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Militärt nytänkande är rimligtvis mil
jöpåverkat. Man kunde kanske tro att 
samma slags tekniska utveckling också 
skulle leda till en analog uppfattning na
tionellt och hantering av hur ett modernt 
krig borde/kunde föras. Den amerikanske 
forskaren bakom denna studie visar dock 
med tre exempel från Sovjetunionen, USA 
och Israel på det motsatta.
 I Sovjetunionen, som var först med nya 
teorier om hur krig ska vinnas, föregick 
en begreppsanalys det kostnadsdrivande 
anskaffandet av system för sådant som 
precisionsbekämpning på långa avstånd. 
USA utvecklade å andra sidan teknik och 
vapen åtminstone tio år innan amerikan
arna började tillämpa teorier om det 
moderna krigets natur. Israel slutligen 
var först med att verkligen utnyttja nya 
system på slagfältet men sist av de tre 
med att utarbeta begrepp avpassade för 
en militär revolution.
 Skillnaderna kan tänkas spegla olika 
kulturella faktorer: ryssars uppifrånstyre 
och intresse för teorier snarare än teknik, 
amerikanskt individualism och teknik 
iv er, israeliskt behov av att bryta hotande 
inringning genom att avgöra kampen 
snabbast möjligt på slagfältet. I studien 
flödar det av intresseväckande iakttagel
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ser, och i en tankelek vore ett ideal kan
ske en syntes mellan de tre modellerna.
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Inget annat imperium har gett upp sin domi
nans lika snabbt och fredligt som det sovje
tiska. Innan samtiden knappt hann fatta det, 
var allt över. Om det omvälvande året 1989 
har författaren, engelsk journalist, född av 
ungerska föräldrar i landsflykt, skrivit en 
krönika där prologen är slutet: rättegången 
och avrättningen av paret Ceausescu. Och 
själva berättelsen tar sin början med påve
valet av Johannes Paulus II, polacken Karol 
Wojtyla, som för de insiktsfulla antydde vad 
klockan var slagen, och efter Berlinmurens 
fall ser vi lydvälde efter lydvälde falla, ibland 
med några dagars mellanrum. Som repor
tage är det rappt gjort.
 Likt ett maskstunget träd saknade 
systemet motståndskraft när det mötte 
människor som hatade kommunismen men 
den sovjetiska ockupationen ännu mer. All 
idealism och glöd var sedan ett par årtion
den borta. Ledare hade slutat begära att 
folket skulle tro på kommunismen bara 
de låtsades göra det. I efterhand ter det sig 
märkligt hur länge härskarna ändå trodde 
att de skulle kunna behålla sin makt, sär
skilt som ingen väpnad hjälp fanns att få 
av Michail Gorbatjov. Han vägrade att låta 
våldet tala (som det hade gjort kort före i 
Peking).
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 Revolutionsårets verklige nyckelgestalt 
är den siste sovjetledaren, denne ofrivillige 
revolutionär som Europa har att tacka för 
att det för tjugo år sedan slapp blodspil
lan. 
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Han var Tysklands ledande militär när 
Adolf Hitler grep makten. Men utanför 
kretsen av en handfull historiker känner 
ingen till Kurt von HammersteinEquord 
(1878–1943). Han har hamnat totalt 
i skuggan av män som den jämnårige 
Rundstedt och de yngre Manstein, Gude
rian och Rommel. Det avgörande skälet 
är att Hammerstein bortsett från ett kort 
inhopp krigshösten 1939 snart lämnade 
den aktiva tjänsten, eftersom han inte ville 
tjäna under Hitler.
 Den man som nu uppmärksammas av 
samhällstänkaren och lyrikern Hans Mag
nus Enzensberger var en strategisk begåv
ning som knappast tog ut sig på sitt arbete 
och likt många av tidens fäder befanns 
vara mindre delaktiga i sina många barns 
uppväxt; jakt var hans huvudintresse. En 
föga engagerande personlighet, kan man 
tycka. Men författaren har lockats av 
familjens öde: fadern, efter ett försök att 
ha bromsat Hitler, egensinnig och envis 
motståndare till diktaturen; tre döttrar 
dragna till kommunismen och till judiska 
män och kanske spioner, söner på flykt un
dan Gestapo, åtminstone en av dem aktiv 
kuppman.
 Att Hammersteins förvånansvärt fritt 

