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Insatsen i Afghanistan går mot sitt slut. 
Har världen lärt sig något? Den här anto-
login är en av de första i den rad av böck-
er om erfarenheter som utan tvivel är att 
vänta. Temat är anpassning. Hur har stater 
lyckats bemästra de problem som de har 
ställts inför?

Mest intressant för svenska läsare är nog 
ett kapitel om den danska rollen i Helmand, 
kanske den mest våldspräglade av landets 
provinser, därför att det inte bara handlar 
om våra grannar utan om hur de hantera-
de kravet på gemensamma civilt-militära 
aktioner. D v s de hanterade det inte alls. 
Inom ramen för sina Natoambitioner val-
de de att försöka anpassa stridsfältet till si-
na yrkemässiga förmågor istället för tvärt-
om. De ville visa hur de hanterade meka-
niserad strid med tunga stridsvagnar in-
om ramen för en skiftande brittisk insats. 
Det kan jämföras med hur vi föreställer 
att svenskar har försökt att leva upp till 
CIMIC-kraven.

Anpassning har krävts av alla – även ta-
libanerna som övergav stora väpnade in-
satser till förmån för terrorhandlingar med 
improviserade minor. Författarna ger de 
truppbidragande länderna beröm men oro-
ar sig för hur lärdomar ska vika för militär 
önskan att gå ”tillbaka till det normala”. 
Oron gäller förstås också Afghanistans sto-
ra inhemska armé inför den omöjliga upp-

giften att med drastiskt minskade resurser 
klara sig ensam.
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Att föra krig i arktisk miljö är ett helve-
te. Om tyskarnas vedermödor i norra och 
centrala Finland under andra världskriget 
handlar denna bok, skriven av en ameri-
kansk militärhistoriker och byggd på tidi-
gare material om såväl de militära omstän-
digheterna som finnarnas samarbete med 
Hitler-Tyskland 1941–1944. Det var ett 
med tiden alltmera ansträngt vapenbrödra-
skap som finnarna tjänade på mer än tys-
karna genom att de i stora delar av landet 
norrifrån fick skydd av 20. Bergsarmén i 
kriget mot Sovjetunionen.

Alla tre parternas stridshandlingar anal-
lyseras noggrant, men det som mest intres-
serar vänner av Finland är de politiska av-
snitten som visar exempel på Mannerheims 
förmåga att hålla bollar i rörelse. Han öns-
kade av historiska skäl inta Fjärrkarelen 
men ville av hänsyn till Sovjetunionens 
partner USA aldrig helhjärtat underlätta 
tyskarnas försök att bryta förbindelserna 
längs Murmanskbanan, där den amerikan-
ska hjälpen gick.

Resultatet blev en säregen affär, särskilt 
i och med att Mannerheim insåg att tys-
karna inte skulle inta Leningrad och vin-
na kriget överhuvudtaget. Han begick svå-

Litteraturöversikt



N R 2 ApRIL/jUNI  2014

110

ra operativa misstag, men att både avvi-
sa alla Hitlers framstötar och pressa fram 
nödhjälp när Finlands öde sommaren 1944 
avgjordes vid Tala-Ihantala var ett konst-
stycke som marskalken behärskade.
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Robert Gates blev känd när han i klara or-
dalag uppmanade Natos europeiska med-
lemmar att öka sina försvarsansträngning-
ar. I sina memoarer framtonar han som en 
med tiden ganska vresig gammal herre, trött 
på att vara i fejd med pentagons byråkrati, 
kongressledamöters kostsamma särintres-
sen, Vita husets operativa mikrostyrning 
och president Obamas misstro mot prat-
glada höga militära chefer. Vicepresident 
joe Biden har han inget till övers för.

I fyra och ett halvt år, 2006–2011, var 
Gates USA:s försvarsminister, unik genom 
att – själv republikanskt konservativ – ha 
tjänat i både Bush d y:s republikanska ad-
ministration och Barack Obamas demo-
kratiska. Med sin bakgrund i bl a CIA drar 
han sig inte för säkerhetspolitiska slutsat-
ser och anser att det var fel av väst att ut-
mana Ryssland i Serbien, påskynda Natos 
utvidgning och vilja locka till sig Georgien 
och Ukraina.

Gates var en soldaternas och deras an-
hörigas man. Han stödde två stora trupp-
satsningar i Irak respektive Afghanistan, i 
det första fallet med avsikten att USA skul-
le undvika ett strategiskt nederlag, i det 
andra för att hindra ett misslyckande som 
han fruktade kunde få globala följder om 
talibanerna återtog makten och Al Qaida 

sin bas för terrorism; Obama ville bara 
komma ut. Men Gates var försiktig, ville 
inte gå in i Syrien och drog sig länge för ak-
tionen i Libyen.
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Om väpnad strid som politik har författa-
ren, f d gurkhaofficer i Afghanistan, åstad-
kommit en synpunktsmättad bok. För 
Clausewitz, som skrev efter Napoleons 
och revolutionskrigens transformering av 
kriget, räckte det för en regering att lyssna 
till sina generaler, vilket fungerat i konven-
tionella krig. Den transformering som in-
formationsrevolutionen har skapat tvingar 
liberala stater att överväga strategiskt tän-
kande i relation till den väpnade makt som 
kan utövas av en skyttegruppschef (den 

