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tron på det avgörande sjöslaget och den 
stora segern fanns länge hos militärer till 
lands och sjöss. Hos den svenska småsta
tens sjöofficerare härskade blygsammare 
perspektiv. Det ger klangbotten i ledamoten 
Haglunds uttömmande bok om sjökriget 
under det kalla kriget och de följande åren 
av förhoppning fram till år 2000. 

Vad vi senast har bakom oss är ett skede 
av amerikansk marin dominans utan mäk
tigt konkurrerande slagflottor. Utvecklingen 
har gått från Alfred Thayer Mahans vi
sioner till Julian Corbetts mer nedtonade 
syn på marinen som operativt bidrag, in
te det avgörande. Möjligen rymmer ändå 
Obamaadministrationens tyngdpunktsför
skjutning mot Stilla havet, idag åter nedtonad, 
en beredskap för kanske allt avgörande möten 
med Kinas växande marin, på längre sikt rent 
av hangarfartygsdueller av modifierad andra
världskrigstyp. Magnus Haglund avstår att 
spekulera, när han fört stafettpinnen vidare 
i det marina verket Allmän Sjökrigshistoria, 
påbörjat för hundra år sedan. Sjunde delen 
är desto mer en imponerande faktasamling 
om trettiofem års sjökrig. 

Arbetet sägs samtidigt, lätt förbryllande, 
ingå både som del i samlingsserien och vara 

en ”fristående” volym, vilket avspeglas i att 
titeln på omslag och försättsblad inte stäm
mer överens. Vill författare och/eller förlag 
inte nöja sig med att ingå i en fin tradition?

”Allmän” (som i Allmänna försvarsfören
ingen) ska inte läsas som i dagens språkbruk 
något oprecist blaskigt utan tvärtom som 
allomfattande motsats till något avgränsat 
och lokalt. Det handlar hos Magnus Haglund 
om att skildra praktiskt taget allt av marint 
och maritimt intresse i en tid präglad av tek
nisk och global revolution, och författaren 
behärskar imponerande hela spektrum. 

Liksom slagskeppen hade övertrumfats 
av fyrtiotalets hangarfartyg hade artilleriet 
nu med det kalla kriget bytts ut mot robo
tar. Strid på öppna havet fartyg mot fartyg 
dominerade inte alls. En rätt nyligen gången 
generations krig och kamp om makt och ter
ritorier, ofta med betydande militära insatser, 
utspelades likafullt till sjöss långt mer än de 
flesta av oss tänker på efteråt. Haglund skri
ver om nästan alla stora och små konflikter, 
stannar upp med sjömannens iakttagelser 
och fyller i våra luckor.

Ta Vietnamkriget med de ikoniska bilderna 
av hur en supermakt gick vilse i konfron
tationen med ett bondeland, i en mening 
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mellan vår värld och vad vi kallade för den 
tredje. Det historien berättar om är å ena 
sidan USA:s försök att styra det vietname
siska folkets öde med militär överlägsenhet, 
å den andra motståndarsidan upprepade 
försök att ta tillbaka initiativet. Tre gånger 
misslyckades Hanoi, men med den fjärde föll 
syds huvudstad Saigon i dess händer. Landets 
enande med militärt våld var genomfört och 
Vita husets nederlag komplett.

Vad många eventuellt minns av Vietnam
kriget är upprördheten över amerikanarnas 
luftkrig, först Rolling Thunder med bomber, 
napalm och agent Orange. Efter anfallen mot 
Ho Chiminhleden följde utvidgningar av 
krigföringen till Laos och Kambodja, och så 
mot slutet när man äntligen vågade hoppas 
på en förhandlingslösning istället Linebacker 
I och IIraiderna med t o m B 52:or och 
julbombningarna 1972 som Nordvietnams 
ledare fick nog av. Deras armé hade med 
sovjetisk och kinesisk hjälp blivit alltmer 
modern och deras luftvärn åstadkom ame
rikanska förluster men USA:s luftövertag 
förblev massivt. 

Enligt sjökrigsseriens etablerade hund
raåriga mönster ger Haglund först denna 
historiska bakgrund innan han ta upp sitt 
huvudämne, den amerikanska dominansen i 
farvattnen kring Vietnam utan vilken vi skulle 
ha sett ett annat krig, om något. Betydande 
amerikanska flyganfall leddes av förstås flyg
vapnet med baser inne i Sydvietnam. Men det 
var framför allt sjunde amerikanska flottan 
i Stilla havet som stod för uthålligheten i 
presidenterna Lyndon Johnsons och Ricard 
Nixons krigföring. 

Författaren har gått till källorna och re
dovisar i stor detalj den amerikanska marina 
organisationen och indelningen i slagstyrkor 
(task forces) med diversifierade uppgifter. 
Som mest anföll samtidigt fyra hangarfar
tygsgrupper med sina attackplan från den 
s k Yankee Station.

Stilla havs-marinens ledning insåg snabbt 
att dess imponerande förmåga att behärska 
haven med en ”Blue Water”-flotta mot den 
svåråtkomliga fienden i Indokina behövde 
kompletteras med kapacitet för att angripa 
inne i flodlandskapet särskilt söder om Saigon, 
en Brown Water- Navy. Haglunds redovisning 
av denna betydande del av Vietnamkriget 
torde vara den bästa som finns skriven på 
svenska språket. Utan hans skildring skulle 
vi ha haft fortsatt svårt att nalkas redo
görelserna av Vietnamkriget, dess marina 
förutsättningar och militära förlopp i full 
utsträckning.

