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av Olof Santesson

Kalla kriget är nu nere på pocketnivån. 
Tillräckligt långt tillbaka för att vara 

nästan okänt för den yngsta generationen 
kan det å andra sidan uppenbart hanteras 
i kortversioner för den som vill känna sig 
någorlunda allmänbildad. Det lilla forma-
tet skall inte underskattas. Femtio år efter 
andra världskrigets slut nöjde sig militär-
historikern John Keegan med tjugo sidor 
för en inventering av det krigets kontrover-
siella frågor.  Hos oss har nu en f d diplo-
mat och en professor på Försvarshögskolan 
från svenska utkikspunkter på motsvarande 
sätt kortfattat återvänt till det kalla kriget, 
fast i två helt olika småskrifter.

Ämbetsmannen Rolf Lindholm, med en 
doktorsexamen i internationell rätt, har 
gjort sig känd som stridbar förfäktare av 
neutralitetspolitikens stränga krav på vårt 
land när det begav sig. I Kalla kriget och 
Sverige slår han Keegan med hästlängder 
genom att teckna det kalla krigets konturer 
på två (!) sidor för att sedan ägna återsto-
den åt fem kriser med svenska inslag. De är 

Rolf H Lindholm: Kalla kriget och Sverige, Books-on-Demand, Visby 2008; 
Gunnar Åselius: Kalla kriget, Nr 30, Pocketbiblioteket, SNS Förlag, Avesta 2008.

Åter till Kalla kriget

den svenska insatsen i Kongo (45 sidor), ett 
misslyckat svenskt medlingsförsök i Viet-
namkriget (17), ubåtskränkningarna (21), 
UD och Raoul Wallenberg (5), slutligen 
UD och Stig Wennerström (12). Urvalet 
är knappast något att ifrågasätta.

Med sin nya bok är Lindholm av allt att 
döma heller inte ute efter att delta i några 
slags tolkningstvister kring svensk kris-
hantering. I det utrymmesmässigt tyngsta 
kapitlet ger han en behärskad framställning 
av Sveriges fredsbevarande roll i Kongo de 
första åren av 1960-talet och ifrågasätter 
inte vårt lands engagemang i en FN-mis-
sion med en del kontroversiella inslag. 

Den svenska medlingsambitionen i Viet-
nam, med amerikansk terminologi Opera-
tion Aspen, kallar han för ett ”egendomligt 
initiativ”, där han själv var inblandad på ett 
hörn. Här nöjer han sig med att ge utrymme 
åt sådana kritiker av UD-ledningens strä-
van som Lennart Petri, Yngve Möller och, 
fast bara i en fotnot, Kaj Björk.

Avsnittet om ubåtskränkningarna lär inte 
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få någon att studsa; den senaste utredaren 
Rolf Ekéus  ges på sin höjd indirekt kritik. 
Hur UD hanterade Raoul Wallenberg väck-
er desto klarare förbittring hos författaren, 
men här ansluter han sig till en numera 
utbredd uppfattning om officiell svensk 
vanskötsel i den kanske allt avgörande 
inledningsfasen. Att Wennerström, trots 
misstankar om att han var spion, fick arbeta 
på UD är Lindholm heller inte ensam om 
att höja på ögonbrynen åt.  Här är han mer 
vass mot Undén som ”huvudansvarig” 
och delger oss också uppfattningen att 
Försvarsmakten ”lämpade över” problemet 
Wennerström på UD.

I sin Kalla kriget har ledamoten Gun-
nar Åselius inte skrivit särskilda kapitel 
för enstaka händelser. Han ger läsaren en 
veritabel repetitionskurs i praktiskt taget 
allt som hände åren 1945–1991. Det är 
en prestation så god som någon att åstad-
komma detta på 90 sidor. Att författaren 
kan hantera ett mycket stort fält av den 
internationella litteraturen kring olika sidor 
av det kalla kriget har han redan visat i sitt 
tvåbandsverk om krigen och slagfälten 
efter 1945,  en översikt som torde sakna 
sin like på de flesta språk.

När han i sin nya översikt med stormsteg 
för läsaren genom nära ett halvsekel av 
stormaktspolitiska motsättningar respek-
tive försök till avspänning bär han med 
sig sina kunskaper från det militära och 
militärpolitiska fältet. Bara som ett exem-
pel har Åselius inga problem att med god 
ordekonomi reda ut stormaktskonflikten 
kring Angola under 1970- och 1980-talen, 
ett avlägset fält där få av hans kolleger 

inom statsvetenskap och internationella 
relationer lär veta var de skall sätta ned 
fötterna.

Författaren börjar från grunden. Här 
gäller det att inte spilla ord på hummanden 
och hahanden eller för mycket reservatio-
ner. Hur slog termen ”Det kalla kriget” 
igenom? Jo, det var genom en bok med 
denna titel av den ryktbare amerikanske 
journalisten och tänkaren Walter Lippmann 
hösten 1947. Ryssar och amerikaner hade 
varit ledande i en stor allians mot Tyskland 
och Japan. Nu var de på väg att bli bittra 
rivaler och glida in i ett tillstånd av icke-
fred och icke-krig – ”ett kallt krig”, inle-
der Åselius sin återhållsamma berättelse. 
”Fram till 1980-talets slut skulle detta kalla 
krig mellan det liberala, kapitalistiska väst 
och det kommunistiska, planekonomiska 
öst sätta sin prägel på världen, även om 
spänningen inte höll sig konstant på samma 
nivå hela tiden. Först efter Sovjetunionens 
upplösning 1991 kunde konflikten helt 
betraktas som historia.”

