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titel:
The Fog of Peace. A Memoir of 
International Peacekeeping in the 21st 
Century
författare: 
Jean-Marie Guéhenno
förlag: 
Brookings Institution Press, Washington 
2015

Fredsbevarande operationer har prisats hos 
oss. Författaren till denna bok, civil fransk 
diplomat, ledde dem från FN:s högkvarter 
åren 2000–2008. man läser den förgäves i 
tron att det militära stabsarbetet New York – 
en uppenbar bristvara – ska få sin belysning. 
så icke här. endast en gång, snarast i förbi-
gående, nämns inrättandet så småningom 
av en ”strategisk militär cell”; liknande ett 
traditionellt militärt högkvarter och därför 
misstrodd av icke-västliga nationer. Vad som 
beskrivs är istället det politiska uppdraget, 
där jobbeskrivningen omfattar inte minst 
relationer med en mängd ”obehagliga typer”. 
man får nöja sig med en lång rad fall, där 
icke-västliga insatser rankas påfallande högt 
och t ex de svenska knappast nämns alls, 
som mest robusta anges operationerna i 
Haiti och östra Kongo ledda av en brasili-
ansk armégeneral respektive en nederländsk 
marinkårsgeneral. Bilden av säkerhetsrådets 
tafatthet är direkt nedslående.

till problemen hör truppdeltagande 
nationers krav på begränsningar, caveats, 
vilket även sverige har ägnat sig åt. efter 
uNprOFOr:s problem i Bosnien (det ne-
derländska debacklet i srebrenica) har väst-
världen i stort sett dragit sig undan FN-

operationer. Kan man då alls lyckas? ja, 
men endast med ”höga moraliska principer” 
lyder beskedet.

titel:
Hirohito’s War. The Pacific War, 1941–
1945
författare:
Francis Pike
förlag:
Bloomsbury, London-Oxford-New York-
New Delhi-Sydney 2015

som japans kejsare sedan 1926 borde 
Hirohito ha dömts som krigsförbrytare. 
Han gick sällan utanför det kollektiv som 
drev landet in i fördärvet, men han kunde 
ha gjort det – som fallet var när han val-
de kapitulation efter atombomberna mot 
Hiroshima-Nagasaki.

Författaren, en industriman med böjelser 
för historia, spar inte på vassa omdömen i sin 
monumentala berättelse på nära 1100 sidor 
om allt som går att säga om stilla havs-kriget 
med dess egentliga början i Kina 1937. Det är 
det första enbandsverket sedan 1985 (Against 
the Sun av ronald spector) om hur japan 
med de bästa hangarfartygspiloterna, flyg-
planen och torpederna miste allt försprång 
mot en supermakts resurser. Drabbad som 
skrävlare och lögnare är Douglas macArthur, 
segerherren som sparade Hirohito för japans 
återuppbyggnad.

mycket betonas tankeväckande: de allie-
rades behov av att hålla Kina kvar i striden, 
japans osäkerhet över hur de inledande seg-
rarna skulle utnyttjas, usA:s trygga känsla av 
att ha tiden på sig etcetera. men skrivarbetet 
har blivit en för stor uppgift, omtuggning-
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arna är legio. Förlaget tycks ha sovit alltför 
gott. Kartor är ett måste – dem får man 
söka på nätet.

Kartor:
http://Bloomsbury.com/hirohitos-war-
9781472596703/
http://francispike.org

titel:
The Maisky Diaries. Red Ambasssdor To 
the Court of St James’s 1932–1943
redaktör:
Gabriel Gorodetsky
förlag:
Yale University Press, New Haven and 
London 2015

ivan maisky var i elva dramatiska år 
sovjetunionens ambassadör i storbritannien. 
Om denne lille trinde man med mustasch och 
hårtestar kammade över kal hjässa – perfekt 
för masmediernas karikatyrer – har skrivits 
att han var det mest inflytelserika sändebu-
det i london under århundraden. Han var 
en outsider, men som fisken i vattnet gick 
han ut och in hos den brittiska ”härskande 
klassen”, för att använda hans kommunis-
tiska ideologi.

