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titel:
Spionen Sidorenko och de ryska 
bombningarna av Stockholm 1944
författare:
Gunnar Ståhl
förlag:
Vaktel förlag, Printon Printing House, 
Estland, 1919

 

Spionen Sidorenko var ett av Sveriges be
kymmer under krigsåren. Inte bara det att 
han var en besvärlig fånge med psykotiska 
drag. Kreml gjorde honom till oskyldigt of
fer för tyska intriger, en nazipåverkad polis 
och misshandel. Utrikesminister Molotov 
återkom ideligen till frågan med den svenske 
beskickningschefen Vilhelm Assarsson. Den 
var uppe i regeringen och med Per Albin 
direkt, och figurerade rent av vid stormak
ternas Teherankonferens 1943.

När Sidorenko benådades tre dagar ef
ter det att ryska bomber fallit över södra 
Stockholm, Södertälje och nära pansarrege
mentet P 3 i Strängnäs, uppstod spekula
tioner om att Sverige snabbt vikt sig för 
väpnade ryska påtryckningar. Den här bo
ken tecknar ambitiöst det dåtida Stockholm, 
riksdagsanföranden och krigsutvecklingen 
i stort. I sakfrågan ter sig författaren ense 
med Tommy Åkesson, försvarsberedningens 
huvudsekreterare, som 2003 kom fram till 
att bomberna föll av felnavigering. Bättre 
än så var inte dåtidens sovjetiska luftmakt.

Hur farligt var då spionaget? Frågorna 
han ville få sina delvis motvilliga, delvis 
penningsugna medbrottslingar att besvara 
var mest av typen hur många stridsvagnar 
ingick i en svensk pansarbataljon. 75 år 
efteråt är det uppseendeväckande straffens 
hårdhet; stadsfiskalen Werner Ryhningen 

yrkade rent av på livstid. Så uppjagat kunde 
rättsväsendet vara den gången.

titel:
Appeasing Hitler. Chamberlain, 
Churchill and the Road to War
författare:
Tim Bouverie
förlag:
The Bodley Head, London, 2019

 

En ny bok om 1939 är ingalunda en bok 
för mycket. Tro inte att ämnet är uttröskat. 
Nya dokument hittas, dagböcker dyker upp, 
och det här arbetet visar hur bra det kan 
bli när en journalist och historiker i den 
yngre generationen tar vid. En ögonöppnare, 
skriver en av hans kolleger i branschen, hur 
många gånger vi än sett Winston Churchill 
i sista stund, när det gäller, kallas till mak
ten. Livfullt, med många talande citat, är 
detta heller inget försök att rentvå Neville 
Chamberlain, vilket förekommit med ökat 
avstånd till händelsekedjan.

1930talets premiärministrar kunde ha 
hindrat vad Churchill ha kallat ett ”onödigt” 
krig genom att samla demokratiska krafter 
mot hoten i den förödande raden förspel: 
Manchuriet, Abessinien, Kina, München, 
Österrike. Tjeckoslovakien, fram till den 
kulmen som började med krossandet av Polen 
i september 1939. Men Stanley Baldwin var 
klok och lat. Chamberlain var optimist, ar
rogant, högfärdig. Övertygad om sin egen 
förmåga att befästa en världsfred förstod 
han och andra ”tillmötesgångare” inte vilka 
tyrannier de hade att göra med. 

Likt våra dagars Trump trodde de att 
man kunde behandla motståndare enligt 
affärslivets spelregler. De hyllades för sin 
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politik och freden innan omslaget kom. De 
förstod aldrig att de istället tidigt kunde ha 
lett samhället att stå emot ondskan. Britterna 
hade redan varit redo.

titel:
The Russian Understanding of War. 
Blurring 
the Lines Between War and Peace
författare:
Oscar Jonsson
förlag:
Georgetown University Press, Washington, 
DC, 2019

 

För den som inte tröttnat på, eller helst skjuter 
ifrån sig, bilden av ett aggressivt Ryssland är

detta en berikande bok. Skriven av den 
under 2019 vikarierande chefen för tanke
smedjan Frivärld vittnar den systematiskt om 
hur i dagens spänningar två oförenliga synsät
tet möts. När vi i väst tar till Krimsanktioner, 
är det för att undvika väpnat våld. I Putins 
Kreml ses de tvärtom som motsidans vapen 
i en kampanj avsedd att skada det egna sys
temet, vilket kräver att man försvarar sig, 
och då med det nya krigets medel – man är 
i krig. Mot oss i väst.

