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titel:
The Ledger: Accounting for Failure in 
Afghanistan
författare:
David Kilcullen, Greg Mills
förlag:
Hurst & Company, London,2021

 

Sida upp, sida ner beskriver David Kilcullen 
och Greg Mills vad som gick fel för väst i 
Afghanistan, där båda tjänstgjorde som ex-
perter och rådgivare. Det var inte så att tidi-
gare bittra erfarenheter saknades, Vietnam 
och andra. Kanske skulle de tongivande 
amerikanarna haft lite bättre förutsättningar 
att få ett resultat om de inte nästan meddet-
samma efter segern över talibanerna 2001 
nära nog hade övergett Afghanistan för att 
ägna sig åt dårskapen i Irak.

Författarna hävdar att man redan vid den 
tongivande mötet i Berlin samma år borde ha 
bjudit in talibanerna till förhandlingar, vilket 
var otänkbart i Washington. När man vände 
blicken tillbaka var det utan kulturinsikter i 
hur ett försvar mot talibaner kunde bedrivas 
och afghaner med sina intressen och sitt in-
flytande skulle regera när hjälpinsatser form-
ligen vällde över dem. Ett politiskt problem 
skulle lösas militärt, vilket ju inte gick. Man 
krävde mer av afghanerna än vad man själv 
trodde på. Senast kring 2015, när Vita hu-
set hade fått nog av besvikelser och drog åt 
tumskruvarna började utkorade ledare och 
säkerhetsstyrkor mista vad som hållit dem 
uppe, 2021 övergick allt i kollaps.

Att ett så känt namn som Kilcullen med-
verkade i allt detta förvånar. Han visste ju 
bättre.

Var då allt förgäves? Hoppet står till 
vad en kommande generation kan göra av 
Afghanistan.

 

titel:
On Wellington: A Critique of Warerloo
författare:
Carl von Clausewitz
förlag:
University of Oklahoma, 2010

 

Lite annorlunda känns det att sent omsider 
läsa något av Clausewitz som inte är lika 
tyngt av lärdom som hans klassiker Om kri-
get. Här utgår han från något självupplevt 
som deltagare i slaget vid Waterloo, där han 
var stabsofficer i Blüchers preussiska armé då 
den dök upp i tid för att besegra Napoleon, 
när segerherren Wellington var illa ute.

Boken sprider inte mycket extra ljus över 
de strider som föregick bataljen vid Waterloo, 
liksom Ligny, där Napoleon tyckts nära 
att knäcka preussarna, och Quatre Bras, 
där fransmännen inte var förmögna att eli-
minera Wellingtons brittiske-nederländska 
armé. Nej, författaren vill framför allt häva 
att Wellingtons risktagande var hans eget 
fel. Han blev överrumplad av napoleonsk 
snabbhet och misslyckades på det strate-
giska planet med att förbereda samverkan 
med preussarna.

Clausewitz kritik må vara berättigad men 
är nog ganska efterklok. Den lilla boken 
som ingår som nr 25 i en serie Campaigns 
& Commanders, blev ingen succé, i varje 
fall inte hos Wellington, som valde att inte 
låtsas om dess existens.
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The Room Where It Happened: A White 
House Memoir
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Likt alla andra böcker om Donald Trumps 
presidenttid kallas John Boltons berättelse 
för en ”bestseller”. Det kan inte bero på att 
han tillför bilden av Trump som något vä-
sentligt nytt eller skriver slående och slag-
kraftigt. Boken är snarast ett protokoll över 
allt vad Trump sagt, vad andra sagt, och vad 
författaren under ett och ett halvt år som 
såkerhetspolitisk rådgivare både sagt och 
velat genomdriva om bara andra hade fun-
nit sig i hans överlägsna klokhet. Det må 
gälla hanteringen av Kim Jung Un, Putin, 
Iran, Afghanistan eller européer.

Det som intresserar är förstås närheten till 
Trumps beslutsfattande, om det kan kallas 
så, men nog framför allt att det skrivna om 
ett i längden omöjligt samarbete inte bott-
nar i djup åsiktsskillnad. Nej, till skillnad 
mot Trumps många kritiker är författaren 
själv starkt konservativ; en man för Fox 
News, bland demokrater ökänd som repu-
blikansk ”hök” särskilt efter år i FN – en 
organisation han ogillar för att den skulle 
driva USA i fel riktning.

