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Litteraturöversikt

Kina är på väg att gå ikapp oss och där-
efter förbi. För många är det ofattbart, 
men istället borde vi kanske fråga hur det 
kommer sig att väst fram till nu har legat 
före öst i utvecklingen.
 Den amerikanske historikern och ar-
keologen Ian Morris har i en tungviktare 
sökt ett svar genom att titta i backspegeln. 
Braudels ”långa linjer” har här dragits ut 
till den första människans utbredning för 
100 000 år sedan. Där har vi vårt gemen-
samma ursprung. Sedan dess drivs våra 
framsteg enligt författaren av lättja, girig-
het och rädsla i sökandet efter lättare, mer 
lönande och mindre riskabla lösningar. 
 Imperier byggda på jordbruk slog i ett 
utvecklingstak, väst (Rom) redan kring 
år hundra och öst (Kina) 1100 år senare. 
Mikrober decimerade upprepade gånger 
båda sidor. Först kring 1750 gick väst 
förbi med ny teknik. Det var geografin 
som avgjorde, västs utveckling gynnades 
av först Medelhavet och sedan Atlanten; 
för Kina var Stilla havet alltför stort.
 Boken tar upp en rad andra civilisa-
tioner, inklusive islam och turkväldet. 
Trettioåriga kriget får bara några rader, 
och den svenska stormakten nämns över 
huvud taget inte.
 Hur ska det då gå? Ett provisoriskt svar 

är öst och väst som begrepp förlorar sin 
betydelse och smälter samman. Den gamla 
klyftan visar sig kanske bara vara en fas 
som vi går igenom.

titel: 
Bloodlands: Europe Between Hitler 
and Stalin
författare:
Timothy Snyder
förlag:
Basic Books, New York 2010

Bloodlands – det är området som Hitler 
och Stalin stred om. I andra världskriget 
brukar det kallas för östfronten. Polen och 
alla dess angränsande regioner i nord, öst 
och syd rymde  inte minst ett stort judiskt 
kulturområde, nu helt borta. Här bedrev 
båda diktatorerna massmord på totalt 
fjorton miljoner människor i historiepro-
fessorn Timothy Snyder summering.
 Det började med trettiotalets svält under 
Stalin som tog fem miljoner människors 
liv, huvudparten i Ukraina. Den följdes 
av terrorn mot den egna befolkningens 
jordbrukare (kulaker) och polsktalande. 
 Efter Molotov-Ribbentroppakten mör-
dade Tyskland och Sovjetunionen tillsam-
mans 200 000 polacker. En snabb tysk 
seger mot Sovjetunionen 1941 uteblev, en 
miljon svalt ihjäl i Leningrad, tre miljoner 
krigsfångar dog, men från hösten 1941 
hade Hitler kvar ett av sina krigsmål – 
utrotningen av judarna.
 Med den nya boken får vi en skräm-
mande syntes av två mördarregimers sam-
manlagda krigsförbrytelser. För den som 
forskar kring andra världskriget är den ett 
omistligt pionjärverk.
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The Frugal Superpower: America’s Global 
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USA är för starkt! Visan är gammal. Men 
det är nog värre när USA blir för svagt.
 Dit är vi på väg enligt den amerikanske 
statsvetaren Michael Mandelbaum. Eko-
nomiska bekymmer och stigande sociala 
utgifter gör att supermakten inte längre har 
råd med sina storpolitiska åtaganden.
 Mandelbaum inskärper att amerikanarna 
kanske första och främst måste se om sitt 
hus genom att minska ett kopiöst oljebe-
roende. Men efter Irak och Afghanistan är 
det likafullt slut med ambition att åstad-
komma statsbyggen i krisnationer, konsta-
terar han med ett beklagande: vi går mot 
en mer obehaglig värld.
 USA:s växande problem är likaså fö-
remålet för en bok av William Pfaff, bl a 
känd bland äldre läsare av Dagens Nyheter 
som mångårig krönikör, men han sörjer 
inte över utvecklingen.
 Vad upplysningens århundrade lämnade 
efter sig var ett USA som trodde på sin 
unika moraliska världsroll och nu skördar 
frukterna av sina onödiga och orimliga 
misstag. Dit räknar Pfaff inte oväntat ”kri-
get mot terrorn”. Också han räknar med 
en amerikansk tillbakagång efter en blind 

färd mot utopier. Frågan är endast om fal-
let ska bli mjukt eller hårt.

