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Vid Trafalgar tog Nelson en ovanlig 
och ödesmättad risk. Den 21 okto-

ber 1805 – den dag som slutgiltigt gav 
Storbritannien mer än hundratrettio år av 
sjöherravälde – kunde han ha gjort som vid 
sina två tidigare historiska segrar. Då hade 
han inte gått främst in i striden.

Både vid Aboukir 1798 och på Köpen-
hamns redd 1801 placerade Nelson sitt 
flaggskepp mitt i den anfallande kolonnen 
– logiskt nog ty det gav aningen av möj-
lighet att kontrollera förloppet. Men inför 
vad som skulle bli sjöhistoriens kanske 
mest kända slag hade Nelson bestämt att 
han och hans närmaste man, viceamiralen 
Cuthbert Collingwood, skulle leda varsin 
kolonn mot den förenade fransk-spanska 
flottan. Fullt klart var att båda skulle löpa 
ett veritabelt gatlopp innan de på två ställen 
kunde bryta igenom fiendens linje.

I sista ögonblicket föreslog Nelsons 
flaggkapten Hardy att flaggskeppet Victory 
för säkerhet skull kunde lägga sig bakom 
en annan tredäckare Téméraire och gå 
in som babordskolonnens andra skepp. 
Enligt en nyutkommen bok om Témé-
raires  historia övervägde Nelson att ändra 

stridsplanen, och Téméraire började skjuta 
fart förbi amiralen. Men då Collingwood, 
en nautisk mil om styrbord, på detta sena 
stadium inte hörsammade en signal att 
också han skulle skifta, valde Nelson att 
vidhålla den ursprungliga avsikten. Han 
kunde inte låta Collingwood, som först 
nådde fienden, ensam ha äran av den far-
ligaste platsen, medan han själv intog en 
något mer skyddad roll. Tämligen bryskt 
beordrades chefen på Téméraire att återta 
andraplatsen.

Och därmed vidhöll Horatio Nelson 
den mest utsatta position en befälhavande 
amiral kunde välja, främst i lovartkolon-
nen. Med sin Victory seglade han rakt in 
i elden till mötet med ett av de av allt att 
döma bästa franska linjeskeppen, Redou-
table, där han mötte sitt öde och därmed 
befäste sin enastående plats i den brittiska 
sjönationens medvetande. 

Vid sin död var Nelson bara 47 år. Hade 
han fått leva och åldras kunde vi teoretiskt 
ha haft ett foto, en dagerrotypi, av honom 
som gammal man (liksom av den elva år 
yngre Napoleon). Här liksom i fortsätt-
ningen kommer vi några gånger in på 

DISKUSSION & 
DEBATT

Hur vi skapar myter kring människor 

av Olof Santesson



114

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

6-2009 6-20096-2009

kontrafaktiska resonemang; något som 
sägs ha blivit alltmer tillåtet i historie-
skrivningen. Episoden och det som kunde 
ha hänt i stället för det som hände sätter 
tankar i rörelse. Vad är det som får oss att 
föra vissa människor in i myternas värld 
och behålla dem där?

Man kan således fundera över om en 
åldrig Nelson utan hjältedöden skulle ha 
fått en fullt lika dominerande staty i hjärtat 
av London som nu är fallet. Vad vi nog med 
stor säkerhet kan säga är att omständighe-
terna kring hans död för fiendehand mitt 
under den brittiska nationens mest totala 
och ryktbara seger till havs verksamt bi-
drog till att skapa myten om mannen.

Ty vad är det som ger några människor 
en särskild plats i det kollektiva medve-
tandet, en nära nog sägenomspunnen roll, 
om inte sättet på vilken de lämnade livet? 
Har det en särskild betydelse om slutet 
kommer plötsligt medan de befinner sig i 
sin krafts dagar?

Inget av detta stämmer förstås på Chur-
chill. Han var pensionär när krigsomstän-
digheterna förde honom till den högsta 
politiska makten och han blev ”den störste 
av engelsmän”. Många skulle säga att han 
hade överlevt sig själv när han dog vid 92 
års ålder, men han är alltjämt föremål för 
en rad vetenskapliga respektive populär-
historiska arbeten. Och när det till exempel 
gäller George Kennan, mannen bakom con-
tainment, uppdämningen, av Sovjetunionen, 
fick hans rykte snarast ökad patina av att han 
levde till att bli 101 år!

