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för beundrare av Israel är denna bok av 
en amerikansk journalist nedslående läs-
ning. Det land som han visar upp är präg-
lat av väpnad kultur; man har missat ett 
antal tillfällen att nå fred även de gånger 
när en politisk uppgörelse har legat inom 
möjligheternas gräns.

Författaren lägger det kanske mesta av 
skulden på Israels Grand Old Man, David 
Ben-Gurion, som konstruktören av ett mi-
litärsamhälle, dominerat av försvarseta-
blissemanget och med förmåga att uppre-
pade gånger besegra arabiska motståndare. 
Inom den ram som skapades av självförtro-
ende och beslutsamhet att aldrig glömma 
Förintelsen har den militära eliten inte en-
dast besegrat fienden utan tidvis tagit mak-
ten över det demokratiska samhället.

Boken är en bred krönika över alla dem 
som har vidmakthållit systemet, där Moshe 
Dayan, Yitshak Rabin och Ariel Sharon 
förstås hör till de bäst kända namnen. Här 
framställs de som soldater som ofta över-
trumfar folkvalda civila ledare och avvisar 
diplomati som endera tillmötesgående el-
ler kapitulation; ett pris de fick betala för 
sin självsäkerhet var Yom Kippur-kriget 
1973 med bakslag som kunde ha resulte-
rat i en katastrof. Att det finns ett annat 
Israel kommer bort, ryms inte i framställ-
ningen. Men det som finns där är desto mer 
oroande.
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det kalla krigets var knappast västs 
skuld. Stalin hade sina säkerhetsmål kla-
ra, man må kalla dem defensiva. Han vän-
tade inte på vad den andra sidan skulle 
göra utan gick händelserna i förväg, enligt 
vad författaren, välkänd östkännare, re-
der ut med mängder av exempel från Polen, 
Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland.

I varje land som Röda armén ockupe-
rade i slutet av andra världskriget upprät-
tade NKVD-män och lokala kommunister 
ny säkerhetspolis och tog kontrollen av in-
rikesdepartementet och radion. Med våld 
och mördande rensade de ut alla som utpe-
kades som fienden; vad vi idag skulle kalla 
civilsamhället krossades. Makten var deras, 
det totala övertagandet en tidsfråga.

Kommunister trodde på allvar att de 
i allmänna val skulle vinna folkets gunst, 
och när det misslyckades svarade de med 
nya arresteringsvågor, arbetsläger och ännu 
tätare kontroll av invånarna inom strängt 
taget alla samhällsområden, som det detal-
jerat skildras i denna mäktiga bok. Efter 
Pragkuppen 1948 fanns ingen återvändo 
till krigsårens öst-västsamarbete. 

Utbrytande oroligheter efter Stalins död, 
Berlin 1953, Polen och Ungern 1956 blev 
återigen misslyckanden för makthavarna, 
som svarade med ny, litet mindre brutal 
taktik. På nytt misslyckades man Så fort-
gick det; men till sist, 1989, återstod bara 
epilogen: att ge upp.
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den här boken är så nära ett historiskt-
politiskt mästerverk man gärna kan kom-
ma. Det rör sig om den mest heltäckande 
beskrivningen hittills ur ett amerikanskt 
perspektiv av vad som ibland kallas för 

”det första Vietnamkriget” 1946–1954 och 
dess följder: USA:s lika långa krig. Det är 
nu som den berättelsen verkligen kan skri-
vas, baserad på ett digert källmaterial.

Här visas övertygande vilken roll 
Charles de Gaulle spelade för Frankrikes 
ödesdigra beslut att omgående efter andra 
världskriget försöka återta sitt kolonial-
välde i Indokina. Franklin Roosevelt ha-
de velat hindra kolonialisternas återkomst, 
men Harry Truman beslöt att stödja frans-
männen. Från den dagen gick det sedan 
en blott alltför rak linje av amerikansk in-
blandning/upptrappning, tills duon Dwight 
Eisenhower-John Foster Dulles tog över 
hela uppgiften att, som de två trodde, hål-
la en bastion mot ett kommunistiskt storm-
anlopp.

Amerikanarna ansåg att de kunde föra 
kampen enormt mycket bättre än frans-
männen, fast mest belysande är hur lika 
bådas lägesuppfattning visade sig vara. Det 
var visserligen inte givet att ens fransmän-
nen med sina begränsade resurser skulle 
förlora militärt, Viet Minh-generalen Giap 
gjorde sina misstag. Men politiskt hade 
västmakterna aldrig något vapen mot Ho 
Chi Minh. De såg sina krig som en nödvän-
dig del av det kalla kriget. De hade fel. 
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det hänger på generalerna. När radikalt 
omtänkande behövs och de är oförmögna 
att lyssna på andra, då riskerar en armé 
att gå vilse. Så har skett i USA, konstaterar 
författaren till denna kritiska genomgång 
av sju decenniers amerikanskt militärt le-
darskap. De bästa/värsta exemplen har 
han funnit i Korea, Vietnam, Afghanistan 
och Irak. 

Andra världskriget är ett undantag. Det 
sägs här bero på den miljö som skapades 
av arméchefen George C Marshall, idag 
oförtjänt bortglömd. Han var ingen militär 
strateg, men han tänkte politiskt och stort. 
Framför allt: med honom som inspiratör 
etablerades hårdhänta lösningar. Generaler 
som visade sig dugliga gick mot högre upp-
gifter; de som inte höll måttet avpollettera-
des. Ändå kunde fler ha fallit bort.

