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titel:
China’s Good War: How World War II
Is Shaping a New Nationalism
författare:
Rana Mitter
förlag:
The Belknap Press of Harvard University 
Press, 2020

Omvärlden såg inte Kina som en viktig part 
i överlevnadskampen mot axelmakterna. 
Det gjorde länge inte heller Maos kommu-
nistiska rike eftersom den besegrade natio-
nalistregimen var fienden vars krigsinsatser 
måste förpassas i glömska. Det håller på 
att ändras visar boken, skriven av en brit-
tiska historiker. Andra världskriget har bli-
vit alltmer närvarande: i seminarier, filmer, 
Tv-dokumentärer, muséer och militärparader 
och även utanför Beijing, lite avvikande i t ex 
Sichuan, med krigshuvudstaden Chongqing, 
och veteraners berättelser.

Utvecklingen av andra illiberala system 
har underlättat för Kina att inte ses vara 
fundamentalt annorlunda. Nu förser det 
sig med, och kräver rättvisa för, en histo-
ria liknande andra segermakters. Bakom 
det stora BRI-initiativet och asiatiska ut-
vecklingsbanken finns berättelsen om Kinas 
krigsroll och medverkan i grundandet av FN. 
När Xi Jinping tar upp tävlan med USA i 
Indo-Pacific-regionen, underlättar Ching Kai-
sheks antikolonialism stormaktens krav på 
att erkännas som medskapande till världs-
ordningen efter 1945.

Med sin forskning gör författaren gällan-
de att vi inte minst måste uppmärksamma 

Kinas nya historiesyn. Mer kommer att hö-
ras om Mittens rikes krav på större närvaro 
i Asiens framtid och globalt.  Vi lever alla, 
också kineserna själva, i Kinas efterkrigstid.

titel:
Gods of War: History’s greatest Military 
Rivals
författare:
James Lacey and Williamson Murray
förlag:
Bantam Books, United States, 2021

Något, några måste avstås från rangplat-
sen, och somliga läsare retas av uteblivna 
namn, andra lockas av listor över exempelvis 

”Hundra stora fältherrar”, ”Tjugo avgörande 
fältslag”. Denna sorts sammanställningar tog 
framför allt sin plats i den militärhistoriska 
populärlitteraturen från mitten av 1800-ta-
let. Författarna till denna normalstora vo-
lym avgränsar sig till vad de kallar genier, 
satta på prov på stridsfältet, i möten med 
motståndare av samma kaliber. Alexander 
respektive Gustav II Adolf kommer därför 
inte med; Darius, Tilly och Wallenstein räk-
nas inte som jämbördiga storheter.

Med nämnda kriterier rör det sig om sex du-
eller från antikens Hannibal–Scipio fram till 
andra världskriget, lite fuskigt, med Rommel, 
Montgomery och Patton. Garderingarna är 
många, så att vi ska förstå att syftet inte är 
sprida glans över vapenbragder och bestå-
ende följder för mänskligheten. Vår tekniska 
tid har också krympt utrymmet för glans-
omspunna fältherrar. För strategisk vision 
nämns endast Saladin och Grant. Men un-
derhållande är det.
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titel:
The Napoleonic Wars: A Global  
History
författare:
Alexander Mikaberidze
förlag:
Oxford University Press, 2020

Denna täta volym om revolutions- och Napo-
leon krigen är med sitt globala perspektiv 
den mest strålande på månget decennium. 
Poängen ligger inte i någon omvärdering: 
kejsaren förblir sin tids store omdanare. 
Franska revolutionen och hans modernise-
ring svarade för Europas kraftigaste sociala 
förändring mellan Reformationen och för-
sta världskriget. Samtidigt kunde han som 
ren maffialedare ondsint driva bort hela det 
spanska kungadömet.

