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L I T T E R AT U R

Den amerikanska självkritiken tog fart med 
utvecklingen i Irak och har fortsatt med 
Afghanistan. Den har inte dämpats av oro för 
vart Obama är på väg, även om det är för tidigt 
att tala om svikna förväntningar. Varför beter 
sig amerikanska makthavare som de gör? Ur 
bokfloden kan man plocka ett par böcker från 
2010 som ger sig i kast med frågan.
 Den politiske skribenten Peter Beinarts bok 
rekommenderas dem som söker det historiska 
perspektivet. I sin kritik utgår han från USA in-
för första världskriget respektive Vietnam och 
Irak. Han identifierar likheter mellan Woodrow 
Wilson, Lyndon Johnsons Camelot-intellektu-
ella och George Bush med de neokonservativa. 
I alla tre fallen beslutade sig amerikanska ledare 
för att de skulle göra om världen så som de 
ville att den skulle vara. Gradvis tappade de allt 
sinne för proportioner och flög rakt in i solen. 
 Historikern Bacevich angriper mera direkt 
tron på militära lösningar, som han kallar för 
”Washingtonreglerna”, och betecknar det ame-
rikanska århundradets tid för ute. USA måste 
balansera sin optimism med realism. Det har, 
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Litteraturöversikt som Beinart illustrerar, gått förr.
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Striderna på östfronten står i skrämmande 
särklass. De överträffade allt annat som skedde 
under andra världskriget. Det har sagts att för 
att göra rättvisa åt skeendet borde egentligen tre 
fjärdedelar av krigslitteraturen gälla den titaniska 
kampen mellan Tyskland och Sovjetunionen. Så 
har det inte blivit, inte minst därför att det rör 
sig om ett för stort material för att många ska 
mäkta med att ta ett helhetsgrepp. Några har i 
alla fall gjort ansträngningen.
 Klassikern i genren är framlidne John Ericson 
med sina två digra volymer om vägen till Stalin-
grad och vägen till Berlin(1975 respektive 1983). 
I hans digra och litet tunga framställning riskerar 
man dock att tappa bort sig. Lättare att ta till sig 
är denna bok skriven av en av hans studenter, 
professorn i militärhistoria Chris Bellamy vid 
Cranfield University. 
 Sitt breda och samtidigt klargörande per-
spektiv på krigsförloppet kombinerar denne 
föredömligt med förmågan att stanna upp och 
pedagogiskt diskutera centrala frågeställningar. 
Vem planerade att anfalla vem, och hur? Var 
pansarstriderna vid Prochorovska under 
Kurskslaget verkligen av historisk omfattning? 
Varför ville Zjukov knappast tala om operation 
Mars, den samtidigt med de avgörande striderna 
runt Stalingrad pågående offensiven väster om 
Moskva? Läs; med sina svar överträffar eleven 
läromästaren.
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rad av amerikansk politik och gärna läser biogra-
fier. nigel Hamilton, kanske mest känd för sina 
tre band om fältmarskalk montgomery, porträtt-
terar i boken USA:s presidenter från Franklin D 
roosevelt till och med George W Bush; inalles 
tolv stycken. En genre som vi i Sverige har fått 
ett färskt exempel på i samlingsverket om tjugo-
två statsministrar från Staaff  till Reinfeldt. Några 
direkta nyheter om huvudpersonernas politiska 
gärning presenteras inte. 
 Modellen är hämtad från ett av antikens kända 
verk, Suetonius Åtta band om tolv kejsares liv. 
Liksom förebilden delar författaren upp respek-
tive berättelser i tre delar: vägen till makten (Vita 
huset), statschefsåren och privatlivet. När det 
gäller det sista, bombsäkert lästa, dominerar i fle-
ra fall makthavarnas sexualliv: Lyndon Johnson 
stod ingalunda företrädaren Kennedy efter i en 
snarast neurotisk framfart.
 Skröpligheterna hos dessa världens mäktigaste 
bildar ett vagt oroande mönster. 
 Sammanfattningsvis hade de som lyckades bli 
omvalda en sämre andraperiod att se fram emot. 
Liksom i det antika fallet anses ändå de tidigaste 
presidenterna som de stora. Bottenmärket nås 
av Bush d y. vem annars?
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Den långa titeln beskriver i ett nötskal innehållet 
i denna bok. Författaren, en amerikansk militär-
journalist, hävdar att dwight Eisenhower begick 
ett allvarligt misstag när han den 24 november 

