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Många levde i skräck. Andra 
tog tillvaron mer filosofiskt, 
sangviniskt, de där kyliga åren 

1946-1989. Generationer tvingades hur 
som helst att vänja sig vid en till synes 
ständigt pågående kraftmätning mellan 
två supermakter och två maktblock, tidvis 
någorlunda nedtonad, tidvis mer skräm-
mande. Tanken på Bomben kunde man 
inte undslippa.

Det här pågick faktiskt helt nyss. Den 
stora konfrontationen, det kalla kriget, tog 
slut för bara litet mer än femton år sedan. 
Fastän i mindre omfattning än under den 
mest groteska tiden finns de strategiska 
kärnvapnen också kvar. Och de taktiska 
laddningarna har inte minskat i Ryssland. 
De litet äldre ibland oss har nog alltjämt 
vissa svårigheter att inse att vi inte längre 
lever under hotet av en tänkbar nukleär 

massundergång, kanske utlöst av ond vilja 
men snarare av groteska felbedömningar 
eller misstag. Tanken på Iran och Nordko-
rea utrustade med kärnvapen oroar. 

Vi undgick i alla fall ytterligare en 
världsbrand. Den troddes bli mer fasansfull 
än föregångarna, men den kom ju inte. För-
visso dog miljoner människor i väpnade 
konflikter under detta långa skede, mest i 
den s k tredje världens outvecklade länder. 
Även USA och Sovjetunionen deltog med 
sina väpnade styrkor. Men de stred mot 
varandra genom ombud, som det brukar 
sägas. Bedömare kan hävda att det aldrig 
rörde sig om något militärt signifikant.1 

Det stora kriget blev aldrig hett. I stället 
fick vi ett slags virtuellt krig, skildrat på 
många sätt, men ännu inte i något försök 
till vetenskaplig syntes av dess militära 
ingredienser och förlopp. Tills vidare kan 

Angreppsmål Kuba!
Ur det kalla krigets militärhistoria 

av redaktör Olof Santesson

Robert Cowley (Ed): The Cold War – A Military History, Random House, New York, 
N.Y. 2005.

1 ”The Cold War was never a military event, nor was it dictated by the military.” Citat hämtat från Smith, 
Rupert: The Utility of Force. The Art of War in the Modern World, Allen Lane, London 2005, s 182.
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man kanske se antologin The Cold War 
– A Military History som en första mer 
samlad ansats, ett militärhistoriskt upp-
samlingsheat.

Redaktören, amerikanen Robert Cow-
ley, är grundaren av den militärhistoriska 
tidskriften MHQ: The Quarterly Journal 
of Military History. Genom åren har han 
specialiserat sig på att ge ut samlingar av 
kortare bidrag i militärhistoriska ämnen, 
oftast sådana som tidigare varit publice-
rade i den egna tidskriften. Så är fallet även 
här. Det innebär att läsaren inte skall räkna 
med att kunna ta del av rykande färska rön 
eller inlägg i något forskarnas polemiska 
utbyte kring nya tolkningar. 

Flera av författarna i den nyligen utgivna 
volymen har hunnit avlida. Andra har gått 
vidare till nya frågeställningar. Men det 
sammantagna utbytet av deras återgivna 
uppsatser kan ändå ge något av igenkän-
nandets reaktion: Javisst, så här var de ju, 
alla dessa skeenden som hörde det långa 
kalla kriget till. 

Intrycket förstärks av redaktörens före-
dömliga förmåga att kort och pedagogiskt 
sätta in varje bidrag i dess historiska sam-
manhang, kalla kriget i ett nötskal. I några 
fall rör det sig om anspänningar och kriser 
vilkas militära dimension vi den gången, 
dessbättre kanske, inte förstod i hela deras 
vidd.

Vad som bjuds är en anglosaxisk, mest 
amerikansk, militärhistoria. Exempelvis 
saknas Israels fem krig före Libanon som-
maren 2006 med den arabiska omvärlden, 
av vilka några inte minst hade stor bety-
delse för både Sovjetunionens och USA:

s egen militärtekniska och stridstaktiska 
utveckling. De sista kolonialkrigen i vid 
mening finns heller inte med, detsamma 
gäller det sovjetiska kriget i Afghanistan. 
Och supermakternas enda direkta konfron-
tationsscen – den europeiska ”centralfron-
ten” – blir mer sporadiskt belyst än man 
kunde ha väntat.

