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Mer än 4 000 Leninstatyer, kanske 5 000, 
fanns i landet när det 1991 nyss självstän-
diga Ukraina fick chansen att omskapa sitt 
förflutna utan att fråga Moskva om lov. 
Många avlägsnades och gamla paradplatser 
står tomma. Det är bara en detalj i denna 
bitvis svårlästa bok kring hur politiker och 
främst historiker velat ange vad man ur ett 
sönderslitande förflutet borde minnas på ett 
sätt som skulle gagna det nationella uppbygg-
nadsverket. Verket, som ingår i projektet 

”Historical Studies in Eastern Europe and 
Eurasia”, ger ett perspektiv på beundrans-
värd sammanhållning i kriget sedan februari 
2022 mot den ryska angriparen.

Mot sig hade nationalisterna inte bara 
Moskvatänkande imperialister. De riskera-
de även att splittras av traumatiska erfaren-
heter. För att bara nämna några: den stora 
hungern 1932–1933, Holodomor, som an-
nat än Stalins brott, och som hjältar: Stepan 
Bandera, krigsårens tyska medlöpare och 
mördad som förrädare, hetmanen Mazepa, 
Karl XII:s allierade, eller försvararna mot 
ryssarna i slaget vid Kruty 1918. Än svårare: 
hur hantera morden på polska kvinnor och 
barn i Volhynien 1943, när man börjat frukta 
Polens återkomst till makten. Hur betrakta 
judar, romer och tartarer, dessa ”andra”? 
Diasporan eldade på med stereotyper.

Nyss tvister, nu öppet krig. Det måste 
ta slut för att man ska kunna enas om vad 
att minnas.

titel:
Svart historia
författare:
Amat Levin
förlag:
Natur & Kultur, Lettland, 2022

Svarta förgrundsgestalter har det skrivits 
historia om, världsdelen Afrikas mer sällan 

– och då oftast med ett utifrånperspektiv. 
Bristen på insikter och kunskap har gjort att 
vi i väst gått miste om att bekanta oss med 
ett myller av människor som betytt något 
för sin samtid, av svunna samhällen med sin 
kultur som gått under, och dessvärre även 
medvetande om gigantisk skövling i girighe-
tens, fördomarnas, utsugningens och makt-
fullkomlighetens tecken. Några av luckorna 
har fyllts av författaren, journalist med en 
pappa från Gambia.

Boken med mer än ett sjuttiotal till om-
fånget högst varierande kapitel med utgångs-
punkt sedan 2018 med bidrag på instagram 

– det förklarar uppsplittringen – är i själva 
verket ett helt litet uppslagsverk i fyra delar: 
1) en svunnen tid, 2) portugisisk utforsk-
ning och slaveriets födelse, 3) slaveriets av-
skaffande och kolonialismens intåg och 4) 

”En svårköpt frihet”. Somligt känns extra 
pinligt att läsa, tag utställningen av svarta 

”byar ”som underhållning på Gröna Lund. 
Vissa länder skildras i flera kapitel: Saint 
Domingue, Liberia, Nigeria, Kongo.

Kanske mest intryck gör antalet kämpan-
de afrikaner, åtminstone tiotalet kvinnor vil-
kas minnen bevaras nationellt i utmärkelser 
och statyer m m. Avsnitten om USA gäller 
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våld kring grupper som Black Panthers, En 
bok att verkligen plöja igenom, om man 
vill veta mer.

titel:
Germany’s Russia Problem: The Struggle 
for Balance in Europe
författare:
John Lough
förlag:
Manchester University Press, 2021

I slutet av mars 2022 fick det ryska anfallet 
mot Ukraina Tyskland att byta fot. Dittills 
hade landet bland ledande västnationer va-
rit sämst på att hantera Ryssland. Hur detta 
berodde på en djup och bekymmersam his-
toria präglad av trauma, kulturell benägen-
het, instinkter och överkänslighet, analyse-
ras i denna bok av en brittisk akademiker 
som på sin tid var Natos första företrädare 
i Moskva. Under tvåhundra år hade tyskar 
satt sin prägel på rysk kultur och på ett folk 
som väckte beundran, respekt och fruktan. 

Här fanns även tacksamhet mot Gorbatjov, 
som om det var hans välvilja som gav chan-
sen till ett efter fyrtiofem år förenat Tyskland. 
Tyska företrädare inom policy, näringsliv 
och civilsamhälle har på allvar trott att de 
agerat i Tysklands och Europas intressen 
genom utvecklade relationer och maximalt 
möjliga dialog och vilja hjälpa Ryssland på 
reformvägen. Genom att i många fall sedan 
träda i rysk tjänst hemfaller dessa bärare av 
ett tyskt psyke åt önsketänkande och för-
stärkte i själva verket korruption och ett re-
pressivt system av uppmuntran till våld mot 
grannar och angrep på västliga institutioner. 
Till sist gick det inte.

