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Allt slutade väl den gången i oktober 
1962. Vi fick inget kärnvapenkrig. 

I stället kom myterna om Cubakrisen. 
Det var ju den dittills rätt oprövade USA-
presidenten John F Kennedys stora stund, 
och med sin målmedvetna politik kunde 
han beskrivas som både fredsmäklare och 
handlingsmänniska. Vid sin sida hade han 
brodern Robert Kennedy som fiffigt kom 
på hur man skulle hantera motståndaren, 
Sovjetledaren Nikita Chrusjtjov. Världen 
tycktes ha fått ett stort stilbildande mönster 
av krishantering.

Världen såg framför sig en amerikansk 
president som hade visat sig besitta precis 
den rätta kombinationen av hårdhänthet och 
återhållsamhet, utnyttjande sin bror i rol-
len av duva. Upptäckten av en i hemlighet 
pågående sovjetisk missiluppbyggnad på 
Cuba besvarades av Kennedy välavvägt 
blockad till havs – kallad ”karantänen” – i 
stället för flyganfall, som militären rekom-
menderade. Signalen gick fram till Kreml. 

Cubakrisen bakom myterna

Av Olof Santesson

Det hade inte varit tal om att förhandla bort 
missilerna genom att ta hem de amerikanska 
Jupitermissilerna i framför allt Turkiet. 

Den här bilden tog fart omedelbart efter 
krisens lösning. President Kennedy bidrog 
själv till den, och ännu drygt femton år se-
nare kunde till exempel historikern Arthur 
Schlesinger Jr ge understöd i Robert Ken-
nedy and His Times. Mycket har skrivits 
om Cubakrisen under snart ett halvsekel, 
och deltagare och historiker från båda sidor 
har gett sina bidrag vid gemensamma se-
minarier. Men den ursprungliga tolkningen 
har behållit sitt grepp om många.

En som har föresatt sig att tränga bakom 
myterna kring Cubakrisen är reportern i 
Washington Post Michael Dobbs. Med 
omsorgsfull forskning och bland annat 
tillgång till hittills okända dokument pre-
senterar han i sin One Minute to Midnight 
fakta som ger oss nya insikter om vad som 
hände under tretton dagar då världen stod 
vid tröskeln till en nukleär katastrof. Det 
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känns lätt att hävda att boken har ändrat 
förutsättningarna för varje kommande 
diskussion i ämnet.

Vad som i myten oftast försvinner är 
frågan om vad Chrusjtjov ville med sitt 
”ogenomtänkta och riskfyllda” utspel, som 
professor Göran Rystad formulerar det i sin 
artikel om Cubakrisen i Nationalencyklo-
pedin. Den sannolikaste förklaringen bru-
kar vara att den sovjetiske ledaren genom 
utplaceringen av kort- och medeldistans-
missiler på Cuba ville kompensera Sovjet 
för USA:s övertag med interkontinentala 
missiler. Dobbs anser att det fanns ett annat 
tungt vägande motiv: Chrusjtjov var helt 
enkelt orolig för Cubaregimens överlev-
nad. Det som världen mest uppfattar som 
en provokation var i detta hänseende ett 
försök att skydda bundsförvanten Fidel 
Castro och försvara hans domäner.

Kennedybröderna hade ju inte gett 
upp efter det för en nytillträdd president 
förödmjukande fiaskot att invadera Cuba 
(operationen vid Grisbukten) i april 1961. 
Efter att ha anklagat republikanerna för 
att se mellan fingrarna på Cuba kände sig 
Kennedy inför det kommande s k mellan-
årsvalet i november 1962 i sin tur deras 
press att inte visa svaghet. I ett års tid före 
Cubakrisen hade Vita huset försökt komma 
åt den cubanska regimen genom en rad sa-
botagehandlingar (Operation Mongoose). 
En sådan (misslyckad) aktion pågick mitt 
under Cubakrisen.

Samma dag som krisen blev ett faktum 
genom upptäckten av sovjetmissilerna i 
USA:s farstu, den 16 oktober, godkände 

Robert Kennedy utan invändningar en 
lista på lämpliga våldsaktioner som hade 
förelagts honom av underrättelsetjänsten 
CIA och diplomater i State Department. 
Den omfattade följande: demolering av 
en järnvägsbro; granatattack mot Kinas 
ambassad i Havanna; minering av inloppen 
till cubanska hamnar; sätta en oljetanker 
i brand utanför Havanna eller en annan 
namngiven cubansk stad; mordbrandsat-
tacker mot oljeraffinaderier i Havanna och 
storstaden Santiago.