Det börjar i alla fall i Europa, i det avsnitt 
som kallas ”de första skärmytslingarna”, 
där en författare utnämner den 19 augusti 
1946 till det kalla krigets första dag. Då 
skickade USA en flottstyrka med hangar-
fartyget Roosevelt och slagskeppet Mis-
souri till östra Medelhavet som en ripost 
mot Sovjetunionens försök att tilltvinga 
sig rättigheter på Turkiets bekostnad. Inför 
denna styrkeuppvisning föll Sovjetunionen 
undan. Man undrar hur många som idag 
erinrar sig spänningen kring utloppen från 
Svarta havet och denna lyckade amerikan-
ska kanonbåtspolitik. 

En starkare genklang ger en beskriv-
ning av det drama som följde sedan 
Moskva hade cementerat sin makt över 
Centraleuropa: Berlinblockaden och den 
framgångsrika luftbron som räddade västra 
Berlins försörjning. 

Simon Winchester skriver om fregat-
ten Amethysts gatlopp på Yangtzefloden 
1949 undan Mao Zedongs kommunister, 
innan de tog makten över hela Kina Det 
var en episod som väckte samma natio-
nalstolta känslor hos det brittiska folket 
som senare Falklandskriget; ett heroiskt 
efterspel till andra världskrigets kamp och 
ett sista kolonialt äventyr som gjorde sig 
bra i filmversionen.
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Nästa avsnitt, kallat ”en polisaktion” 
ägnas helt åt Koreakriget, den konfronta-
tion där det vid några tillfällen inte tedde 
sig helt uteslutet att USA skulle tillgripa 
kärnvapen. Bidragen påminner läsaren 
om de nästan osannolikt stora kasten i 
krigshandlingarna, sedan ett av Stalin 
uppmuntrat Nordkorea vid midsommartid 
1950 hade invaderat Sydkorea. 

Först beslutet av FN:s säkerhetsråd att 
motsätta sig aggressionen (ett beslut som 
möjliggjordes av Sovjetunionens bojkott) 
som inte kunde dämpa trycket mot inkas-
tade amerikanska styrkor i ett krympande 
brohuvud vid Pusan. Så vände allt med 
generalen MacArthurs motdrag: landstig-
ningen vid Inchon, följd av FN/USA:s 
segertåg norrut. Och det i sin tur avbröts 
av ett kinesiskt ingripande. Resultatet: en 
delvis panikartad, delvis episk reträtt av 
amerikanska och sydkoreanska soldater, 
i sin tur följd av en lyckad motoffensiv 
som till sist stabiliserade läget ungefär 
där kriget slutade 1953. Omkastningarna 
överträffar t o m ökenkrigets skiften under 
andra världskriget.

Konflikten skildras dock inte som mi-
litärhistoria med härordningar, kartor och 
pilar. Införda artiklar är snarare utsnitt ur 
utvecklingen. En skildrar hur president 
Truman tvingas att avskeda MacArthur 
för insubordination när denne ville utvidga 
kriget till kinesiskt territorium. En annan 
reser ett äreminne över generalen Matthew 
Ridgway, av många sedd som USA:s främ-
ste krigare under 1900-talet, som med sin 
personliga insats vände kriget när det såg 
som mörkast ut för FN-sidan. 

En tredje text analyserar vad som blev 
jetålderns första krig i luften, då piloter 
från Sovjetunionen stred på den nordkore-
anska sidan. Här, som det framställs i nya 
standardverk om det kalla kriget, möttes 
amerikaner och ryssar i det enda heta kriget 
under hela skedet 1945-1989.

