
N r 2 APRIL/JUNI  2017

188

titel:
Battle Studies
författare:
Ardant du Picq, utg av Roger J. Spiller
förlag:
University Press of Kansas 2017

En mindre klassiker om krigets väsen finns nu 
översatt till engelska. Överste Ardant du Picq, 
stupad utanför Metz i augusti 1870, lämnade 
efter sig brottstycken av en studie som åren 
före och under första världskriget spelade en 
stor roll i fransk militär diskussion.

Det unika är författarens analys av hur 
soldater under eld verkligen beter sig i spän-
ningsfältet mellan stridsuppgift och självbe-
varelsedrift. Vantolkade togs hans insikter till 
uppmaningar om attack till varje pris. Läs 
dem, och se istället något tidlöst tänkvärt.

titel:
All Out War. The Full Story of how 
Brexit Sank Britain’s Political Class
författare:
Tim Shipman
förlag:
William Collins, Great Britain 2016

Boken handlar om några av de mest dra-
matiska skedena i modern brittisk politik. 
Kampen om Storbritanniens utträde ur EU 
innehöll från första stund drag av svek och 
förräderi på högsta partipolitika nivå. I ef-
terhand framstår det som förvånansvärt 
hur länge inte bara premiärministern David 
Cameron utan även han motståndare räk-
nade med ett nej till Brexit, med tanke på 

att brittisk politik/opinion sedan trettio år 
varit påfallande euroskeptisk.

Cameron hade svårt att sätt hårt mot 
hårt och vinna när tungviktare i torypartiet 
som Michael Gove och den populäre Boris 
Johnson lämnade hans sida. Han ville inte 
spräcka partiet. Duon splittrades ändå i sin 
tur under striden om ny premiärminister som 
den kyliga Theresa May vann. För högern 
markerade Brexit en landsortens seger över 
storstadsetablissemanget, och ett splittrat 
Labour har mycket att ta itu med efter att ha 
svikit i kampen för att stanna kvar i EU.

Författaren leker med paralleller till in-
trigerna i Game of Thrones, något som för 
övrigt kampanjens deltagare själva tycks 
ägnat sig åt. Älskare av brittisk politik får 
sitt lystmäte. Det vimlar av namn med 
Brexitfixaren Dominique Cummins som 
en nyckelfigur. Boken bygger på intervjuer 
av snart sagt varje politiker, rådgivare och 
strateg som var med i spelet – ändå saknas 
ett personregister över en hel politisk klass. 
Illa gjort av förlaget!

titel: 
Fredens diplomater. Nordisk medling 
från Bernadotte till Ahtisaari
författare:
Peter Wallensteen & Isak Svensson
förlag:
Santérus Förlag, ScandBook AB, Falun 
2016

Finland, Norge och Sverige intar en särställ-
ning för freds- och konfliktforskarna vid 
Uppsala universitet. Naturligtvis: det stora 
nordiska medlingsengagemanget är, som det 
heter i en första samlingsvolym, ett unikt 
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fenomen för så små stater. I omvärlden tar 
man det ”nästan som självklart” att någon 
av de tre eller någon av deras diplomater 
eller tjänstemän ska ställa upp för freds-
insatser – detta i samtliga kontinenter och 
inte som andra mindre/medelstora länder, i 
egna regioner, eller stormakter, i strategiska 
sammanhang.

Med sina rikhaltiga exempel på och tabel-
ler över lyckade eller misslyckade medlings-
företag utgör boken en historisk krönika med 
detaljer av hela raden fredsansträngningar 
allt från början av den tid vi brukade kalla 
efterkrigstiden. För många är detta en till-
räcklig anledning att studera innehållet. Men 
författarna har ännu mycket mer att ge i en 
faktiskt utömmande analys av fredsmäkling 
som en process, steg för steg.