titel: 
The Gamble: General Petraeus and the 
American Military Adventure in Iraq
författare:
Thomas E Ricks
förlag:
Penguin Books, London 2010

Senhösten 2006 lät George W Bush 
övertyga sig om en ny Irakstrategi. Den 
krigshistoriskt intresserade presidenten 
uppmuntrades av tidningsartiklar om att 
han hade ”funnit sin Grant”. Lincoln hade 
1864 hittat sin segerrika fältherre. Nu 
trodde sig Bush ha en lösning genom att ge 
generalen David Petraeus befälet över en 
offensiv satsning – the surge – i Irak.
 Hur Petraeus med en ökad truppinsats 
under loppet av ett år faktiskt lyckades 
vända ett hotande sönderfall till framgång 
beskrivs här av en amerikansk journa-
listveteran. Det rörde sig om en taktisk 
seger som kunde mätas i ett mått av ökad 
säkerhet. Men i dag, med fortsatta inre 
spänningar i Irak, är det blott alltför tydligt 
att amerikanarna inte uppnådde det slags 
politiska genombrott som skulle ha betytt 
strategisk seger.
 Mot slutet av året i Irak började, framgår 
det, den hyperenergiske Petraeus också 
visa trötthetstecken. Det låter knappast 
inspirerande när han nu med en ny surge – 
president Obamas extratillskott av 30 000 
man – ska försöka göra om bravaden i 
Afghanistan. Ulysses Grant besegrade sin 
tids upprorsmän och åstadkom amerikansk 
fred. Något liknande vore en hård nöt 
att knäcka för en redan sedan Iraktiden 
avmattad David Petraeus.
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Varje försvarsmakt brottas med särintres-
sen. Det rör sig om krafter som drar åt 
olika håll från försvarsgrensledningar och 
nedåt. Om hur USA har bemästrat de här 
frågorna fram till dagens organisation 
med mäktiga regionala kommandon, vår 
tids satraper, handlar denna framställning 
av en amerikansk militärhistoriker och 
säkerhetspolitisk forskare. I centrum ställer 
han Dwight Eisenhowers insats under flera 
decennier.
 När Eisenhower sommaren 1942 anlände 
i Storbritannien i rollen av amerikansk be-
fälhavare på platsen hade han inledningsvis 
svårt att hävda sig bland höga brittiska 
chefer som nyutnämnd generalmajor; ett 
år tidigare hade han bara varit överstelöjt-
nant.  Men på generalstabschefen Mar-
shalls uppdrag hade han som ingen annan 
arbetat med frågan om en enhetlig ledning 
av stridskrafterna, ”unity of command”. 
Sin förmåga till praktisk tillämpning de-
monstrerade han andra världskriget ut.
 Eisenhower var ingen strateg men visade 
i gengäld en snarast genial förmåga att 
verka inom en koalition på marken, till 
havs och i luften. Efter kriget fortsatte han 
envist att driva reformfrågor mot motstånd 
bland tidigare kolleger och i kongressen. 
Först 1986 fick USA dagens ordning. Eisen-
howers roll som fadder har nu räddats ur 
glömskan.

titel: 
The Generalissimo: Chiang Kai-shek
and the Struggle for Modern China
författare:
Jay Taylor
förlag:
The Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, Lon-
don, England 2009