kunde odla sitt avståndstagande från 
regimen ger en märklig och högst läsbar 
lägesbild. Människor som dessa kände på 
sig var de hade likasinnade och skyddade 
varandra. Först efter 20 juliattentatet 
blev de alla maktens villebråd.
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En bok på drygt 500 sidor om Polen fyller 
en pedagogisk funktion i vårt land. I den 
digra litteraturförteckningen finns inget 
uppmärksammat verk på svenska om lan
det; det må gälla forskning liksom popu
lärberättelser. Åtminstone från Stockholms 
horisont är Polen ett ”tämligen avlägset 
grannland”, vilket förefaller märkligt med 
tanke på vilken roll landet under 150 år 
spelade i svensk stormaktspolitik. Här 
började ju också sovjetkommunismens 
sammanbrott.
 Författaren, journalist och historiker 
med ett kvartsekels närvaro i Polen, 
beskriver ett land i historiens huvudfåra 
men politiskt och ekonomiskt i konti
nentens periferi, i en ojämn kamp för 
tillvaron mellan två stora makter, Ryss
land och det som blev Tyskland. Dess 
soldaters öde var ofta att strida för andra 
utanför hemlandet. ”Ännu är Polen inte 
förlorat,”nationalsångens kända ord 
härstammar från dem som slogs för Bona
parte/Napoleon.
 Läsaren tar del av ett brett socioeko
nomiskt panorama med Litauens, Vit
rysslands och Ukrainas roll för landet, 
dess många uppror, antisemitismen, Lech 
Walesas och påven Johannes Paulus II:s 
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historiska roll, kampen ut ur seklers fattig
dom, rysk maktpolitik (olja och gas) och 
Polens strävan att som USA:s bästa vän 
stå starkare också i EU. Var forskningen 
står idag när det gäller rikets eventuella 
vikingaursprung ter sig litet spännande för 
en nordbo.
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FN:s bakgrund behöver bli bättre känd. 
Annars riskerar vi att upprepa gårdagens 
argument snarare än att staka ut en väg 
framåt. Med denna bok pekar en amer
ikansk historieprofessor bland annat 
på arvet från Nationernas Förbund och 
individers betydelse för utfallet.
 Jan Smuts, boern som blev en central 
gestalt i det brittiska imperiet, räddas här 
ur glömskan liksom ideologen Alfred Zim
merman som i imperiet såg en bärare av 
”civilisationen”. Senare flyttade han över 
sina förväntningar på amerikanarna som 
frihetens ledarfolk. Den senare skapade 
NF:s grundvalar, och rasisten Smuts är 
mannen bakom FN:s inledande preambel.
 Det handlade om politik, inte folkrätt. 
FN blir här produkt av imperietänkande 
och den vite mannens idéer och institu
tioner. Organisationen blev varken styrd 
av ”fyra poliser” som Franklin Roosevelt 
hade tänkt sig, av en världsregering eller 
av en allians av demokratier. Med Jawa
harlal Nehrus inträde på scenen skapade 
sig ”Asien” och tredje världen ett forum 
i generalförsamlingen som grundarna 

inte hade avsett. Men snart avtog Indiens 
reformiver.
 Dagens ”Skyldighet att skydda” indi
vider var tidigt uppe men fick vika för 
medlemsstaters nationella säkerhet. Nej, 
FN blev inget ”förtrollande palats”, men 
samfundets gemensamma behov av dip
lomati och former för erkännanden och 
relationer mellan stater består.
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Denna nya bok om ökenkriget framhäver 
förtjänstfullt Italiens centrala roll. Rader 
av berättelser med Rommel i centrum har 
vant oss vid att se de italienska förbanden 
med sin dåliga utrustning och sina sociala 
klyftor som hjälplösa och litet hånfullt 
avfärdade offer.
 Det ger inte hela bilden. Divisioner som 
Ariete, Littorio och Trento stred efter 
förmåga även i offensiva strider. Utan 
dem hade Rommel inte lyckats med sina 
häpnadsväckande raider.
 Det var ju i botten Italiens oöverlagda 
krig. Författaren, pensionerad brittisk 
hist orieprofessor, övertygar i sin skild
ring av hur Hitler, kanske överraskande, 
försökte ta stor hänsyn till sina italienska 
bundsförvanter. Det italienska försvarsö
verkommandot visar sig många gånger 
också ha haft en betydligt mer realistisk 
lägesbild än Rommel, som aldrig godtog 
att bristen på resurser satte gränser.
 Ökengeneralen satte sig snarast systema
tiskt över givna order och agerade så opp
ortunistiskt som taktiskt, stridstekniskt 
och moraliskt sämre lottade motståndare 
medgav. Han var länge expert på att klara 