Angela Merkel röt till 2014 efter Ukraina-
Krim-chocken men drev inte igenom svår-
hanterliga insikter i det tyska samhället. Nu 
ska efterträdaren Olof Sholtz göra vad hon 
inte förmådde.

titel:
On Operations: Operational Art and 
Military Disciplines
författare:
B. A. Friedman
förlag:
Naval Institute Press, Annapolis, 
Maryland, 2021

Man har i det militära lärt ut att det finns 
en särskild nivå mellan taktik och strategi: 
operationer. I Sverige skulle de i krig under 
ÖB ledas av militärbefälhavare – på hög ni-
vå av krigskonst, med andra ord. Visst, det 
måste finnas en operativ förmåga inom en 
stab för att hantera stridskrafter i utsträckt 
tid och rum som stöd för både taktik och 
strategi, och författaren med rötter i USA:s 
marinkår räknar upp vad som krävs: med 
specialiserade stabsmedlemmar: administra-
tion, underrättelser, operationer, eldunder-
stöd, logistik, ledning (command-control).

Men behovet av operativ nivå kallas här en 
myt, skapad av dem som utifrån Napoleons 
genialitet ville ge modeller för att fortsätta 
den utveckling som utlösts av två socialt-
politiska revolutioner – den industriella och 
den franska. Hos preussarna betydde det en 
trend bort från statlig ledning och in i oin-
skränkt krigföring utan moral. För ryska 
militära tänkare handlade det om att pla-
nera utan att hämmas av leninistiska dog-
mer. Enligt boken innebar tyvärr dessa ”fö-
rebilder” att amerikanarna anammade den 
operativa nivån, medan deras staber befol-
kades av officerare mest ivriga att leda för-
band i fält i stället för att man samverkade 
i ”operativ konst”.

Vi tar alltid efter USA, men med bokens 
exempel är goda stabsofficerare vad som be-
hövs, inte nivåtankar. Ty vad som bedrevs 
på nivån Patton-Rommel – det var helt en-
kelt taktik.
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titel:
Command: The Politics of Military 
Operations from Korea to Ukraine
författare:
Lawrence Freedman
förlag:
Allen Lane, Great Britain, 2022

Om spelet mellan politiska och militära avgö-
randen i krig har kallade akademiledamoten 
Lawrence Freedman skrivit en högst stimu-
lerande bok, historisk med fallstudier och 
högaktuell med en analys av Ukrainakriget. 
Ledning i krig är i få fall friktionsfria. Vi mö-
ter ledare som omgivna av inställsamma hö-
kar vägrat att lyssna på försiktiga rådgivare, 
föraktat fienden och haft en övertro på vad 
hans militär kunde åstadkomma; likt många 
autokrater som Putin. Och å andra sidan 
militära chefer som funnit order dumma 
och/eller farliga och agerat därefter under 
surmulen lydnad; påfallande många i tron 
att de bättre representerar nationens mål 
än dagens valda politiker – demokratiskt 
betänkligt. Några vägrare, vi känner dem.

Styra generaler har inte varit lätt. Korea-
kriget fick Truman att avskeda MacArthur, 
i Israel-Arabkrigen fick Ariel Sharon hållas 
med hjälteglorian. I Vietnam, under nordsi-
dans s k påskoffensiv 1972 hade Nixon svårt 
att vinna gehör för flyganfall mot Hanoi-
Haiphong, när både hans försvarsminister 
Melvin Laird och befälhavaren Creighton 
Abrams mer ville stötta Saigontrupperna. 
Under Natobombningarna mot serberna 
i Kosovo 1999 var cheferna många, och i 
Bryssel var det svårt att leda dem. Sådant 
upplevdes även i slaget om Falklandsöarna. 

Initiativrik general eller bara pålitlig? 
Det får vi leva med och politikerna lära sig 
att hantera.

titel:
A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary 
of Defense During Extraordinary Times
författare:
Mark T. Esper
förlag:
William Morrow (HarperCollins), USA, 
2022

Drygt femtioårigt ungdomlig var Mark T. 
Esper en av dessa tjänstemän i Washington, 
hemtama i politiska kretsar, som det ame-
rikanska imperiet har fullt av. West Point-
utbildad fallskärmssoldat, hade han danats 
av en helig ed för fosterlandet och erfaren-
het av krig vid Persiska viken när han 2017 
blev arméminister med stöd av båda partier. 
Två år senare fanns han högre upp, i Donald 
Trumps kaotiska krets som snabbt utsedd 
försvarsminister.

