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hos ledamoten artéus samsas skalder 
med krigare. Båda kategorierna engagerar 
honom livligt. Vid sidan av sin produktion 
som militärhistoriker har han presterat fyra 
diktsamlingar och två essäsamlingar och 
översatt engelsk och tysk lyrik. Där är han 
nog ensam i dagens 400-hövdade akademi-
sällskap. I den nu föreliggande essäsamlingen 

– med mönster hämtat från ur-esssäisten 
Montaigne och i engelsk lätt lekfull tradition 
– hänger han sig i det lilla formatet (ofta fyra-
fem sidor) åt människor och företeelser som 
intresserat honom exceptionellt starkt. Det 
ska inte uppfattas som att Gunnar Artéus 
skriver ett antal minibiografier. Tvärtom 
skulle man vilja säga. Han tar bara upp det 
han finner slående.

Just i de två första inslagen går författaren 
hursomhelst hårt åt sina föremål. När det 
gäller Karl XII frestas han att argumentera 
för att ”den inte fullt mänsklige” krigar-
kungen företer vissa sociopatiska drag, och 
hur mycket Artéus än ”nästan oreserverat” 
beundrar Verner von Heidenstam som poet 
framstår denne som ”genomsjälvisk” och feg 
i ansvarsfrågor, illustrerat av hur han beter 
sig mot Gustaf Fröding.

Man väntar sig mer i samma stil. Men 
i fortsättningen är betygen mildare, säkert 
särskilt naturligt när det handlar om en 
rad uppskattade skalder. Artéus är nästan 
aldrig någon skarprättare utan långt mera 
nyanserad, inkännande, ofta gripen – allt 
uttryckt med en originellt sirlig formule-
ringskonst som en del av oss kanske endast 
kan avundas.

I Kungl Krigsvetenskapsakademiens tid-
skrift ligger det förstås närmast till hands att 
beröra det militära inslaget. Men det borde 
ändå framhållas vilken bredd av lyriker som 
i lite varierande perspektiv befolkar bokens 
ena halva. Där finns de mer kända (Heine, 
Goethe och framåt) men också blott alltför 
glömda namn som Sigfrid Lindström, André 
de Chenier, Ebba Lindqvist, Johannes Ewald, 
A E Housman, Eduard Mörike och Walter 
Savage Landor. Smakprov på de ”storas” 
och mindre storas diktning, främst kanske 
kärlekslyriken, gör boken vacker. Även den 
tondöve kan känna sig berörd.

Men för att övergå till några av ”solda-
terna” – och det kan endast bli några rap-
sodiska nedslag. Uppenbart och naturligtvis 
sympatiskt dras Artéus till generaler som haft 
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kultiverade och litterära intressen och vad 
man skulle kalla mänskliga drag.

Till dem hör britten Archibald Wavell, seg-
rare och sedan förlorare i Afrikas ökenkrig 
1940/41. Denne hade oturen att föra befäl 
under en extremt krävande politisk ledare i en 
tid av militära svårigheter för Storbritannien. 
och det kanske kunde ha nämnts att förut-
sättningarna för ett gott samarbete mellan 
den uppslagsrikt bubblande Churchill och 
hans förtegne general redan från början varit 
försvinnande små. 

En annan intellektuellt väl rustad fältherre, 
Helmuth von Moltke, hade mindre bekymmer 
med sina förmän, och när det gäller dennes 
strategiska och operativa framgångar i två 
krig mot Österrike respektive Frankrike, tar 
författaren ut svängarna, nog på anstifta-
ren Bismarcks bekostnad. Utan dessa rent 
militära segrar sägs det vara ”osannolikt” 
att Tyskland enats vid denna tid. och om 
enandet inte skett hade världen sluppit två 
världskrig?

Moltke går här snarast ”skuldfri”, vilket 
inte sägs om de amerikanska sydstaternas 
store hjälte, Robert E Lee, i resning nära 
nog jämställd med Abraham Lincoln. Artéus 
vill inte nöja sig med reverenser inför Lees 
karaktär och offensiva djärvhet och ser mest 
följderna av hans dilemma. Lees val stod mel-
lan nationen och hans hemstat. Han hade 
kunnat hålla fast vid unionen och leda dess 
trupper men valde att gå med sitt Virginia, 
och hans ”väsentligen instinktiva beslut kom 
att föra till hundratusentals soldaters död och 
till omätligt lidande för deras familjer”.

Som general hade Philippe Pétain ett om-
vänt rykte. Han var försiktig, vårdade sig om 
sina soldaters liv, egenskaper här utvecklade 
i essäns form. Som politisk ledare, vid alltför 
hög ålder, tog han på sig ansvaret för att ge 
upp Frankrikes kamp mot Hitlerriket och 
fullfölja med att leda konservativa tjänstemän 
i den rumphuggna Vichyregeringen. Fel och 

ont kan tillskrivas honom, men landsförrä-
dare var han inte i någon rimlig bemärkelse, 
lyder Artéus slutomdöme. Pétain återkom-
mer en gång till i samlingen som, oväntat 
och okänt för många, mentor till Charles 
de Gaulle i en essä om generalens militära 
yrkesväg till den stora rollen.

När det gäller våra egna generaler har 
de genom historien knappast fått rykte om 
sig att vara särlingar med konstnärliga/in-
tellektuella intressen, sådant hör än i dag 
näppeligen hemma i svensk militär tradition. 
I glimtarna om dem ser vi Artéus som kän-
naren av framför allt sjuttonhundratalets 
krigskonst.

I den tidigare skrivna men här återgivna 
essän om fem kaolinska generaler – med sina 
24 sidor den längsta och lite avvikande – finner 
man Magnus Stenbock som ledargestalten 
medan Carl Gustaf Rehnschiöld, Karl XII:s 
läromästare, sägs sakna det slags personlig-
het som kunde entusiasmera en armé eller 
inspireras underlydande. En i kvintetten, den 
stackars Anders Lagercrona, var nog inte av 
det rätta karolinska virket.

Essän om Runbergs generaler i Finska 
kriget – en av Sveriges skruttigaste försvars-
insatser – ger Artéus kanske framför allt till-
fälle att hålla fram Fänrik Ståls sägner som 
en betydelsefull faktor i Finlands kulturella, 
politiska, sociala och militära historia. Georg 
Carl von Döbelns ”ytterligt starka rättskänsla, 
aningen Don Quijotiska ridderlighet och 
hans varmblodiga temperament” kommer 
bäst fram i berättelsen om hans frieri utan 
hopp till Sophie Piper, den mördade Axel 
von Fersen d y:s syster. Som snarast extrem 
representant, möjligen, för en annorlunda 
svensk officerstyp framtonar den beryktade 
Axel Gyllenkrok, av Artéus kallad ”den de-
moniske översten”.

Essäsamlingen avslutas med porträttet 
av Torsten Hagman, sjöofficeren som valde 
underkastelse istället för en hopplös strid 
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vilken 1940 i värsta fall kunde skapat en 
allvarlig konflikt, kanske rent av krig, mellan 
Storbritannien och Sverige. Här blir värde-
ringen särskilt tydlig av ett beslut som var 
psykiskt påfrestande och samtidigt mora-
liskt ”det rätta”. Handlingssättet hade sina 
begränsningar för den fortsatta karriären. 

Att kalla Hagman ”ett slags hjälte och ett 
slags martyr” ter sig nog sjuttiofem år senare 
ändå väl tillspetsat. Men sådant tillhör också 
Gunnar Artéus stimulerande genre.

Recensenten är ledamot av KKrVA.