Både Kennedy och Chrusjtjov hade 
uppenbart en fixering vid Cuba. Krisen, 
när den väl utbröt, handlade dock inte så 
mycket om att de stora ledarna genom fel-
grepp kunde driva världen in i det nukleära 
fördärvet. 

Visserligen kunde det ha gått riktigt illa. I 
första upprördheten ville USA-presidenten 
bomba bort de utplacerade sovjetiska mis-
silerna. Han kände sig lurad. Chrusjtjov 
hade ju genom mellanhänder låtit förstå 
att han inte ville vålla Kennedy svårig-
heter inför höstens val. Chrusjtjov kunde 
inte låta Fidel Castro falla, och på Cuba 
förfogade han över taktiska kärnvapen mot 
en angripare.

Risken för en av högsta ledningarna 
beordrad konfrontation på havet minskade 
likafullt starkt i och med att Chrusjtjov 
den 24 oktober, inför rapporter om en 
plötsligt utbrytande febril mötesaktivitet 
i Washington, fick klart för sig att missil-
hemligheten var avslöjad. Till myterna om 
Cubakrisen hör att Chrusjtjov först den 24 
oktober skulle ha ”blinkat” när han såg 
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risken för en kommande sammanstötning 
på havet. Men redan fyra dagar tidigare 
hade han således beordrat ryska fartyg på 
väg med krigsmateriel till Cuba att stoppa 
sin färd. 

Amerikanerna visste inte klart hur de 
skulle tolka att misstänkta fartyg tycktes 
stanna, och fyra sovjetiska ubåtar vardera 
med en kärnvapenbestyckad torped, fanns 
kvar i Sargassohavet.  Men omvärlden såg 
nya tecken och började redan hoppas på det 
bästa. Efter den första upphetsningen sökte 
både Chrusjtjov och Kennedy en utväg. För 
det får båda författarens beröm.

Faran låg i stället på vad som kunde 
hända på lägre nivå, bland de tiotusentals 
soldater, sjömän och flygare som stod emot 
varandra i och med att USA mobiliserade 
sina stridskrafter. Chrusjtjov höll själv i 
eldtillståndet för sovjettrupperna på Cuba. 
Men det gällde för honom att verkligen 
ha den praktiska kontrollen över inte bara 
kort- och medeldistansmissiler utan även 
de långt fler taktiska kärnvapnen. Och 
Fidel Castro utövade hela tiden tryck på 
den sjuklige sovjetiske befälhavaren på ön 
att agera kraftfullt.

 Vi tänker oss – hoppas – att stormakter 
har ett välorganiserat maskineri vid kris-
pådrag. Men Dobbs ger en oroande bild av 
hur mycket som tvärtom fick improviseras 
när det amerikanska strategiska luftkom-
mandot SAC gick upp i beredskap Defcon 
3, endast två steg från krig, och inledde 
utspridningen av de flygburna kärnvapnen 
från ordinarie baser. Och han ger en livfull 
bild av vedermödorna för både sovjetper-

sonalen som hanterade missilerna och 
besättningarna på de ubåtar som Sovjet 
hade fört fram i riktning mot farvattnen 
kring Cuba. Verklighetsbilderna här från 
båda sidor hör till bokens mest levande 
inslag.

Lättast var kanske läget för de cubaner 
som mobiliserades när krisen bröt ut. Vad 
de än tyckte om Castroregimen visade 
de en anmärkningsvärd förtröstan om att 
kunna försvara sig mot ett stormaktsan-
grepp. Fidel Castro själv såg snarast fram 
mot ragnarök. Och Che Guevara var i sitt 
esse som chef för ett av Cubas tre militär-
områden.

President Kennedy ledde krishanteringen 
i ett särskilt organ, ExComm, med tolv nära 
medarbetare och höga befattningshavare. 
Hälften av dem ville från början – ja sna-
rast hela tiden – bomba missilanläggning-
arna. När Kennedy den 22 oktober, efter 
sex dagars överläggningar, varnade USA 
och världen för vad som stod på spel, hade 
han fått ett delvis motvilligt och misstroget 
stöd för att det var blockaden som gällde. 
Men författaren redovisar också utkastet 
till ett alternativt tal som presidenten 
skulle ha hållit om USA-flyget hade gått 
till angrepp.