Kostnaderna på hans slagfält var hor-
ribla. En och en halv miljon fransmän fick 
sätta livet till, en tredjedel av alla födda 
1786–1795; femhundra tusen ryssar dog, lika 
många preussare, övriga tyskar och österri-
kare, trehundratusen britter, d v s i förhål-
lande till folkmängden lika stora förluster 
som i första världskriget; drygt tvåhundra-
tusen portugiser och mer än trehundratusen 
spanjorer, proportionsvis fler än under inbör-
deskriget 1936–1939. Lägg därtill vad som 
i detta imponerande särdrag lyfts fram: off-
ren på Balkan, Donauområdet, i Kaukasus, 
Mellersta Östern, Indien, Nord-, Sydamerika, 
och totalsiffran blir kanske drygt sex miljo-
ner omkomna.

Så brett har skedet sällan skildrats. Han-
deln kollapsade, dock dessbättre slavhan-
deln. Även hos denne amerikanske förfat-
tare blir 1812 ett märkesår – men för två 
samtida kollapser: Napoleons i Ryssland 
och ett väpnat USA:s i Kanada. Originellt, 
man köper boken för briljansen.

titel:
Med polska ögon: Försvarsförmåga 
och hotbilder kring Östersjön i polsk 
militärrapportering1919–1939
författare:
Piotr Wawrzeniuk
förlag:
Nordic Academic Press, ScandBook  
Falun, 2020

Före första världskriget kunde den svenska 
arméns förmåga under manövrer med stra-
patser imponera på utländska betraktare. 
Hur förhöll det sig då under den s k mellan-
krigstiden? Litteraturen härom är sparsam, 
Desto mer intressant blir det att ta del av 
polska militärattachéers iakttagelser i vårt 
land liksom i 20- och 30-talets Finland och 
Estland, förmedlade i denna bok skriven av 
en historiker verksam vid Försvarshögskolan.

Omdömena om alla tre försvarsmakter 
innehåller mycken kritik, men mest om den 
svenska, något som kanske ter sig förklarligt 
mot bakgrund av 1925 års neddragningar 
men kvarstår även efter 1936 års repara-
tionsarbete medan krigsmolnen mörknar. 
För antisovjetiskt sinnade polska officera-
re, luttrade av att hantera ymnig analfa-
betism och tränade i Pilsudskis rörliga och 
improviserade krigföring, tedde det sig be-
gripligt att alla små stater, inklusive Polen 
självt, hade svårt att hantera krigets nya 
krav. Men minst förståelse hade de för vad 
de såg som bekvämt förlästa högre svenska 
militärer och svag hantering av ett utmärkt 
men bortskämt soldatmaterial. Högre för-
band kunde ingen leda – kanske ett bestän-
digt dåligt svenskt arv.

1939 kom facit över tre omoderna krigs-
makter. Polens stora armé knäcktes, Estland 
gav upp utan strid. Finlan bet lysande ifrån sig. 
Och Sverige: vi kom undan som nog tur var.
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titel:
Mellan Neva och Östersjön: 
Förutsättningar för att genomföra väpnad 
strid i Östersjöområdet
redaktörer:
Per Eliasson & Lars Ericson Wolke
förlag:
Nordic Academic Press, ScandBook, 
Falun, 2021

Vikingatidens nordbor var pionjärer till havs, 
det svenska stormaktsriket var ett sjövälde. 
Ännu under beredskapsåren var trion pan-
sarskepp, ehuru snart föråldrade, en symbol 
för nationell väpnad kraft medan vi suktade 
efter lejdbåtarnas kaffe och bananer. Men 
alltmer har vårt traditionella perspektiv varit 
landkrabbans. Det gör att FHS-lärarnas an-
språklösa skrift om Östersjön som försvars-
zon känns fräsch, nästan oväntad. Havet har 
varit tämligen främmande i nationell militär 
upptagenhet av gråzon, vidgat säkerhetsbe-
grepp och cyber.

Nu kan vi ta del av ett panorama av pro-
blem som präglar – borde prägla – hantering-
en av skydd av avlångt kustland utan stra-
tegiskt djup. Aspekterna är många och på 
stridsteknisk nivå: militärgeografi, historiska 
erfarenheter, maktpolitik, logistik (med sjö-
transporter som livsnödvändiga) och strid 
på marken, på sjön och i luften.