I en tredje del av boken under rubriken 
”det djupa kalla kriget”, återfinns kapitel 
om så pass skilda ämnen som USA:s över-
flygningar över Sovjetunionen respektive 
krigsspel i Pentagon. En motvilligt beund-
rande uppsats handlar om flyggeneralen 
Curtis Lemay, under andra världskriget 
ung strateg bakom förintelsebombningarna 
mot Japan våren och sommaren 1945, 
senare städse beredd att bomba Vietnam 
tillbaka till stenåldern och också vid lämp-
ligt tillfälle ta kål på Sovjetunionen. Vi 
kunde se honom förevigad som ”Doktor 
Strangelove”.

Minst kända ter sig detaljerna i ett kapitel 
om de amerikanska militära förberedel-
serna under Kubakrisen hösten 1962, ifall 
president John Kennedy skulle känna sig 
tvingad att beordra en landstigning på 
Kuba för att slå ut de sovjetiska nukleära 
installationerna. Det rörde sig om mycket 
stora truppförflyttningar från längre bak 
liggande baser till utgångslägen i Florida 
och Georgia. 

Hur frambaseringen genomfördes ger 
en bild av beslutsam amerikansk plane-
ring och en improvisationsförmåga som 
inte undgår att göra intryck. Märkvärdigt 
är att denna mobilisering inte märktes 
mer i nyhetsrapporteringen, låt vara att 
den skedde i skuggan av vår tids mest 
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dramatiska diplomatiska tvekamp mellan 
supermakterna.

Många av de amerikanska förbanden 
känns igen från olika konflikter. 101. 
luftburna divisionen skulle ta flygbaser 
väster om Havanna för att bereda väg för 
en landstigning av 1. pansardivisionen. 
82. luftburna divisionen skulle gå delat 
mot andra flygfält för att öster om den 
kubanska huvudstaden förena sig med 
en marinkårsstyrka. Hur det här fälttåget 
kunde ha gått ger anledning till eftertanke,  
när man efteråt vet att sovjetstyrkorna var 
dubbelt så stora som USA räknade med och 
att den sovjetiske befälhavaren hade rätt att 
sätta in taktiska kärnvapen till sitt försvar; 
i antal var därtill de kubanska styrkorna 

överlägsna amerikanerna.
Flest sidor i boken om det kalla krigets 

militära historia i ett USA-perspektiv intar 
föga oväntat det avsnitt som kallas ”Viet-
nam – ett långt adjö”. Om det måste sägas 
att i Korea gick en amerikansk stormakt 
för första gången inte segrande ur ett krig, 
så innebar Vietnamkonflikten ett direkt 
nederlag. På slagfältet vann amerikanerna 
visserligen segrar men till sist stod de som 
förlorare.

I denna del ges det faktiskt i början plats 
för ett annat krisperspektiv än det ameri-
kanska. Två inslag gäller fransmännens 
utsiktslösa kamp under 1950-talets första 
hälft att behålla greppet om Indokina. Det 
ena beskriver general Giaps och hans Viet 

De amerikanska styrkorna skulle omringa Havanna
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Minh-styrkors första otvetydiga militära 
framgång mot en europeisk militärmakt. 
Den skedde i oktober 1950 vid ett strate-
giskt vägavsnitt, Route Coloniale 4, längs 
gränsen mot det nu av kommunistregimen 
behärskade Kina, där vietnameserna hade 
baser och stöd. Striden, som visar på frans-
männens tillkortakommande, redovisas 
ned på bataljonsplanet.

Länge utan hjälp av amerikanska re-
surser och utan någon Ridgway-gestalt 
efter den tidigt i cancer avlidne Jean de 
Lattre de Tassigny, famlade den franska 
armén rastlöst efter ett motmedel mot en 
fiende som man in i det sista underskattade. 
Resultatet blev det ödesdigra beslutet att 
öppna en ny front, Dien Bien Phu, skildrat 
i det andra inslaget. 

Vad som här hände har ofta beskrivits 
– mer än en gång gör skildringen ett 
starkt intryck. De franska stödjepunkterna, 
som det sägs namngivna efter den lokale 
befälhavarens många älskarinnor, föll en 
efter en tills allt blev tyst. Det fanns inget 
mer för fransmännen att göra. Trots att 
amerikansk hjälp nu strömmade till slutade 
kriget för Frankrikes del med ett totalt 
nederlag.

