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förlag:
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En katolsk amerikanare tar, i en allvarligt 
menad om inte helt lättläst undersökning, 
pulsen på antiliberalismen med tonvikt på 
den rörelse som USA getts titeln alt-right. 
Med utgångspunkt från korta porträtt av 
Oswald Spengler jämte fyra i svensk dis-
kussion sällan förekommande namn, Julius 
Evola, Francis Parker Yockey, Alain Benoist 
och Samuel Francis redovisar han deras 
skilda uppfattningar i sinsemellan spretiga 
förkunnelser. när det gäller ras, religion, 
ekonomi och politik. Men framför allt lyf-
ter han fram gemensamma drag.

Dit hör dessa ateistiska tänkares prin-
cipiella ifrågasättandet av vad de flesta av 
oss andra uppfattar som grundläggande 
normer och beteenden. De avvisar sådant 
som tankar om jämlikhet, minoriteters rät-
tigheter, religiös tolerans. De står i konflikt 
med kristendomen som ansvarig för de läror 
och värderingar som den gett upphov till.

Matthew Rose avfärdar dem inte som 
tokstollar, något som många till höger och 
vänster gör i en underskattning av styrkan 
i deras röster. Att ta dem på allvar ter sig 
klokt, så oroande övertygade som de är om 
att ett postliberalt politiskt liv ligger inom 
räckhåll.

titel:
Blind Strategist. John Boyd and the 
American Art of War
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förlag:
Exisle Publishing, New Zealand, 2021

 

USA-piloten John Boyd (1927–1997) är mest 
känd för luftstridens OODA-formel om att 
ta sig innanför en motståndares beslutsfat-
tande. Men påverkad av nazityska genera-
ler och nestorn Liddell Hart gjorde han sitt 
rön till universell sanning och präglade efter 
Vietnamkriget amerikansk militärt doktr-
intänkande och därmed svenskt, inklusive 
det filosofiska förhållningssättet uppdrags-
taktik. Han har jämförts med Sun Tzu och 
Clausewitz.

Det hos Boyd som lockade teoretiker som 
William s Lind och främst USA:s marinkår 
var att man ”oblodigt” skulle vinna i krig 
genom att paralysera en fiendes beslutskraft 
utan att först krossa dennes arméer – bra 
mot det kalla krigets Sovjetunionen. Men 
Halder, Guderian, Manstein, Balck och 
Mellenthin ville skylla på Hitler, förneka 
egna krigsbrott och värna om Wehrmachts 
ära. I samspel med Liddell Hart låtsades de 
ha ha gått på dennes ”indirekta” linje mot 
fiendens svaga sidor, I verkligheten ville de 
i tyskt Cannae-tänkande förgöra en fien-
des starkaste krafter. Underställdas initia-
tiv stäcktes ofta av centraliserade order på 
slagfältet.

Med kritisk granskning av vår tids mest 
kända idégivare slår den australiske förfat-
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taren ett slag för balans. Manöverkrigföring 
och uppdragstaktik, ja. Men ibland kan ut-
nötning, synkronisering och central kontroll 
var de tillgängliga alternativen. För det var 
Boyd blind.

titel:
The Light of Days: Women Fighters
of the Jewish Resistance. Their Untold 
Story
författare:
Judy Batalion
förlag:
Virago Press, Great Britain, 2921

 

Kvinnornas roll i kampen mot hitlerisman 
har hamnat i bakgrunden. Det var män som 
skrev om andra världskriget och de tende-
rade att upprätthålla sig vid det uppenbara 
våldet, manligt våld. Andras insatser fick 
aldrig samma erkännande. Den bristen på 
balans avhjälps i någon mån av denna nyut-
komna bok om judinnors insatser mot den 
nazistiska övermakten i Polen 1939–1944. 
Det har blivit en berättelse om enastående 
mod att ta livsfarliga risker och förmåga att 
uthärda bestialiska förhållanden av dem som 
tyskarna grep och satte i lägren.