Om vi vill veta varför tre nordiska länder 
har hamnat i sin nyckelroll ges exempel på 
både likheter och skillnader i deras agerande. 
Här finns en risk för förhärligande av egen-
skaper som känsla för saklighet, noggrann-
het, jämlikhet och betoning av mänskliga 
rättigheter. Hur långt kan man driva tanken 
på att just problemens moraliska karaktär 
särskilt utmanar oss?

titel:
Det nordiska lejonet. Gustav II Adolf 
och Finland 1611–1632
författare:
Mirkka Lappalainen
förlag:
Fischer & Co, ScandBook AB, Falun 
2016

I finsk historieskrivning framstår lätt det 
egna landet som stormaktstidens offer. Det 
var dess söner som kungamaktens pressa-
de till krigstjänst att förblöda på Europas 
slagfält. I den här boken skriven av en ung 
forskare är bilden nyanserad. Vid Gustav II 
Adolfs död var Finland fattigt och stagnerat, 

böndernas slit oförändrat. Landet var en del 
av en militärstat, knutet till moderlandet, 
och efter Stolbovafreden 1617 blott bakre 
område för kungens krig. Men medeltiden 
var över, en helt ny förvaltnings- och rätts-
ordning rådde.

Berättelsen om hur sonen till en revolu-
tionär och tyrannisk hertig övervann inre 
splittring, stärkte kungamakten, skapade 
ett lojalt, fungerande adelsvälde och en ef-
fektiv krigsmakt får en särskild skärpa mot 
den finska bakgrunden, här i många facetter. 
Under utvecklad merkantilism byggdes städer 
och vägar. Med Ryssland fick man fred, hotet 
från Sigismund kvävdes och ambitionerna 
riktades söderut. Kungen var populär. Man 
kan vid läsningen av denna underhållande 
bok undra hur stormaktsbygget hade fram-
skridit utan hans goda humör.

titel:
A Kingdom of Their Own. The Family 
Karzai and the Afghan Disaster
författare:
Joshua Partlow
förlag:
Simon & Schuster, London-New York

-Sydney-Toronto-New Delhi 2016

Afghanistan tar kanske samma väg som 
Vietnam, blir ett obehagligt, gärna glömt 
minne av USA:s oförmåga att krishantera 
fattiga länder. Många gånger måste man 
ändå ha hunnit ångra lanseringen av den till 
synes trevlige urbane Hamid Karzai som sin 
partner. Att han verkligen var så besvärlig 
som amerikanska massmedier framställde 
det bekräftas i denna bok av en Washington 
Post-reporter om honom och hans sju sys-
kon, många komna till maktens villkor och 
möjligheter från exil i USA med huvudsaklig 
erfarenhet av restaurangbranschen.

Presidenten förde ett desorganiserat sty-
re, var nyckfull, städse benägen att tro det 
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värsta om USA:s syften; fakta var en bisak. 
Korruptionen ville/förmådde han aldrig ta 
tag i. Men han hade det heller inte lätt med 
en supermakt som gick från terrorist- till 
upprors- och åter till terroristbekämpning. 
Bilden av David Petraeus blir särskilt mörk; 
kanske insåg USA:s mest ryktbare general 
att han i Afghanistan inte kunde upprepa 
sin delvisa framgång i Irak.

Och hur hopplös partner var Karzai? Bo-
ken slutar i en påfallande respektfull analys 
av en politisk ledare som realistiskt för-
stod sitt lands enorma begränsningar. Han 
kompromissade men höll ihop ett omöjligt 
statsmaskineri, efter sig lämnade han en 
demokrati. Han ville inte bli främmande 
intressens handgångne man. Supermaktens 
nickedocka blev han aldrig.

titel:
Sin egen värsta fiende. Essäer om spanska 
inbördeskriget
författare:
Nathan Shachar
förlag:
Albert Bonniers Förlag, Livonia Print, 
Lettland 2016

Spanska inbördeskriget var för européer och 
amerikanare sin tids mest grymma skede, 
Människor anade inte vad som skulle bryta 
ut samma år, 1939, som det avslutades, men 
Nathan Shachars essäbok visar att det är en 
grav förenkling att se det som en generalre-
petition inför andra världskriget. Det hade 
sina speciella nationella förutsättningar bl a i 
en extremt stark anarkistisk rörelse. Segrare: 
Franco, tyvärr en man med osedvanlig tur. 

