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det kalla kriget – som fick detta namn i en 
bok kallad The cold war 1947 av USA-journalisten 
Walter Lippmann – slutade som det hade börjat 
– i Europa. Slutet liknade början också på det 
sättet att det blev en dragkamp om Tysklands 
ställning. 
 Som få ting har Berlinmuren fått symbolise-
ra den epok som var det kalla krigets. Den fick 
påminna om det absurda i en av ideologier de-
lad värld och besöktes av miljontals människor 
däribland tre av USA:s presidenter – Kennedy, 
Reagan och Obama – som höll laddade tal där 
(Obama dock först i juli 2008 sedan muren fallit 
och såsom presidentkandidat). 
 Att Barack Obama i Berlin talade mot för-
bundskansler Angela Merkels önskan antyder 
hur känslig frågan om delningen var också se-
dan den upphävts. Merkel ville i ett läge där 
Ryssland åter börjat visa stormaktsambitioner 
undvika sådant som påminde om Sovjets fall. 
Som uppväxt i DDR förutsåg hon att man i före 
detta Warszawapakten skulle ta illa vid sig av så-
dana anspelningar. 
 Om det dramatiska förlopp som följde på 
Östtysklands kollaps berättar Mary Elise Sarot-
te i sin studie 1989: The struggle to create post-cold 
war Europe1 där man får god inblick i den kedja 
av möten, telefonsamtal, utspel och resolutioner 
som detta år utspann sig med de berörda ledar-
na som aktörer. Trots att det som skedde i stora 
drag rapporterades i medierna rymmer det vid 
närgranskning många komplikationer och et-
sande detaljer som ej varit kända. 

 Precis som kommunismens fall i Warsza-
wapaktsländerna väckte upp konflikter från 
krigsåren, utlöste DDR:s fall ett spel om makt, 
rädsla och prestige som bar det välkändas prä-
gel. Här visade de berörda staterna såväl sin in-
tresse- och prestigesida som en vilja att skapa 
storpolitiska lösningar. Allt medan omvärlden 
häpnade över hur svaga de system varit som 
gömt sig bakom murar och taggtrådar, skydda-
de av trupper, vapenarsenaler och byråkratier 
och som i Östtysklands fall även innefattat en 
säkerhetstjänst som jämförd med folkmängden 
var större än ryska KGB. Bara de insatta hade 
därtill anat hur ledan vid östsystemet under 
1980-talet hade nått även dess ledarskikt. Redan 
på 1970-talet hade man inom ledningarna i ökad 
grad börjat hysa västliga värderingar.
 På scen fanns först den ryske ledaren Michail 
Gorbatjov, som gärna själv utformade sin po-
litik och ställde sina ministrar inför fullbordat 
faktum. Här fanns även USA:s president Ge-
orge H W Bush, från början märkligt försiktig 
och oförmögen att se de chanser som öppna-
de sig, samtidigt som han var mer försonlig än 
företrädaren Ronald Reagan. Här stod Frankri-
kes president Francois Mitterand, ivrig att hans 
land skulle ges en värdig roll men också villig att 
vid behov tänka stort, samt Englands Margaret 
Thatcher, vars envisa misstänksamhet mot Tysk-
land gav de andra problem men också påskynda-
de hennes eget fall. 