Unga judinnor i det fattiga öst hade spe-
ciella förutsättningar att röra sig i ockuperat 
land förklädda till polskor. Medan medel-
klassens pojkar gavs religiös utbildning hade 
flickorna gått i vanliga skolor bland polacker. 
Åren före kriget hade många tillhört mer eller 
mindre sionistiska ungdomsorganisationer. 
Efter den första chocken när allt judiskt liv 
slogs i spillror vaknade flera till motstånd. 
Där tåg faktisk fortsatte att gå och posten 
fungerade, fann de en roll som ”kurirer”, 
smugglade och skaffade underrättelser och 
vapen; väl att märka att dödsstraff hotade 
dem som påträffades utanför judiska ghet-
ton. Andra deltog öppet i strid.

Tio procent av Polens judar, 300 000, 
överlevde i lägren, gömda, som partisaner 
eller i Sovjetväldet. Om hur de tog itu med 
livet efter kriget tillhör också berättelsen.

titel:
9. april – time for time
författare:
Alf R. Jacobsen
förlag:
Vega Forlag, tryckte i Danmark, 2020

 

Hur ett litet land låter sig lamslås av ett plöts-
ligt angrepp har vi ett namn på: ”9 april”. 
Alf R Jacobsen, berättaren framför andra om 
vårt västra broderlands trauma, har nu gått 
vidare med en detalj-, bild- och kartrik tim- 
och minutgranskning av hur Norge under 
ett dygn förlorade sin frihet och självstän-
dighet. Det är en sorglig berättelse om då 
en småstats hela ledande skikt av politiker 
och civila och militära ämbetsmän efter år 
av försvarsförsummelser lät sig kuvas i ett 
chansartat angrepp mitt framför ögonen på 
den tidens mest ryktbara sjömakt.

Några behöll sinnesnärvaro och agerade 
så som vi tror att människor ska handla i 
pliktuppfyllelse, mest känd förstås översten 
Birger Eriksen på fästningen Oscarsborg 
som beordrade sänkningen av kryssaren 
Blücher innan hon kunde nå Oslo och som 
därmed gav de försumliga ansvariga en frist. 
Slående är hur gamla de norska officerarna 
var, också hur anmärkningsvärt väl, fast 
förgäves, Norge var väpnat på sjöfronten 
efter unionskrisens tid.

Den 9 april är alltjämt det stora varnande 
exemplet på hur ett land missar möjligheter 
att värna sig. En annan sak är hur annor-
lunda dagens försvarsutmaningar ter sig. Det 
måste vi också behärska, som förre försvars-
chefen, kallade ledamoten, Sverre Diesen 
skriver i en tänkvärd efterskrift.
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Stalin hade ett bra världskrig. Den här bo-
ken, skriven av en amerikansk historiker, vi-
sar hur gynnad han var av stödet från väst, 
ja att det var avgörande för hur hans välde 
skulle överleva. Det hade börjat redan åren 
före Barbarossa midsommar 1941. Med 
Roosevelts makttillträde i mars 1933 fick 
tyrannen i Kreml nya vänner i ”New Deal”-
administrationen. Presidenten lät avlägsna 
bolsjevikkritiker, och den som stod honom 
närmast, Harry Hopkins, blev Moskvas 
tillgång, och nyckelmannen i finansdepar-
tementet, Harry Dexter White, visar sig ha 
fungerat som en sovjetisk agent. Det är sna-
rast värre än Englands ryktbara spionfemma.

Ett industriellt samarbete var färdigut-
vecklat, och när Hitler anföll i öst stod kret-
sen kring Vita huset redo att bistå Sovjet trots 
neutraliteten. Sen, när USA drogs in i kriget, 
skedde det med ett ofattbart välvilligt, vill-
korslöst stödprogram, långt mera generöst 
än vad det kämpande Storbritannien fått 
åren innan. Flygplan, stridsvagnar, råvaror, 
kläder, skor, mat – allt fylldes på och möjlig-
gjorde försvaret av Moskva, Stalingrad, och 
till och med slutmånaderna när Stalin beha-
gade öppna krig mot Japan. Från Stalin kom 
ingen tacksamhet, Roosevelt och Churchill 
lät sig hunsas med och övergav fjäskigt Polen; 
inte deras bästa stund.