Bolton ogillar också många hos Trump 
som finansministern Steven Mnuchin, FN-
delegaten Nikki Haley, och som sämre än 
han på att hantera det byråkratiska maski-
neriet försvarsministern James Mattis och 
utrikesministern Mike Pompeo. ”De vux-
na” i Vita huset avfärdas (som demokrater), 
men Bolton hörde dit och stod inte ut med 
Trumps sätt att styra.

 
titel:
Det fallna imperiet: Ryssland och väst 
under Vladimir Putin
författare:
Martin Kragh
förlag:
Fri Tanke, Stockholm, Scandbook AB, 
Falun, 2022

 

Varför boken i chocken över kriget i Ukraina 
har fått ett sådant publikt genomslag är 
fullt begripligt. Det är bredast tänkba-
ra bakgrundsteckning som Martin Kragh, 
Rysslandsforskaren känd från sina artiklar 
i Svenska Dagbladet och framträdanden 
vid Utrikespolitiska institutets seminarier, 
ger. Böcker och förkunnelser över Vladimir 
Putins drivkrafter, mestadels av västliga kän-
nare, har förvisso inte saknats, och här har 
författaren med sin klart kritiska blick inte 
något väsentligt annorlunda att bidra med. 
Men där andra lyfter fram olika aspekter har 
han episkt samlat dennes raseringsverk mot 
den historiska bakgrunden alltifrån Stalins tid.

Här fångas hur Chrusjtjevs, Gorbatjovs 
och Jeltsins reformansatser kommit att med-
verka till hur ryssars stolthet över segern 
över Hitlerriket i det Stora fosterländska 
kriget förbytts i sentimentalitet och käns-
lan av tragedi med deras land bortskuffat 
från sin rangplats. Gamla mentaliteter och 
beteendemönster har kommit tillbaka och 
breddat jordmånen för en härskare som vid 
ett antal vändpunkter låst sig alltmer i den 
antagonism som Kragh kallar vår tids struk-
turerande konflikt utan uppenbar lösning.

Putin har träffat sina val och gjort lögner 
och propaganda till Kremls verklighet. Men 
inför historien vill Kragh likt andra inte ge 
allt förlorat. ”Ett annat Ryssland finns runt 
hörnet”.



191

litteratur

 
titel:
War in Europe: From impossible War to 
Improbable Peace
författare:
Thibault Muzergues
förlag:
Routledge, London and New York, 2022

 

Krig i Europa är inget ovanligt som många 
trodde under ”den långa freden” från 1989. 
Om inte annat, vet vi bättre efter den 24 fe-
bruari 2022. Ofreden var inte längre borta, 
den som genom århundraden har präglat 
vår etniskt och politiskt pluralistiska världs-
del. Vi kunde inte fly från vår egen historia, 
som den franskfödde författaren skriver i 
sina varningsord.

Det krävs inget vidunder som Hitler för 
att kasta oss tillbaka i en existentiell kris. 
Existerande motsättningar räcker långt för 
att rubba grundvalarna för våra trygghets-
värden i Nato och EU. Vad vi hade åstad-
kommit var ett mirakel som är värt att be-
vara och försvara. Många har också gratu-
lerat oss för en sammanhållen reaktion mot 
Putins anfall på Ukraina. Men sanningens 
ögonblick närmar sig för européer utan va-
na vid geopolitisk beredskap.

Att freden är vår arvedel saknar stöd i 
vårt förflutna, det ger boken ofrånkomliga 
belägg för. Det onda gamla har kommit när-
mare, och maningen blir att Europa måste 
ta sig samma.

 
titel:
Medlöparna: En berättelse om Europas 
glömska
författare:
Géraldine Schwarz
förlag:
Alber Bonnier Förlag, ScandBook UAB, 
Litauen, 2020

 

De var många som efteråt förnekade vad 
de bevittnat. Vi har sett dem i land efter 
land som drogs in i det monströsa hitleris-
tiska våldet. De saknade förmågan att inse 
att det inte kunde ha skett utan deras del-
tagande. Nästan alla dessa medlöpare blev 
praktiskt taget ostraffade. Österrikare kände 
sig som offer, italienare tyckte inte att allt 
var Mussolinis fel, fransmän ville glömma 
Vichyregimen, tyskar ville inte att det skulle 
rotas i allt när väl de mest kända ansvariga 
dömts. Nej, man får ingen vacker bild av 
Adenauer, de Gaulle och Mitterrand.