Nytt ljus över kalla krigets slut
av Carl Johan Ljungberg
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Dengs metod att få Kina på fötter liknade mera 
Lenins i 1920-talets så kallade nya ekonomiska 
politik, nEP. 
 varför kom då kommunismen att bryta sam-
man just på 1980-talet? Priestland pekar som 
många andra på Gorbatjov som en nyckelge-
stalt. Men han framhäver också den känsla av 
att Sovjet och östsystemet gjort moralisk bank-
rutt som före Gorbatjov hade gripit den ryska 
elit som också samtidigt var väl insatt i hur om-
världen såg på landet. Att bara fortsätta som 
förr var omöjligt. Det skulle dessutom ha krävt 
en enighet i det egna samhället som i varje fall 
inte kommunistregimen längre kunde framma-
na. Det fanns djupa sprickor inom folket, mest 
tydligt mellan en medelklass som man ändå fått 
ge vissa förmåner och den stora massa som inte 
ägde sådana. Talet om lojalitet mellan partiet och 
intelligentsian hade mist all grund. 
 Särskilt efter 1987 förändrades den ryska 
stämningen starkt, och valet 1989 visade att regi-
men saknade stöd. Till inrikespolitiken kom an-
dra saker. Att Sovjets hjälp till utvecklingslän-
derna som kunnat bli ett trumfkort hade sådan 
militär slagsida framstod t ex alltmer negativt. 
Även från satellitstaterna kom onda signaler. I 
Östblockets achilleshäl Polen hade starkt sänkt 
levnadsstandard på 1970-talet med höjda mat-
priser skapat en bitterhet som gjorde att regi-
men föraktades och motstånd växte fram. Ka-
tolska kyrkan skänkte i sak landet den enighet 
som den polska regimen inte mera kunde ge. 
Därmed fanns det heller inte på rysk sida nå-
gon ideologisk motståndsvilja, när händelseför-
loppet kring 1989 väl inleddes. Det behövdes 
till slut bara ett halvkvävt tillstånd att fly och en 
sax att klippa upp stängslet med för att hela öst-
blocket skulle rasa. Att ledningen i DDR, där 
fallet inleddes, snart insåg att ryssarna inte skulle 
ingripa ifall regimen föll, blev avgörande. 
 vill man se en god resumé av dagens bedöm-
ningar av ”murens fall” så är den amerikanske 
diplomaten och historikern Philip D Zelikows 
artikel i Foreign Affairs (nov/dec 2009) ”The sui-

förtroendekapital som då skapades anses märk-
bart ha påskyndat östblockets fall och f  ö hela 
den ekonomiska och monetära unionens fram-
växt i Europa. 

Ett ideologiskt välde faller
Om Sarottes bok ofta tycks som ett initierat re-
portage med thrillerdrag är David Priestlands 
The red flag2 snarare distanserat historisk och 
översiktlig. 
 Priestland påminner först om att Sovjetväldet 
har sina rötter i 1789 års franska revolution vars 
ytterflygel, jakobinerna, ville totalmobilisera na-
tionen för det gränslösa, ideologiska kriget. Ett 
starkt motiv för att utöva våld och föra krig var 
att motparten hade ”fel” idéer och klasstillhörig-
het. Medan krig tidigare hade förts med begrän-
sade syften, av aristokratiska eliter och med både 
kyla och flegma, leddes det nu av personer som 
ägde en smittande trosvisshet vari också det ide-
ologiska hatet fanns med. Här uppstod ett ideal 
som skulle verka ännu hundra år senare, när Le-
nin och hans ryska revolutionärer i 1917 års stats-
kupp öppet tog efter jakobinernas idéer och me-
toder. 
 Fast Sovjets revolutionärer sökte stödja an-
dra kommuniststater brast ofta dessa i enighet. 
Trots talet om socialisternas brödraskap och so-
lidaritet har ofta klyftor och inbördes fientlig-
het utmärkt sådana stater. Även mellan två re-
formmän som Gorbatjov i Ryssland och Deng 
Xiaoping i Kina gnisslade det, främst eftersom 
länderna följt olika reformvägar. I Kina genom-
fördes från 1980-talet stora förändringar men 
strikt inom partiets och traditionens ram. Enligt 
Deng hade ordförande Mao genom sin kultur-
revolution på oroande sätt raserat landets stabi-
litet och påskyndat regimens förändring. Dengs 
slutsats var att man måste övertala, inte nyttja 
våld. Att ge initiativet till ”folket” och de spon-
tana krafterna skrämde samtidigt Deng, vil-
ket kan förklara den hårdhet i rädslans namn 
som utlöste den ökända Tiananman-massakern. 