Man kan fråga sig varför en man som 
denne tror sig kunna tjäna nationen under 
en skrävlande buse, vars beteende alls inte 
var okänd ute bland folket. Likt företräda-
ren James Mattis kunde han efteråt ha tigit 
om allt småaktigt/skrämmande eller som 
säkerhetspolitiske rådgivaren John Bolton 
mest rekapitulerat egen klokskap. I stället 
har han valt att skriva av sig med den hit-
tills längsta boken, 700 sidor, om allt som 

”var åt helsike” med det trumpska vanstyret.
Därmed vet vi ännu mer om Vita husets 

total omogna idéer om att skrota supermak-
tens åtaganden, tryfferat med att armén 
kunde väl sättas in och skjuta på folk un-
der raskravaller, eller varför inte sätta in 
missiler mot mexikanska knarklaboratorier. 
Förfat taren fick blåsa liv i en av efter Irak 
och Afghanistan nedgången försvarsmakt 
och medverka i Operation Warp Speed för 
vaccin mot Covid-19. Men till sist gick det 
förstås inte, Ändå hotar en Trump 2.0.
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titel:
To Rule the Waves: How Control of the 
World’s Oceans
Shapes the Fate of the Superpowers 
författare:
Bruce D Jones
förlag:
Scribner, New York–London–Toronto–
Sydney–New Delhi, 2021

Marinen är USA:s viktigaste försvarsgren, 
slår författaren som politisk analytiker fast. 
Frågan är hur supermakten under Biden 
förvaltar den koncentration till Stilla havet 
som proklamerades under av Obamas. Det 
handlar inte bara om hotet från Kinas väx-
ande makt utan om insikter i havens stigan-
de betydelse som konfrontationszon mellan 
världens stora militärmakter, hur de tillva-
ratar globaliseringens frukter och klimatets 
roll för vårt överlevande. Boken belyser ma-
ritima faktorer i deras helhet.

När det gäller örlogsflottorna har Kina 
gått förbi USA, dess handelsflotta är många 
gånger större än den amerikanska, vilket 
skulle kunna ha en avgörande betydelse i 
en krigssituation. Å andra sidan ökar Kinas 
ekonomiska utveckling landets sårbar-
het. 70 procent av kinesisk sjöfart passerar 
Singapore och Malacka-sunden som USA:s 
sjömakt dominerar. Vilka alternativ öppnas 
då i AirSea Battle: störa ut en motstånda-
res målbestämning, angripa dennes missiler 
i deras hemmabaser eller i luften? Det sist-
nämnda rekommenderas.

På undervattensområdet – det viktigaste – 
behåller USA ett försprång med sjuttiotalet 
nukleärt drivna ubåtar mot Kinas sextiotal, 
varav femtio bullrande dieselbåtar. Men, 
Kina är på väg att öka sina hangarfartyg 
från två till fyra mot USA:s elva. Sårbara 
eller ej, deras roll finns kvar.

titel:
I fred och örlog: Svensk och engelsk 
sjömakt under 500 år
redaktör:
Gustaf von Hofsten
förlag:
Breakwater Publishing, Halmstad, 2021

Den 7 juni 2022 var en märkesdag för den 
svenska flottan: dess 500 års-dag tack vare 
Gustaf Vasas initiativ. Royal Navy saknar 
motsvarande datum men gick emot en glo-
bal storhetstid utan motstycke. På allvar fick 
vi att göra med varandra först nära nog ett 
och ett halvt sekel senare, 1658, när Karl X 
Gustaf satt sig i trångmål och behövde stöd 
utifrån. Sen har det rullat på, det svenska 
jubileet firat med en praktbok med illustra-
tioner av marinmålarna Jacob och Christer 
Hägg m fl och skriven av sju britter och sex 
svenska sjöofficerare och andra.

I deras antologi med tjugoen kapitel kan 
man ösa ur kunnande och berättarglädje. 
Många berättelser känner akademien nog 
igen, såsom Gustaf Psilanders kamp med ett 
ensamt Öland mot åtta engelska linjeskepp 
vid Orfordness i juli 1704, som kunde ha vål-
lat större komplikationer men glömts i brit-
tisk sjöhistoria, och Torsten Hagmans kris-
hantering vid Färöarna med hemtagningen 
sommaren 1940 av ”Italienjagarna”; mindre 
heroisk men klok nog att avvärja svensk in-
dragning i andra världskriget. Annars mest 
engelsk-svensk sympati.

Nelson, amiralskollegan Saumarez, skepps- 
byggarrivalerna Sheldon och af Chapman 
hör till dem som dyker upp liksom svenskt 
beroende av brittisk teknologi, Churchills 
vilja att angripa Luleå hamn. Myter om 
galoner och sjömäns vita ränder får vi leva 
utan. Läs. lär och roas.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.