In på scenen, som förda av en ödets hand, 
trädde nu efter hand amerikanerna, bättre 
utrustade än fransmännen men med samma 
oförmåga att förstå slagfältet och mot-
ståndarens drivkrafter. Fortfarande lever 
minnet av USA:s Vietnamkrig, ett trauma 
som ledde till mycken skärskådan inte 
minst i den amerikanska försvarsmakten. 
Idag intar den en ledande världsroll vad det 
gäller resurser, stridsförmåga och doktrin-

bildning – men kvar är dess svårigheter att 
hantera främmande miljöer. Även de som 
beslutsamt har förnekat att Irak håller på 
att bli ett nytt Vietnam bekräftar indirekt 
sin oro för ett nytt fallissemang.

De uppsatser som Cowley har samlat 
ihop utmärks dock inte av något bekymrat 
navelskådande. Urvalet är heller ingalunda 
heltäckande. Här möter man bl a en inter-
vju med nederlagets arkitekt, generalen 
William Westmoreland, som ännu årti-
onden efteråt inte vill kännas vid att han 
gjorde några misstag med sina massiva 
svep på jakt efter en undflyende inhemsk 
militärmakt. 

En artikel behandlar striden kring det 
amerikanska fästet nära gränsen mellan 
nord och syd – Khe Sanh. Den amerikan-
ska besättningen höll ut – bara för att i 
ett senare skede överge basen. President 
Lyndon Johnson våndades inför risken av 
ett amerikanskt Dien Bien Phu. 

För de flesta överskuggades striden där 
i norr av den nordvietnamesiska Tetof-
fensiven. Den blev ett stort misslyckande 
för Giap, så som både förr och senare var 
fallet när denne strateg miste tålamodet 
och satsade allt på ett avgörande. Men 
Tet gjorde slut på det amerikanska folkets 
stridsvilja. 

Efter texter om saknade amerikaner 
och om dem som hamnade i fångenskap 
avslutas Vietnamavsnittet med Steven E 
Ambroses diskussion av ”julbombning-
arna” 1972, i svenskt minne genom Olof 
Palmes kanske mest beryktade tal med 
anspelningar på de nazistiska dödslägren. 

De amerikanska bombningarna hade 
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tilltagit under våren det året, när nordsidan 
pressade på och USA bara hade 6 000 man 
stridande trupp kvar (av totalt 90 000, 
återstoden av vad som en gång hade varit 
en armé på drygt en halv miljon man). När 
dagarna före jul en andra bombomgång 
inleddes hade den då nye amerikanske ut-
rikesministern Henry Kissinger strax innan 
kungjort att en förhandlingsuppgörelse 
hade träffats. I det läget insåg många att 
president Richard Nixon med denna sista 
luftoffensiv snarast maskerade ett uppgi-
vande av kampen på den sydvietnamesiska 
regimens bekostnad. 

Det fredsavtal mellan Washington och 
Hanoi som sedan undertecknades i början 
av 1973 blev praktiskt taget identiskt med 
vad som hade uppnåtts föregående höst 
– och julbombningarna innebar endast 
ytterligare skador på nordvietnamesisk 
infrastruktur och betydande USA-förluster 
i luften över Hanoi/Haiphong, som med 
sovjetisk hjälp var världens mest luftför-
svarade område.

”Slutet” är redaktörens namn på det 
femte avsnitt som inleds med en återblick 
på hur den tekniska utvecklingen drev 
på terrorbalansen. Den åstadkom alltmer 
sofistikerade och dödsbringade vapen, där 
Sovjetunionen skapade sig ett skrämmande 
övertag med missiler som kunde bära tunga 
vapenlaster men där amerikanerna satsade 
på vapenbärare som var och en kunde 
styras mot flera skilda mål. 

Om hur allt kunde ha blivit förödande 
fel handlar en artikel om ”krigsskräcken 
1983”, ett ödesmättat skede som dock 
gick flertalet dåtida betraktare förbi. Vad 

det i grunden rörde sig om var en sovjetisk 
oro för att USA under president Ronald 
Reagans ledning faktiskt övervägde att 
krossa motståndaren med ett förödande 
stort angrepp. 