Efter sin förtidiga död sågs å andra 

sidan Hugh Gaitskell, ända fram till Tony 
Blairs entré, av många anhängare och 
journalister ansedd som den som skulle 
ha blivit tidernas mest begåvade ledare av 
det brittiska labour   partiet. Kanske berodde 
uppfattningen på att han aldrig behövde 
infria några förväntningar utan avled i 
opposition 57 år gammal? 

Lord Byron som romantiskt öde kan 
många nog inte överhuvudtaget tänka sig  
i rollen som gammal. James Dean skulle 
kanske inte ha kunnat bli kvar i minnet som 
ung rebell om han överlevt färder i snabba 
bilar och gjort femtio filmer till utöver 
sina ryktbara tre. Tag Dan Andersson, 
Stig Dagerman, Jan Johansson – alla dog 
de blott alltför unga bort från det svenska 
kulturlivet.

Om vi tar steget till andra världskrigets 
stora militära ledare så förunnades också 
de flesta normalt långa liv – den tidens ge-
neraler förde sällan en farlig front tillvaro – 
även om George Patton inte hörde dit.Han 
föll dock inte på slagfältet, något som han 
kanske själv kunde ha tyckt var stilenligt. 
Han dog i en trafik olycka efter kriget, när 
han inte längre hade några militära bragder 
att hoppas på, och det lär inte ha haft någon 
suggestiv inverkan på bilden av honom. 
Erwin Rommels storhetstid som en särskilt 
av motståndarna beundrad krigare var se-
dan flera år över när han av Hitlerregimen 
tvingades begå självmord.

I äldre tider av mer individuellt våld lev-
de förgrundsgestalter snarast rutinmässigt 
desto mer utsatt. Några hade ungdomen 
långt bakom sig när de skrev in sig i vårt 
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kollektiva medvetande. Den medelålders 
Caesar fick, omgiven av mördare i Rom 
senat, en död som gav hans politiska gär-
ning en särskild intensitet. Den likaledes 
medelålders Lincoln betraktas alltjämt 
som USA:s hittills störste president, ett 
omdöme som snarast skärptes av att han, 
på grund av sin död för mördarhand, för 
miljoner människor blev en medmänsklig-
hetens och frihetens martyr.

Andra lever i medvetandet så som man 
såg dem medan de ännu stod på toppen. 
Och mången gång förs föreställningar om 
dem vidare av generationer som aldrig 
mötte dem.

En John Kennedy som hade undgått 
skotten i Dallas 1963 kunde, om han för-
unnades ett långt liv, idag ha varit 92 år. 
Kanske skulle han, som många tror och 
hoppas, tidigt ha avslutat USA:s vådliga 
engagemang i Vietnam och själv lyckats 
genomföra mycket av det politiska och 
sociala reformarbete som blev Lyndon 
Johnsons Great Society. Men skulle vi ha 
fortsatt att se Kennedy som något löftes-
rikt, hade spår av drömmen om Camelot 
följt med mannen in i ålderdomen? Kunde 
det verkligen ha funnits något kvar av Ken-
nedymyten om man i massmedierna mötte 
en pensionerad expresident?

Skulle bilden av Olof Palme te sig an-
norlunda om han levde idag som äldre 
statsman, drygt 80 år? Nu kom mordet på 
Sveavägen att sätta punkt för hans politiska 
gärning innan han hann fylla sextio, och 
de första tecknen på slutet av det kalla 
kriget – hans valplats – ännu inte hade 

uppenbarat sig för oss. Anna Lindhs död 
sjutton år senare är givetvis den händelse 
som lägger ett tungt drag av tragik över 
svensk politik.

Muslimer verkar utan besvär förlika sig 
med en gammal Muhammed, som hade 
blivit profet först kring de 40. Men skulle 
inte troende kristna ha haft svårt att tänka sig 
Jesus som en äldre, kanske rent av korpulent 
välmående herre? Eller för att titta på andra 
som inte heller fick leva vad vi i dag kal-
lar ett medellångt liv: vad avgör bilden av 
Alexander den store in på våra dagar? Vad 
hade det blivit av den om han inte ha mött 
en plötsligt död vid 32 års ålder utan levt 
tillräckligt länge för att avsluta sina dagar 
några decennier senare som en medelålders 
utsvävande alkoholiserad rucklare? 