Författaren är nära att ifrågasätta vad 
kriget mot Hitler var värt. Men läs hans 

”nya historia”.

titel:
The Long Game: China’s Grand Strategy
To Displace American Order
författare:
Rush Doshi
förlag:
Oxford University Press, New York, 2021

 

Författaren, rådgivare till president Biden, 
har ingen förståelse för dem som finner oro 
för Kina överdriven. Boken bygger på all 
slags kinesiska källor som belyser bilden av 
Beijingregimen, vilken i decennier, men med 
taktisk skiftande betoning, haft och har ett 
mål, en grand Strategy, att driva undan USA 
och överta dess globala maktroll.

Perspektiven har skiftat. Från att ha sett 
USA som en halvallierad under kritiska år 
efter Tienaminkrisen, amerikanarnas över-
lägsenhet i Kuwaitkrigt och Sovjetunionens 
sönderfall, svängde man över till att i 
Washington ha ett hot och största fiende. 
Försiktighet krävde att kineserna först nöj-
de sig med att försöka avtrubba, asymme-
triskt hålla tillbaka amerikansk styrka och 
dölja sina långtgående avsikter. Men på se-
nare år ser Kina i Trumps framfart, Brexit 
och en osäker covidhantering tecken på en 
sviktande världsordning, där man med ny 
kraft kan börja bygga på att öppet och of-
fensivt ta över förstarollen som hegemon. 
Marint har Folkets befrielsearmé karaktä-
ristiskt nog slutat tveka om slagkraft med 
egna hangarfartyg.

Ska USA då låta sig drivas från Japan och 
Sydkorea och låta Taiwanregeringen falla? 
Nej, är budskapet. Amerikanarna måste 
själva göra som kineserna, stärka asym-
metrisk förmåga och överväga läget för att 
efter hand bygga upp sin globala ordning 
och inte släppa taget till Kina.
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författare:
John Berggren
förlag:
Historiska Media, ScandBook, Falun 
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Som diplomat 2013–2017 i Jerusalem, 
svenskt tjänstemannabidrag till kvartet-
ten (USA, EU, FN och Ryssland) och med 
bred departementsbakgrund har författa-
ren erfarenheter som få av försök att lösa 
konflikten Israel–palestinierna som har allt. 
Hans redovisning av historien och frågorna, 
gränser, bosättningar, säkerhet, flyktingar-
na, Jerusalem och Gaza, är tröstlösheten till 
trots bland det mest givande som kan läsas 
om hur vi hamnade där vi nu är.

Vägen framåt, kan man alls tala om den? 
Med utgångspunkt i glimtar av kompro-
misstendenser är boken här ett bestämt ställ-
ningstagande ”Tvåstatslösningen förblir det 
enda och bästa sättet att garantera båda fol-
kens rättigheter och möjligheter till självför-
verkligande.” Trots all ofrånkomlig pessi-
mism om en fredlig framtid för israeler och 
palestinier finns således anledningar att tro 
på en ljusare framtid för tvåstatslösningen.

Nya ledare kan komma, viktiga aktörer 
eller förhållanden som avspeglar internatio-
nell press på en part eller båda: fredsavtalen 
mellan Israel och arabstater kan öppna för 
förändring och nytänkande. En palestinsk 
ledare lär behöva godta israelisk säkerhets-
närvaro och något mindre territorium. En 
israelisk ledare kan ge upp delar av östra 
Jerusalem och evakuera bosättningar öster 
om muren. Inget av detta är omöjligt, heter 
det i en rik analys.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.


