
stor vikt även om ”inbördeskrigets” utfall 
inte nödvändigtsvis kommer att omedel-
bart framstå som helt entydigt.

Likväl handlar det om ett slags san-
ningens ögonblick för det post-sovjetiska 
Ryssland.

Från atlanten till Stilla Havet: 
Storstrategisk förskjutning?
Mellan 1405 och 1433 seglade en mäk-
tig kinesisk flotta från Kina genom vad 
vi kallar Ostindien till Indiska Oceanen 

world’s  prevailing powers  than by opposing them. Its foreign policy should aim to turn cooperative 
relationships with the European Union, the United States and others into transformation at home.” 

4 Kaplan, Robert D:”How we would fight China” (The Atlantic June  2005) av Robert D.Kaplan. I China 
Rising. Strategic Yearbook 2007 utgiven av Försvarshögskolan finns en amerikansk kommentar till detta 
tänkbara nya läge men då med tyngdpunkt på samarbete: amiralen Eric A McVadon föreslår här att USA 
och Kina gemensamt bygger den nya generation hangarfartyg, som nu planeras i USA, med en livslängd 
på 100 år. (”The US-China Strategic Dance: Solo or Together, Clashing or Cooperating?”). För kinesisk 
historia  hänvisas till Levathes, Louise: When China Ruled the Seas. The Treasure Fleet of the Dragon 
Throne 1405-1433 Simon & Schuster m fl, New York  1994).



23

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

5-20095-2009

och Afrikas kust, möjligen ännu längre 
runt sydspetsen och kanske t o m över 
Atlanten, även om detta förblir en fråga 
om gissningar. Flottan leddes av amiralen 
Zhen He och bestod av fartyg, väldiga 
med samtida europeiska mått – 400 fot 
att jämföra med Vasco da Gamas skepp 
som först 1497 rundade Godahoppsudden 
på motsatta hållet och där inget skepp var 
längre än 85 fot. Men då hade de kinesiska 
företagen helt upphört och ”erövringen av 
världen” gjordes av européerna och inte 
av asiaterna. Den symboliska platsen idag 
är tornet i Belem vid floden Tejos utlopp 
i Atlanten, där det en gång började med 
Henrik Sjöfararen. Kineserna slöt sig inne 
på kejserlig order och lämnade världshavet 
fritt åt da Gamas efterföljare. Hur annor-
lunda kunde inte världen ha blivit.

Nu pågår en intensiv kinesisk marin 
upprustning med ambitioner, som också 
rymmer hangarfartyg och som delas av 
Indien och kanske även andra asiatiska 
sjömakter. I tidskriften The Atlantic i juni 
2005 spåddes nästa kalla krig redan vara 
i full gång mellan Kina och USA i Stilla 
Havet med amerikanskt fokus nu förskjutet 
från öster till väster. På sikt skulle Mel-
lersta Östern bli ”oväsentligt” och frågan 
borde nu vara: ”Hur skall kriget med Kina 
föras?”4  Detta ter sig ännu väl dramatiskt. 
Både den kinesiska statsledningen och 
president Obama har med stor tydlighet 
givit prioritet till de amerikansk-kinesiska 

relationerna. Samtidigt finns det all anled-
ning att minnas att USA började andra 
världskriget i Stilla Havet och att frågan 
om USA:s strategiska prioriteringar – eko-
nomiska såväl som säkerhetspolitiska, öst 
eller väst? – stötts och blötts sedan lång 
tid tillbaka. En stor konfrontation i Stilla 
Havet skulle uppenbarligen innebära om-
prioriteringar och därmed konsekvenserna 
för engagemanget i Europa. 

Sedan kan man kanske också säga att 
diskussionen i The Atlantic ger ökad 
tyngd åt de resonemang som nu förs om 
vårt århundrade som specifikt ”maritimt”, 
med kommunikationer, nygamla hot i form 
av sjörövare och terrorister m m, råvaror, 
globalt såväl som regionalt samarbete och 
gemensam kontroll m m.5

aktuellt och framtid
Detta för mig över till den stora frågan 
om miljön med pågående förhandlingar 
och förberedelser för ett eventuellt stort 
avtal om globala överenskommelser. Miljö-
problematiken har för stunden nära nog 
tagit loven av ”freden” som huvudämne 
i internationella förhandlingar och debatt. 
För oss har ämnet särskild aktualitet ge-
nom att i alla fall en del av den mest akuta 
problematiken ligger oss geografiskt nära, 
nämligen Grönlands is. En nedsmältning 
av landisen förmodas höja världshavets yta 
väl över sju meter vilket skulle innebära att 
inte bara ö-stater utan även vida kustområ-

5 Jag är tack skyldig kommendören och akademiledamoten Lars Wedin för dessa insikter.
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den försvinner med enorma konsekvenser 
för länder och folk och då inte bara för 
turistområden där många av oss också 
varit. Utsikterna till snabba lösningar och 
kraftfulla beslut ser i dagsläget knappast 
speciellt ljusa ut även om det nu finns 
en viss insikt om att detta är en fråga om 
säkerhet i ett globalt perspektiv. 

Slutligen måste jag i denna korta inven-
tering av säkerhetspolitiska problem under-
stryka ett ur nordiskt perspektiv glädjande 
fenomen: den nya aktualiteten i det nord-
iska säkerhetspolitiska samarbetet. Med 
olika projekt och propåer – från nordiska 
försvarschefsuttalanden om samarbete, 
det norska Stoltenbergprojektet med sina 
tretton eller fjorton punkter om skapandet 
av gemensamma nordiska förmågor och 
lojaliteter, till Akademiens egen propå, 
framlagd av ledamöterna Reuterdahl och 
Ring, om samordnad och kontinuerlig 
luftövervakning från Östersjön till Ishavet 
– stiger tanken på det nordiska projektet 
åter fram ur det förflutna – och, hoppas 
man, med både större realism och politisk 
support än tidigare. Plats finns alltid för 
en varning om icke minst de geografiskt 
betingade olikheterna i de nordiska länder-

nas säkerhetsperspektiv – och för ”risken” 
att istället, som så många gånger förut i 
historien, en större, europeisk lösning tar 
över  och den nordiska tanken lämnas vind 
för våg.6

Akademien kommer inte att sakna upp-
gifter. Småstatsprojektet, som haft bety-
delse icke minst för att skapa samsyn och 
förståelse mellan Akademiens avdelningar 
och kontakter med nya partners, håller nu 
på att avslutas. Ett nytt projekt om strategi 
för Östersjösamarbete lanseras. Vårt pågå-
ende och tänkbara framtida engagemang i 
fredsbevarande (och fredsframtvingande) 
insatser kommer fortsatt att analyseras 
och bedömas med avvägningar mellan 
närområdets nödvändigheter och mer 
fjärran kallande trumpeter. Afghanistan 
är fortsatt ett krisfall, som dock inte får 
skymma andra, kanske geografiskt mer 
närliggande, framtida hot och risker för 
vilka insikter och resurser också måste 
vinnas och finnas till hands. 

Således alltjämt: Fäderneslandets för-
svar – Mod och kunskaper.

Författaren är professor emeritus och sty-
resman i KKrVA.

6 Carl Einar Stålvant lärare vid FHS och erfaren ”nordist”, har upprepade gånger understrukit denna historiska 
regel; jag tackar honom för detta. 