Författaren är väl ägnad att granska hur 
Europa tog itu med andra världskrigets arv. 
Med fransk mor och tysk far, född 1974, upp-
växt i Frankrike med skolgång både där och 
i Tyskland, hade hon problemet i sin egen 
familjehistoria: Farfadern hade köpt sin fir-
ma billigt från flyende judar och kände sig 
oskyldigt förföljd när dessa krävde ersätt-
ning. Och hur var det med morfadern som 
gendarm hos Vichy, kunde han ha undgått 
att se judedeportationerna?

Det här är en värdefull bok som följer 
den blott allt för mörka europeiska historien 
från Hitlers makttillträde och dess urartning 
i kriget och folkmordet, över glömskans år 
till allt vi fick uppleva: sjuttiotalets terrorism, 
Tv:s ”Förintelsen” som ”sprängde låset till 
det borttryckta”, nittiotalets uppvaknande 
rättvisekrav till våra dagars nyfascism och 
högervindar.
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Vi är tillbaka i en stormaktstävling om mak-
ten. Med Kinas starka utveckling kan USA 
inte som förr vinna den kampen utan mås-
te tillämpa en annan militär strategi för att 
underbygga en hållbar målsättning. Enligt 
författaren – mannan bakom 2018 års na-
tionella supermaktstrategi – gäller det för 
landet att, som tungviktaren i en antihege-
monisk allians av likasinnade, hindra Kina 
från att ta herraväldet över vår tids poli-
tiskt och ekonomiskt viktigaste nyckelre-
gion, världsdelen Asien.

Utgångspunkten måste vara att Kina är 
berett att nå sina mål med väpnad styrka. 
Därför ska USA stå redo att offra freden 
och överväga krig för att just bevara freden. 
Det har hörts förr men kanske sällan på den 
intellektuellt-teoretiska höga nivå som här 
innebär en tämligen hårdkokt läsning, dock 
tryffcrad med rader av historiska exempel 
från Europas krig och amerikanska inbör-
deskriget. Framför allt gäller det att försva-
ra Taiwan, även om ö-landet skulle hinna 
invaderas av Kina, och i andra hand måste 
man hålla Filippinerna. Allt detta av en för-
svarsmakt som också har att hantera kärn-
vapenavskräckning och storskalig terrorism.

Till problemen hör Nordkorea, Iran och 
Ryssland. Det senare hotet måste, även ef-
ter anfallet på Ukraina, Natos europeiska 
medlemmar hantera; Möta Kina är ju bo-
kens centrala uppgift.

 
titel:
Volga och inre Ryssland: En resa i tid och 
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författare:
Lena Jonson
förlag:
Dialogos Förlag, Livonia Print, Riga, 2022

 

För den som har känslor för rysk histo-
ria och kultur är detta en härlig bok. Via 
Moskvakanalen, byggd 1932–1937 av straff -
fångar med tio procents förluster (22 000), 
tar veteranen av svenska Rysslandsexperter 
Lena Jonson med läsaren på en resa längs 
Volga, Europas längsta och mest vattenrika 
flod genom skog och stäpp ned till halvök-
nen vid Kaspiska havet. Dess övre lopp är 
en del av det ryska kärnlandet; mellersta och 
nedre delar långt före östslavernas inträde 
på 800-talet befolkade av legendomspunna 
skyter och sarmater, senare stäppfolk som 
petjeneger och polovtser före khazarer och 
Volgabulgarer; alla erövrade.

Resan ger upphov till funderingar kring 
hur Kievrikets splittring i nordöst, stor furs-
tendömet Moskva bland mindre riken steg 
fram som erövrare och växte i makt längs 
Volgas flodvärld som symbol för det ryska – i 
kamp för och emot mongolerna och Gyllene 
horden. Därav har följt två ödesfrågor: den 
nationella (vad är Ryssland, vad innebär 
det att vara ryss?) respektive de ickeryska 
folkens situation/identitet. Mot de senares 
krav på ökat självstyre vill Putin krimina-
lisera sådana som vill ”bryta loss delar av 
det ryska territoriet”. Kazan kan likafullt 
aldrig fira Ivan den förskräckliges erövring 
som utslag av rysk dådkraft.

Mellan minoritetssträvanden och intel-
lektuella krav på demokratisk ”återfedera-
tion” står ödet.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.