Efter Marshall slutade armén att själv 
ta itu med dem som misslyckades. Det föll 
på civila ledare att avskeda högre militä-
rer, vilket sällan hände. Generaler var inte 
längre strategiska samtalspartner till sam-
hällets beslutsfattare. De flesta av dem ha-
de egentligen aldrig lämnat bataljonschefs-
stadiet. Man möter generaler som fram till 
murens fall präglades av tanken på det sto-
ra pansarkriget, medan de var obekväma i 
de krig som de verkligen måste utkämpa. 
Detta gäller en stormakt, men något kan 
även de små ha att fundera över.
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den mest kompletta bild som idag finns 
av polackerna och Polen under andra 
världskriget! Det är syftet hos författaren 
till den digra volym, en brittisk historiker. 
Hon vill sprida ljus över vad hon menar är 
en till stora delar okänd historia. För den 
intresserade är boken också ovärderlig läs-
ning – förutsatt att man står ut med att läsa 
om gränslös mänsklig grymhet.

Arbetet bygger visserligen mest på 
andra handskällor, och militärhistoriskt 
känns skildringen aningen osäker. Men en 
ut  töm mande skildring ges av hur polacker 
fort satte att kämpa efter att hösten 1939 
ha förlorat sitt land till Hitler och Stalin i 
ge ment samförstånd. Kampen fördes över-
allt, av piloter i slaget om Storbritannien, 
i Mellersta Östern, i Nordafrika, i Italien 
(Monte Cassino), i Nordeuropa, i Sovjet 
och inte minst i den underjordiska hemma-
armén.

Kontroversiella frågor granskas: om lan-
det leddes illa; om antisemitismen i det land 
som hyste flest judar (3 miljoner, 80 % icke 
assimilerade); om klokskapen bakom det 
katastrofala Warszawaupproret 1944, om 
hoppet att till sist vinna mark i väst och 
släppa minsta möjliga i öst, om fördriv-
ningen av tyskarna från deras hemland öv-
re Schlesien. Polacker kände sig förrådda, 
ty de var obekväma allierade för västmak-
terna när dessa ville stå väl med ”Uncle Joe” 
Stalin. För sent insågs att han aldrig tänkt 
tillåta ett demokratiskt Polen som granne.
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namnet är glömt. Walther Rathenau var 
tysk utrikesminister i mindre än ett halv-
år, innan han på väg till sitt ministerium 
mördades den 24 juni 1922 av unga hö-
gerextremister. Då hade han hunnit med-
verka till en historisk uppgörelse i Rapallo 
i Norditalien, som verkligen blev ett be-
stående begrepp för tyskt-ryskt samför-
stånd, understundom åberopat även i vår 
akademi.

Rathenau kämpade förgäves när han ef-
ter kriget till sist hade getts chansen att spe-
la sin stora fosterländska roll. Av den isra-
eliska forskaren Shulamit Volkovs biogra-
fi framgår det att Rathenau ingalunda be-
traktade Rapalloavtalet som en personlig 
framgång. Han hade tvingats till det sna-
rast i desperation över att första världskri-
gets segerherrar i väst vägrade att ta hän-
syn till Tysklands svårigheter att betala ett 
enormt krigsskadestånd. 

Den som vill sätta sig in i de tyska för-
hållandena efter krigsnederlaget 1914 har 
mycket att hämta i denna anspråkslösa 
volym men kanske ännu mer om vad det 
innebar att vara en rik, bildad jude un-
der Tysklands grundarår under slutet av 
1800-talet. Rathenau var en splittrad natur, 
slets mellan filosofiskt författarskap och 
storindustriell verksamhet. En sådan män-
niska kunde leva väl i kultiverat sällskap, 
men i kejsardömet var han hindrad att gö-
ra en nationell insats i eget namn ända till 
slutet. I den tyska antisemitismen ser vi här 
Hitlerrikets rötter.
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Samtliga böcker är anmälda av Olof 
Santesson. 
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två böcker som ger bilden av analkanade 
katastrof. Ett fungerande samhälle är san-
nerligen inte vad som väntar den dag de 
sista stridande utländska förbanden dras 
bort från Afghanistan. 

Politiker och generaler har inta varit 
överens var de tyngsta satsningarna bor-
de göras. Talet om civil-militär samverkan 
blir mest ett skämt; militärer kan inte ens 
sinsemellan komma överens. En inhemsk 
afghansk säkerhetsstrutur faller sönder i 
slöhet och korruption.

Rajiv Chandrasekaran tar provinsen 
Helmand som sin utgångspunkt; för ett 
halvsekel sedan en blomstrande USA-byggd 
välmående enklav; från Obamas ”surge” 
2009 platsen för en stor operation av den 
amerikanska marinkåren, utvald för att 
den där kunde styra och ställa som den vil-
le. Insatsen hörde inte hemma i någon stra-
tegisk inriktning. Upprorsbekämpningen, 
COIN, bestod i att man sköt sig fram; 
andra i den stora FN-koalitionen sågs som 
mesar.

Michael Hastings, reportern som i Rol
ling Stones avslöjade hur den dåvarande 
befälhavaren i Afghanistan Stanley Mc-
Chrystal och hans stab såg ned på Vita hu-
set, bygger ut sin historia till hur en be-
skrivning hur den amerikanska armén till-
sammans med kända rapportörer skapar 
ett militär-journalistiskt komplex; alla obe-
hagliga sanningar ska förtigas. Generalen 
fick gå, men en klyfta öppnar sig mellan ci-
vila ledare och män i uniform i det USA vi 
ofta tyr oss till.