1944 förbjöd en övergång av rhen. det gav tys-
karna utrymme att satsa på sin Ardenneroffcn-
siv, och den första Rhenövergången fördröjdes 
ända till den 7 mars 1945.
 Eisenhowers stora talang låg i att jämka sam-
man män som Patton och montgomery. med sin 
”breda front” kom han till korta som fältherre 
och djärv operatör. Men här skärps kritiken av att 
han inte tog chansen att släppa lös Jacob devers 
6. armégrupp mot ett oförsvarat avsnitt av 
tyskarnas sista försvarslinje i väst. Senhösten 1944 
var dennes styrkor, väl försörjda från marseille 
och efter en exempellös framfart från Rivieran, de 
enda som inte hade kört fast. 
 Men Ike ville inte ge Devers chansen att 
överglänsa Bradley och Patton – dessa i hans 
center som skulle slå det förintande slaget mot 
Rhurområdet enligt den plan han aldrig släppte. 
 Den småväxte, leende Devers, som varken 
spelade poker eller använde fult språk, hörde 
inte till gänget kring överbefälhavaren som själv 
spelade och gärna var grov i munnen. Sådant 
kan ha påverkat utgången av kriget i väst – plus 
faktum att USA-generalerna var nybörjare på att 
leda stora arméförband, särskilt i tandem. Själv 
hade Ike som mest fört en bataljon!
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Mussolini hade behövt ett annat Italien. Hans 
mål var att skapa ett nytt romerskt imperium, en 
världsmakt som med Medelhavet som bas lade 
sig till med nya besittningar. För att förverkliga 
denna dröm hade han bruk för en stark modern 
krigsmakt. Men i det i hög grad agrara Italien 
räckte resurserna inte till. I rustningshänseende 
var landet helt beroende av vad man förmådde 
att importera.
 Den framtid som diktatorn strävade emot för-
utsatte kontroll över sjövägarna. Men tjugo års 
ambitioner resulterade inte i en flotta som kunde 
mäta sig med vad rivalerna byggde upp. Flyg-
vapnet blev stort men svagt. Armén blev aldrig i 
stånd att föra ett mekaniserat krig mot annat än 
primitiva motståndare.
 John Gooch, professor vid universitet i Leeds, 
har åstadkommit en faktaspäckad volym som 
inte minst speglar Mussolinis försök att ingjuta 
en fascistisk élan i en krigsmakt ledd av konser-
vativa kungatrogna generaler från det historiska 
hjärtlandet i norr, Piemonte.
 Författaren har undvikit frestelsen att beskriva 
mussolini som en storpolitikens komiska figur. 
Men han försöker förstås alls inte försköna 
vägen in i raka fördärvet.
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Det här är ett givet nöje för den som är intresse-
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Tjugo år efter Sovjetkommunismens sönderfall 
tycks allt fler känna sig mogna att ta itu med 
dess historia. Denna bok av en forskare i Ox-
ford följer kommunismen under fyra faser då 
dess inflytande flyttar, först från Frankrike till 
Tyskland och ryssland, sedan längre österut till 
Kina och Sydöstasien efter andra världskriget 
och slutligen till utvecklingsländerna i Latin-
amerika, Afrika, mellersta Östern och Syd- och 
Centralasien under 1960- och 1970-talen. Slut-
ligen återvänder han till Europa och kollapsen i 
spåren på Gorbatjovs perestrojka.
 Tre årtal står fram: 1789, då kommunistiska 
idéinslag uppenbarar sig med franska revolutio-
nen; därefter 1889, den Andra internationalens 
år, då rörelsen kastar loss från jakobinismen 
och antar globala ambitioner med grundandet 
av marxistiska partier; slutligen 1989 med vilket 
förstås Berlinmurens fall. En lärdom är vilken 
skada dogmatiskt utopiska tänkande vållar, en 
annan hur ojämlikhet och upplevd orättvisa gör 
utopier tilltalande.
 I sin gamla form framstår kommunismen 
som diskrediterad, konstaterar författaren, som 
väl därmed avser större delen av världen. Men 
efter sin breda medryckande skildring anser 
han att saken har kommit litet i ett nytt läge 
med vad han kallar den globala kapitalismens 
kris de senaste åren; en idealisk tidpunkt att gå 
tillbaka till både kommunismens ansträngning-
ar att skapa ett alternativt system och skälen till 
dess misslyckande.

Ovanstående anmälda av Olof  Santesson