Som i den bästa FOIrapport sprids klarhet 
hur ”färgrevolutionerna” i Ukraina, Georgien 
och Kirgizistan uppfattas som västinspirerade. 
Mer oväntat är nog för många att också hur 
den arabiska våren, sent omsider, kom att 
uppfattas som farlig bland de ryska militära 
strategerna.

Berättelsen om hur det strategiska ryska 
tänkandet och föreställningen om krigets 
karaktär har ändrats sedan bolsjevik och 
Sovjettiden bygger på omfattande forskning 
i akademiska arbete författaren bedrivit i 
Berkeley, Kalifornien, Paris, London, inklu
sive fältstudier i Moskva, för en doktorsexa
men vid Department of War Studies, King’s 

College. Man förstår vår styresmans betyg: 
”brilliant analys”. Boken är krävande, ingen 
populärhistoria om rysk svartsyn. Idag ser 
vi den som informationskrig – det utesluter 
på längre sikt inte väpnat våld.

titel:
Armies of Sand. The Past, Present, and 
Future
of Arab Military Effectiveness
författare:
Kenneth M. Pollack
förlag:
Oxford University Press, New York, 2019

 

Arabiska krigsmakter förlorar i lägen där de 
borde ha vunnit. När de någon gång ändå 
har visat viss förmåga har resultatet varit 
blygsamt. Varför är de så dåliga? Många 
försök till förklaringar finns, och författaren, 
amerikansk militäranalytiker specialiserad 
på Mellanöstern, har analyserat dem: 1) 
Sovjetinflytande,2) politisering (kommis
sarievälde, roller som pretoriangarde och 
palatsvakt), 3) underutveckling och 4) kultur. 
Alla spelar in, men starkast väger nog kul
turen, skolväsendet, betoningen av lojalitet 
på det fria tänkandets bekostnad, sådant 
som betingar yngre officerares passivitet 
och fantasilöshet.

Berömmet över boken från flera av USA:s 
mest kända kolleger i branschen varit stort. 
Det är förklarligt. Med sina mängder av fall
studier från Koreakriget till Saudiarabiens 
felslagna fälttåg i Jemen, senast Syrien och 
IS, är genomgången en referensbok, ett till
gängligt bibliotek. Inte minst för USA med 
supermaktens problem i relationen till dess 
allierade.

Men det behöver inte fortsätta med bak
slag. Politik, ekonomi och kultur förändras 
även i arabländerna. I informationsålderns 
nya förutsättningar för väpnade konflik
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ter kan militärbalansen komma att ändras, 
kanske drastiskt.

titel:
Antisemitism Here and Now
författare:
Deborah E. Lipstadt
förlag:
Schocken Books, New York, 2019

 

Utanför synagogor står beväpnade vakter. I 
en värld där demokratier dras till oroande 
aggressiv nationalism och främlingsfient
lighet behåller ett inslag sin gamla mörka 
roll. Om antisemitismen – här och nu – har 
Deborah Lipstadt skrivit en bok kring alla 
dess manifestationer. På mindre än trehundra 
sidor i en effektiv dialogform hanterar denna 
kännare av judisk och förintelsehistoria allt 
från vardaglig tanklöshet och utpekande av 
judar som ansvariga för israelisk politik till 
strukturerade former av ondsint judehat.

Författaren blev känd när hon vid sekel
skiftet stämdes av den ökände David Irving 
som inte ville finna sig i att stå som antisemit, 
rasist och förintelseförnekare. I rättegången 
vann hon en viktig framgång när det kon
staterades att hon på en rad punkter kunde 
beslå honom med fusk och lögner; hennes 
karaktäristik hade var befogad.

Tjugo år senare hämtar hon exempel från 
framför allt sin egen anglosaxiska universi
tetsvärld, där förment politisk korrekthet ger 
grogrund för antisemitism. Men inte bara 
där. Vad hon ser av fördomar i den politiska 
vänsterns hantering ger särskilt tankeställare.

titel:
The Last Card. Inside George W Bush’s 
Decision to Surge in Iraq
redaktörer:
Timothy Andrew Sayle and others

förlag:
Cornell University Press, Ithaca and 
London, 2019

 

En vändning. Det var målet för USA: s sista 
militära kraftansträngning 2007 i Irak. Efter 
flera års allvarlig försämring av säkerhetslä
get med sekteristiskt våld och uppror tycktes 
supermakten stå inför ett fullständigt haveri i 
försöken att skap fred och framtid. Det ame
rikanska opinionsläget pekade mot reträtt. 
Hur gick det då egentligen till när president 
George W Bush ändå gjorde tvärtom och 
lyckades få till sin ryktbara ”surge”? 