”strategiske korpralen”).
Hitler visste hur man med vedergällning 

krossade uppror, men det är inget som någ-
ra stater vill ta efter. Kan man då vinna mi-
litärt men förlora kriget? Den som tror det 
har lösgjort användningen av vapen från 
det politiska syftet. Boken, som utgår från 
dagens fragmenterade stridsmiljö, inne-
håller ingen kritik av upprorsbekämpning 
(COIN) men väl av att begreppet har an-
vänts som både strategi och politik. Det är 
ingendera utan enbart ett operativt kon-
cept.

Dessvärre agerar många stater fortfa-
rande i termer hämtade från Clausewitz – 
att vinna eller förlora – istället för att välja 
handlingsvägar inom frågan om det önsk-
värda respektive det möjliga. politiken ris-
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kerar att bli en fortsättning av kriget med 
andra medel.
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Specialförband förknippas med strid utan 
fronter, i lönndom: ”black operations”. 
Men i Haiti 1994 var USA:s special for-
ces ute i byarna och samarbetade med lo-
kala miliser. Det har även skett på olika 
håll i Latinamerika och nu, sedan 2010, i 
Afghanistan. Där har över 20 000 lokala 
afghaner i avlägsna områden djupt inne i 
landet utbildats i lokalförsvar av special-
styrkor från USA och andra länder i ope-
rationer omfattande 13 000 man med un-
derstöd av 17 000 man; först under mot-
stånd från Karzairegimen och reguljära 
amerikanska trupper men senare alltmer i 
samverkan.

Har insatserna lyckats? Ganska hyggligt, 
bedömer författaren, en amerikansk militär 
forskare. Hur det ska gå i Afghanistan när 
internationella insatser nu upphör återstår 
att se. Men hon tror att specialstyrkors roll 
i ökande grad blir att kombinera väpnat 
våld med strävan att finna lokala partner. 
Hennes hopp står till en långsiktig ameri-
kansk krigföring: ”go small, go long”.
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Churchill ”mobiliserade det engelska 
språket och sände det ut i strid”. på vil-
ket sätt han vann andra världskriget? ”jo, 
han pratade om det”. Det är två beröm-
da kommentarer, den första av journalis-
ten Ed Murrow, som med sina radiosänd-
ningar bidrog till att väcka det amerikan-
ska folket ur isolationism, det andra från 
Labourledaren Clement Attlee, som stod 
vid sidan av Churchill i regeringen 1940–
45.

Hela sitt vuxna liv hade Churchtill kriti-
ker och fiender. Många historiker har för-
visso beskrivit honom som omstridd, men 
hans tal har närmast varit immuna. Det 
har en brittisk forskare beslutat att änd-
ra på genom att via dokument, arkivstu-
dier, dagböcker, opinionsundersökningar 
och andra vittnesmål göra den första un-
dersökningen av hur talen togs emot hem-
ma, bland bundsförvanter och fiender.

Ibland var han trött, oengagerad el-
ler överilad, vilket många uppfattade. 
Storhetstiden var hans första år vid mak-
ten. Inte ens hans mest berömda tal togs 
dock emot utan kritik. Men den krono-
logiskt upplagda kritiska undersökningen 
visar honom som en stor parlamentariker, 
aldrig benägen att undfly strid. Resultatet 
är en ny Churchillbiografi, endast litet an-
norlunda.
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Boken handlar om hur Hillary Rodham 
Clinton vände nederlag till framgång. Efter 
att ha förlorat 2008 års presidentval mot 



N R 2 ApRIL/jUNI  2014

112

Barck Obama accepterade hon att bli den-
nes utrikesminister och blev en av hans 
närmaste medarbetare. Stödd av vänner 
och politiska rådgivare utvecklade hon 
en formidabel resediplomati. Någon stör-
re fredsuppgörels lyckades HRC, som hon 
själv presenterade sig som, inte åstadkom-
ma, men i denna positiva framställning av 
två amerikanska journalister lyckades hon 
reparera mycket av USA:s under George W 
Bush anfrätta anseende.

Mycket gick henne väl i händer fram till 
slutet av hennes ämbetsperiod 2012, då po-
litiska fiender sökte göra henne till ansva-
rig för bristande förutseende vid den kris 
som 2011 ledde till mordet på fyra ameri-
kaner i Benghazi. Det gav en föraning om 
vad som kan vara att vänta om hon, som 
den mest betydelsefulla kvinnan i USA:s 
politiska historia, ställer upp vid det kom-
mande presidentvalet 2016.

Bakom sig har hon Clinton-maskineriet, 
och den som vill veta något om Bill 
Clintons fortsatta roll som politisk insider 
har här mycket att hämta. Hösten 2016 
fyller HCR 69 år, hon har haft en allvarlig 
hjärnskakning och blodpropp, och vi får 
vänta på hennes beslut.

Böckerna är anmälda av Olof santesson.