189

litteRAtuR

sig ur knipor som han själv hade skapat. 
Men sin största förmåga visade Rommel 
ändå defensivt efter El Alamein, när det 
enda som återstod var att fördröja det 
hotande totala nederlaget. Här ger honom 
den stränge skribenten goda vitsord.
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Max Hastings, eminent författare av rader 
av militärhistoriska böcker, tar här itu 
med Churchillgestalten. Utan att hemfalla 
till panegyrik ansluter han sig till dem, 
det stora flertalet, för vilken Churchill är 
den ende som under 1940 stod emot ett 
hotande nederlag. Dennes självförtroende 
gav det brittiska folket ett hopp som an
nars inte hade funnits där.
 Churchills tillförsikt är så mycket 
märkligare som han hade etablissemanget 
och huvuddelen av sitt parti emot sig, 
och hans militära rådgivare verkar aldrig 
riktigt ha repat sig efter Dunkerque. Inte 
ens den dynamiske chefen för imperiets 
generalstab, Alan Brooke, undgår författa
rens kritik. Premiärministern föll själv ofta 
offer för fixa idéer och begick allvarliga 
misstag. Den sorgliga sanningen är dock 
den att han väntade sig mer av sina gene
raler och soldater än de någonsin kunde 
leva upp till. 
 Churchills historiska roll blev att för
ankra Storbritannien vid den framväxande 
världsmakten USA. Det var ingen lätt upp
gift med tanke på de fördomar – och tidvis 
snarast fientlighet – som präglade brit
ters och amerikanares krigsbrödraskap. 
Franklin Roosevelts kyla och tendens att 
förminska Churchill inför Stalin ger ett 

dystert intryck. Att britten ändå in i det 
sista förmådde att upprätthålla Storbritan
niens prestige hör inte minst till det som 
imponerar.
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Denna bok av en norsk forskare bryter ny 
mark när det gäller Saudiarabien. Alltför 
länge har landet varit fredat för forskning
en om ett av vår tids gissel: den våldsin
riktade islamismen. Man har mer inriktat 
sig på följderna av det starkt konservativa 
kungadömets panislamism sedan tre de
cennier och dess stöd de senaste tjugo åren 
med rekryter, ideologi och oljepengar till 
militant kamp i Bosnien, Tjetjenien och 
intifadan i Palestina. 
 Nu kan vi ta del av den första ingå
ende studien om hur starka jihadisterna 
– militanta sunniaktivister – och alQaida 
är inne i själva Saudiarabien. Det var 
först 2003 som denna tidigare tillflykt för 
aktivisterna utsattes för storskalig terror, 
sedan bin Ladin hade tvingats bort från 
Afghanistan och ett stort antal av hans 
sympatisörer återvänt hem.
 QAP (al Qaida in Arabian Peninsula) 
har dock haft svårt att hävda sig mot vad 
författaren kallar för klassisk jihadism 
(sedan 1980talet) i en miljö präglad av 
wahhabitisk isolering, stamlydnad och 
mindre brutalt förtryck än i många andra 
muslimska länder. Motsättningarna står 
kring vilket våld mot USA som stora grup
per accepterar i det egna landet. Aktivister 
återvänder hem från Irak, andra tar en 
avstamp från baser hos grannen i söder, 
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Jemen. Ett fortsatt lugn under regimens 
sociala kontroll är ingalunda säkerställt.