Han gjorde något som under stalintiden 
endast kollegan Alexandra Kollontay vå-
gade sig på, nämligen skrev dagböcker som 
på nittiotalet återfanns i de ryska arkiven. 
Det urval som förra året utgavs i en mastig 
volym, ger oss en enastående inblick i hur 
Chamberlain, Churchill och mindre kory-
féer verkligen yttrade sig om varandra och 
hanterade ödesfrågorna att möta Hitlers 
hot – och i vilken grad genom samarbete 
med stalin (maiskys eviga ambition).

I det brittiska etablissemanget lekte flera 
med tanken att komma överens med Hitler, 
och det tog märkligt länge för en tränad 
observatör som maisky att inse usA:s av-

görande roll medan samväldets storhetstid 
gick mot slutet. tyvärr var det hans öde att 
ha börjat som mensjevik. stalin utnyttjade 
men misstrodde honom, molotov var hans 
fiende, och han måste ha levt i ständig oro 
för att till sist anklagas som förrädare. Han 
överlevde, men slutåren blev trista.

titel:
The Cuban Missile Crisis: Origins, Course 
and Aftermath
författare:
Jonathan Colman
förlag:
Edinburgh University Press 2016

Fyra sovjetiska ubåtar kunde felreagerat och 
gjort Kubakrisen till ett kärnvapenutbrott. 
Visserligen med s k taktiska vapen, men var 
och en av dem värre än Hiroshima-Nagasaki. 
Vilken risk de vid USA-flottans upptäckt ut-
gjorde, utan tillräcklig kontroll från moskva, 
stod klart först efteråt. De nämns med rätta 
vid sidan av nedskjutningen av ett ameri-
kanskt u 2-plan som krisens kanske farligaste 
inslag i denna komprimerade bok, den senaste 
i en lång rad arbeten åren under snart två 
mansåldrar efter 1962-händelserna.

Författaren övertygar om att gruppen 
kring john F Kennedy inte riktigt förstod 
vilket problem dess fientlighet mot Fidel 
Castro-regimen skapade när sovjetunionen 
ville skydda Kuba. Både den hyllade Kennedy 
och en stukad Chrusjtjov gav faktiskt till 
sist upp mer än de behövde, den ene ge-
nom löften att inte längre pressa Kuba, den 
andre utan att öppet kunna tillgodoräkna sig 
usA:s tillbakadragande av jupiter-missiler 
från turkiet.

supermakterna hade i tid avstyrt en hela 
världen livshotande nukleär slagväxling Visst, 
det blev en tids avspänning, men respektive 
bundsförvanter/konkurrent som i praktiken 
hållits utanför drog sina kritiska slutsatser. 
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sovjetunionen svarade med att öka sina 
kärnvapenrustningar och usA fortsatte att 
se Kuba som en fridsstörare.

titel:
All In. The Education of General David 
Petraeus
författare:
Paula Broadwell withVernon Leoeb
förlag:
The Penguin Press, New York 2012

När denna bok om David petraeus, nybliven 
CiA-chef, kom ut i januari 2012 klappade 
säkerhetspolitiska recensenter i händer-
na. Endast några talade om en hagiografi. 
Visserligen hade inte usA-militären under 
hans ledning gjort succé vare sig irak eller 
Afghanistan, men han hade i alla fall med 
obändig kraft försökt och blivit nationens 
mest ryktbare general.

i november samma år trädde petraeus 
ur det offentligas tjänst, sedan det kommit 
fram att han hade haft en affär med förfat-
taren. Att han idag försvunnit ur blickfånget 
beror ändå mest på annat. Den upprorsbe-
kämpning som han styrde den amerikan-
ska försvarsmakten mot har tappat sitt sug. 
Hans obestridliga ledarskap och optimistiska 
uthållighet kommer nog länge att minnas 
med beundran. men allt färre tror att han 
hade funnit lösningen på usA:s problem. 
Amerikaner har i nuläget helt tröttnat på 
väpnade insatser i våldsmiljöer.