Om det handlar detta arbete av ett kollektiv 
akademiker med intervjuer åren 2015/2016 
av administrationens inre krets och därpå 
följande analyser. Bokens tendens är att in
satsen av fem armébrigader hade så pass 
stor effekt att president Obama övertog ett 
Irak i bättre skick är som annars varit fallet.

Mot sig hade Bush haft folkstämningen 
liksom flertalet politiska och framför allt 
militära ledare. Men hans vägran att erkänna 
ett nederlag segrade – ett paradexempel på 
maktutövning. 2007 gjorde han alla de för
beredelser han missat i ödesbeslutet fyra år 
tidigare mot Saddam Husseins välde. Här 
får Bush sitt erkännande. Men formlig upp
rättelse? Nej.

titel:
Den nya oredans tid
författare:
Carl Bildt
förlag:
Albert Bonniers förlag, ScandBook Eu, 
2019

 

Skiftet kom för ett dussin år sedan. Det var 
då som Vladimir Putin började tala om ”oför
rätter” och visa sin konfrontatoriska sida. 
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Nato kunde inte hålla samman om den nya 
staten Kosovo. Ukraina och Georgien fick 
nöja sig med att ”förr eller senare” för
handla om medlemskap. Så ställdes vi inför 
finanskrisen 2008, ”färgrevolutionerna”, den 
arabiska våren med olycksaliga följder och 
ett alltmer självmedvetet, för att inte säga 
självsvåldigt, Kina. 

Med allt detta, skriver ledamoten Bildt 
”som bekymrad europé” i sin nya bok, befin
ner vi oss nu i en värld av allt starkare geo
politisk konkurrens, ifrågasatta eller delvis 
havererade samarbeten och nya främmande 
och närmast farliga politiska trender. Man 
saknar författarens karaktäristiskt vassa 
kaskader, även om han t ex klipper till om 

”dårarna” bakom brexit. Med sina flödande 
utlandsresor och globala kontakter borde han 
ha större möjligheter än vi andra att peka ut 
förutsättningar för en kurs ut ur nya oredan. 
Sin oro för djupgående förändringar delar 
han dock med många som också t ex läst 
om Thukydides Aten och Sparta. 

Men lyssna ändå gärna på Carl Bildt där 
han, mer påläst än många, drar i historiens 
trådar. Ett nytt världskrig? Hans svar klyvs: 
kärnvapnens tidsålder måste sådant vara 
otänkbart. – men freden kan aldrig tas för 
given. Risken ökar att ”Spratly imorgon blir 
vad Sarajevo var igår.”

titel:
Så styrs USA. Andra upplagan
författare:
Jan Hallenberg
förlag:
Studentlitteratur
Dimograf, Polen, 2019

 

Ledamoten Hallenberg skulle, om han ville, 
kunna bidra till akademiens USAkunnande 
väsentligt. Nu finns efter tio år en andra upp
laga av hans introduktion till den idag något 
avtynade supermakten i väst. Tillkommit har 
ett kapitel om presidentens stab och ett större 
om Donald Trumps politiska agenda. Det 
senare tar förstås upp allt som vi i Europa 
har svårt för, presidentens förmåga att tro 
att allt blir bra med hans affärsmannagrepp, 
hans buffliga smartness, knölaktigheten, lög
nerna och mycket annat pinligt. Läs t ex 
fallet med Iran.

När det gäller supermaktens kluvenhet 
trycker Jan Hallenberg särskilt på att till
sättningen av nya konservativa domare gett 
Trump starkt republikanskt stöd vad han än 
tar sig till. Där händer mycket som just nu 
bara kan bli värre. Mer kunde nog sagts om 
den vildvuxna ”sociala” medievärlden, där 
förfärligt många amerikaner hämtar sitt hat 
mot traditionell maktutövning. Men som 
handledning kan man inte ha en mycket 
bättre skrift i hyllan.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.