Ovanstående anmälda av  
Olof Santesson
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I Norge blev Kustartilleriet nedlagt 2007 
och representerar en utveckling som 
starkt påminner om vår egen motsva
righet. Boken behandlar utvecklingen i 
vårt västra grannland avseende såväl fast 
kustartilleri som dess efterföljare Kystje
gerkommandoen.
 Fästningar som i vår tid representerar 
ett militärt kulturarv är ett intressant 
studieområde kopplat till deras funktion 
över tiden som betydelsefulla militära 
kapaciteter. Här ger den norska boken en 
översiktlig och bra beskrivning över det 
fasta kustförsvarets bemanning, skydds
nivå och beväpning från 1814 fram till 
vår egen tid. Bland annat de delar som 
behandlar tiden för unionsupplösningen, 
där kustfästningarna spelade en bety
delsefull militär roll, liksom modernise
ringen och utbyggnaden under det kalla 
kriget, bjuder på åtskilliga möjligheter 
till jämförande betraktelser mellan våra 
länder. Utvecklingen liksom avvecklingen 
av Kustartilleriet är så gott som paral
lella företeelser i Norge och Sverige där 
likaledes bevekelsegrunderna för besluten 
företer stora likheter. 
 I och med etableringen av Kystjeger
kommandoen är det Kustartilleriets 
rörliga komponent som för vapnets 

traditioner vidare utgående från ett nytt 
operativt koncept. Här handlar det om 
ett elitförband som mycket tydligt speglar 
förändringarna inom det norska försvaret 
från ett relativt kvantitativt omfattande 
mobiliserat territorialförsvar till ett in
satsförsvar med stående förband. 
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Evakueringen av Karelen i mars 1940 
innebar en gigantisk logistisk utmaning 
då det handlade om den största folk
omflyttningen i Norden under modern 
tid. Människor, ägodelar, husdjur, ja 
det mesta skulle bort från områden som 
skulle ockuperas av Sovjetunionen.
 På rekordtid organiserades ett svenskt 
transportförband av bataljons storlek där 
ingående delar utgjordes av beredskaps
förband i Norrbotten från Svea (T1) 
respektive Norrlands Trängregemente 
(T3). Befälet över det tillfälligt samman
satta förbandet gavs till chefen för 2. 
fördelningsträngen, dåvarande majoren 
Mortimer Sederholm. 
 Författaren fångar på ett medryckande 
sätt alla de svårigheter som transport
erna gav. Stark kyla, dåliga vägar som 
var belarmade av trupper och flyktingar 
och korta tidsförhållanden var några av 
utmaningarna. Att leda den utspridda ba
taljonen med ett fåtal stabsofficerare blev 
en uppvisning i uppdragstaktik. Flykting
arnas lidanden gjorde djupa intryck på den 
svenska truppen och klagomålen var i stort 
sett frånvarande. Alla gjorde sitt yttersta 
vilket bidrog till att uppgifterna kunde lö
sas vilket gav förbandet ett gott renommé. 
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om militär effektivitet lyfts fram och 
analyseras. 
 Den innehållsmässiga bredden liksom 
kapitelförfattarnas djupa kunskaper inom 
sina respektive fält ger både en militär 
och en icke militär läsekrets såväl kon
kret kunskap som åtskilligt att reflektera 
vidare över.  

Ovanstående anmälda av 
Tommy Jeppsson

 Boken beskriver ett svenskt förband 
och dess insatser som är ganska okända, 
varför dess korta historia som nu förelig
ger välkomnas. Värdet av boken förhöjs 
av i många fall unika fotografier.  
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Projektet Challenges in Peacebuilding 
and Stabilisation är en verksamhet som 
drivs vid Forsvarets Forskningsinstitutt 
i Oslo och boken är ett resultat av ett 
antal forskares och officerares arbete med 
projektet.
 Bokens utgångspunkt är att försvarets 
deltagande i freds och stabiliserings
operationer genererar ett antal viktiga 
frågeställningar som förtjänar att disku
teras/analyseras och spridas till de som 
har intresse av/behöver kunskap i ämnet. 
Sökarljuset sätts på de utmaningar som 
deltagandet i stabiliseringsoperationer 
innebär för försvaret. Det är det norska 
försvaret som avses men aktualiteten är 
minst lika stor för vår egen Försvarsmakt 
och följaktligen för en svensk läsekrets. 
 Den centrala frågan avhandlar hur 
militära styrkor på effektivast möjliga 
sätt kan åstadkomma stabilitet i ett 
område där fungerande samhällsorgan är 
frånvarande. De militära utmaningarna i 
samband med stabiliseringsoperationer är 
det genomgående temat i boken och med 
strategibegreppet som sammanbindande 
länk diskuterar författarna mål, medel 
och ett antal centrala aktörer i dagens 
operationer, således FN, Nato, EU och 
USA. Boken ger ny kunskap då frågan 