I och med att blockaden inleddes kom 
mycket av nervspänningen att handla om 
vad som skulle kunna hända till havs eller 
i luften, där enskilda felbedömningar eller 
missgrepp kunde få ödesdigra följder. Ute 
på havet gällde det att undvika intermez-
zon i och med att sovjetiska fartyg skulle 
hindras nå Cuba med ytterligare missiler; 
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amerikanerna sökte samtidigt efter ett nå-
gorlunda harmlöst fartyg att borda.

I och med att amerikanskt flyg den 23 
oktober inledde spaning på låg höjd kunde 
Vita huset och Pentagon för första gången 
få en detaljerad bild av hur långt de sovje-
tiska missilförberedelserna hade nått. Men 
i de täta överflygningarna ökade risken 
för att piloter och/eller deras chefer skulle 
begå misstag och ta onödiga risker.

Uppenbart är att man på båda sidor blott 
alltför lätt kunde missförstå varandras för-
måga och avsikter. CIA hade visserligen 
äran av att sent omsider ha upptäckt mis-
silerna och lyckades också i sin bedömning 
av när de skulle vara operativa. Men man 
trodde att den sovjetiska styrkan på sin 
höjd omfattade 8 000 man. I verkligheten 
rörde det sig om 40 000, varav 10 000 
man stridande marktrupp, som kunde ha 
mött amerikanska soldater med taktiska 
kärnvapen om en regelrätt invasion hade 
genomförts.

Framför allt hade USA missat att det 
på Cuba fanns två sovjetiska regementen 
med nukleära kryssningsmissiler. Ett av 
dem hade i krisens slutskede marscherat 
upp för att anfalla den amerikanska basen 
Guantanamo på Kubas sydöstra spets. Ett 
kärnvapenanfall hade kunnat ske på några 
minuter – och hur skulle det ha kunnat 
bäras av USA? Författaren berättar hur 
saken var dold av ryssarna i mer än tre 
årtionden.

Amerikanerna hade ingen aning om 
detta hot mot Guantanamo, om man får tro 
Dobbs verkligt skrämmande redovisning. 

USA hade funnit den bunker i vilken de 
sovjetiska kärnvapenstridsspetsarna för-
varades men man trodde att den användes 
för andra ändamål eftersom den omgavs 
av endast ett enkelt stängsel. Ett bedöm-
ningsfel av det slag som fyller underrät-
telsehistorien.

Krisen fortsatte medan amerikanskt 
flyg fyllde luftrummet över Cuba och de 
sovjetiska soldaterna stretade med sina 
missilförberedelser för alla eventualiteter. 
Den amerikanska fotospaningen fick allt 
bättre underlag. Fredagen den 26 oktober 
nåddes Vita huset dessutom av ett långt 
meddelande från Chrusjtjov, där denne 
föreföll beredd att slå till reträtt. De mer 
eller mindre offentliga förhandlingarna 
mellan supermakterna föreföll visa att det 
värsta var över.

Så var inte fallet. I själva verket blev 
krisens näst sista dag, lördagen den 27 
oktober, den dag när man i ExComm kände 
att hanteringen tycktes glida Kennedy ur 
händerna. 

I ett nytt brev krävde Chrusjtjov ett 
samtidigt tillbakadragande av missiler från 
Cuba och Turkiet, precis den koppling som 
presidenten inte öppet ville ge sig in på av 
hänsyn till kraven på fasthet från den egna 
befolkningen och bundsförvanterna i Eu-
ropa. Samtalslinjen riskerade att brista.

På Cuba hade Castro tröttnat på de stän-
diga amerikanska överflygningarna, han 
ville skjuta ned spaningsplan och få ett 
stopp på trafiken. Och under vad som kom 
att kallas ”den svarta lördagen” hände det 
som inte skulle få hända. Utan Chrusjtjovs 
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tillstånd sköt ett sovjetiskt luftvärnsför-
band på Cuba ned ett amerikanskt flygplan. 
USA-militärernas krav på en hård väpnad 
reaktion ökade trycket på Kennedy.

Som kronan på eländesverket flög ett 
amerikansk flygplan på spaning över 
Nordpolen nära 150 mil fel, in på sovje-
tiskt territorium. Det var något som det 
amerikanska flygvapnet inte ville stå för, 
och Dobbs konstaterar att man i arkiven 
försöker blanda bort korten – av visst in-
tresse för forskare som vill få tillgång till 
materialet i USA:s militära arkiv. Marinen 
var här öppnare.

