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Ledamoten Gunnar Åselius, professor 
i historia, särskilt militärhistoria, vid 

Försvarshögskolan, har med sin senaste 
bok åstadkommit ett imponerande verk 
över ett antal krig som pågick i periferin av 
ett europeiskt och atlantiskt centrerat kallt 
krig. Det är enkelt, så här efteråt, med facit 
i hand, att påstå att vi i väst ägnade dessa 
konflikter och framförallt deras orsaker ett 
alltför förstrött intresse. Detta inte minst 
sett emot den fortsättning och den inverkan 
i form av instabilitetsspridning som en del 
av dessa konflikter haft efter det att det 
kalla kriget tog slut och Sovjetsystemet 
kollapsade. 

Åselius bok går utanför ett strikt militärt 
perspektiv och för in de samhällsrelaterade 
dimensioner som är nödvändiga för att 
svara på de många frågor som brukar ha det 
gemensamt att de inleds med ordet varför. 
Enligt författaren handlar det inte bara om 
att studera kriget utifrån den Clausewit
ziska synen på detta som en fortsättning av 
politiken, utan också att studera kriget som 
ett kulturfenomen, varvid konsekvens

kedjan samhälle – militära organisationer 
– krigföringskoncept – krigets förande, 
bildar en plattform för helhetsförståelse. 
Åselius ställningstagande på denna punkt 
torde generera få motsägelser. Författarens 
angreppsvinkel gör  boken till en mycket 
bra introduktion till vår tids krigshistoria 
som i bokens inledning hävdas vara under
representerad jämfört med den ganska 
strida ström av böcker avhandlande äldre 
tiders krig som utkommer av trycket.

Cirka trehundra större väpnade konflik
ter har utkämpats sedan andra världskriget. 
Av dessa har författaren valt ut trettioåtta. 
Styrande för valet har varit att de militära 
avgöranden som avhandlas i samband med 
respektive konflikt, har påverkat maktba
lansen. Ett annat kriterium har varit att det 
funnits tillräckligt med dokumenterade 
fakta som möjliggör en analys.

Ofta anförs historieämnet som centralt 
för förståelsen av krig och konflikter. 
Detta gäller oavsett om målgruppen har 
krigserfarenhet, respektive saknar denna. 
Gunnar Åselius bok bidrar tydligt till att 
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ge militärhistorien dess naturliga roll som 
en plattform för ökad förståelse och in
sikt. Läsaren ges bland annat åtskilligt att 
reflektera över kopplat till de möjligheter 
och begränsningar som användningen av 
det militära maktmedlet ger. Krigen Under 
Kalla Kriget lyfter fram ”de stora linjer” 
som karakteriserat ett antal centrala kon
flikter mellan åren 1948-1999. Men dessa 
stora linjer, vilka applicerats på nämnda 
38 konflikter, lyfter mindre fram generella 
karakteristika, utan har strikt fokus på den 
aktuella händelsen, vilket resulterat i förde
len av frånvaron av mera ytligt genomförda 
betraktelser.

Flertalet konflikter som tas upp skedde i 
skuggan av det halvsekellånga kalla kriget 
mellan USA/NATO och Sovjetunionen/
Warszawapakten. Detta var den domine
rande maktkonflikten i dåtidens interna
tionella system, vilket slukade enorma 
penningsummor i en mycket högt uppdri
ven kapprustning mellan maktblocken. En 
starkt återhållande faktor till att det inte 
blev krig kan tillskrivas huvudaktörernas 
överdimensionerade kärnvapenarsenaler 
vilka, om de kommit till användning, högst 
sannolikt resulterat i ett världsomfattande 
harmageddon.

 I rollen som staters yttersta repressions
instrument har de militära maktmedlen 
visat påtagliga likheter vad gäller struk
turer och insatskoncept, oavsett vilken 
del av världen vi väljer att betrakta. Detta 
oaktat sociokulturella skillnader. Den 
västliga modellen att bygga upp militära 
maktapparater har visat vägen för exem
pelvis tidigare kolonier när dessa uppnått 

självständighet. Indien kan tas som ett 
exempel, vars försvarsmakt har bevarat 
åtskilliga influenser från den forna kolo
nialmakten och fortsatt har nära band med 
Storbritannien. Landet  är också ett bra 
exempel på hur en nation, från kolonial 
status, kan uppnå en position som regional 
stormakt. I det indiska fallet tog detta cirka 
tre decennier. Åselius ger i fallet Indien  
exempel på såväl fram som motgångar 
för denna stormakt i vardande. Det indiska 
blixtfälttåget i dåvarande Östpakistan un
der de första septemberveckorna 1971 
karakteriserades av effektiv samordning 
mellan mark, luft och sjöstridskrafterna. 
Fälttåget möjliggjorde Bangladeshs själv
ständighet, samtidigt som Indien säkrade 
sin ställning som Sydasiens ledande makt. 
Författaren hävdar att krigshistorien ger få 
exempel på militära segrar som haft ett lika 
tydligt politiskt resultat.

Sämre gick det för Indien i gränskriget 
mot Indien 1962, där en indisk division 
krossades i Himalaya. Nederlaget föränd
rade maktbalansen i Sydasien i kinesisk 
favör, omintetgjorde indiska expansions
planer i omtvistade gränsområden, drev 
Indien närmare väst och påskyndade 
landets upprustning. En annan ung nation 
som förstått att lära av de historiska erfa
renheterna och samtidigt omsätta dessa 
erfarenheter till de egna såväl sociokultu
rella som geostrategiska förutsättningarna 
är Israel. De israeliska stridskrafternas 
operationskoncept utgör en vidareutveck
ling av det tyska blixtkrigskonceptet från 
andra världskriget, där en offensiv doktrin 
som syftar till att slå mot motståndarens 
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kritiska svagheter med ambitionen att 
åstadkomma systemkollaps har varit fram
gångsrik så länge motståndaren utgjorts av 
konventionella militärmakter. Svårare har 
det varit när den andra parten tillämpat 
okonventionella krigföringsmetoder. Ett 
fenomen som varit generellt gällande för 
alla statskontrollerade militärmakter.