Denna biografi över Chiang Kai-shek fyl-
ler en lucka och är ett välkommet inslag i 
historieskrivningen om andra världskriget. 
Mao Tsedongs store motståndare var ingen 
fängslande gestalt som engagerade omgiv-
ningen – det fick hans hustru Soong May-
ling svara för. Men hans roll har ganska 
skamligt negligerats av eftervärlden.
 Kuomintangledaren var i lika hög grad 
som Mao en kinesisk nationalist som ville 
upprätta Kina och tänkte strategiskt. Det 
känns märkligt att följa allt vad denne från 
början enkle officer – låt vara med studier i 
Japan och erfarenheter under en Sovjetresa 
– medverkade i och överlevde. Han avan-
cerade mot makten i en blodig revolution, 
och stod på höjden av sitt inflytande under 
inbördeskrig och motstånd mot angripa-
ren Japan. Hans tendens att fullfölja även 
hopplösa strider gjorde honom till Kinas 
store förlorare. Men fördriven till Taiwan 
höll han sitt krympta välde i ett järngrepp 
av ”vit terror”, nedkämpade inflation och 
korruption, höjde levnadsstandarden och 
lade grunden till vad som är modell för 
demokratisk modernisering.
 Gedigen forskning, och Chiangs dag-
böcker ger ett sammansatt porträtt av en 
ledare som ville värna kvinnors rättigheter, 
en moralist med kriminella kontakter – likt 
Mao för övrigt – som kunde finansiera sitt 
styre med skatter på opium; på en gång 
paranoid och lugn i kris. Bokens drygt 600
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beroende av den inre krets av kumpaner 
med vilken han omgav sig.

titel:
Riksdelen: Stormakt och rikssprängning 
1560–1812
författare:
Nils Erik Villstrand
förlag:
Svenska litteratursällskapet i Finland, Hel-
singfors 2009, Atlantis, Stockholm 2009

Vi är vana vid dagens Sverige. Naturen 
kan synas ha gett dess form. Det var vad 
många intalade sig när de gav upp om att 
återta Finland efter förlusten av de finska 
länen 1809, liksom andra hade tänkt efter 
erövringen av de södra landskapen från 
Danmark 1658. Alldeles fel framhålls det i 
denna bok om den svenska tiden i Finland, 
skriven av historieprofessor vid Åbo aka-
demi: Danmark och Sverige var maritima 
statsbildningar som splittrades med huvud-
städer som hamnade i marginalen.
 I en tid då vattnet mer förenade än 
det skilde blev Sverige enligt författaren 
”hopplöst avlångt”. Det bottniska området 
var inte längre intakt, och på andra sidan 
stod Österbottens bönder som förlorare 
när storfurst endömet Finland med sin nya 
huvudstad Helsingfors orienterade sig mot 
S:t Petersburg. Med tanke på den ryska hu-
vudstadens säkerhet och obalansen i styrka 
hade det ändå varit en fråga när snarare än 
om Sverige skulle förlora Finland. På lång 
sikt blev resultatet också gott: två välfärds-
demokratier.
 Vad som föreligger är en vacker volym 
som belyser vårt grannlands egenart i kom-
bination med arvet av svensktidens rätts- 
och samhällsordning. Den ger en fyllig bild 
med aspekter på allmogeliv, överhet kontra 
undersåtar, gradvis försvenskning och kyr-
kans roll under tvåhundrafemtio år. 

Ovanstående anmälda av Olof Santesson.

sidor ger oss verkligen ”andra halvan” av 
Kinas stora drama före Maos stora seger.
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förlag:
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Den här nya boken av en framstående rysk 
expert på Stalin bygger på nytt material 
ur arkiven. Bilden av hur den sovjetiske 
diktatorn grep makten och hur han sedan 
strävade efter att behålla den till sin död 
1953 är i sina huvuddrag känd. Men myter 
om kampens utgångspunkter, propagerade 
av forskare och förstärkta av Chrusjtjovs 
”avstalinisering”, har skymt blicken för 
viktiga omständigheter, anser författaren.
 Han har inte funnit belägg för att det på-
gick en dragkamp mellan ”radikaler” och 
”moderater”, med Leningrads ledare Sergej 
Kirov som de senares ledare och därför 
enligt många mördad av Stalin. Inom det 
ledande partiorganet, politbyrån i cen-
tralkommittén, bytte man inom oligarkin 
åsikter beroende på vilka byråkratiska och 
institutionella intressen man för tillfället 
var engagerad i. En enda politbyråmedlem, 
Sergo Ordzhonikidze, vågade öppet pro-
testera mot Stalins maktutövning och dog 
under oklara omständigheter.
 Stalin hade hur som helst måst gå försik-
tigt fram i tio års tid. Men med terrorns år 
1937/38, då politbyrån hade slutat att fung-
era som kollektivt organ, tog han ensam 
alla viktiga beslut. Samtidigt dömde han av 
dispyter mellan olika industriella/byråkra-
tiska intressen. Detta dubbla grepp behöll 
diktatorn in i det sista – men då alltmer