Den som hellre vill läsa traditionell mili-
tärhistoria om ett krig med till synes nya drag 
av medvetet väpnat våld mot icke-stridande 
ska kanske välja annan läsning. Författaren 
redovisar den militära konfliktens grund-
drag, men det krävs viss möda – och bättre 

kartor – att följa skeendet. I essäformen kan 
samma händelser och personer dyka upp 
flera gånger. Man vad man får så mycket 
mer av är en djupt bildad skribents djupa 
förtrogenhet med sitt ämne och den efter-
frankistiska spanska miljön.

Mörkast av alla dem som med sina in-
gripanden fiskade i grumliga spansk vatten 
framstår Stalin, totalt likgiltig för vilka värden 
som stod på spel Med sin avvägning av alla 
de brottsligheter som båda sidor hemföll är 
detta en bok som befordrar eftertanke om 
hur ett land hanterar minnet av det som en 
gång rev sönder det.

titel:
The Beautiful Country and the Middle 
Kingdom. 
America and China, 1776 to the Present
författare:
John Pomfret
förlag:
Henry Holt and Company, New York 
2016

Om Kina skrivs det, utifrån, många sto-
ra djuplodande böcker i ett band. Det här 
är en av dem. Flera amerikanare har höjt 
till skyarna denna skildring av en tidigare 
Washington Post-medarbetare om drygt två-
hundra års historia kring relationerna mel-
lan USA och Kina. Kinesiska kommentar 
är rimligvis svalare, i den mån de alls når 
utanför landets gränser.

Reaktionerna speglar problemet med att 
skap något slags harmoni mellan en part 
bara drygt två sekel gammal och den andra 
med 5 000 års historia. I Peking har man 
efter Maos död sökt utnyttja amerikansk 
utveckling och teknik utan att komma USA 
för nära. I den egna historieskrivningen vill 
man inte göra en affär av de köpmän, även-
tyrare, missionärer, diplomater, tjuvar som 
kom över havet och bidrog till det Kina 
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som vuxit fram. I kommunistpartiets hög-
sta ledning finns inget särskilt intresse av 
vänskap med USA som amerikanare drömt 
om; författaren talar om paranoja gentemot 
amerikanskt inflytande.

För amerikanare har det mest bestående 
draget varit – och är – att hålla samman 
Kina som en så långt möjligt modern och 
framgångsrik kopia av USA. Förbindelserna 
är täta med varje vecka 4 000 flygresor över 
Stilla havet, och i boken rekommenderas 
USA att ligga i.

titel:
From Victory to Stalemate. 
The Western Front, Summer 1944
författare:
C. J. Dick
förlag:
University Press of Kansas, 2016

I början av september 1944 räknade de väst-
allierade med att en slagen fiende inte kunde 
hejda dem från att nå Rhen. I slutet av må-
naden hade deras ansträngningar kört fast 

– kulminerat. Boken, skriven av en brittisk 
militäranalytiker för stabskurselever, ger i 
ett antal systematiskt genomgångna kända 
tillkortakommanden förklaringen till vad 
som gick fel

Ett är att ledningen brast därför att 
Eisenhower saknade erfarenhet och beslut-
sam läggning att driva på armégruppcheferna 
Montgomery och Bradley, båda föga lojala 
underlydande. Politiskt ledde han som få en 
koalition under hänsynstagande till natio-
nella egenheter. Men att han därtill skulle 
lösa uppgiften som befälhavare på marken 
var att begära för mycket. Ett annat är att 
de brittiska, kanadensiska och amerikanska 
arméerna med sin betoning på överlägsen 
eldkraft saknade doktrin och träning för 
strid på djupet med genombrottsreserver. 

Inte ens Patton hade en lösning när allt inte 
gick enligt plan.

Hitler fick tid för en sista desperat of-
fensiv ansträngning i väst. På östfronten 
föll den ena tyska försvarslinjen efter den 
andra, eftersom Stalin inte hade västsidans 
bekymmer med obruten offensiv krigföring 

– belyst av författaren i en kommande bok 
nummer två.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.