Vad Haglund i ett annat kapitel skildrar 
ännu mer i detalj gäller en till tid och rum 
avsevärt mer komprimerad kraftmätning. 
Falklandskriget våren 1982 ter sig med tanke 
på de värden som stod på spel nästan pa
rodiskt annorlunda än Vietnamkriget. Här 
stod ingen asiatisk frihetskamp och inga 
stormaktsintressen av betydelse för prestige 
och nationell sammanhållning på spel. I 
det första fallet understöddes tiotalet armé- 
och marinkårsdivisioner, som mest 500 000 
man, plus dubbla antalet Saigondivisioner 
från havet och luften, i det andra rörde sig 
markinsatsen om endast en brigad, först i 
slutfasen magra två. 

Det rörde sig om en återspegling av en 
detroniserad kolonialmakts vilja att med 
rätt blygsamma väpnade resurser hålla sina 
erövringar intakta. Detta hade historiskt varit 
något av en brittisk specialitet. Så med beslu
tet att erövra Falklandsöarna, les Malvinas, 
visade de argentinska krigsherrarna att de 
inte begripit vad även ett slitet gammalt lejon 
kunde vara i stånd till om det utmanades. 
Med de avstånd på vilket striderna genom
fördes krävdes en (sista?) ansträngning i 
London att mobilisera snart sagt allt eget 
marint som flöt, plus till stor del rekvirerad 
civil sjöfart för det som behövdes av bränsle, 
vatten, ammunition och sjukvård.
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Sett till styrkeförhållandena var det brit
tiska återerövringsföretaget ett djärvt våg
spel, egentligen inte olikt Hitlers angrepp 
mot Norge den 9 april 1940. Som Haglund 
påminner om var de mindre brittiska farty
gen, jagare och fregatter, beväpnade för ett 
storkrig mot Warszawapakten, inte mot 
några dödsföraktande argentinska piloters 
anfall med vad dessa hade lyckats få tillgång 
till medan deras flotta i stort sett vek undan. 
Större förluster av fartyg och helikoptrar än 
britterna hade måste ha räknat med blev 
ändå aldrig avgörande. Med sina bättre ut
bildade markförband vann de total seger 
över argentinska värnpliktiga.

Författarens yrkesintresse för krigsförlop
pet ned till taktiska åtgärder på enhetsnivå 
för honom väl långt för den vanlige läsaren, 
men troget det hundraåriga bokupplägget 
avslutar han med ett antal pregnanta iakt
tagelser. Han ser i Falklandskriget ett skol
exempel på strategisk indelning: först ett 
marint skede av kamp om avgränsning av 
krigsområdet, sedan förbekämpning och 
till sist landstigning och tagande av må
let. ”Sjöstridskrafternas strategiska roll har 
alltmer blivit inriktad mot att kontrollera 
förbindelserna till sjöss och mot att kunna 
utöva styrka mot landmål.” Modern kom
munikation och information frestar högre 
chefer att gripa in i stridsförloppen. Striderna 
blev en svidande påminnelse om moderna 
örlogsfartygs sårbarhet för robotanfall och 
om riskerna med försummad skyddstjänst 
ombord.

Andra kapitel belyser instruktivt sjöstrids
förmågans avgörande betydelse i såväl de 
stora insatserna i 1990–1991 års Desert 
Shield/Desert Storm som raden av andra mer 
begränsade väpnade uppgörelser, nog mindre 
uppmärksammade utanför specialisternas 
krets. Ett exempel som påverkade hela den 
marina utvecklingen var två egyptiska ro

botbåtars sänkning av den israeliska jagaren 
Eilat i efterspelet till 1967 års sexdagarskrig. 

”Händelsen var den första stridsinsatsen med 
fartygsburna robotar mot övervattensfartyg, 
och utgången medförde att många gamla 
taktiska regler för sjökrigföringen nu måste 
revideras”, fastslår Haglund.

Krigen på Balkan och i Mellersta Öster 
får också sin marina belysning. När det gäl
ler lägre marina insatser prövar författaren 
följande kategoriindelning utifrån vilken han 
instruktivt tecknar raden av fall: ingripanden 
med vapenmakt (exempel: Cypern 1974), 
ingripanden med hot om vapenmakt (de 
isländska torskkrigen 1973–1976), marin 
närvaro (Angola 1975) och maritima stödo
perationer (Torrey Canyon 1967). 

Till Haglunds avslutande synpunkter hör 
en vägning av globaliseringens möjligheter 
och risker, där världens ekonomier delvis 
på ett nytt sätt knyts samman med ökade 
betydelse för marina styrkor att upprätt
hålla och skydda internationell sjöfart. Brant 
ökande kostnader för moderna högkapabla 
örlogsfartyg, samtidigt i fara att utsättas för 
terroristdåd och asymmetrisk krigföring, 
kräver att världens mariner kompletteras 
med enklare örlogsfartyg. Grunderna för 
marin strategi kvarstår, men att föreskriva 
taktiskt uppträdande i ”specifika och långa” 
manualer avfärdar författaren karaktäristiskt 
beslutsamt för föråldrat.

Att göra Magnus Haglunds mångsidighet 
och förmåga till överblick full rättvisa skulle 
kräva långt mer textutrymme och profes
sionell erfarenhet av livet till sjöss. Men 
även den mindre bevandrade lär inse värdet 
av denna högst kompetenta redovisning av 
sjökrigens former och utveckling fram till 
senaste sekelskifte. 

Recensenten är ledamot av KKrVA.


