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De är få, blott alltför få. Nej, Kungl 
Krigsvetenskapsakademien ut-
märks inte särskilt av våra skri-

vande ledamöter. Det ringa antal som trots 
allt tar till orda i bokform, och dessutom 
uppenbart roas av mödan, förtjänar nog 
desto mer att något uppmärksammas i 
Akademins tidskrift. Hodder Stjernswärd 
hör dit.

Ve de besegrade är författarens tredje 
essäsamling efter Två kavallerister från 
Sveriges stormaktstid och Balaklavasyn-
dromet. Denna gång är temat, som antyds 
av titeln, krigets förlorare. De utvalda är 
Karl XII, Robert E Lee, Chief Joseph och 
Frido von Senger und Etterlin. Man skall 
nog inte ta så allvarligt på kopplingen, som 
är Stjernswärds grepp för att hålla ihop 
fyra annars rätt spridda berättelser. Om de 
tre senare ledarna kan det sägas att de tog 
nederlag med grace och värdighet och an-
vände resten av livet till andras utveckling 
och välgång. 

Svårare är det förstås att få in Karl XII 
inom samma ram. Han föll ju i stridbar 
ålder, dog ifrån sina krig. Vi vet inte 

tvärsäkert hur han kunde ha artat sig som 
pensionerad från krigen. Men om han hade 
undsluppit skottet i löpgraven och det 
sista kriget ändå hade slutat i ett person-
ligt nederlag, kan någon tänka sig att han 
verkligen skulle ha ägnat alla sina återstå-
ende krafter åt ungdomens förkovran och 
samhällets fredliga uppbyggnad?

Att hästen var viktig i de fyras karriärer 
stämmer säkert, och den poängen skulle 
Stjernsvärd aldrig ha missat. Men Robert E 
Lee som kavallerist? Nja. Visserligen blev 
han 1855 överstelöjtnant vid ett nyinrättat 
kavalleriregemente, men dessförinnan 
hade han varit ingenjörofficer i ett kvarts 
sekel. Det var där han vann sitt tidiga rykte 
som en synnerligen dugande officer. Och 
i sin glorifierande biografi över sin store 
farbror kunde inte ens Fitzhugh Lee, själv 
ryktbar kavallerist, se honom som en typisk 
beau sabreur.

Boken kan hur som helst läsas som en 
kvartett militärhistoriska essäer och som 
sådan finna sina läsare. Det är som episk 
framställare i det behändiga formatet 
Stjernsvärd har sin ambition, sedan han 
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har läst in sig i sina ämnen. 
Starkast laddning är det faktiskt i redo-

görelsen för Karl XII:s sista fälttåg, det i 
Norge 1718. Det hör väl annars inte till de 
mest imponerande svenska krigsinsatserna 
genom historien och har veterligen inte 
inspirerat senare decenniers forskare till 
vetenskapliga analyser. De flesta militär-
historiskt intresserade torde ha nöjt sig med 
att ta del av fasorna från det Armfeldtska 
återtåget över fjället. Stjernsvärd är lika-
fullt anmärkningsvärt positiv. Han kallar 
fälttåget ”väl förberett, strategiskt sunt och 
fram till hans (kungens) död framgångsrikt 
genomfört”.

Nez Percéhövdingen Josephs marsch 
undan den förföljande amerikanska 
krigsmakten 1877 hör till de ständigt 
återgivna militärbragderna i amerikansk 
historieskrivning. Med sin stam om ettusen 
personer, varav en fjärdedel krigare, tågade 
han under elva veckor 250 mil, engagerade 
tio motståndarstyrkor i tretton strider och 
skärmytslingar och lyckades nästan varje 
gång slå fienden eller hejda honom. Berät-
telsen kunde kanske ha blivit ännu mer 

levande om författaren kommit närmare 
föremålet och miljön på platsen.

När det gäller hedersmannen och antina-
zisten von Senger har Stjernswärd frestats 
att sammanpressat skildra framför allt stri-
derna på den italienska krigsskådeplatsen 
1943-1945. Efter att i kapitelupptakten ha 
mött generalen som tysk chefsförhand-
lare inför kapitulationen i maj 1945 får 
man nöja sig med glimtar av hans karriär 
från kavalleribrigadchef till chef för en 
pansardivision och slutligen armékår. 
Dessemellan riskerar man att tappa honom 
ur sikte. 

Problemet med ett upplägg i största laget 
blir kanske än tydligare när författaren 
försöker gränsla hela det nordamerikans-
ka inbördeskriget, samtidigt som han 
tidsmässigt rör sig fram och tillbaka över 
1861-1865 års kampanjer i främst Virginia. 
Det har lett till det fatala att han råkar låta 
generalen AP Hill stupa två år för tidigt.

Som sagt, Hodder Stjernsvärd frestar 
denna gång lätt till detaljkritik och in-
vändningar. Men han skriver väl – själva 
förutsättningen för den lockande genren.
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Summary

To the Vanquished 

by Senior Editor Olof Santesson 

Academy fellow Hodder Stjernswärd 
continues to amuse his readers and himself 
by writing military history essays. In his 
latest book Ve de besegrade (Woe to the 
Vanquished, or, Vae victis!) – the title be-
ing taken from the Gallic chief  Brennus’ 
condemnation of Rome in 390 B.C. – four 
defeated leaders are portrayed.  

Two of them are internationally well 
known, namely Charles XII and Robert E 
Lee. The third is Chief Joseph, a household 
name in American history at least, and the 
fourth is  von Senger und Etterlin  who, in 
May 1945, surrendered the German armies 
in Italy to General Mark Wayne Clark. 

Around this quartet former Brigadier 

Stjernswärd has woven his stories, taken 
from the Great Nordic War in the early 
eighteenth century, the American Civil 
War, the Nez Percés’ struggle against 
superior American army forces in the late 
1800s, and World War 2, respectively. 

Most surprising perhaps is the author’s 
high regard for Charles XII and his last, 
short-lived campaign in Norway in 1718, 
ending as it did in total failure when he 
was killed in the trenches by a Norwegian 
bullet. One also hesitates to rank this incor-
rigible warrior king with the other three, 
who all honourably turned from military 
defeat into peaceful civilian work.