Östersjöns öar har anmärkningvärt lite för-
svarats. Tankeväckande är Medelhavets paral-
leller med Gotland–Åland i krigsårens Kreta 
som besegrat fick uppges och Malta som till 
varje pris skulle hållas. ”Nästan säkert”, skri-
ver Tomas Ries, skulle Natomedlemmarna 
inte kunna enas om att reagera på en rysk 
operation i Östersjöområdet, framför allt 
med hot om kärnvapen. Så mycket för vårt 

”tillsammans”! Men – Ösmo tio km norr om 
Nynäshamn skulle vi hålla.

titel:
After Thermopylae. The Oath of  
Plataea and the End of the Graeco- 
Persian Wars
författare:
Paul Cartledge
förlag:
Oxford University Press, 2013

I den gamla ”pluggskolan” lästes på gym-
nasiet länge – alldeles för länge – om anti-
ken och fältslagen. Marathon (490 f kr) och 
Salamis (480) präntades in som emblem 
för hur väst slog tillbaka öst och vår kul-
tur säkrades. Men Plataea (479)? Det var 
faktiskt då som perserna förlorade massiva 
försök att införliva det grekiska fastlandet 
i sitt mäktiga rike. Kring det slaget och hur 
det återspeglas i en på 1930-talet upptäckt 
minnesstod med inskriptioner – ”eden vid 
Plataea” – handlar denna bok om grekisk 
religion och tidighellenskt tänkande.

Hur perserna såg på bakslaget är höljt i 
dunkel, deras historieskrivning är mest by-
råkratiska urkunder. Utgången avgjordes 
av att flertalet grekiska stater kunde samla 
sig till gemensam sak mot en överlägsen an-
gripare, ledda av Pausanias (Spartas regent 
sedan Leonidas stupat vid Thermopylae). 
Herodotos med notoriskt osäkra uppgifter 
om ”order of battle” är här enda källan, och 
att slaget verkligen föregicks av de samman-
svetsades ed är osannolikt.

Atenarna ville ogärna fira en militär fram-
gång under Sparta. Det dröjde en mansål-
der innan de reste Parthenon till minne över 
segern och perserna. Vid det laget hade de 
redan varit i ett första krig mot Sparta som 
en förövning till det förfärande och förgö-
rande stora peloponnesiska kriget 431–404 
f kr. Men eden talar om något annat och mer 
än brödrakrig.
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titel:
Strongmen: How they Rise,
why they Succeed, how they fall
författare:
Ruth Ben-Ghiat
förlag:
Profile Books, Great Britain (W.W. 
Norton & Company, USA) 2020

”Starka män” – och det är alltid män med 
förvriden kvinnosyn som sätter rättsordning 
och folkstyre ur spel – granskas av denna 
amerikanska historiker. Vi följer ett århund-
rade av dem; hur de tänker och beter sig, vil-
ka som stödjer dem, hur de tar makten och 
med lögner, propaganda, virilt, korrumpe-
rat och med våld behåller den, och hur de 
möter motstånd, förlorar auktoritet och till 
sist gör sorti. Den tröstrika slutsatsen: man 
kan bli av med dem.

För författaren rör det sig om tre genera-
tioner; 1) det fascistiska skedet, följt av 2) 
militärkuppernas tid och 3) utvecklat till den 
auktoritära variant med makt genom nya me-
dier och allmänna val som Fareed Zakaria i 
Foreign Affairs 1997 präglade som ”illiberal 
demokrati”. Kavalkaden inleds med por-
talgestalten Mussolini, mer härskande med 
antisemitism, mord och koncentrationsläger 
ute i Medelhavet än omvärlden insåg, och 
Hitler. Nästa fas inleds med Franco, också 
stilbildare och senare, i antikolonialismens 
tecken, Khadaffi, liksom för den tredje perio-
den Berlusconi med arvtagare som Orbán. I 
dessas led hittar vi även Trump.

Alla värnar sin makt av rädsla för den egna 
personen och skor sig på en sårbar ekonomi. 
Alltför många av dem har närts av storban-
ker, PR-män och massmedier.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.


