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Sovjetunionen invaderade Afghanistan i de-
cember 1979. Under 1982 började ledning-
en i Moskva på allvar överväga hur man 
skulle ta sig ur ett alltmer besvärande mi-
litärt och politiskt engagemang. Försöken 
skärptes sedan Michail Gorbatjov hade ta-
git makten 1985. Men trots detta lämnade 
de sovjetiska trupperna inte Afghanistan 
förrän i februari 1989. Något att tänka på 
inför våra dagars måldatum 2014. Varför 
tog det sådan tid?

Kring denna fråga har författaren, 
med kalla kriget-studier i London och 
Amsterdam, forskat. Hans undersökning, 
baserad på arkiv i Moskva, pekar på per-
sonligheternas betydelse i Kreml. Trots ti-
diga insikter om att man hade hamnat 
i ett gungfly i Afghanistan trodde många 
Sovjetledare att det skulle gå att stabilisera 
regeringen i Kabul, medan inhemska väp-
nade styrkor byggdes upp. Man ville för-
svara sin ställning i tredje världen och inte 
med en reträtt underminera Sovjetstatens 
prestige i en tid av fortsatt kallt krig. Sådant 
låste även Gorbatjov trots att de gamla hö-
karna då hade gett upp om Afghanistan.

Världsläget borde underlätta för presi-
dent Barack Obama att ta sig ur ett åta-
gande han ärvt, liksom Gorbatjov på sin 
tid. Å andra sidan har han en koalition att 
ta hänsyn till. Att avsluta krig är hur som 
helst svårt. Ett långt avsked väntar – det lär 
oss Sovjets erfarenheter.
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Alla våra berättelser om det ensamma 
England mot alla odds i kamp mot Nazi-
tyskland underkänns i denna bok av en 
brittisk historieprofessor. Han beskriver 
det som myter att britterna ensamma käm-
pade under umbäranden och med sämre 
vapen än den tyska krigsmaskinen liksom 
att Storbritannien stod snarast utblottat 
vid krigsslutet.

Statistiskt välunderbyggt visas att brit-
terna under andra världskriget levde tryggt 
inte bara med sina imperiekontakter utan 
med världens dominerande nät av handels-
förbindelser snarast intakt. Storbritannien 
var hela kriget välförsett med vapen, olja 
och livsmedel. Tekniskt på framkant, med 
en mobilisering av forskarsamhället utan 
motstycke, betalade landet likt sina andra 
västallierade inte lika högt pris för kri-
get som huvuddelen européer. Efteråt var 
Storbritannien ingalunda bankrutt, om 
också under finansiellt tryck.

Den brittiska krigsmakten var 1939/40 
motoriserad i världsklass, i stark kontrast 
till den tyska armén som helhet. Litet stud-
sar man ändå för beskedet att den kriget ut 
förblev den mest stridsvagnstäta. Britterna 
räknade med att kriget skulle föras mo-
dernt och var från början förvissade om se-
ger. Men författaren stärker kanske inte sin 
plädering genom att kalla kriget för ”kan-
ske nödvändigt”. Kanske? Där får nog någ-
ra svårt att köpa hans analys.
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Erich von Manstein stod i en klass för sig 
bland Hitlertidens generaler. Han hade visat 
sin briljanta förmåga som idémakaren bak-
om det ”liehugg” som 1940 gav Tyskland 
en förkrossande seger mot västmakter-
na, och med rörlig krigföring hade han 
upp skjutit nederlaget mot Sovjetunionen 
1942–1944. Marskalkar äldre i tjäns-
ten som Kluge och Rommel var villiga att 
tjänst göra under honom.

Efter andra världskriget ledde Manstein 
ett nytt fälttåg, denna gång för att fria die 
Wehrmacht från allt ansvar för nazistiska 
krigsförbrytelser: armén hade aldrig delta-
git i några kriminella aktiviteter och själv 
varit ett offer för regimens erövringspoli-
tik, generalerna hade endast lytt order, ne-
derlaget måste helt och hållet skyllas på 
Hitler.

Även hos de västliga segermakterna 
fanns de många som tog till sig budska-
pet och ville hindra att Manstein dömdes 
för krigsförbrytelser. Men allt han påstod 
var vilseledande och lögnaktigt, det doku-
menteras noggrant i denna bok av en ka-
nadensisk författare. Tyska generaler hade 
i sin antibolsjevism villigt slutit upp bak-
om Hitler, armén deltog i regimens brott. 
Manstein hade i det längsta hoppats på att 
bli Tysklands räddare som generalstabs-
chef eller överbefälhavare på östfronten. 
Briljansen ledde honom fel.
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Han hade dålig mage. Kanske inte minst av 
det skälet var Walter Bedell Smith snar till 
vrede och svår mot underlydande. I berät-
telsen om andra världskriget hör han till de 
undanskymda. 

Bara för hans skull är det nog också få 
om någon som skulle plöja igenom 1070 
sidors levnadsteckning. Men den handlar 
om så mycket mer och visar sig vara den 
mest utförliga skildring av de västalliera-
des mödor åren 1942–1945 som kommit 
på senare år. För svenskar med internatio-
nella stabsambitioner borde den platsa som 
oumbärlig bredvidläsning.

Som stabschef spelade Smith en central 
roll för att Dwight Eisenhower har gått till 
historien som en av tidernas främsta mili-
tära koalitionsledare. Mest utmärkande för 
denne var dock, om man tar till sig fram-
ställningen av en amerikansk historiker, en 
benägenhet att fly undan nödvändiga avgö-
randen. Det var Smith som fick lirka med 
britter och förhandla fram lösningar inte 
minst med fransmän och italienare. 

Den som läser boken måst fråga sig 
hur de efterhand dominerande amerikan-
ska trupperna trots allt till sist blev seger-
rika, så illa som USA hanterade underhålls-
problem och personalförsörjning av fram-
för allt infanterister. Här delar Eisenhower 
dock ansvaret med sin mentor, den store 
George Marshall.

Ovanstående anmälda av Olof Santesson