Helmut Kohls roll,  
underskattad? 
vad de andra än ville åstadkomma, den oöver-
träffade spelaren var detta år den tyske förbunds-
kanslern Helmut Kohl vars klarsynta, viljestar-
ka och samtidigt taktiska agerande bar rik frukt. 
Kohl spred tidigt bedömningen att en tysk åter-
förening var ofrånkomlig och ett led i Europas 
integration. Likaså ansåg han att ett sådant steg 
nu saknade säkerhetspolitisk risk. Kohl tog där-
med täten gentemot de övriga nyckel personerna, 
men lyckades inte med fru Thatcher. Särskilt pre-
sident Bush rycktes med av Kohls framstötar. 
Framgången hjälptes av att denne undvek onö-
dig konfrontation och sökte dämpa de farhågor 
som en ny tysk ”expansion” väckte. Detta gällde 
särskilt mot Polens regering som då leddes av Ta-
deusz Mazowiecki. Till försiktighetsmåtten hörde 
att låta den allierade grupp som efter 1945 ad-
ministrerat det slagna Tyskland få ett visst ord 
med i laget – gruppen nu kallad 4+6 eftersom de 
båda tyska staterna deltog – samt att hålla ledande 
övergångspolitiker i öst väl informerade. 
 En tung fråga blev hur en återförening juri-
diskt skulle ske. Enligt den tyska grundlagen kun-
de man endera låta förbundsrepubliken upplösas 
och nygrundas med de f  d DDR-staterna tillför-
da, eller låta dessa ansluta sig till en fortlevande 
förbundsrepublik. Trots att det senare kunde inge 
medborgarna i f  d DDR känslan av att vara an-
draklassmedborgare valde man ändå den vägen, 
eftersom befintliga institutioner därmed kunde 
fortsätta utan avbrott och ett drygt juridiskt mer-
arbete undveks. 
 Till utmaningarna hörde frågan hur de nya 
östtyska ledarkandidaterna borde behandlas. 
Kohl lade först huvudansvaret på det östtyska 
systerpartiet cDU i de stundande valen, men de 
ovana partikollegerna misslyckades och man fick 
i Bonn snabbt bygga en ny valallians. Tack vare 
Kohls personliga satsning på den östtyska val-
kampanjen vann hans allians som vi vet en rung-
ande seger. Som den taktiker han var utnyttjade 
Kohl segern för att ge återföreningen folkets le-

gitimitet. Med valresultatet i ryggen kunde Kohl 
även driva sina krav storpolitiskt utan att ifråga-
sättas av Ryssland eller de västallierade. Hans be-
slut att förse DDR med ”prefabricerade institu-
tioner” på det politiska och juridiska området var 
trots initial kritik så praktiskt tänkt att det i allt vä-
sentligt kom att följas. En sentida variant av par-
tikollegan Adenauers slagord ”keine Experimen-
te” om man så vill.  
 Själv minns jag väl stämningen i Tyskland. Av 
en slump fick jag vid ett besök i landet först tala 
med den tyske historikern Golo Mann, som vi-
sade sig djupt skeptisk mot Kohl och oroad över 
att skadliga följder började visa sig av den snabba 
återföreningen. Därpå samtalade jag i kanslers-
högkvarteret i Bonn med en nära medarbetare till 
Kohl. Min värd hyste god tillförsikt och förkla-
rade bl a att det snabba spåret till enhet hade an-
setts som det enda möjliga, då man annars hade 
riskerat en massflykt av östtyskar till Förbundsre-
publiken. 
 En stor hake i återföreningen bildade de stora 
ryska truppstyrkor som hållits i DDR, och som 
då regimen fallit börjat visa förståeliga disciplin-
problem. Kohl valde en enkel väg – genom beslu-
tet att lösa in östmarken till 1-1-kurs ställde han 
liksom då Förbundsrepubliken på 1940-talet ge-
nomförde sin valutareform landet inför ett fait 
accompli och stärkte i samma slag den ryska mi-
litärens känsla av att dess uppdrag var avslutat. 
Därmed ökade Kohl indirekt trycket på att mili-
tären skulle dras hem. 
 I dag tänker vi att östblocket föll främst ge-
nom sin ekonomiska svaghet, sin bristande de-
mokrati och oförmågan att behålla medbor-
garnas stöd. Men storpolitiska skeenden och 
stämningar bidrog även. Sarotte pekar på den 
djupa rädsla som vid 1980-talets början rådde 
i väst för krig och kärnvapenkonfrontation. 
Först hade man talat om ”neutronbomben”, 
därpå tog Reagan upp sitt ”stjärnornas krig”. 
vid ett möte i Reykjavik 1983 mellan Reagan 
och Gorbatjov var dock bägge ledarna återhåll-
samma och började minska vapenarsenalen. Det 
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cide of  the East? 1989 and the fall of  commu-
nism” läsvärd. Zelikow påpekar att öst begick 
det ”självmord” som amerikanska bedömare 
under efterkrigsåren hade fruktat att USA skul-
le begå, liksom att president Reagans påtryck-
ningar mest hjälpte detta på traven. Medan ett 
av 1940- och 1950-talets stora teman i USA var 
risken för att väst skulle falla under trycket av 
östsidans militära och moraliska kraft, kom det 
kalla krigets slut i stället väsentligen som en följd 
av ”östs självmord”, konstaterar Zelikow.

Författaren är stats- och litteraturvetare. 
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