Spaningsuppgiften hade rutinmässigt be-
ordrats av den amerikanska militären, och 
Kennedy ställdes inför ett nervpåfrestande 
fait accompli. Allt sammantaget kändes det 
plötsligt som att supermaktsledarna höll på 
att förlora kontrollen. 

I det läget lyckades kretsen kring Ken-
nedy till sist snickra ihop ett svar till 
Chrusjtjov som tog fasta på hans fredagsut-
spel, d v s utan någon koppling till Turkiet-
missilerna. Men resultatet var inte enbart 
Robert Kennedys förtjänst. Författaren 
belägger att denne förmenta duva i själva 
verket hade svajat i sin bedömning av vad 
krisläget krävde utifrån en ursprunglig 
hökposition.

Svaret till Kreml visar sig ha varit en 
hopskriven text med många kockar, bland 
dem FN-ambassadören Adlai Stevenson, 
som brukar beskyllas för att räddhågat ha 
snarast underminerat presidentens karska 
handlingslinje. Hur som helst fick det, som 
alla vet, avsedd effekt. Söndagen den 28 

oktober lovade Chrusjtjov att demontera 
hela missilarsenalen och dra bort sovjet-
styrkorna mot att USA inte hotade Castros 
välde. Reträtten var en chock för Castro 
men desto mer välkomnad av alla andra. 
Den akuta krisen var över.

Vad som man då inte visste utanför Vita 
huset var att Kennedy hade haft i reserv att 
i absolut nödfall dra in missilerna i Turkiet 
i förhandlingsspelet. Bakvägen, via Robert 
Kennedys hela tiden pågående samtal med 
sovjetambassadören Dobrynin hade pre-
sidenten lovat att inom fyra-fem månader 
dra bort dessa missiler, bara Kreml teg om 
saken, vilket också skedde.

Berömmet efteråt över hanteringen i Ex-
Comm tar inte hänsyn till att krisen sköttes 
under tämligen oordnade former, särskilt 
mot slutet när deltagarna var alltmer trötta. 
Den tillfälligt närvarande diplomatvetera-
nen Dean Acheson tyckte sig ha kommit 
till ett smått kaotiskt seminarium, där alla 
ville ha ett ord med i laget, i stället för 
kyligt övervägande inom en supermakts 
beslutsorgan när så mycket stod på spel. 
Med en annan president kunde resultatet 
ha blivit helt annorlunda, bedömer Dobbs. 
Robert Kennedy sa efteråt att om någon 
av hälften av deltagarna i ExComm varit 
president ”skulle världen ytterst sannolikt 
ha kastats in i ett katastrofalt krig”.

Vad blev resultatet? Kennedy vann att 
missilerna försvann från Cuba utan krig. I 
och med försäkringar av USA att inte hota 
med invasion vann Chrusjtjov viss ökad 
säkerhet åt Castro, och denne kunde be-
fästa sin makt som den store överlevaren. 
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Viktigast var kanske att även stridslystna 
amerikanska generaler mer än någonsin 
tidigare ställdes inför insikten om vad 
en nukleär urladdning kunde leda till. 
Ett sådant krig skulle inte kunna vinnas 
utan oacceptabla förluster. Året därpå tog 
supermakterna ett första avspänningssteg 
genom att skriva på ett framförhandlat 
provstoppsavtal.

Likafullt ville ryska militärer inte fin-
na sig i det underläge som hade föregått 
Chrusj tjovs beslut at flytta fram missil-
positionerna till Cuba. I det hänseendet gav 
krisen indirekt upphov till en ny nukleär 
kapprustning. Dobbs anser övertygande att 
Kennedys ”skolboksexempel” på krishan-
tering i själva verket skapade en övertro 
på möjligheterna att genom en flexibel 

blandning av mjukt och hårt kontrollera en 
eskalation. Framför allt fick amerikanerna 
för sig att Kennedys skickliga och resul-
tatbringande hantering av ”signaler” till 
motparten senare också kunde appliceras 
på Vietnam, vilket blev ödesdigert. 

Mindre övertygande är författarens 
resonemang om en liknande felkoppling 
mellan Cubakrisen och George W Bushs 
Irakpolitik. Men Michael Dobbs har 
genomfört en värdefull forskning, och 
hans verk pryds också av tidigare aldrig 
publicerade bilder från Cubakrisen. Vi vet 
nu mer om den.

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