Det är konflikter som präglats av okon
ventionella lösningar som dominerat efter 
1945. I stället för att utkämpas mellan 
stater har dessa oftast varit inomstatliga 
där kampen snarast handlat om att vinna 
opinionen för sin sak än att säkerställa 
kontrollen av territorium. Styrkemässig 
obalans har varit regel mellan konfliktens 
parter. Lång tid har blivit  en styrkemultip
likator syftande till att bryta motståndarens 
vilja att fortsätta kampen. Framgångsrikt 
gentemot västliga välfärdsstater domine
rade av en förlustkänslig medelklass för 
vilken våldsanvändning uppfattas som ett 
allt mindre verkningsfullt medel i lösandet 
av konflikter.

 Västliga arméer har alltmer sällan varit 
framgångsrika då det gäller förmågan att 
bekämpa gerilla/ upprorsrörelser. Äldre 
erfarenheter från krigen i kolonierna har 
inte tagits tillvara i undervisningen vid de 
militära högskolorna då de inte betraktats 
som ”riktiga krig”. Med de senare har 
förståtts mellanstatliga krig där militära 
kapaciteter, vilka kan karakteriseras som 
symmetriska, drabbat samman. Denna 
syn har möjliggjort en högre militär ut
bildning i många västländer som tenderat 
att bli linjär i så motto att det mätbara, det 
som uppfattats rationellt och i samklang 

med gällande doktrin fått dominera. Asy
metriska konflikter, vilka kräver en bred 
förståelse för hur effekter nås med andra 
medel än enbart de militära har ägnats ett 
mera förstrött intresse och de katastrofala 
följderna har inte låtit vänta på sig. Viet
nam är en klassiker i sammanhanget som 
Åselius analyserar i två kapitel.

Andra krig som präglats av kampen 
mellan mera konventionella contra okon
ventionella tillämpningar har precis som 
i fallet Vietnam påvisat militärmaktens 
reducerade betydelse för utgången av en 
konflikt/ ett krig. Detta gäller den isra
eliska invasionen i Libanon 1982, vilken 
tvivelsutan var en militär framgång för 
israelerna som inom loppet av en vecka 
lade PLO:s infrastruktur i grus och aska. 
Den efterföljande belägringen av Beirut 
som successivt också lade ”österns Paris” 
i grus och aska förvandlade emellertid den 
israeliska militära segern till en fallstudie 
över politiska bakslag. 

Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan 
1979 resulterade i ett misslyckande att 
ockupera landet. Cirka en miljon afghaner 
och femtontusen sovjetmedborgare förlo
rade livet. Angreppet ökade spänningarna 
med väst men fick också inrikespolitiska 
konsekvenser. Kriget i Afghanistan blev 
en katalysator för folkligt missnöje och en 
början till slutet för Sovjetimperiet.

Taktiskt och operativt hade fransmän
nen år 1957 otvetydigt framgång med att 
knäcka de algeriska separatister som opere
rade i huvudstaden. Då polisen misslycka
des inkallades den krigserfarne generalen 
Jacques Massus 10:e fallskärmsdivision 
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som med hårda metoder besegrade geril
lan. Men i likhet med de erfarenheter som 
israelerna många år senare skulle skörda i 
Libanon, blev den franska militära segern 
upptakten till ett långsiktigt politiskt ne
derlag   eftersom krigshandlingarna i Alger 
verksamt bidrog till Frankrikes förlust av 
Algeriet. 

Men visst existerar det också exempel 
på att regeringsmakten, stödd på egna och/ 
eller allierades militära styrkor haft fram
gångar i kampen mot upprorsrörelser. Ofta 
åberopas en brittisk succé.   Under tre år på 
1960-talet bekämpade Storbritannien och 
deras allierade effektivt en av Indonesien 
stödd gerilla på Borneo. Den brittiska och 
allierade insatsen har närmast blivit ett 
skolboksexempel på en kostnadseffektiv 
militär insats med en positiv politisk ut
gång, i detta fall ett misslyckande med att 
destabilisera Malaysia och ett maktskifte i  
Indonesien i och med president Sukarnos 

fall. Likaledes i Malaysia hade britter, 
australiensare och nya zeeländare åren 
1950-54 framgångsrikt bekämpat en res
ning. Under detta krig infördes en effektiv 
antigerillastrategi och en dito taktik vars 
kärna handlade om effektiv civilmilitär 
samverkan/ samordnade insatser.

Boken Krigen Under Kalla Kriget ger 
läsaren en breddkunskap om ett antal kon
flikter som skedde i periferin av det kalla 
kriget liksom i efterdyningarna av detta. 
Författarens beskrivningar och analyser 
ger studiemässig mersmak. Texten är peda
gogiskt uppställd med ett föredömligt urval 
av illustrationsmaterial. Sammantaget en 
bok som kan rekommenderas. Inte bara för 
en genomläsning utan för ett studium.

Recensenten är överstelöjtnant. Han 
är ledamot av KKrVA och redaktör för 
Handlingar och Tidskrift.

     
 

       
  

 