Och över till vår egen svenska historia. 
Hur länge hade människor fortsatt att tala 
om hjältekonungen från Norden ifall Gustav 
II Adolf inte hade stupat vid Lützen 38 år 
gammal? Den 6 november hade i alla fall 
inte firats. Ponera att kungen hade levt lika 
länge som farfar Gustav Vasa och, vid det 
laget enormt fet, dött i sin säng 1654, då 
kan man undra över vilken roll Christina 
hade kunnat komma att spela, och hennes 
kusin hade knappast kommit ifråga som 
Karl X Gustav. 

Kanske hade vi då inte alls fått någon 
pfalzisk kungaätt med en obruten linje till 
vår andre krigarkung. Nu fick Karl XII 
sin chans i det europeiska rampljuset tills 
kulan i löpgraven fällde sitt utslag. Om det 
i sin tur inte hade skett kunde en sextioårig 
Karl ännu ha varit i livet 1742, landet ha 



116

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

6-2009 6-2009

hunnit bli ännu mera utplundrat, stor-
maktstiden fått en plågsam förlängning, 
frihetstiden i varje fall haft en försenad 
start och kungen hade vankat av och an i 
det tillfälliga slottet på Riddarholmen som 
en hatad vålnad. Färre institutioner med det 
karolinska namnet hade nog sett dagens 
ljus, om patrioterna kring förra sekelskiftet 
inte hade kunnat haka på vad de såg som 
en nationellt tragisk hjältedöd.

Ja, på slagfältet skrevs förr bra mycket 
personhistoria. I den amerikanska militära 
mytologin spelar det in att Thomas Jonathan 
Jackson, ”Stonewall” Jackson, vid 39 års 
ålder stupade för egen eld mitt i Robert E 
Lees största seger, den vid Chancellorsville 
halvvägs under inbördeskriget 1861–1865. 
Händelsen fick drag av symbolik. Med 
vådaskjutningen av Jackson var det slut på 
sydstaternas militära framgångar, återstoden 
av kriget var mest en utdragen undergång.

Hade någon utanför specialisternas krets, 
och som inte var en ”civil war buff”, alls 
brytt sig om George Armstrong Custers 
insatser som ”pojkgeneral” i samma 
krig, om denne inte elva år efteråt, som 
37-åring, hade fallit i strid med indianer 
vid Little Big Horn? Och detta därtill just 
som nationen stod i begrepp att fira sitt 
hundraårsjubileum.

I nog ännu högre grad, och föga oväntat, 
har särskilt britterna sina stupade mili-
tära hjältar: Det är framför allt 32-årige 
James Wolfe, erövraren av Canada som 
inte överlevde sin avgörande seger mot 
fransmannen Montcalm (också stupad) 
på ”Abrahams slätter” utanför Quebec 

1759. Det är också John Moore, i samtiden 
ryktbar militär nydanare (hos oss känd för 
sin konflikt med Gustav IV Adolf), som 48 
år gammal föll 1810 vid Coruna i Spanien 
(och därmed öppnade vägen för Welling-
ton som levde länge nog för att sluta som 
förbenat konservativ). 

Den gudarna älskar dör ung, hävdade 
de gamle. Några stridsmän fick ett namn 
i litteraturen och eftervärlden som ofull-
bordade löften. Säreget nog kan man här 
särskilt möta unga företrädare för den 
tunga elden. En är John Pelham, ”The Gal-
lant Pelham”, J E B Stuarts artillerichef i 
början av amerikanska inbördeskriget. Han 
stupade 25 år gammal. Men priset tas nog 
av hyllningen av Wilhelm von Schwerin, 
som vid 16 års ålder föll i slaget vid Ora-
vais 1808 under finska kriget. För äldre 
läsare odödliggjord av Runeberg som det 
unga offret för fosterlandet.

Artikelns något morbida axplock bland 
vår dramatiska historias stora döda är 
förstås otillfredsställande representativt. 
Andra kunde säkert hitta exempel som ger 
vidare associationer. 

En forskare, som till äventyrs roades av 
ämnet, skulle med ett vetenskapligt arbete 
kunna lägga en stadigare grund för att be-
lysa hur vi skapar myter kring människor. 
Men tanken att ond bråd död påtagligt ofta 
spelar in verkar inte överdrivet långsökt.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är leda mot av 
KKrVA.