En livsfarlig panik började ta de ålder-
stigna männen i Kreml i sitt grepp, något 
som amerikanerna inte insåg trots en sov-
jetisk höjning av beredskapen. Till bilden 
hörde att stämningsläget ytterligare för-
sämrades av den sovjetiska nedskjutningen 
av ett civilt koreanskt passagerarflygplan. 
Vad som till sist dämpade krisen ligger nog 
delvis dolt i Moskvas arkiv. Men ingen 
kan tvivla på att det här var ett tillfälle när 
terrorbalansens signalsystem uppenbart 
fungerade illa.

En upplyftande avslutning bjuds inte, 
något man kanske väntade sig nu när allt är 
ett ont minne. Den sista artikeln beskriver 
tvärtom hur man i väst trodde att ett krig, 
om det kom, skulle gå till. För Warsza-
wapakten gällde endast en stridsavsikt: 
offensiv under en kärnvapenmatta. 

Västs planerare räknade med att mot-
ståndarens pansarmassor över det nord-
tyska slättlandet skulle gå mot Hamburg. 
I en sydligare riktning väntades de tränga 
igenom det i kalla krigets militärlitteratur 
ryktbara Fuldapasset mot i första hand 
Frankfurt.

Frågan var om NATO skulle klara ett up-
pehållande försvar i väntan på amerikanska 
förstärkningar över Atlanten? Sovjetmilitä-
ren planerade traditionsmässigt storvulet. 
Man ville tränga fram mycket längre än 
västsidan till fullo insåg. Det var frågan 
om ett blixtkrig utan motstycke. Men detta 
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The book under review here, The Cold 
War – A Military History, does not reflect 
modern research. It is rather a collection 
of items published throughout the years in 
the magazine MHQ: The Quarterly Journal 
of Military History. The selection made 
by Robert Cowley, editor/founder of the 
magazine, represents many facets of a war 
that fortunately never turned hot for the 
two superpowers. The closest they came 
to desperate fighting was during the Kor-
ean War, when American pilots in combat 
met Russian airmen who helped the North 
Koreans.

 Much of course is already well-covered 
ground. Still of interest to Swedish readers 
would be an account of the first French 
defeat at the hands of the North Vietnamese 

General Giap along Route Nationale 4, a 
strategic road on the Chinese border. Also, 
most of us never really had an inkling of 
the American war preparations during 
the Cuban missile crisis in 1962, where 
a number of divisions were to encircle 
Havana, if a shooting war came about. It 
is even scarier to recall how the Soviets 
misread American posturing in 1983 when 
we came nearer to a world  conflagration 
than most people realized.

Some of us would also feel better 
informed by taking a fresh look at the 
Christmas bombings of 1972, when the 
then Swedish Prime Minister Olof Palme 
criticized  President Nixon with shocking 
references to Hitler’s misdeeds. 

Summary

The Military Historians’ Cold War 

by Senior Editor Olof Santesson

blev inte uppenbart förrän Berlinmurens 
fall efter hand ledde till att östtyskt, polskt 
och tjeckoslovakiskt källmaterial blev till-
gängligt. När det gäller Nordeuropa – och 
Sverige – saknar vi alltjämt de sovjetiska 
källorna.

Kommer det kalla kriget någonsin att 
avhandlas i något stort militärhistoriskt 
vetenskapligt verk? Lätt blir det inte att 
försöka skilja ut rena krigshandlingar 
från den politiska utvecklingen. Jämfört 
med första och andra världskrigen står de 
militära händelserna långt mindre på egna 
ben. Kanske vore det heller inte riktigt 

meningsfullt att försöka täcka bara dem. 
Renodlad koncentration på konflikternas 
slagfält känns alltmer otidsenligt för de 
flesta militärhistoriker.  

Världen har kunnat lämna det kalla 
kriget bakom sig. Men den nya efter-
krigstiden blev kortare än någon kunde ha 
anat. Sedan den 11 september 2001 lever 
vi i en ny, än så länge namnlös tid, i den 
”vidgade hotbildens” tecken. Dess kom-
mande skildring i en någon hopbringad 
antologi är inte nödvändigtvis ett arbete 
att se fram emot.