När Petraeus som mest utövade sitt infly-
tande över en hel generation amerikanska 
officerare hyllades han som en gigant, den 
oumbärlige krigaren-vetenskapsmannen, en 
levande legend, endast jämförbar med Grant, 
pershing, marshall och eisenhower. inte 
längre. men boken – med mycken bataljons-
strid och mindre av civilt-militär samverkan 

– visar ändå hur man helt nyss kunde se på 
hans energiska marsch mot stjärnorna.

titel:
Why We Lost. A General’s Inside Account 
Of the Iraq and Afghanistan Wars
författare:
Daniel P. Bolger
förlag:
Houghton Mifflin Harcourt, Boston-New 
York 2014

Generalerna har hittills tigit om sina uteblivna 
framgångar i irak och Afghanistan. men 
de har mycket att försvara enligt kollegan 
bakom den här boken. De saknade operativ 
förmåga, visade sig oförmögna att översätta 
taktiska framgångar i strategiska vinster, li-
tade på sina oövervinnerliga trupper för att 
hitta lösningar i återuppbyggandet av två 
söndriga muslimska länder under motstånd 
från uppretade befolkningar.

Kritiken är vid här laget välkänd, men 
recensenter tycker att författaren har missat 
politikernas ansvar. Hans analyser är kvickt 
och slängigt formulerade i en oefterhärmlig 
amerikansk tradition, och som god skribent 
fyller han på med rader av krigsberättelser. 
Bland infanterister i strid hittar man dessa 
sergeanter, kaptener och överstelöjtnanter 
som är hjältarna. Andra finner föga nåd, det 
gäller dessvärre också utländska hjälpare 
med goda uppsåt.

titel:
Svensk politik
författare:
Per T Ohlsson
förlag:
Historiska Media, Livonia Print 2015

Den 21 april revolutionsåret1917 ”kan 
sverige varit en hand från katastrofen”. 
Formuleringen är den prisbelönte journa-
listveteranen per t Ohlssons. Handen till-
hörde en kommissarie Kempe som med den 
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i sista stund hindrade sin panikuppjagade 
chef, polismästaren, från att vinka fram 
sitt polisuppbåd till stormattack mot en 
demonstrerande folkmassa invid riksdagens 
portar. Katastrofen uteblev. revolutionen 
kom av sig.

Gustaf Kempes insats gick den gången 
inte till hävderna. men i den här livfulla och 
i högsta grad modernt hanterade krönikan 
är han tillbaka. Och detta till den grad att 
han uppträder i olika skepnader som den 
rätt långa rad av svenska politiker vilka i 
avgörande ögonblick har valt besinningens 
och kompromissens väg framför oförsonlig-
heten och steget ut i förödande krampaktig 
strid om skatter, löntagarfonder och kärn-
kraft. till och med hos Olof palme kan han 
spåras. en således tråkig politik? Nej, desto 
mer spännande, hävdar författaren.

med serien Sveriges statsministrar under 
100 år som stomme står en läsvänligare be-
rättelse om sveriges politiska historia inte att 
finna. Möjligen kunde mer ha skrivits om pe-
riodens säkerhetsstrategi. men svensk Grand 
strategy är inte mycket att skryta om.

titel:
USA:s historia
författare:
Lennart Pehrsson
förlag:
Historiska Media, ScandBook AB, Falun 
2015

– en republik, min fru, om ni kan bevara den! 
med Benjamin Franklins närmast profetiskt 
varnande svar utanför independence Hall i 
philadelphia om resultatet av arbetet med 
1787 års författning avslutar en mångårig 
korrespondent sin bok om det land han 
känner så väl.

ett anekdotiskt grepp kryddar vad som 
borde vara en perfekt läsning för den som 
vill öka på sina usA-kunskaper. i tillägg till 

det kronologiska levereras goda iakttagelser 
som att den amerikanska ”exceptionalismen” 
gynnats av avsaknaden av feodalt rotade 
klassmotsättningar, att man hade tillgång på 
mark och i väster expanderande gränser, att 
deltagandet i första världskriget påskyndade 
amerikaniseringen av invandrargrupper.

Historien lever. Alltjämt löper amerikansk 
debatt om statsmaktens och den offentliga 
sektorns roll längs de två vägar som angavs 
av Alexander Hamilton (unionens indu-
striella potential) och thomas jefferson 
(det jämställda samhället med tonvikt på 
fri- och rättigheter). Det politiska systemets 
funktionsduglighet har alltmer kommit att 
ifrågasättas. Förändringar och påfrestningar 
väntar. men, påminns vi om, mycket har 
även övervunnits.

Böckerna är anmälda av Olof santesson.