Här slår författaren fast att det kalla kri-
get inte endast var en politisk-diplomatisk 
och militär kraftmätning utan även en 
ideologisk och kulturell tävling. Vi har fått 
läsarten av en alltjämt ung forskare vars 
bilder inte styrs av det från början själv-
upplevda. Åselius är ingen revisionist ivrig 
att skylla det mesta på atombomben och 
amerikanska hegemonisträvanden, men 
han skriver att behovet att mobilisera en 
tidigare isolationistisk amerikansk opinion 
bidrog till att Trumanadministrationen un-
der de första åren efter andra världskriget 
tenderade till att ”i alla möjliga samman-
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hang” överdriva hotet från Sovjetunionen 
och kommunismen.

I korta snärtiga kapitel, alla inledda med 
några övergripande karakteristika, tecknar 
Åselius sedan allt det som en oroad dåtid 
tog intryck av: Pragkuppen 1948, Tysk-
landsfrågan (Berlinblockaden och luft-
bron), Maos seger i Kina, Koreakriget, krig 
i Mellanöstern, revolter inom östblocket, 
Kubakrisen, ”kampen om tredje världen”. 
Men där fanns trots Vietnamkriget och 
krossandet av Pragvåren även skeden av 
relativ avspänning med partiellt stopp för 
kärnvapenprov och Willy Brands Ostpoli-
tik före vad Åselius kallar ”återfallet” med 
Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan 
1979, vars följder vi lever med än idag.

Var fanns den verkliga faran? Inga be-
lägg har funnits för att de sovjetiska ledarna 
någonsin övervägde ett angrepp mot Väst-
europa, hävdar författaren i ett möjligen 
något förhastat ögonblick. Sovjetunionens 
problem var, med Åselius knapphändiga 
besked, att landets ekonomi även under 
tendenser till fredlig samlevnad fortsatte 
att vara organiserad för ett långvarigt indu-
striellt masskrig modell andra världskriget. 
Till sist kunde systemet varken hänga med 
i kapprustningen med väst eller tillfreds-
ställa medborgarnas materiella behov. Det 
kalla kriget var förlorat, och Sovjetunionen 
gick mot sin upplösning.

Den av främst utrymmesskäl rätt kon-
ventionella bilden av det kalla kriget 
utesluter inte tydliga ställningstaganden. 
Fördrivningen av tyskspråkiga kallar för-
fattaren för den största etniska rensningen 
i Europas historia. Om Kubakrisen heter 

det att världen aldrig kom ett kärnvapen-
krig närmare än så under det kalla kriget. 
Han utgår från att krisen i Tonkinbukten 
i augusti 1964 utlöstes av att nordviet-
namesiska torpedbåtar hade anfallit en 
USA-jagare, vilket knappast får anses 
helt klarlagt.

Intressant är anknytningen till forskare 
som anser att väpnade intermezzon mel-
lan Sovjetunionen och Kina i mars 1969 
kan ha varit ”den verkliga vändpunkten” 
i det kalla kriget. Sovjetunionen höjde 
beredskapen vid gränsen till Kina. Enligt 
vissa bedömningar, som Åselius återger 
utan kommentarer, slukade beredskapen i 
öst snart en tredjedel av Moskvas militära 
satsningar. Något anakronistiskt skriver 
författaren att ”medan USA från 1970-ta-
let kunde koncentrera sina krafter på att 
rusta ihjäl Sovjetunionen tvingades alltså 
Sovjetunionen med sin betydligt svagare 
ekonomi att samtidigt kapprusta mot både 
Kina och USA. Den ekvationen visade sig 
i längden omöjlig och tvingade till sist rys-
sarna att kasta in handduken i kalla kriget.” 
Här har nog Reaganåren föregripits.

Lätt överraskande, och idag med Irakkris 
och Bushs problem något ironisk, ter sig en 
underrubrik mot slutet av framställningen: 
”USA vinner kampen om tredje världen.” 
Men med det syftar författaren på fattiga 
länders omorientering i liberal riktning, 
inspirerad av den snabba tillväxten hos 
asiatiska tigerekonomier och i Kina efter 
Maos död 1976. ”Ideologiskt framstod 
inte längre den sovjetiska modellen som 
det självklara alternativet för världens fat-
tiga länder.” Med Gorbatjov vid makten i 
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Moskva inleddes ett sovjetiskt återtåg.
Vad blir då omdömet om det kalla 

kriget? Ett spänningstillstånd decennium 
efter decennium utan att övergå i väpnad 
urladdning är det historiska perspektivet. 
Kärnvapnen hade inneburit att öppna 
fientligheter mellan huvudparterna hade 
undvikits. Men ingen inbördes relation 
mellan två stater hade tidigare på samma 
sätt fått kasta sin skugga ”över varenda vrå 
av jordklotet”. ”Mer än någon annan stor-

politisk konflikt är därför det kalla kriget 
en del av hela världens historia.” 
 Kan man då fördela skulden för det? I 
sin kortversion ger Åselius inget tydligt 
svar. Men helt visst var det, med några av 
hans slutord, en unik konflikt.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.


